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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho investiga a forma pela qual a Teoria da Atividade, proposta por Alexei 
Nicolaievich Leontiev, colaborou para a atuação de uma docente que leciona História no 8o 
ano, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Coronel Fernandes, no município de Luís 
Gomes - RN. Seu objetivo é analisar as contribuições da referida teoria na prática dessa 
professora. Optou-se pela abordagem colaborativa como estratégia formativa e empregou-se 
como procedimentos para a formação do saber os ciclos de estudos reflexivos e as sessões 
reflexivas. Utilizou-se como técnicas, no desenvolvimento desses ciclos, a entrevista 
semiestruturada e nas sessões reflexivas, a autoscopia e a observação na vida real. No tocante 
à fundamentação teórica, realizada nesses ciclos, a professora demonstrou ter se apropriado de 
alguns aportes da Teoria da Atividade, além de relacioná-los à sua prática e entender a sua 
importância para o aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem da História. 
Com relação às sessões reflexivas, a análise evidenciou que a partícipe se utilizou de 
construções dessa teoria e aprimorou a sua prática, desenvolvendo aulas de História de modo 
a promover a participação do aluno na oralidade e favorecer o seu desenvolvimento integral. 
O processo formativo, realizado sobre a prática da professora, revelou uma elevação na sua 
aprendizagem consciente que contribuiu para o aprimoramento no seu desenvolvimento 
profissional. Diante dessas constatações, como necessidades de novas reflexões, a 
investigação recomenda, principalmente, a organização de atividades de ensino, 
fundamentada nessa teoria, que possibilite a professora aperfeiçoar o processo de ensino e de 
aprendizagem contribuindo com formação plena do educando.  
 
Palavras-chave: História escolar. Teoria da Atividade. Prática docente. Ensino. 
Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This study investigates the manner in which the Activity Theory by Alexei Nikolaevich 
Leontiev contributed to the performance of a teacher who teaches History at the 8th year of 
elementary school, Escola Estadual Coronel Fernandes, in Luís Gomes - RN city. Her goal is 
to analyze the contributions of this theory in her teaching practice. It was opted by 
collaborative approach as formative strategy and was used as procedures for training of 
knowing the courses of study and thoughtful reflection sessions. It was used as techniques in 
the development of these cycles, the semistructured interview and the reflection sessions, the 
autoscopy and observation in real life. Regarding the theoretical foundation, held in these 
cycles, the teacher demonstrated to have appropriated some contributions from Activity 
Theory, besides relating them to her practice and understanding her importance to the 
improvement of teaching and learning of History. Concerning to the reflection sessions, the 
analysis showed that the participant has used of constructions of this theory and improved 
their practice, developing lessons of History so as to encourage student participation in oral 
and promote his integral development. The educational process, carried out on the practice of 
teacher, has shown an increase in her conscious learning that contributed to the improvement 
in their professional development. Before these findings, as needs for new thinking, this 
research recommends, especially the organization of teaching activities, based on this theory, 
which allows the teacher to improve the teaching and learning process contributing to 
student's full education.  
 
Key-words: School History. Activity Theory. Teaching practice. Education. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas tem ocorrido um intenso debate produzido pelos 

historiadores a respeito da História e seu ensino escolar. Essas discussões revelam, dentre 

outros aspectos, que uma atitude científica em relação a esse ensino, hoje, requer uma 

dinamização da prática pedagógica que exercite a busca pela compreensão da história 

humana, num contexto espaço-tempo específico, refletindo e sistematizando o entendimento 

de uma determinada realidade histórica, associado à formação da cidadania. Algumas 

produções recentes acerca desse ensino (CABRINI, 2000; GÓIS, 2003; FONSECA S., 2005a, 

2006; CAINELLI; SCHIMIDT, 2005; SILVA; FONSECA, 2007; PINSKY; PINSKY, 2008; 

BEZERRA, 2008) e o papel desempenhado pela Associação Nacional de História - ANPUH 

através de sua participação em processos de elaboração de documentos nacionais, bem como, 

de suas publicações, sinalizam nessa direção. Acrescentamos, a esses trabalhos, os produzidos 

por Fonseca S. (1997, 2005b) sobre a formação dos professores de História e o de Monteiro 

(2007) que trata dos saberes e práticas dos docentes dessa área.  

O conjunto dessas produções, os Parâmetros Curriculares Nacionais de História 

(1997, 1998), o estabelecimento das Diretrizes Curriculares para os Cursos de História (2002) 

e As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Área de História e a Formação dos Professores 

para a Educação Básica (2001), dentre outras, somado à nova configuração assumida pela 

sociedade marcada, em parte, pela expansão escolar, pela rapidez com que as informações são 

obtidas através dos meios de comunicação, têm influenciando, de certa forma, o 

desenvolvimento desse ensino na prática cotidiana das escolas.  

A relevância social da História escolar vem sendo pontuada na literatura 

mencionada. E, conforme afirma Monteiro (2007), há um grande número de professores de 

História que apresentam um compromisso afirmado e vivenciado com o desenvolvimento de 

um ensino para a formação de cidadãos, porém frustrados com a falta de adesão dos alunos a 

essa proposta.  

A História e o seu ensino, segundo Fonseca S. (2005b), são fundamentalmente 

formativos e os professores que trabalham com ela vivenciam uma situação ambígua e 

complexa considerando que, ao mesmo tempo, em que essa disciplina é extremamente 

valorizada, estratégica para o poder e a sociedade é, também, desvalorizada pelos alunos e por 

diversos setores do aparato institucional e burocrático. 
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A atividade de ensino, desenvolvida nessa área, na escola, precisa contribuir para 

a promoção da apropriação de conteúdos pelo aluno e o desenvolvimento de sua 

personalidade, de forma plena. Porém, segundo Cuevas (2001a), algumas dificuldades gerais 

se fazem presentes no ensino dessa disciplina dentre as quais destacamos: a própria natureza 

da História como ciência social – uma vez que o seu estudo, em toda a sua complexidade, 

requer a construção de representações no mais alto nível; a aprendizagem de conceitos 

históricos – que oferece dificuldades especiais para o aluno – e a impossibilidade do 

oferecimento ao discente, de menor nível de ensino e inclusive médio, dos mesmos conteúdos 

selecionados para o nível superior. 

Uma pesquisa realizada no nosso Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento 

do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE)1, por Rocha (2007) nas áreas de História e 

Geografia a partir de documentos de planejamentos (anuais, semestrais, bimestrais, mensais e 

de aulas) de dezenove escolas públicas da rede estadual que oferecem os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em catorze municípios do interior do Estado do Rio Grande do Norte 

(dentre os quais o da nossa investigação), revelou que no que se refere a esses documentos “os 

planos em geral, evidenciam uma dificuldade na distinção entre essas áreas, principalmente, 

quando tratam da seleção de conteúdos.” (ROCHA, 2007, p. 641). E que neles são 

perceptíveis “[...] procedimentos na perspectiva de utilização de recursos de forma solta e 

isolada e, em geral, sem distinção tanto em relação ao nível de ensino, ao tipo de plano, como 

aos objetivos e conteúdos propostos.” (ROCHA, 2007, p. 640). 

O aluno ingressa nos anos finais desse nível de ensino, apresentando muitas 

dificuldades de apreender a História escolar, pois é necessário uma certa compreensão para se 

dar uma explicação sobre por que um fato e/ou acontecimento ocorreu de uma determinada 

forma e não de outra. Algo desafiante a ser considerado como objeto de reflexão, tanto dos 

profissionais que lidam com o ensino dessa área como dos que se encontram mais envolvidos 

com a pesquisa.  

Para isso, entendemos a necessidade da existência de um marco teórico no qual os 

conteúdos adquirem sentido possibilitando aos alunos refletirem sobre suas práticas 

cotidianas, seus valores estabelecendo relações com problemáticas históricas inerentes à sua 

localidade, ao Brasil e ao mundo. Nesse processo, problematizações, confrontos e debate de 

diferentes pontos de vista são importantes para o aluno se apropriar da História entendendo-a 

no âmbito de lutas culturais e políticas.  

                                                           
1 Esse grupo de pesquisa é do Departamento de Educação do Campus Avançado “Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
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A apropriação dos conteúdos de uma disciplina depende das condições criadas no 

processo de ensino e de aprendizagem. E, uma mudança conceitual e didática que se opere no 

professor tem implicações na formação do aluno.  

No 8o ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Coronel Fernandes, lócus 

dessa investigação, vimos evidenciando uma ausência de participação do aluno na 

comunicação oral em decorrência da dificuldade da professora, dessa disciplina, em promovê-

la.  

A investigação emergiu dessa problemática e apresenta um caráter de intervenção 

na prática docente, no processo de ensino e de aprendizagem da História. Nesse sentido, nosso 

objetivo consiste em analisar as contribuições da Teoria da Atividade de Alexei Nicolaievich 

Leontiev2 na prática docente, da professora de História.  

Procedermos a uma leitura crítica da prática social de ensinar, a partir da realidade 

existente, porta uma possibilidade de ressignificação na formação da professora de História, 

numa perspectiva centrada no terreno profissional, no qual é preciso refletirmos sobre o como 

e o porquê foi feito. Nessa direção, nos ajudarão na fundamentação teórica Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003) e Tardif (2008), dentre outros autores. 

A análise de práticas docentes tem se revelado uma das demandas importantes 

para compreendermos as mediações que ocorrem nas ações dos professores, decorrentes do 

funcionamento da organização na escola, dos sistemas de ensino, das políticas curriculares, 

dentre outros aspectos. 

A busca por um ensino de História que tenha a preocupação com o 

desenvolvimento integral do educando nos levou à questão norteadora dessa investigação qual 

seja: A apropriação, pela professora de História, de aportes da Teoria da Atividade se 

constitui em uma perspectiva teórico-metodológica propiciadora de mudanças na sua prática 

docente? 

Ao buscarmos resposta para essa questão, desenvolvemos este trabalho 

considerando uma relação entre o ensino de História e a Teoria da Atividade na perspectiva de 

encontrarmos elementos dessa teoria que contribuíssem para o aprimoramento da prática 

docente. Para isso, consideramos relevante o entendimento e a forma de relação que a 

professora estabelece com a História escolar. 

                                                           
2 Quanto nos referirmos à Teoria da Atividade neste trabalho, estará implícito que se trata da teoria desse autor. 
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Pensar a Teoria da Atividade na prática docente, da professora de História, 

requereu uma preocupação com a elevação na qualidade dessa prática significando, ao mesmo 

tempo, estarmos atentos à aprendizagem e ao desenvolvimento pleno do aluno.  

Essa teoria tem como unidade de análise o sistema da atividade dos homens, 

desenvolvida coletivamente no social, orientada para o objeto e mediatizada por ferramentas 

culturais. O seu reconhecimento como um paradigma teórico geral da psicologia ocorreu no 

fim da década de 1930 e é resultante, na Psicologia Soviética, dos esforços realizados por 

Leontiev na qualidade de professor, autor e pesquisador de trabalhos realizados com a 

participação de seus colaboradores e a criação da escola Karkhov, cuja qualidade investigativa 

foi amplamente reconhecida. 

A expansão dessa teoria na contemporaneidade, utilizada em várias áreas de 

conhecimento, é uma realidade em vários países. No Brasil, ela foi adotada a partir dos anos 

1980; no entanto, como afirma Duarte (2002), ainda há uma carência de trabalhos nesse país 

que focalizem, especificamente, essa teoria desde os seus fundamentos até sua possível 

utilização como referencial para as pesquisas e estudos sobre a educação na sociedade 

contemporânea.  

Para um aprofundamento sobre ela realizamos uma revisão da literatura existente 

pesquisando em alguns livros e periódicos como constam nas referências desse trabalho. 

Buscamos também por dissertações e teses que a enfocasse no âmbito da educação. Dos 

trabalhos mais recentes de pesquisadores desse país, que abordam sobre essa teoria, 

estabelecendo uma relação com a educação, destacamos: as obras de Sforni (2004) e Núñez 

(2009); os artigos em periódicos de Libâneo (2004), Bock (2004), Asbahr (2005) e Facci 

(2004). E ainda, capítulos de Nuñez e Faria (2004) e Guerrero (2005), em livros. Numa 

direção centrada em questões filosóficas e epistemológicas encontramos as obras de Duarte 

(1993, 2006) e dois artigos (2002, 2004) seus publicados em periódicos.  

Com relação a produções de dissertações, deparamo-nos com a de Khidir (2006) e 

Alberti (2006) que desenvolveram trabalhos a partir das construções teóricas de Vasili V. 

Davydov (Ensino Desenvolvimental). Quanto a teses, encontramos uma de Ribeiro (2008) 

que, a partir dos aportes teóricos de P. Ya Galperin, apresenta um elo com a Teoria da 

Atividade, e uma de Faria (2006), que também faz uma alusão a essa teoria no estudo sobre a 

ajuda criança-criança, na sala de aula, a partir do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal de Vygotsky.  

Sobre as contribuições da Teoria da Atividade, relacionada à atuação docente no 

ensino de História, encontramos uma tese, desenvolvida por Basso (1994), na qual ela trata 
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sobre a compreensão da prática pedagógica do professor, tomando como referência o ensino 

de História. 

O estudo sobre o conjunto dessas produções nos possibilitou ver as relevantes 

contribuições existentes e a necessidade da continuidade e fortalecimento dessa teoria.  

Algumas experiências de trabalho na educação básica estão na base da escolha por 

este estudo. Nossa atuação na supervisão escolar, no lócus dessa investigação, desde 2000 é 

uma delas. Nessa função vimos desenvolvendo com os professores e a equipe pedagógica 

algumas iniciativas para a melhoria da qualidade do ensino. Essas iniciativas vêm se dando, 

na sua maioria, com relação ao desenvolvimento de ensino por projetos numa perspectiva 

interdisciplinar. Temos obtido resultados favoráveis no sentido de uma melhor atuação do 

aluno no seu processo de aprendizagem e um maior envolvimento da família com a escola. 

No entanto, reconhecemos a necessidade de darmos uma maior atenção a problemáticas 

críticas e específicas, como a referente à dificuldade da professora de História de proporcionar 

ao aluno a sua participação na comunicação oral, no processo de ensino e de aprendizagem 

dessa disciplina.  

Consideramos oportuna a realização dessa investigação, visto que as discussões 

que também temos realizado sobre teorias educacionais, metodologias, conteúdos e avaliação 

não têm sido suficientes para atenuarmos a realidade com a qual convivemos e que muito nos 

preocupa, seja na qualidade de educadores, seja como indivíduos inseridos em uma sociedade 

cada vez mais plural.  

Outra experiência que nos aproxima dessa investigação, na área da História, é a 

nossa participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-

aprendizagem – GEPPE na linha de pesquisa, Didática: teoria-prática em disciplinas 

específicas, do Departamento de Educação, do Campus Avançado “Professora Maria Elisa de 

Albuquerque Maia”- CAMEM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

e a nossa atuação na disciplina Prática de Ensino, no curso de Pedagogia, cujo 

desenvolvimento dá uma atenção aos vários ensinos (História, Geografia, Ciências, 

Matemática e Língua Portuguesa).  

O nosso interesse pela aprendizagem do aluno tendo em vista os aportes teóricos 

da Teoria da Atividade, vem da nossa vivência lecionando nessa universidade as disciplinas: 

Introdução à Psicologia, Psicologia da Criança, Psicologia da Adolescência e Psicologia da 

Educação, bem como de uma afinidade com a teoria Histórico-Cultural.  

A partir dessas observações, organizamos este trabalho em quatro capítulos. No 

primeiro, tratamos sobre algumas relações entre a História escolar e a Teoria da Atividade na 
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perspectiva de contribuirmos com as reflexões acerca do aprimoramento do processo de 

ensino e de aprendizagem, dessa disciplina. Em tal relação enfocamos o papel formativo que 

ambas apresentam para o entendimento do mundo em que vivemos e do que desejamos 

construir e discutimos sobre alguns aspectos do processo de formação docente, cujos traços 

vão emergindo como respostas às necessidades postas pela sociedade. 

No segundo, abordamos categorias/conceitos centrais da Teoria da Atividade. 

Para isso, iniciamos discutindo sobre algumas dimensões históricas dessa teoria para e, em 

seguida, tratarmos da atividade principal no desenvolvimento humano, dos componentes 

estruturais na composição da atividade, da desenvolução da consciência, da significação e do 

sentido na consciência humana e do processo de apropriação das significações.  

No terceiro capítulo, tratamos das dimensões metodológicas da investigação. Para 

isso enveredamos sobre a abordagem colaborativa na definição e condução deste estudo; 

apresentamos a trajetória metodológica empreendida, incluindo as descrições de técnicas e 

instrumentais e o modo de analisar as informações. Refletimos, também, sobre as 

singularidades do campo empírico e dos sujeitos envolvidos no processo investigativo. 

No quarto e último capítulo, que se refere aos resultados do processo 

investigativo, fazemos uma análise da prática docente buscando responder a questão que 

mobilizou a pesquisa, à luz do referencial teórico adotado. Para isso, nos detivemos nas 

informações construídas nos ciclos de estudos reflexivos e sessões reflexivas.  

Nas considerações finais, refletimos sobre o que este estudo nos possibilitou 

construir, quanto ao processo formativo da professora e o aprimoramento da sua prática 

docente, no processo de ensino e de aprendizagem da História. 
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1 A HISTÓRIA ESCOLAR E A TEORIA DA ATIVIDADE: RELAÇ ÕES E 

POSSIBILIDADES FORMATIVAS NO ENSINAR E APRENDER 

 

 

Neste capítulo, discutimos a respeito da História escolar e da Teoria da Atividade 

ressaltando possíveis relações entre ambas e algumas de suas possibilidades formativas no 

que se refere a ensinar e aprender. Para isso, inicialmente, abordamos alguns aspectos 

históricos dessa disciplina, no desenvolvimento da educação no Brasil e, em seguida, 

discutimos sobre a relação mencionada dando destaque às possibilidades formativas que a 

História e essa teoria apresentam no favorecimento da construção de um entendimento do 

mundo em que vivemos e do que almejamos viver. No interior dessa discussão enfocamos 

sobre a formação docente cujas demandas políticas, econômicas e sociais vêm exigido um 

novo perfil. 

 

 

1.1 A História escolar: alguns traços de sua dimensão histórica e formativa 

 

 

O estudo da História, como disciplina, exige uma reflexão sobre a sua importância 

social ao considerarmos o seu entrelaçamento à dinâmica dos eventos políticos, culturais e 

econômicos das sociedades. Para adentramos nessa discussão explicitamos, inicialmente, o 

que entendemos por história. Para isso, nos reportamos à perspectiva do materialismo 

histórico-dialético para o qual ela é vista em processo, em seu movimento que se desenvolve 

no presente, e em um passado que possa ser descrito de forma dinâmica. Nesse sentido, 

 

A história não é senão a sucessão das diversas gerações, cada uma das quais 
explora os materiais, capitais, forças de produção que lhe são legados por 
todas as que a precederam, e que por isso continua, portanto, por um lado, 
em circunstâncias completamente mudadas, a atividade transmitida, e por 
outro lado, modifica as velhas circunstâncias com uma atividade 
completamente diferente. (MARX, ENGELS, 2005, p. 49). 

 
 
Compreender a história que foi, que é e continuará sendo transformada pela 

atividade humana não é uma tarefa simples. Aprender sobre essa história com a noção de 

processo, do devir histórico, dos modos de vida e de cultura e entender as relações sociais que 

se estabelecem entre determinações históricas e ação humana é bastante complexo. O trabalho 
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do professor de História se apresenta como condição indispensável no favorecimento desse 

entendimento ao aluno, do seu desenvolvimento intelectual e pessoal.  

Ao estudar as experiências socioculturais construídas pelas sociedades humanas 

num espaço/tempo em movimento, compreendemos a importância da História escolar no que 

se refere ao ato singular de unicidade entre a compreensão a respeito dos acontecimentos 

históricos e o desenvolvimento do homem. A História, segundo Monteiro (2007), é uma 

ciência que mais do que explicar, pode compreender. E acrescenta:  

 

Qualquer abordagem da História que separe a análise da disciplina escolar 
daquela da disciplina de referência é artificial e mutilante. Artificial porque 
suas gêneses se entrecruzam [...]. Mutilante porque a História de referência e 
História escolar fazem parte de um sistema produzido pelos homens de uma 
mesma época. Dissociá-los nos parece a-histórico. (ALLIEU 1995, apud 
MONTEIRO, 2007, p. 94). 

 
 
Com esse entendimento da História acadêmica e a escolar mantendo complexas 

relações entre si, percebemos a sua dimensão pedagógica, sua relevância social e alguns 

desafios do seu ensino no Brasil. Assim, recorremos a alguns aspectos da sua trajetória na 

qualidade de disciplina autônoma, na tentativa de compreendermos a efetivação do seu ensino 

no contexto do sistema educacional brasileiro. 

Iniciamos concordando com Fonseca T. (2004, p. 37) que “é difícil precisar o 

ensino de História no Brasil antes das primeiras décadas do século XIX, quando se constituía 

o Estado nacional e eram elaborados os projetos para a educação no Império.” Nesse século, a 

descoberta da historicidade do homem, das ciências e da sociedade veio junto com a ideia de 

progresso para construir uma sociedade feliz.  

O entusiasmo com o desenvolvimento das ciências e das técnicas, numa confiança 

total no saber científico e na tecnologia para o desenvolvimento social, levou ao entendimento 

de que os seres humanos poderiam se organizar de modo racional, evitando desigualdades 

sociais, guerras, revoluções. Considerando a ideia de uma história universal das civilizações, 

de uma grande cultura em desenvolvimento progressivo, cuja importância se encontraria em 

suas tradições, a história dos povos e os fatos passam a ser tratados de forma objetiva e com 

base em documentos oficiais.  

Os sujeitos, construtores dessa história são individuais, representados por heróis, 

reis, generais, personagens políticos. A influência do paradigma positivista proposto por 

Comte (1974) no ensino de História se dá na valorização do estudo dos grandes 
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acontecimentos políticos e religiosos do passado apresentados numa sequência de tempo 

linear e progressiva. 

A constituição da História como disciplina escolar no Brasil com objetivos e 

saberes originados da produção científica e com seus métodos pedagógicos ocorreu após a 

independência, no processo de estruturação de um sistema de ensino para o Império. Nas 

décadas de 1820 e 1830 do século XIX, surgiram vários projetos educacionais que abordavam 

o ensino de História baseado em uma matriz européia incluindo a “História Sagrada”, a 

“História Universal” e a “História Pátria” (FONSECA, T., 2004). O debate, em âmbito 

nacional, refletia o que deveria ser ensinado nas escolas e o como, expressando, de certa 

forma, os enfrentamentos políticos e sociais que envolviam liberais, conservadores, Estado e 

Igreja. Nesse contexto segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), os professores 

trabalhavam construindo suas próprias estratégias e métodos de ensino.  

Havia uma necessidade de modernização do país que implicava o envolvimento 

de vários setores da população, tanto pela via econômica como pela educacional. Para Nadai 

(2004), questões postas pelos programas, currículos, produções didáticas e demais recursos 

materiais e de ensino giravam sobre quem deveriam ser os agentes sociais formadores da 

nação, procurando-se assim garantir, de maneira hegemônica, a criação de uma identidade 

comum. A disciplina História apresenta-se, então, como fundamental no processo de 

formação dessa identidade.  

Do século XIX até a década de 1930 do século XX, as elites colocaram a questão 

da identidade no centro de reflexões sobre a construção da nação (FONSECA, T., 2004). Em 

decorrência, privilegiou-se, nos estudos históricos, a constituição de uma nação caracterizada 

pela contribuição harmoniosa das diversas classes sociais ressaltando, no entanto, o elemento 

branco. Ensinava-se uma História política nacionalista de exaltação à colonização portuguesa, 

a ação missionária da Igreja católica e a monarquia.  

Durante a segunda metade do século XIX, reformas curriculares foram sendo 

realizadas. A distribuição dos conteúdos de História (Sagrada, Antiga, da Idade Média, 

Moderna e Contemporânea, do Brasil) sofreu alteração. Eles foram sendo alterados pelas 

séries, ou agrupado, os que antes eram trabalhados em separado. As histórias: Antiga, da 

Idade Média, Moderna e Contemporânea, por exemplo, passaram a conformar a História 

Geral e depois a História Universal. (FONSECA, T., 2004). Estes conteúdos, já cristalizados 

no ensino da história, apresentavam- se distantes da realidade imediata vivida pelos alunos.  

Segundo Hobsbawm (2004, p. 156), mesmo pelos padrões modestos das ciências 

humanas e sociais do século XIX, a história, como ciência, era retrógrada, pois “suas 
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contribuições ao entendimento da sociedade humana, passada e presente, eram insignificantes 

e ocasionais.” Embora no século XIX tenha predominado a concepção positivista segundo a 

qual, assim como a natureza, a sociedade é regulada por leis universais invariáveis e 

independentes da vontade humana, vinha sendo gestada, na dinâmica do desenvolvimento 

histórico, uma nova visão da construção da história como ciência, cujos passos importantes 

puderam ser dados no século XX. Nesse sentido destacamos a Escola dos Annales (assim 

chamada devido ao nome da revista criada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre) e o 

marxismo.  

A história nova surge como campo de investigação, transformando a forma de 

pensar e estudar a história. À história tradicional interessava os grandes feitos dos grandes 

homens. Aos novos historiadores interessam a defesa de uma história de toda a sociedade – 

feita pelos atores individuais mas também pelos movimentos sociais e culturais nas suas 

várias instâncias e formas de militâncias. 

Apesar de ter surgido no Brasil nos anos 1930, a história nova só teve uma 

repercussão maior nos currículos escolares a partir dos anos 1980. Para Avancini (1998), a 

expansão dos cursos de pós-graduação em História, os quais favoreceram a ampliação dos 

quadros qualificados e a produção historiográfica comprometida com essa nova visão da 

história, contribuíram para isso. As reformas do sistema de ensino, nas décadas de 1930 e 

1940, promoveram a centralização das políticas educacionais e colocaram o ensino de 

História no centro das propostas de formação da unidade nacional. O marxismo, por sua vez, 

colocou em questão o otimismo racionalista de se compreender a história.  

Marx, utilizando-se do método dialético, considerou a realidade socioeconômica 

como um todo interrelacionado, permeado por diversas contradições. Nessa ordem de 

pensamento, a natureza é considerada o lócus onde os fenômenos se condicionam 

reciprocamente num processo sob o qual o avanço das mudanças quantitativas acarreta saltos 

qualitativos. Apresentando um aspecto positivo e outro negativo, os fenômenos são marcados 

por um passado e um futuro, residindo, nesse fato, a possibilidade da luta das tendências 

contrárias, provocadoras de progresso. (JAPIASSU; MARCONDES, 1996). 

A força do marxismo, no campo da história, para Hobsbawm (2004, p. 162-163) 

reside: “[...] tanto na existência da estrutura social quanto na sua historicidade, ou, em outras 

palavras, em sua dinâmica interna de mudança.” A apropriação e a incorporação dessa 

corrente historiográfica, na organização do ensino de História, não se constitui de modo 

homogêneo, havendo divisões internas podendo compor diferentes interpretações. Todavia, 

nos anos de 1980 são notórias suas contribuições nas proposições teórico-metodológicas de 
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organização e desenvolvimento do currículo desse ensino com uma atenção voltada para a 

preparação de um cidadão para intervir no processo de transformação da sociedade.  

Com o processo de industrialização e a entrada em cena do capital estrangeiro a 

partir de 1960, a educação como fator de desenvolvimento passa a ser mais perceptível. Nesse 

contexto, um novo tipo de profissionalidade é exigido, no entanto, conforme Ramalho, Nuñez 

e Gauthier (2003) havia limitações quanto à formação dos professores que era 

descontextualizada, fragmentada existindo um abismo entre a formação acadêmica e a prática.  

Nos anos 1970, mudanças curriculares no ensino de 1o e 2o graus, ocorridas com a 

reforma 5692/71, intervindo em todo o sistema de ensino vieram inovar as formas de 

centralização e controle do ensino, cujos conteúdos eram planejados e sistematizados pelos 

órgãos governamentais e suas equipes especialmente formadas para este fim. No ensino de 

História, mudanças relacionadas aos métodos e técnicas de ensino “[...] visavam adequar-se a 

determinado e reduzido conhecimento histórico, sem que essencialmente os conteúdos fossem 

alterados, mas apenas simplificados e resumidos.” (BITTENCOURT, 2008, p. 99). Essa 

reforma previu, ainda, a adoção de Estudos Sociais englobando os conteúdos de Geografia e 

História no curso de 1o grau revitalizando a disciplina Educação Moral e Cívica a qual, ao 

lado da disciplina Organização Social e Política, trouxe para as escolas atividades cívicas nas 

quais crianças e jovens cultuavam os símbolos e heróis nacionais.  

No fim dessa década, e ao longo da de 1980, ocorreram mudanças nesse ensino 

fazendo com que a configuração assumida por ele, através de Estudos Sociais, fosse sendo 

transformada. Nos últimos anos dessa década, cresce no Brasil uma sociedade civil que luta 

por uma sociedade democrática. No bojo desta luta veio a Constituição promulgada em 1988, 

contemplando aspectos relativos aos direitos humanos. No âmbito educacional e da pesquisa a 

referida democratização, dentre outros aspectos, passava pelo combate empreendido pela 

Associação Nacional de História (ANPUH) e Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) e outras entidades de cunho científico contra o caráter reprodutivista da 

pesquisa e do ensino no país.   

Com o retorno à democracia nos anos 1980, amplia-se a abertura da economia à 

inserção no mercado do grande capital internacional. As teses conservadoras do liberalismo 

ressurgem expressas nas ideias da liberdade de mercado, da minimização da esfera pública, da 

competitividade e do tolhimento dos direitos sociais. As demandas por educação ampliam-se, 

estendendo-se a todos os níveis educacionais, e propostas quanto à nova Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional passam a ser construídas.  
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Inicia-se, nos Estados Unidos e em países dependentes como o Brasil, a discussão 

do professor como profissional que mobiliza saberes para solucionar problemas do seu 

contexto, fato que constitui uma referência para as reformas educativas no tocante às políticas 

de formação dos professores. Nesse momento histórico, em defesa de um processo de 

formação, de profissionalização docente e de um novo ensino de História ocorre, segundo 

Fonseca S. (2005a), uma crítica à dicotomia bacharelado/licenciatura articulada à defesa de 

uma formação que privilegiasse o professor/pesquisador, ou seja, o professor de História 

como produtor de saber, assumindo o ensino como descoberta, investigação, reflexão e 

produção. Acontece nessa década, também, uma reformulação curricular na maioria dos 

estados brasileiros e se evidencia um processo de organização dos professores do Ensino 

Fundamental e Médio no interior do movimento social organizado, entre outras iniciativas.  

Os conhecimentos escolares passaram a ser redefinidos ocorrendo um amplo 

debate nacional em torno do pensar a História como disciplina autônoma, visando revalorizá-

la como campo de saber fundamental para a formação do pensamento crítico dos cidadãos. Há 

um destaque à relevância dos conteúdos sociais e culturais a eles associados ideários políticos, 

valores e comportamentos. Para Fonseca S. (2006), esse movimento se dá na articulação com 

o debate acadêmico em nível internacional, em torno do qual se articulam diversas 

abordagens historiográficas discutidas na Europa e Estados Unidos.  

Nos anos 1990, tornaram-se evidentes as exigências decorrentes da nova 

configuração mundial, das inovações tecnológicas e do processo de globalização da economia 

que, como assinala Oliveira (2001), configura-se uma nova forma de ditadura do mercado ou 

do capital das megacorporações sob as bases das reformas neoliberais.  

Acompanhando o movimento internacional de ênfase no resgate da educação no 

nível fundamental ocorre a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 

1990, em Jomtien, Tailândia, em cuja ocasião se elaborou a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem que se 

constituiu como um referencial para as políticas educacionais na América Latina e Caribe. 

Em seguida veio a elaboração e aplicação do Plano Decenal de Educação para 

Todos (1993), a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1997, 1998) entre outros 

documentos.  

A influência das ideias neoliberais na definição da política educacional para a 

América Latina, nessa década, é reconhecida pelos estudos publicados por Bennell (1996), 

Tommasi, Warde, Haddad (2000), Coraggio (1976, 2000) e, mais especificamente, no Brasil 
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podemos citar Frigotto (2002), Aguiar (2004), Cabral Neto (2004), dentre outros. Essa 

influência vem se traduzindo nas orientações formuladas pelas agências multilaterais de 

financiamento, especialmente o Banco Mundial.  

Frente aos avanços tecnológicos, à reestruturação do sistema de produção e 

desenvolvimento e às modificações operadas no papel do estado, o governo brasileiro vem 

implementando essas políticas cujo projeto educacional atribui à educação um papel central 

no desenvolvimento econômico. As demandas, por educação, se dão tanto com relação à 

educação básica como superior crescendo, porém, a esse último a ameaça de privatização. 

Nesse contexto, a década de 1990 fez eclodir mudanças que se estenderam à 

exigência de qualificação imposta por uma sociedade em mudança visando à adequação da 

educação à globalização das economias, às atuais políticas públicas e aos impactos das novas 

tecnologias e comunicações. Há uma demanda de construção de uma nova pedagogia e o 

professor se ver impelido a mudar sua prática para acompanhar o que ocorre numa 

perspectiva global. A formação dos profissionais do ensino sofreu mudanças com a nova LDB 

e com as resoluções que a acompanharam (BRZEZINSKI, 2000; SEVERINO, 2004) o que 

vem exigindo um processo de formação profissional permanente por parte do docente no que 

se refere à reflexão, à pesquisa e à crítica.  

Por formação profissional, Ramalho, Nuñez, Gauthier, (2004, p. 84) entendem “o 

processo permanente de aquisição, estruturação e reestruturação de condutas, saberes, 

habilidades, ética, hábitos inerentes ao desenvolvimento de competências para o desempenho 

de uma determinada função profissional.” Nesse sentido, o processo formativo é constituído 

por um compromisso político e pedagógico considerando as necessidades formativas que 

surgem das mudanças do campo profissional e a condição do professor como pessoa, com seu 

projeto de formação profissional.  

A formação do professor “constitui um processo único, contínuo, na perspectiva 

do desenvolvimento profissional [...].” (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 92). 

Ela, juntamente com a profissionalização, convida o docente a construir suas próprias 

respostas acompanhadas por uma elevação no seu nível de qualificação, possibilitando-lhe 

uma reflexão crítica sobre o que ensinar, como ensinar, para que ensinar e a necessidade da 

sua própria capacitação permanente.  

Com a configuração desse novo sistema global exigindo novas perspectivas na 

formação dos trabalhadores em educação, as entidades acadêmicas e sindicais a exemplo da 

Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), a Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), a Associação Nacional de Pós-
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Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior (ANDES-SN) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

entre outras vêm desempenhando um importante papel na história da educação no Brasil.  

O debate empreendido por essas entidades sobre a formulação e implementação 

da política educacional e sobre a formação e valorização dos profissionais que levem em 

conta a formação inicial articulada à formação continuada, condições salariais dignas ao 

exercício da profissão e planos de carreira, tem sido expressivo. 

Desde a segunda metade do século XX, o discurso pedagógico foi sendo 

enriquecido com discussões de temáticas como diversidade cultural, diferenças étnicas e de 

gênero dentre outras, e a imagem do saber pedagógico, segundo Cambi (1999, p. 598), “[...] 

vem se configurando como um saber hipercomplexo.” 

No processo de renovação na historiografia brasileira, inspirada na nova história 

francesa e na historiografia social inglesa, nas últimas décadas do século XX ocorre a 

ampliação de temas, fontes e problemas e a discussão em torno dos modos de investigar e 

interpretar a história. Na organização do ensino, a História se apresenta como um campo de 

possibilidades cujo ponto de partida são os problemas da realidade social vivida, devendo ser 

problematizados e analisados criticamente por professores e alunos.  

A partir do momento em que o debate sobre o ensino de História passou a 

considerar, cada vez mais, seus vínculos com a produção historiográfica as propostas 

curriculares passaram por avaliações e outras foram surgindo, sejam as de caráter oficial 

como as formuladas na prática docente. (FONSECA, T., 2004). Essas iniciativas têm 

expandido a demanda por um ensino de História, até a atualidade, que não mais privilegie os 

fatos políticos singulares, os grandes nomes, a cronologia linear e a neutralidade do 

conhecimento. 

Nas proposições dos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998) para 

os anos finais do Ensino Fundamental encontramos uma ênfase dada à seleção de conteúdos 

históricos escolares, organizados por eixos temáticos ou temas geradores, os quais se 

articulam a temas transversais como meio ambiente, ética, pluralidade cultural entre outros. 

Havendo também uma preocupação em explicar que o ensino dessa disciplina precisa ser 

percebido de forma que o aluno apreenda a história numa visão de processo. 

Considerando o desenvolvimento científico e tecnológico que caracterizam o atual 

momento histórico, cujo domínio de conhecimentos e habilitações técnico-científicas são 

exigências indiscutíveis, é desafiante percebermos que ainda encontramos aulas de História 

sendo desenvolvidas seguindo indícios de sua fidelidade a uma aprendizagem mecânica e 
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memorística. Dessa forma, torna-se difícil para o aluno conhecer e compreender o mundo em 

que vive para poder nele intervir. Esse fato evidencia a necessidade de uma transformação no 

ensino da referida disciplina na perspectiva da formação integral do aluno.  

Nos últimos anos, em meio às produções sobre a História escolar e publicações 

como as da Associação Nacional de História (a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a área de História e a Formação dos Professores para a Educação Básica (2001) – que 

apresentam reflexões e críticas às diretrizes para formação de professores propostas pelo 

Ministério da Educação) – vimos observando mudanças na forma de ensinar História as quais 

vêm se enriquecendo com os estudos no campo pedagógico. 

Nesse sentido, destacamos os trabalhos sobre: a) a interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 1993, 2003; SANTOMÉ, 1998; LUCK, 2003); b) o currículo (MOREIRA; 

SILVA, 1995; SACRISTÁN, 2000a, 2000b; SILVA, 2000; LOPES; MACEDO, 2002); c) a 

didática (LIBÂNEO, 1994; VEIGA, 1996), ZABALA, 1998, 1999) d) e a formação docente 

(NÓVOA, 1995; TARDIF 2008; PIMENTA, 2007) entre os já citados e outros.  

Nessa interlocução com o conhecimento pedagógico, o conhecimento histórico 

escolar tem reformulado métodos de ensino, materiais didáticos, conteúdos, entre outros 

aspectos. O diálogo da História com essas produções e áreas de conhecimentos tem 

favorecido estudos de diferentes problemáticas contemporâneas.  

Discussões em torno da necessidade de se ensinar o aluno a pensar/refletir vêm 

trazendo, desde a segunda metade do século XX, uma reflexão sobre os métodos tradicionais 

de ensino. Ideias como a de um aluno ativo construindo o seu próprio conhecimento tem sido 

consideradas em proposições curriculares e ações pedagógicas as quais, desde os anos de 

1990, vêm sendo enriquecidas com os trabalhos de Freire (1980a, 1980b, 1983) no tocante à 

consideração das classes e grupos mais excluídos da sociedade.  

Do exposto, inferimos que a constituição da História e a organização do seu 

ensino nas nossas escolas têm estado, desde o início da escolarização no Brasil, envolvida em 

discussões políticas que se encontram em destaque, em momentos diversos e do que é 

produzido cientificamente. Nesse processo histórico, embora tenha havido e venha ocorrendo 

recuos no tocante a uma perspectiva transformadora desse ensino, visualizamos avanços que 

nos põem atentos e visionários do novo que se gera e se desenvolve no processo de reflexão 

sobre a produção e o desenvolvimento da História escolar.  

No campo da formação docente, percebemos que o modo de organização da 

sociedade capitalista vem gerando mudanças, trazendo novas exigências quanto ao perfil do 

educador. No entanto, entendemos a necessidade de considerarmos no processo contínuo de 



26 

 

formação do professor, profissional da educação, uma qualificação que lhe permita uma 

intervenção criativa para diferentes situações de trabalho, uma reflexão na e sobre a sua 

prática com base em matrizes teóricas para fundamentar e enriquecer a sua atuação. 

 

 

1.2 A História escolar e a Teoria da Atividade: desvelando algumas de suas relações e 

possibilidades educativas na formação do aluno 

 

 

Compreendendo a importância que tem o interesse e a participação do aluno no 

desenvolvimento de sua aprendizagem, apresentamos algumas reflexões sobre as relações e 

possibilidades educativas que a História escolar e a Teoria da Atividade oferecem como 

contribuições para pensarmos o processo de ensino e de aprendizagem na ambiência escolar. 

Considerando a problemática evidenciada no 8o ano, na Escola Estadual Coronel 

Fernandes, com relação à dificuldade da professora de propiciar a participação dos discentes 

na comunicação oral, nas aulas de História, e por eles serem adolescentes, situamos essa 

discussão tendo em vista esse momento de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. 

O adolescente apresenta todas as condições que podem possibilitá-lo a se 

interessar pela História. Ele atravessa uma época da sua vida de muita curiosidade em que tem 

necessidade de compreender melhor a si mesmo, a humanidade e quer ter conhecimento. Seu 

desenvolvimento emocional, caracterizado por um período de instabilidade psicológica, o faz 

querer se interessar pelo desconhecido. Do ponto de vista da consciência esse momento na 

escola é marcado  

 

[...] pelo crescimento de uma atividade crítica em face das exigências, do 
comportamento e das qualidades pessoais dos alunos, e pelo nascimento de 
novos interesses que são, pela primeira vez, verdadeiramente teóricos. Surge 
a necessidade no aluno [...] de conhecer não apenas a realidade que o cerca 
mas de saber também o que é conhecido acerca dessa realidade. 
(LEONTIEV, 2006, p. 62-63).  
 
 

Estudos como os de Zagury (1997) e de Buratto et al (1998) indicam, no entanto, 

que o professor tem dificuldades para despertar no aluno o interesse pelo querer aprender, 

bem como, para lidar com situações advindas das transformações biológicas, psicológicas e 

socioculturais que o adolescente vivencia.  
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Rubinstein (1977) nos coloca que são múltiplos os motivos que determinam o 

interesse especial por uma disciplina, essencialmente: o perfil da realidade que nela se reflete; 

uma determinada atividade intelectual, que é um tipo específico para cada disciplina; 

inclinações do adolescente por ela assim como, também, pela forma como a mesma é 

ensinada e uma adequada atividade prática que se determina intencional ou voluntariamente 

para o futuro. 

A História poderá ajudar a despertar o interesse do aluno uma vez que oferece 

 

[...] um campo infinito de satisfações. É por isso que as melhores condições 
motivadoras encontram-se na própria natureza da História. Quando falamos 
em História, pensamos naquela que busca compreender o homem em toda a 
sua complexidade. Não é a História “historicizante” que enxerga apenas os 
fatos, arranjados numa enumeração cansativa e desinteressante. Ao jovem só 
pode interessar a História na qual vibre o homem com seus problemas e 
anseios, aquela que busca no passado compreensão para o presente, mas que 
não abandona o sentido da especificidade do passado, fundamental para uma 
consciência verdadeiramente histórica. (COSTA, 1963, p. 27-28). 
 
 

As possibilidades inovadoras dessa disciplina e as suas condições motivadoras 

expressas nesse pensamento nos fazem compreender o quanto o seu ensino pode possibilitar 

ao aluno crescer no prazer do exercício do raciocínio, na interpretação da complexidade das 

significações humanas e no desejo de participar do processo social de construção do presente, 

pois a História escolar, na qualidade de processos reais do homem num determinado 

tempo/espaço, se consubstancia como disciplina que contribui para o desenvolvimento da 

personalidade integral do educando – algo desafiante porque se faz necessário uma proposta a 

ser desenvolvida ao longo do processo educativo. 

A efetivação dessa proposta requer condições concretas de viabilização que passa 

por uma formação docente sólida que permita um trabalho produtivo com as fontes materiais, 

escritas, iconográficas, orais, bem como o acesso dos envolvidos a elas. Para esse processo 

formativo do docente, entendemos que a Teoria da Atividade tem contribuições a dar, pois 

como apregoa Leontiev (2004), refletindo sobre o sistema das significações elaboradas 

historicamente e desvelando a natureza das relações reais do homem com o mundo são 

geradas novas necessidades, dentre elas, a de conhecimentos, hábitos e habilidades.  

Esse processo formativo, permanente, tem na prática profissional do professor a 

sua base teórico-metodológica, em cujo desenvolvimento há uma indissociabilidade entre 

formação pessoal e profissional, numa relação com a realidade concreta, sendo política e 

intrinsecamente ética. 
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Na perspectiva da teoria da atividade, um processo de aprendizagem é 

desenvolvido tendo em vista vários componentes estruturais próprios a qualquer atividade 

humana3 a qual se desenvolve dinamicamente nas relações que os homens estabelecem com 

os outros homens e com o mundo histórico e cultural. 

Aprofundando-se sobre as significações construídas na história humana e sua 

importância no desenvolvimento integral dos indivíduos e da própria constituição dessa 

história, o professor pode reestruturar seu modo de pensar, organizar e conduzir o processo de 

ensino e de aprendizagem de maneira que seus alunos também se apropriem do conhecimento 

histórico escolar com êxito. 

A compreensão do sistema da atividade coletiva dos homens, na Teoria da 

Atividade, ao lado dos conhecimentos sobre a História escolar pode favorecer uma ampliação 

da compreensão do professor no tocante aos laços orgânicos entre passado e presente para um 

entendimento da história na sua profundidade. Essa teoria apresenta uma preocupação com a 

constituição do homem no mundo, e o ensino de História, por sua vez, tem um papel muito 

importante na formação desse homem que vive em sociedade portando uma herança cultural 

que se atualiza e se reconstrói em diferentes espaços e tempos sociais.  

Conforme Vygotsky (2007), cada matéria escolar tem uma relação própria com o 

curso de desenvolvimento do aluno. O conhecimento, expresso em cada disciplina, é 

indiciário de um modo de relação que o aluno precisará estabelecer com ele, bem como de 

quais estratégias e procedimentos, entre outros elementos, o professor deverá se utilizar para 

proporcionar tanto os conhecimentos específicos daquela matéria como, também o 

desenvolvimento, social, cultural, afetivo, motor, de hábitos e valores.  

Nesse sentido, destacamos o papel do docente de promover a participação do 

aluno em procedimentos de pesquisa escolar, a formação da sua consciência histórica e a 

potencialização de processos psíquicos que não poderiam desenvolver-se por si mesmos. 

Percebendo a História como instrumento de formação potencial da consciência, 

entendemos que no processo de internalização dos conteúdos dessa área é importante que o 

aluno realize uma reflexão crítica sobre aquilo que a História tem a oferecer de uma forma 

singular: o entendimento da constituição da sociedade humana. 

Leontiev (2004), ao discutir sobre esse aspecto, enfoca as formas historicamente 

universais e significativas da atividade prática e mental dos homens tomando por base o 

materialismo histórico-dialético, o que para nós se configura como relevante por 

                                                           
3 Ver capítulo seguinte sobre esse assunto. 
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compreendermos, como ressalta Hobsbawm (2004), que uma discussão séria da história 

precisa partir de uma concepção materialista dessa história.  

Estudar a atividade social encarnada nas formas (material e ideal) fundamentais da 

cultura humana, permitindo a apropriação dos verdadeiros significados dessas formas 

culturais é uma reflexão que necessita ser realizada. E quando, para essa reflexão, podemos 

relacionar os conhecimentos da área da Psicologia com os da História, o potencial formativo 

de ambas passa a ser enriquecido ao lado do enriquecimento das capacidades cognoscitivas e 

afetivas dos sujeitos aprendentes.  

Os conteúdos selecionados e desenvolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem da História podem permitir tornar mais inteligível o fenômeno humano e 

mostrar as determinações que pesam sobre o indivíduo e sobre o social, fazendo aflorar a 

eficácia de uma consciência dos atos humanos como presença engajada no mundo. 

Construções do campo da psicologia têm um papel importante nesse sentido, pois o projeto, 

dessa área de conhecimento, não pode deixar de ser “[...] o de uma ciência da compreensão, 

da comunicação e do encontro do homem e do mundo.” (JAPIASSU, 1983, p. 31).  

Para um entendimento dos conteúdos de uma disciplina é preciso um trabalho 

especial que, de acordo com Rubinstein (1977, p. 150), implica processos mentais como: a 

comparação, a análise, a síntese, a generalização, entre outros. Ou melhor, “[...] todos os 

processos nos quais o conteúdo científico objetivo se descobre nas suas relações recíprocas 

cada vez mais profundas e variadas.” E, dependendo da natureza da matéria esses processos 

adquirem um determinado caráter específico. No caso da História esta 

 
 
[...] tem, por si mesma, um alto poder formativo [...]. Trata-se de um 
poderoso laboratório escolar para a análise social em que os estudantes vão 
aprender a realizar uma análise crítica da realidade, base fundamental para 
exercer plenamente a liberdade. (CUEVAS, 2001b, p. 114, tradução nossa). 

 
 
O ensino dessa disciplina ajuda a compreender a complexidade dos 

acontecimentos, dos fenômenos sociais, políticos entre outros, além de poder proporcionar o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores, ou seja, as funções caracteristicamente 

humanas como a atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, formação de 

conceitos etc. constituindo assim uma das suas maiores possibilidades formativas. Dessa 

forma, para o aprendizado da História, como ciência, é necessário a adoção de formas 

processuais intencionais e racionalmente organizadas.  
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O modo de pensar a história e a consolidação de uma formação intelectual que 

fortaleça os laços de identidade do presente com o passado para orientar as atitudes do 

cidadão na atualidade, passa pelas escolhas pedagógicas. Logo, organizar situações de 

aprendizagem que contribuam para a compreensão do conteúdo histórico escolar no seu 

movimento contínuo é algo complexo como o é, outrossim, o ensino dessa disciplina, uma 

vez que  

 

A História é, provavelmente, a mais abstrata das disciplinas. Menos do que 
todas as outras, ela pode se submeter à experimentação. O laboratório do 
historiador é inteiramente imaginário. Sem contar ainda que a história utiliza 
uma linguagem e conceitos complexos, mutáveis, frequentemente diferentes 
em suas concepções históricas e no seu senso corrente. (LAVILLE, 1975 
apud SIMAN 2004, p. 83).  
 
 

No processo de ensino e de aprendizagem dessa disciplina, o trabalho com o 

pensamento4 e a ação dos sujeitos envolvidos, se orienta para o entendimento da necessidade 

de uma reflexão constante sobre a História escolar, sua construção teórica e para percebê-la 

como uma disciplina problematizante. A atividade cognitiva, constituinte de sua 

complexidade, desvenda a lógica das relações que envolvem tanto a produção do 

conhecimento histórico, quanto a sua difusão, apontando necessidades, anseios, possibilidades 

e limites da construção da história humana. Isso implica articular o conhecimento histórico 

escolar com os fundamentos teóricos a fim de evitar consolidação de dogmas. 

A História tem uma grande potencialidade formativa no favorecimento da 

compreensão dos fatos históricos e das consequências que deles derivam. Ela, para Costa 

(1957, p. 118), tem uma finalidade a preencher, qual seja: “[...] realizar os objetivos do ensino 

[...] como o de formar a personalidade integral do adolescente e em segundo plano, fornecer-

lhe conhecimentos básicos específicos.”  

Nesse sentido, acrescenta a autora em pauta (1957), a História amplia a visão 

intelectual do aluno fornecendo-lhe novos conhecimentos; ajuda-o, ainda, no 

desenvolvimento do raciocínio quando da formulação dos problemas, da análise dos porquês, 

das razões, as condições que explicam um determinado fenômeno etc. não sendo menos 

fecundo o desenvolvimento do espírito crítico, o interesse pelos problemas humanos e a 

libertação de preconceitos.  

                                                           
4 Estamos entendendo por pensamento “[...] o processo de reflexo consciente da realidade, nas suas 
propriedades, ligações e relações objetivas, incluindo os mesmos objetos inacessíveis, à percepção sensível 
imediata.” (LEONTIEV, 2004, p. 90) 



31 

 

As significações, expressas nos livros, materiais didáticos, nas informações, 

registros diversos e formas de interpretação, compõem um conjunto de instrumentos teóricos 

e práticos que o professor se utiliza na relação com o aluno para lhe possibilitar o 

entendimento de aspectos da história humana, iniciá-lo nos procedimentos da produção do 

conhecimento histórico e desvelar o real à luz da reflexão crítica sobre a compreensão que 

esse discente tem da sociedade e do mundo, formando critérios éticos fundamentados no 

respeito ao outro. Nesse processo, a mediação do professor, que é imprescindível, se dá na 

atividade comum mediante relações práticas e verbais, cuja participação do aluno é 

indispensável. 

A participação, segundo Lave e Wenger (2002, p. 167), “chama a atenção para os 

modos como ela é um conjunto de relações em evolução, continuamente renovado [...].” Ela 

constitui um dos aspectos fundamentais, no processo de aprendizagem, por ajudar os 

discentes a desenvolver sua compreensão de mundo, seus interesses cognoscitivos, sua 

subjetividade, a evidenciarem relações entre os fenômenos e a melhorar suas próprias formas 

de comunicação, dentre as quais, a modalidade oral. 

 

 

1.3 A comunicação oral no processo de ensino e de aprendizagem 

 

 

A atuação do aluno, na comunicação oral, é de fundamental importância para sua 

aprendizagem e desenvolvimento. Embora Leontiev não tenha se detido sobre isso, 

entendemos que ao enfocar em suas obras (1983, 2004) a atividade (prática e mental) dos 

homens, nesta está presente, também, aquela. 

A comunicação é, na opinião de Lisina (1986, p. 125, tradução nossa), “a 

interação de pessoas que participam desse processo de coordenar e conjugar os seus esforços 

para alcançar um resultado comum.” Nisso reside que na ambiência escolar é preciso um 

processo de comunicação com o outro (professores e alunos e alunos entre si) para poder 

ocorrer o ensino e a aprendizagem. Ela “é uma atividade prática [...].” (KAGAN, 1989, p. 57) 

a qual tem como uma de suas modalidades a oralidade.  

A oralidade, por sua vez, diz respeito a “[...] uma prática social interativa para fins 

comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na 

realidade sonora: ela vai desde uma realização mais informal a mais formal nos mais variados 

contextos de uso.” (MARCUSCHI, 2001a, p. 25). Como construção humana e histórica, ela 
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faz parte da cultura e por meio do seu uso podemos perceber características linguísticas, 

sociais e culturais dos falantes, visão de mundo, atitudes e crenças etc.  

O trabalho na escola, com essa modalidade, vem sendo enfatizada por diversos 

estudiosos da linguagem como Marcuschi (2001a, 2001b, 2008) e Neves (2004). Para o 

primeiro (2001b), tanto a fala quanto a escrita são modalidades de representação cognitiva e 

social, não devendo uma ser supervalorizada em relação a outra. E acrescenta (2008, p. 243): 

“Tanto a escrita como a fala são atividades situadas e a situação, ou o contexto (cognitivo, 

social, cultural, histórico), em que são produzidas é parte integral do ato de escrever ou falar.” 

Assim como a escrita, a fala requer habilidade, interação com o outro, uma inserção e modo 

de relação estabelecido com o mundo, dentro de uma cultura. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, 2001), do 

Ensino Fundamental, propõem essa modalidade ao lado da modalidade escrita, enfocando a 

importância e necessidade do seu estudo no desenvolvimento da competência discursiva dos 

alunos para que eles aprendam a se expressar, apropriadamente, em situações de interação 

oral, diferentes daquelas próprias de seu universo imediato. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de História (1998), para os anos finais nesse nível de ensino, um dos seus objetivos 

diz respeito ao debate de ideias a serem expressas por escrito e por outras formas de 

comunicação. E, nos critérios de avaliação, há um destaque no sentido de que o aluno seja 

avaliado no tocante a organizar ideias articulando-as oralmente, por escrito e por outras 

formas de comunicação. 

Segundo Antunes (2003), a formação de eficientes produtores de textos orais 

requer uma reorganização de ações pedagógicas priorizadas pela escola. Para isso, 

compreendemos o papel do professor no sentido do aprimoramento da qualidade das 

interações discursivas que ocorrem em sala de aula, favorecendo ao aluno momentos de 

descrição, explicação, interpretação, argumentação etc., na articulação com a escrita e com 

outras formas de comunicação para ele melhor interagir com todo um material cultural 

expressos em conceitos, valores, ideias, objetos concretos, concepção de mundo etc.  

Promover a aprendizagem da História implica, ainda, a percepção de que as 

diferenças culturais, as lutas, os conflitos dos grupos sociais que vivem ou viveram em outro 

tempo ou sociedade precisam ser apreendidos como processo de constituição da história 

humana requerendo um esforço de reconhecimento dos papéis exercidos pelos indivíduos, 

construídos nas experiências sociais, culturais e na organização de valores.  

Considerando que, para a Teoria da Atividade (LEONTIEV, 1983, 2004), a base 

do desenvolvimento histórico do pensamento do homem se encontra na desenvolução de sua 
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atividade prático-social, entendemos que o modo de pensar e se expressar do indivíduo pode 

ser desenvolvido por meio de ações de aprendizagem que lhe favoreçam manejar seus 

processos cognitivos e afetivos.  

Ressaltamos, nesse sentido, a importância que têm, no processo de ensino-

aprendizagem, a utilização do método de ensino com pesquisa envolvendo observações, 

descrições, relações e interpretações; a formulação e diversificação no uso de situações 

problema que exijam formas diferentes de o aluno se relacionar com o fenômeno, onde eles 

possam procurar os meios necessários para resolver a questão de estudo; a seleção de 

materiais didáticos com argumentos diferenciados para a análise, interpretação; momentos de 

socialização e debates a fim de que os discentes expressem seus entendimentos sobre as 

construções realizadas. Requerendo, dentre outros aspectos, para isso, que o professor 

assegure o interesse do aluno pelo conteúdo em estudo, dê atenção ao modo como ele procede 

no desenvolvimento de suas ações mentais (análise, síntese, generalização, entre outras) e nas 

estratégias que usa para desenvolver suas tarefas e chegar a determinados resultados.  

A Teoria da Atividade pode contribuir com a História, uma vez que essa teoria se 

apresenta como um recurso metodológico para o desenvolvimento de estratégias de ensino e 

de aprendizagem, ao possibilitar uma análise do conteúdo da atividade de aprendizagem, 

tendo em vista a estrutura dos seus componentes – discussão que apresentaremos adiante.  

O ensino de História, enriquecido com as contribuições da teoria mencionada, 

favorece a ampliação do entendimento de que nos percebermos como construtores da história, 

tanto para professores como para alunos, ocorre quando podemos contar com uma 

compreensão do que os nossos antepassados construíram para que pudéssemos nos encontrar 

nesse atual estágio de desenvolvimento. As possibilidades formativas que essa aliança 

apresenta, portanto, são potencializadoras de interesse, envolvimento e participação do aluno 

no processo de ensino e de aprendizagem.  

Alargar a nossa compreensão sobre a atividade do homem, na teoria citada, requer 

que recorramos a algumas de suas categorias as quais discutiremos no próximo capítulo.  
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2 A ATIVIDADE HUMANA: NATUREZA, SIGNIFICAÇÃO, SENTI DO E 

CONSCIÊNCIA 

 

 

Objetivamos refletir, neste capítulo, sobre algumas categorias da Teoria da 

Atividade cujo foco recai na atividade humana, principal categoria de análise dessa teoria. 

Nesse aporte teórico, a atividade é compreendida na dialética entre as dimensões objetivas e 

subjetivas.  

Para abordá-la, inicialmente, enveredamos por alguns aspectos históricos da teoria 

citada para, em seguida, discutirmos sobre os componentes estruturais na composição da 

atividade, a consciência, a significação e o sentido na consciência humana e o processo de 

apropriação das significações. 

 

 

2.1 Dimensões históricas da Teoria da Atividade  

 

 

Para compreendermos o contexto e as ideias centrais de Leontiev é importante 

darmos um destaque ao percurso intelectual desse autor, na Rússia, e às condições da história 

da Psicologia que lhe forneceram questões para o desenvolvimento da Teoria da Atividade.  

No final do século XIX, a Psicologia ocidental se caracterizou enquanto ciência 

independente da Filosofia, pela diversidade de orientações teórico-metodológicas que ora a 

aproximava das ciências naturais reconhecidas pela objetividade e precisão na produção dos 

seus conhecimentos, ora a mantinha próxima das reflexões filosóficas, considerando as 

manifestações psíquicas enquanto fenômeno subjetivo. Mesmo com o surgimento de diversas 

escolas de Psicologia no fim desse século e início do século XX, segundo Japiassu (1983), 

ainda hoje, essa ciência oscila entre uma corrente mais filosófica e outra que toma de 

empréstimo as ciências naturais e seus modelos explicativos de modo a haver tantas 

psicologias quantos os pontos de vista sobre o homem. 

As escolas ou tendências teóricas de Psicologia retratam esse pensamento. Para 

esse estudo não as retomaremos, visto que já se encontram em vasta bibliografia; no entanto, 

faremos uma breve menção à inatista e à behaviorista as quais revelam diferentes concepções 

e modos de explicar as dimensões biológicas e culturais do homem. Faremos isso, no intuito 

de melhor situarmos as contribuições da Teoria da Atividade no campo da educação.  
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Nos anos 1920, no contexto da Revolução Socialista, psicólogos soviéticos 

iniciaram um percurso na constituição de uma ciência psicológica com base na filosofia 

marxista, dentro de um contexto de mudanças no qual se tinha um projeto ideológico de 

sociedade. A Teoria da Atividade, num movimento de construção e reconstrução, tem a sua 

gestação nessa década cujo seu maior expoente é Alexei Nicolaievich Leontiev (1903-1979). 

Ela tem como um dos seus aspectos básicos a noção da natureza social da mente humana.  

Vygotsky e seus seguidores Leontiev, Luria, Rubinstein e Elkonin, entre outros, 

fundamentando-se nos pressupostos teóricos do materialismo histórico-dialético, analisaram a 

atividade humana como uma das categorias centrais no estudo do desenvolvimento do 

psiquismo do homem. Introduziram, no campo da psicologia, conceitos inter-relacionados 

como atividade coletiva e atividade individual na formação da consciência. Como enfatiza o 

próprio Leontiev (1983, p. 82, tradução nossa): “A ideia da análise da atividade, como método 

na psicologia científica do homem, foi formulada nos primeiros trabalhos de L. S. Vygotsky.” 

Assim, entendemos essas teorias: a da atividade e a Histórico-Cultural como que ampliando 

uma a outra e se enriquecendo.  

Conforme Talízina (1988), era necessário superar na psicologia o subjetivismo, 

acabar com a separação existente entre a mente e a vida real do homem, bem como superar os 

mecanismos que eliminavam o caráter específico do psíquico.  

Segundo Zaporozhets (1986), por muito tempo os estudos sobre o problema do 

desenvolvimento psíquico se deram no plano da teoria metafísica e de determinados fatores, 

predominando ora a herança genética, ora o meio ou, ainda, ambos os fatores em interação.  

Várias concepções de aprendizagem, presentes nas escolas de ensino fundamental 

e médio no Brasil, são decorrentes de teorias psicológicas das quais a inatista e a behaviorista, 

inspiradas nas filosofias racionalista e empirista, respectivamente, foram predominantes.  

A concepção inatista traz o reducionismo de considerar o pensamento e a razão 

como as únicas fontes do conhecimento, e a aprendizagem dependendo do desenvolvimento; 

“[...] se baseia na crença de que as capacidades básicas de cada ser humano (personalidade, 

potencial, valores, comportamentos, formas de pensar e de conhecer são inatas [...].” (REGO, 

2007, p. 86); considera que aquilo que se aprende no decorrer da vida não interfere no 

processo de desenvolvimento. Práticas pedagógicas que pouco desafiam o desenvolvimento 

mental do aluno e que subestimam as suas potencialidades criativas – na medida em que 

atribui o sucesso ou o fracasso escolar do discente ao talento, à maturidade e ao dom – têm 

respaldo nessa teoria. 
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Quanto ao behaviorismo, essa concepção vê a aprendizagem “[...] como um 

processo de formação de diferentes tipos de condutas provocadas pelos estímulos que lhes são 

correspondentes.” (TALÍZINA, 1986, p. 310, tradução nossa). As características individuais 

das pessoas são determinadas por fatores que lhes são externos. A noção de modelagem do 

comportamento humano e a ideia de que esse comportamento é aprendido em decorrência de 

fatores externos, ambientais, têm deixado marcas na educação escolar. Nessa perspectiva, os 

conteúdos e métodos dispensam a relação com a realidade social. A metodologia de ensino 

recai sobre o esforço individual, o reforço, a atenção e a disciplina, dentre outros aspectos, 

para garantir que ocorra a aprendizagem.  

As escolas científicas, que se formaram na história da psicologia soviética, 

explicaram, de diferentes maneiras, uma série de problemas psicológicos específicos. Os 

postulados da teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade são radicalmente diferentes 

das concepções inatista e behaviorista. Para as duas primeiras, o desenvolvimento psicológico 

do homem, suas funções mentais superiores formam-se na sociedade, no processo de 

apropriação dos produtos culturais criados pela humanidade.  

Essas funções, segundo Vygotsky (2008), têm sua origem nas relações entre os 

indivíduos; primeiro entre pessoas (interpessoal) depois no nível interior, individual 

(intrapessoal). O processo de passagem de um nível a outro ele denominou de internalização, 

ou seja, “[...] a reconstrução interna de uma operação externa.” (VYGOTSKY, 2008, p. 56).  

Enquanto se apropria do meio físico e sociocultural através da atividade, o homem 

transforma esse meio e transforma a si mesmo. A atividade interna (nova) surge de uma 

atividade externa que fora internalizada, superando os limites das possibilidades da atividade 

externa. (LEONTIEV, 1989). Para as teorias da atividade e Histórico-Cultural seria uma 

limitação para a Psicologia estudar a atividade mental pura. Entender a relação entre o 

funcionamento mental humano e o contexto histórico e cultural representa um dos caminhos 

para uma compreensão do próprio homem e da realidade na qual ele se encontra inserido. O 

conceito de atividade foi levado por Leontiev (1983, 1986, 1989, 2004, 2006) para a 

Psicologia da Educação e diz respeito a  

 
 

[...] uma unidade molar não aditiva do sujeito corporal e material. Num 
sentido mais estreito, ou seja, ao nível psicológico, esta unidade da vida é 
mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real consiste em que este orienta 
o sujeito no mundo dos objetos. Em outras palavras, a atividade não é uma 
reação, e sim um sistema que possui uma estrutura, passos internos, um 
desenvolvimento. (LEONTIEV, 1983, p. 66, tradução nossa). 
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A atividade é um processo que inclui manifestações externas observáveis como, 

também, internas e componentes mentais e visa à satisfação de uma necessidade. Ela se 

realiza através de um conjunto de ações e operações cuja significação social é derivada de 

ações e operações coletivas.  

Essa teoria, na visão de Zinchenko (1998, p. 53), “[...] emergiu contra as bases da 

escravização dos camponeses e da organização da produção baseada na escravização (não só 

na prisão, mas no país como um todo) que não tinha precedentes na história.”  

Os trabalhos desenvolvidos por Leontiev contaram, além da contribuição de 

Vygotsky, com uma grande colaboração de Luria que se deu de 1924 a 1977 (quando da 

morte desse). Os anos 1928 e 1929 foram de consolidação do grupo Karkhov com suas 

devidas especialidades assumidas: Leontiev (Psicologia Geral, Teoria da Atividade, 

personalidade, sentido pessoal); Luria (Neuropsicologia, processos psíquicos superiores, 

cérebro e psiquismo); P. Ya Galperin (Teoria da formação da atividade mental por etapas); 

Elkonin (Psicologia do Jogo); Zaporojets (Periodização no psiquismo humano, psicologia 

evolutiva); Bojovich (Psicologia da personalidade); Morozova (Metodologia e 

funcionamentos da educação especial) entre outros autores e obras. (GOLDER, 2004). 

Segundo Golder (2004), na segunda metade da década de 1930, a produção de 

Leontiev foi marcada pelas discussões em torno do desenvolvimento filogenético do 

psiquismo, em especial da sensibilidade; desenvolvimento funcional do psiquismo e pela 

consciência.  

De 1941 a 1945, ele publicou vários artigos dos quais destacamos: Teoria do 

desenvolvimento do psiquismo infantil, Alguns problemas psicológicos da leitura consciente e 

Bases psicológicas do jogo pré-escolar. No início do flagelo da invasão nazista Leontiev se 

alistou como voluntário, juntamente com intelectuais do seu grupo, sendo-lhe confiadas ações 

de defesa da cidade. Isso não o levou a se descuidar de suas pesquisas, porém, orientou parte 

delas a problemáticas atinentes às Forças Armadas. Em 1948, como um fato científico 

relevante, destacou-se a sua produção: Esboço do desenvolvimento do psiquismo. Das décadas 

de 1950 a 1970 é vasta a sua produção. Publicou Problemas do desenvolvimento do psiquismo 

(1959) obtendo, quatro anos depois, o Prêmio Lenin e vários artigos dos quais destacamos: 

Ensino como problema da psicologia (1957), O homem e a cultura (1961), Pesquisas 

psicológicas (1973). (GOLDER, 2004). 
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Do conjunto de suas publicações, de 1924 até o fim da década de 1970, 

destacamos as duas reconhecidas como principais: O Desenvolvimento do Psiquismo, escrito 

no fim da década de 1930 e Atividade, Consciência e Personalidade, de 1975 (publicada em 

meados dos anos 1980). Esses dois livros apresentam a atividade social dos homens articulada 

aos processos de formação de sua consciência.  

Os aspectos históricos evidenciados e o conjunto dessas produções manifestam a 

dinamicidade dessa teoria cuja noção de natureza social da mente humana está 

consubstanciada à atividade dos homens.  

 

 

2.2 A atividade principal na vida humana  

 

 

Na vida do homem há tipos de atividades as quais, para Leontiev (2006), são 

principais em um certo estágio de seu desenvolvimento e são de maior importância para o seu 

desenvolvimento subsequente. Uma atividade principal é aquela caracterizada por três 

atributos:  

 

Ela é a atividade em cuja forma surgem outros tipos de atividade e dentro da 
qual eles são diferenciados. [...] é aquela na qual processos psíquicos 
particulares tomam formas ou são reorganizados. [...] é a atividade da qual 
dependem, de forma íntima, as principais mudanças psicológicas na 
personalidade infantil, observadas em um certo período de desenvolvimento. 
(LEONTIEV, 2006, p. 64).  

 
 
Considerando esses atributos, entendemos que na atividade principal ocorrem 

mudanças substanciais nos processos psíquicos e na personalidade do indivíduo, além de 

residir sentidos que o sujeito atribui a ela conforme suas necessidades, motivações, emoções e 

sentimentos construídos no sistema das relações sociais. 

Leontiev (2006) apresentou três estágios, na atividade humana, cujo conteúdo e 

duração de cada um são constituídos no envolvimento do sujeito na vida social e do trabalho, 

sendo que as condições histórico-sociais é que determinam qual atividade tornar-se-á mais 

importante em um dado estágio. Essas atividades principais e sua sucessão para esse autor 

(2006) são: o brinquedo (no desenvolvimento infantil), o estudo sistemático na escola e o 

trabalho. Ainda que em cada um dos estágios lhe seja própria uma determinada atividade não 
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significa, conforme explicita Davidov (1988), que em cada estágio não se encontrem, 

também, elementos dos outros estágios.  

Dessas atividades daremos ênfase ao estudo (na escola) e ao trabalho nas quais, 

respectivamente, alunos e professores lhes atribuem sentido e se constituem também como 

educandos e educadores. 

 

 

2.3 O estudo, na escola, como atividade principal 

 

 

No primeiro estágio de desenvolvimento da criança, ou seja, no período pré-

escolar da infância, é o brinquedo que predomina como atividade principal. Em seus jogos, 

que ultrapassam os estreitos limites da manipulação dos objetos que a cercam, a criança 

assimila o mundo de forma eficaz. (LEONTIEV, 2006). Nesse estágio, se encontram 

elementos de estudo e de trabalho, mas suas particularidades dependem, em máxima medida, 

do caráter do jogo.  

Na transição desse período para o estágio subsequente (estudo sistemático na 

escola), é preciso considerar uma necessidade interior em conexão com as demandas das 

novas tarefas escolares, correspondentes com as potencialidades do aluno em mudança. Nesse 

segundo estágio, de desenvolvimento da vida e da consciência, é a atividade de estudo que 

passa a ser a principal. Ocorre a superação da infância pré-escolar pela criança e surge um 

novo tipo de motivação que corresponde a interesses e necessidades do aluno.  

 

Para o aluno adolescente, esta transição está associada com uma inclusão nas 
formas de vida social acessíveis a ele (envolvimento em certos encargos 
sociais que não são de caráter especialmente infantil, [...], uma nova 
satisfação nos grupos dedicados a passatempo). [...]. Do ponto de vista da 
consciência, essa transição [...] é marcada pelo nascimento de novos 
interesses que são, pela primeira vez, verdadeiramente teóricos. 
(LEONTIEV, 2006, p. 62-63). 
 

 
Essa fase de transição na vida do adolescente vem junto com a necessidade de um 

conhecimento sobre a realidade e a preparação para uma atividade futura. Essa necessidade de 

se apropriar das significações construídas pela humanidade, próprio do processo de formação 

do indivíduo, favorece a ele a construção dos “órgãos da sua individualidade.” (MARX, 

1978). Sob a influência da escola, ocorrem novas aquisições, um incessante enriquecimento 
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mental e a estimulação de processos internos de desenvolvimento. O aluno desempenha o 

papel da atividade principal (estudo) a qual passa a fazer parte da sua vida no período escolar, 

podendo ser considerada importante até a juventude. A esse respeito, como nos diz Rubinstein 

(1977), o estudo ou a aprendizagem é um tipo especial de atividade. Nela encontramos tanto a 

sua dimensão como processo, como a sua dimensão como produto.  

A demanda de aprendizagem na sociedade atual, como consequência da evolução 

das tecnologias da informação e da própria organização social do conhecimento, nos põem 

frente à necessidade de uma formação permanente como não havia sido visto em outros 

tempos. Na escola, para a sua realização faz-se necessário a atividade docente através da qual 

ocorre as relações do aluno com o conhecimento socialmente construído e se lhe possibilita o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes, valores e de distintos processos mentais.  

 

 

2.4 O trabalho como atividade principal 

 

 

Nesse último estágio, a atividade principal é o trabalho, originariamente social e 

base de todo o conhecimento humano. O trabalho é uma categoria sociológica que entra no 

estudo da psicologia vinculado ao componente psicológico. Na teoria marxista, a atividade 

humana, expressa nele é elemento indispensável para o entendimento da transformação da 

natureza e do próprio homem Nesse processo ocorrem, ao mesmo tempo, a formação e o 

desenvolvimento de funções especificamente humanas.  

O trabalho, para Rubinstein (1977, p. 70), “[...] é, em primeiro lugar, um processo 

entre o homem e a natureza, um processo integrado no qual o ser humano faculta, regula e 

controla a sua troca material com a natureza através dos seus atos”. Nesse processo, qualquer 

objeto criado pelo homem “[...] realiza tanto a experiência histórica do gênero humano como 

as capacidades intelectuais formadas nessa experiência.” (LEONTIEV, 2007, p. 92). Nele 

ocorre a apropriação e a objetivação das capacidades e características humanas construídas 

historicamente e a atividade que transforma a natureza, transforma, outrossim, as formas do 

pensamento humano.  

No processo de trabalho o homem prevê e antecipa seu produto e tem, nessa 

atividade, uma oportunidade de objetivando-se no seu produto de trabalho, alargar suas 

capacidades cognoscitivas sendo formador e criador.  

Assinalamos que cada estágio apresentado tem o seu conteúdo o qual  
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[...] não é, de forma alguma, independente das condições concretas nas quais 
ocorre o desenvolvimento. As condições históricas concretas exercem 
influência tanto sobre o conteúdo concreto de um estágio individual do 
desenvolvimento, como sobre o curso total do processo de desenvolvimento 
psíquico como um todo. (LEONTIEV, 2006, p. 65). 

 
 
A necessidade, que vai surgindo em cada estágio, se dá em conexão com as 

exigências da sociedade que vão sendo colocadas ao indivíduo, bem como, com a nova 

percepção construída por ele no decurso do processo. As condições históricas concretas se 

constituem motivadoras para o agir do homem, e a relação que ele estabelece com a realidade 

o faz interpretar as significações construídas na história e desenvolver sua consciência.  

Nesse desenvolvimento histórico do trabalho social, surgem diferentes tipos de 

atividades: industrial, docente, científica, artística e outras mais. Na atividade docente há a 

execução de variadas tarefas que convergem para um resultado final, intencional, requerendo, 

portanto, para a sua execução um projeto para cujo desenvolvimento é preciso esforços e a 

superação de obstáculos objetivos e subjetivos. Ela se constrói e se transforma no exercício da 

docência e no cotidiano da vida em sociedade. 

 

 

2.5 Componentes estruturais na composição da atividade  

 

 

No processo de ensino e de aprendizagem para que as significações históricas 

possam ser apropriadas e ressignificadas pelo aluno, de modo que este consiga se desenvolver 

integralmente, é imprescindível que o professor compreenda os componentes estruturais da 

atividade percebendo-os na sua singularidade, mobilidade e inter-relação.  

Conforme Leontiev (1983), compõem a atividade de aprendizagem: o sujeito, o 

objeto, os motivos, as ações, os objetivos, as operações, os meios, as condições, a base 

orientadora e o produto. 

O sujeito é aquele que realiza a ação e o faz no conjunto das relações sociais que 

estabelece com o outro. No processo de aprendizagem “[...] é o aluno quem realiza as ações 

para alcançar determinadas transformações como consequência dessa atividade e para 

assimilar um dado conteúdo, para formar novas atitudes, valores, formas de comportamento 

etc.” (NÚÑEZ; FARIA, 2004, p. 56). O sujeito intervém, como ser ativo, não cumprindo 
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apenas as ações práticas, externas, como, também, ações psíquicas. A formação dessas ações 

psíquicas no indivíduo lhe dá o caráter de ser, além de sujeito, objeto da atividade. Os traços 

psicológicos no sistema da atividade são percebidos numa relação com os não psicológicos, 

cujo processo de funcionamento permite a constituição da forma da atividade psíquica.  

Segundo Leontiev (1983), a principal característica da atividade é o seu caráter 

objetal. “O objeto da atividade é o seu motivo real.” (LEONTIEV, 1983, p. 83, tradução 

nossa). Ele pode ser percebido como produto da transformação de algo material ou ideal. O 

objeto de uma atividade relaciona-se a um motivo que a impulsiona. No tocante à atividade de 

aprendizagem, ele “[...] refere-se aos conteúdos e qualidades da personalidade que a escola 

deve mobilizar nos alunos no processo educativo.” (NÚÑEZ; FARIA, 2004, p. 56). Logo, é 

importante entender o caráter psicológico engendrado no processo da atividade, ou seja, 

compreender o verdadeiro motivo que estimula o indivíduo a executar a ação na direção do 

objeto constituinte da atividade.  

Nesse sentido, convém compreendermos em que consiste o motivo. Leontiev 

(2006, p. 70) destaca a existência de dois tipos de motivos: os “motivos apenas 

compreensíveis” e os “motivos realmente eficazes”. O primeiro, diz respeito aos motivos que 

existem na consciência do sujeito, mas não são psicologicamente eficazes, no sentido de 

induzir o sujeito à ação. Por exemplo, um aluno sabe que é seu dever estudar e que se não o 

fizer terá menos oportunidade de conseguir um trabalho com boa remuneração, mas esse 

entendimento não o motiva a fazer suas tarefas.  

O segundo motivo, ele é, realmente, considerado eficaz porque induz o sujeito a 

realizar a ação. Como exemplo desse motivo, podemos citar o caso de um aluno estar 

motivado para cumprir o que lhe é solicitado, apenas para conseguir um diploma. No entanto, 

é preciso enfatizar que “[...] “só os motivos compreensíveis” tornam-se motivos eficazes em 

certas condições, e é assim que os novos motivos surgem e, por conseguinte, novos tipos de 

atividade.” (LEONTIEV, 2006, p. 70). 

Essa transformação ocorre quando alguma necessidade especial do sujeito como 

compreender, conhecer algo que se encontrava no polo dos motivos compreensíveis é 

satisfeita. Para Leontiev (2006, p. 70): “É uma questão de o resultado da ação ser mais 

significativo, em certas condições, que o motivo que realmente a induziu.” Os conteúdos que 

o aluno vai se apropriando, passam a ser mais significativos para ele e isso vai gerando uma 

compreensão, num nível mais elevado, de modo que o motivo, anteriormente, só 

compreensível para o discente se transforma num motivo realmente eficaz.  
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Considerando as condições históricas concretas, as quais exercem influência no 

processo de desenvolvimento psíquico como um todo, propiciar condições adequadas de 

aprendizagem para que o aluno torne motivos compreensíveis em eficazes é um desafio no 

âmbito escolar. No entanto, compreendemos que iniciativas devem ser empreendidas, uma 

vez que para o discente se apropriar de conteúdos – entendendo que estes se encontram 

integrados entre si, num sistema, envolvendo conhecimentos, habilidades, hábitos, valores, 

atitudes etc – precisa haver, por parte do educando, motivação para isso.  

Os motivos, da atividade humana, são diversos e resultantes de diferentes 

necessidades e interesses que se desenvolvem na vida social. Os motivos, as necessidades, aos 

quais estão relacionados emoções e sentimentos, são necessários para haver a ação. Deste 

modo, como nos diz Leontiev (1983, p. 83, tradução nossa): “o conceito de atividade está 

necessariamente relacionado com o conceito de motivo. A atividade não pode existir sem o 

motivo [...].” 

A ação, esse outro componente da atividade, pertence ao sujeito e está relacionada 

ao objetivo. Leontiev (1983) buscou evidenciar que nas ações e operações práticas do 

indivíduo se dão as relações concretas com a realidade, mediada pela cultura. E declara: “Um 

ato ou ação é um processo, cujo motivo não coincide com seu objetivo (isto é, com aquilo 

para o qual ele se dirige), mas reside na atividade da qual ele faz parte.” (LEONTIEV, 2006, 

p. 69).  

Para um esclarecimento da ligação entre o motivo da atividade e o objetivo 

imediato da ação, esse autor (2004) dá um exemplo de uma atividade coletiva de caça 

desenvolvida por um grupo de seres humanos. Nessa atividade, um dos membros, o batedor, 

assusta a caça e a orienta na direção de outros caçadores que estão à espreita para o ataque 

direto ao animal. Para Leontiev (2004), o fato de o batedor assustar a caça não acarreta, por si 

mesmo, a satisfação da sua necessidade de alimento, vestuário etc. Na sua ação, não 

coincidem o objeto da atividade e o seu motivo – resultado do parcelamento de diferentes 

operações de uma única atividade. A caçada é a atividade do batedor e sua ação é assustar a 

caça. O resultado do processo global, realizado por todo o grupo, que conduz a posse do 

objeto dessa necessidade, é que acarreta a satisfação individual do batedor.  

A atividade é mais ampla que a ação e esta, tem uma vida curta e pertence à esfera 

da realidade concreta, direta, de propósito prático. Existe uma relação entre atividade e as 

ações, porém, para Leontiev (1983, p. 84, tradução nossa): “As ações, propriamente, não são 

elementos especiais “separados”, que são incorporados à atividade. A atividade humana não 

pode existir de outra maneira que não seja em forma de ações ou grupos de ações.” E, o 
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cumprimento de uma ação pelo sujeito pressupõe a existência do objetivo, o qual é alcançado 

tendo em vista o motivo.  

O objetivo, mais esse componente da atividade, tem a sua existência em 

circunstâncias objetivas. Para o autor em pauta (1983, p. 86): “Todo objetivo [...] existe 

objetivamente dentro de determinada situação objetal.” Nas ações que desenvolvem os 

indivíduos é indispensável haver os objetivos os quais possibilitam que as ações sejam 

desenvolvidas com características próprias. 

Segundo Núñez (2009, p. 81): “O objetivo é a representação imaginária dos 

resultados possíveis a serem alcançados com a realização de uma ação concreta.” No processo 

de ensino e de aprendizagem, ter clareza quanto aos objetivos favorece ao professor uma 

melhor articulação dos conteúdos e métodos em prol do desempenho do aluno e a este, uma 

atuação nas situações de aprendizagem de forma mais esclarecedora e reflexiva. 

No que se refere às operações, Leontiev (2006, p. 74) entende: “o modo de 

execução de um ato.” As formas, os métodos de desenvolvimento das ações. Uma operação 

“[...] depende das condições em que o alvo da ação é dado [...]. Mais precisamente, a 

operação é determinada pela tarefa, isto é, o alvo, dado em condições que requerem certo 

modo de ação.” Frente a certas condições poderemos atuar com determinadas operações. 

Além desses elementos, constitutivos da atividade, que foram ressaltados por 

Leontiev (1983, 2006), esse autor destaca, ainda, a importância de considerarmos: os meios 

para a realização da atividade, expressos nos instrumentos que mediam a atividade do homem, 

tanto com relação ao mundo dos objetos como das pessoas, nos quais estão cristalizados os 

métodos e as operações; as condições reais de existência, nas quais os sujeitos atuam; a base 

orientadora, que diz respeito a um sistema de condições no qual se apóia o homem ao 

cumprir uma ação (TALÍZINA, 1988) e o produto, que “é o resultado obtido com as 

transformações ocorridas com o objeto (matéria-prima da atividade) por meio dos 

procedimentos (ações), os quais podem coincidir com o objetivo da atividade.” (NÚÑEZ; 

FARIA, 2004, p. 60).  

Considerando que a atividade comporta, no seu desenvolvimento, transformações 

mútuas e constantes, varia de aspecto e se enriquece, há possibilidade de, nesse processo, 

haver uma mobilidade de vários de seus componentes no sentido da transformação de um 

componente noutro e/ou de fracionamento, bem como a própria atividade transformar-se em 

ação.  

Não nos é possível esgotar tal discussão nos limites deste trabalho; com a reflexão 

aqui apresentada buscamos evidenciar os componentes estruturais na composição da atividade 
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e vimos que perceber a atividade de ensino a partir dessa perspectiva teórica é entendê-la 

relacionada ao desenvolvimento de todos os aspectos da personalidade humana; é 

compreender que quando o ensino é bem orientado favorece ao aluno, tanto o 

desenvolvimento de sua capacidade para se relacionar com o conteúdo de aprendizagem 

como, também, lhe proporciona uma reflexão sobre o seu próprio pensamento, e isso o 

envolvendo por inteiro, de modo que enquanto aprende, desenvolve-se. Assim, as atividades 

de ensino e de aprendizagem que se desenvolvem num sistema de interações, ganham na 

relação significação e sentido. 

 

 

2.6 O desenvolvimento da consciência na atividade humana  

 

 

A discussão em torno do desenvolvimento da consciência, na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético, requer o entendimento de que a atividade humana tem 

caráter social, tanto a coletiva como a individual. Apoiando-se nos aportes teóricos de Marx 

os quais se encontram expressos, dentre outras obras, em A ideologia alemã (2005) a qual 

discute as relações entre a atividade material e a atividade da consciência, bem como a 

alienação dos seres humanos a partir da divisão social do trabalho, Leontiev (1983, 2004) 

mostra que o estudo histórico da consciência parte dos fenômenos da vida, da relação entre o 

sujeito real e o mundo que o cerca.  

Para o autor em pauta (1983, p. 104, tradução nossa), a questão consiste em 

compreender a consciência “[...] como um produto subjetivo, como a forma transformada da 

manifestação das relações, por sua natureza social, geradas pela atividade do homem dentro 

do mundo dos objetos.” A consciência se realiza no social, num processo de trabalho e de 

comunicação, gerando um grau superior de desenvolvimento mental nos sujeitos que a 

constrói. 

Leontiev (2004) evidencia as particularidades psicológicas da estrutura da 

consciência dos homens quando o trabalho coletivo tinha sentido de bem comum e quando 

passou a deixa de ter esse caráter, na sociedade de classes. 

Nos primeiros estágios de desenvolvimento da sociedade, quando não existia a 

divisão social do trabalho, a propriedade privada e a exploração do homem pelo homem, 

havia, como ressalta esse autor (2004), uma coincidência dos sentidos e das significações 

constituindo a principal característica da consciência primitiva. O homem não tinha 
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consciência de que vivia em sociedade, de modo que as significações criadas na atividade 

coletiva de trabalho refletiam apenas as relações dele com a natureza.  

O desenvolvimento dos meios e das relações de produção e o surgimento da 

propriedade privada produziram, historicamente, um alargamento do domínio do consciente, 

uma determinada forma de estruturação da consciência caracterizada pela dissociação entre os 

sentidos e as significações. As transformações operadas na consciência são duas, conforme o 

autor (2004) em realce. Primeira, a separação entre a atividade intelectual e a atividade 

prática. Separação essa que dificulta ao homem o entendimento de que a atividade teórica 

possui a mesma estrutura da atividade prática. 

A segunda transformação é a da mudança de estrutura interna da consciência 

humana. Com a separação da grande massa de produtores dos meios de produção as relações 

entre os homens transformaram-se em relações entre as coisas – que se separam do próprio 

homem. A significação social do trabalho (responder às necessidades da sociedade) para ele 

passou a ser estranho ao sentido que atribui ao trabalho – que é determinado pelo que ele 

ganhar e não pelo que produz. Essas relações penetram na sua consciência aparecendo uma 

relação de alienação entre sentido e significação.  

Em nossa sociedade a educação, como um fenômeno social, encontra-se inserida 

no conjunto das relações sociais capitalistas e a escola, como todos os demais segmentos da 

sociedade, está articulada a essas relações. Se, numa atividade como a docente, o sentido 

pessoal do trabalho do professor for, unicamente, uma forma de obtenção de remuneração, 

esse sentido não corresponde à significação dada pelo conteúdo dessa atividade prevista na 

sociedade. Isso gera o que Leontiev (2004) chama de contradições da consciência, as quais 

podem acarretar ao professor tanto sofrimentos psíquicos, como uma tomada de consciência 

das relações de opressão, de alienação.  

Sabemos que numa sociedade de classes, as relações sociais existentes são 

reforçadas pela classe dominante. A vida humana, porém, como nos diz o autor citado (2004, 

p. 139):  

 

[...] não se encarna totalmente nessas relações, assim os sentidos 
engendrados pela atividade humana não se encarnam totalmente nem de 
maneira autêntica nas significações que refletem estas relações estranhas à 
vida. É esta a causa da imperfeição e da inadequação da consciência e da 
conscientização.  
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Entendemos que, aqui, reside uma contradição que abre ao ser humano 

possibilidades de, apreendendo o sistema das significações, desvelar a natureza das relações 

reais do homem com o mundo e gerar uma nova estrutura psicológica da consciência, 

simultaneamente, à transformação das condições de vida.  

Conforme o autor evidenciado (2004), essa “reintegração” da consciência é algo 

complexo porque não constitui uma passagem à simples fusão, na consciência, do sistema das 

significações.  

 

O trabalho interior de conscientização e de objetivação das relações 
subjetivas pessoais com a realidade, que subsiste no sistema das 
significações elaboradas socialmente, [...] verifica-se [...] como um 
deslocamento deste trabalho interior para uma esfera de relações mais 
variadas, mais profundas e mais sutis que o homem deve tomar consciência 
para si, para “se encontrar” de certa maneira nelas. (LEONTIEV, 2004, p. 
148). 
 
 

A conscientização se opera nesse processo em que o indivíduo se apropria dos 

resultados da história social e se objetiva no interior dessa história. Ela surge e se desenvolve 

na atividade dos homens. Como a formação de um indivíduo é sempre um processo 

educativo, que se realiza no interior de uma determinada prática social (DUARTE, 1993), o 

valor da atividade docente mediando, de forma eficaz, o acesso do aluno à ciência, à arte, à 

cultura é de uma importância inestimável, pois a formação de uma postura crítica, por parte 

do educando, depende da sua apropriação ativa, o que compete ao docente favorecê-la 

conforme as necessidades e interesses dos seus alunos e as exigências formativas da 

sociedade. 

No interior de relações concretas, na atividade mediadora do docente efetuada na 

interação entre o aluno e o conteúdo, cabe ao professor possibilitar que o aluno se aproprie 

desses bens culturais desenvolvendo sua consciência.  

A escola, como uma instituição encarregada de possibilitar o contato sistemático e 

intenso do aluno com o conhecimento científico é, portanto, imprescindível. Para isso, o 

discente traz de sua vivência cotidiana experiências, representações e modos de pensar. E são 

esses os saberes considerados necessários para a apreensão do conhecimento escolar.  

O caráter educativo que ocorre nessa instituição pode se revestir de uma 

perspectiva transformadora do sujeito e do conhecimento, caracterizando-se como um 

processo de conscientização do indivíduo. Para isso é requerido, todavia, uma organização 

substancial da prática docente. Sendo esta entendida como “[...] expressão do saber 
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pedagógico que idealiza uma prática e nela se constrói.” (AZZI, 2007 p. 47). Fonte de 

aprendizagem e desenvolvimento em que o professor constrói saberes não apenas dos 

conhecimentos sobre a disciplina que lhe cabe lecionar. 

O objeto de estudo da profissão docente é o trabalho profissional. Na perspectiva 

do seu desenvolvimento é importante considerar, dentre outros aspectos, como nos diz 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), estratégias metacognitivas5 para o aprendizado e o 

desenvolvimento de competências6 profissionais. Como estratégias que podem contribuir para 

isso e para o desenvolvimento da consciência do professor a respeito dos mecanismos que lhe 

possibilite desenvolver competências, Carbó (2000 apud RAMALHO, NUÑEZ E 

GAUTHIER, 2004) destaca: saber analisar, refletir na ação, justificar pelas razões 

profissionais e tomar consciência dos hábitos construídos na profissão.  

Referente aos conteúdos dessa formação, eles devem abranger os pertinentes às 

várias áreas de saber e do ensino, especialidades e instrumentos científicos, tecnológicos e 

culturais, saberes pedagógicos, à compreensão do significado da própria existência real das 

pessoas, no que diz respeito a sua individualidade, e a sua inserção socioantropológica e às 

competências didático-pedagógicas e às específicas, entre outros. (SEVERINO, 2004).  

O docente, na sua atividade teórica e prática, com o outro, numa relação dialética, 

realiza uma atividade transformadora em várias dimensões como cognoscitiva, afetiva, 

histórica, de valores entre outras e vai, concomitante, desenvolvendo a sua consciência. Essa, 

em processo de construção constante, no contexto real da prática, lhe permite construir 

métodos, procedimentos, estratégias de ensino dentre outros elementos que possam viabilizar 

o aprendizado do aluno de forma exitosa.  

 

 

2.7 A significação e o sentido na consciência humana  

 

 

Na perspectiva da Teoria da Atividade, o estudo do sentido e da significação, em 

sua relação, compreende um dos principais “componentes” da estrutura interna da consciência 

humana. Isso, conforme Leontiev (2004), sem abstrair um outro de seus “componentes”: o 

                                                           
5 Este termo, metacognitivas, está relacionado à metacognição que se refere à “consciência do indivíduo a 
respeito dos mecanismos que utiliza para aprender.” (RAMALHO, NUÑEZ E GAUTHIER, 2004, p. 81). 
6 Competências diz respeito “à capacidade manifestada na ação, para fazer com saber, com consciência, 
responsabilidade, ética, que possibilita resolver com eficácia e eficiência situações-problema da profissão.” (id. 
2004, p. 70). 
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conteúdo sensível (sensações, imagens de percepção, representações) o qual cria tanto a base 

como as condições de toda consciência.  

A significação é uma categoria que pode ser estudada a partir da perspectiva da 

linguística, da semiologia e da lógica. No campo da psicologia ela aparece relacionada à 

consciência e diz respeito à “[...] generalização da realidade que é fixada num vetor sensível, 

ordinariamente a palavra ou a locução. É a forma ideal, espiritual da cristalização da 

experiência e da prática social da humanidade.” (LEONTIEV, 2004, p. 100). Pertence ao 

mundo dos fenômenos históricos e naturais e pode ser descoberta, objetivamente, sendo 

necessário considerar que se encontra num sistema de ligações, de interações e de relações 

objetivas e subjetivas. Como fato da consciência individual 

 

[...] psicologicamente, a significação é, entrada na minha consciência (mais 
ou menos plenamente e sob todos os seus aspectos), o reflexo generalizado 
da realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de conceitos, 
de um saber ou mesmo de um saber-fazer (“modo de ação” generalizado, 
norma de comportamento etc). (LEONTIEV, 2004, p. 102) 
 
 

O homem, como ser sociohistórico, vê e pensa o mundo a partir do conhecimento 

que ele tem do seu grupo social e do que encontra neste mundo, das significações elaboradas 

historicamente. Entretanto, para Leontiev (2004), que assimilemos ou não uma determinada 

significação, o grau que a assimilamos e a importância dela para nós vai depender do sentido 

que a ela atribuímos. O sentido,  

 

De um ponto de vista psicológico concreto [...] é criado pela relação objetiva 
que se reflete no cérebro do homem, entre aquilo que o incita a agir e aquilo 
para o qual sua ação se orienta como resultado imediato. Por outras palavras, 
o sentido consciente traduz a relação do motivo ao fim. (LEONTIEV, 2004, 
p. 103). 

 
 
Ele é produzido na prática cotidiana do indivíduo, na qual se dão as suas reais 

necessidades, e diz respeito ao sentido de algo para alguém. Para Leontiev (1983), sentido e 

significação estão ligados um ao outro embora não sejam coincidentes. O sentido se produz 

com a vida e se estabelece nas significações, mas o processo de conscientização do sentido 

nas significações é bastante complexo. Isso porque, a verdadeira natureza da conscientização 

“[...] encontra-se nas contradições do conteúdo da própria vida humana; ela está por outro 

lado, ligada à estreiteza da consciência social, tornada doravante consciência de classe.” 

(LEONTIEV, 2004, p. 138). Esse aspecto nos chama a atenção para o caráter social da 
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conscientização e o sentido encarnado nas significações. E, uma vez que “[...] a consciência 

individual só pode existir nas condições de uma consciência social é apropriando-se da 

realidade que o homem a reflete como através do prisma das significações, dos 

conhecimentos e das representações elaboradas socialmente.” (LEONTIEV, 2004, p. 138).  

Observamos que a natureza histórico-social da consciência não se encontra 

reduzida à dimensão interna do indivíduo e sim, intimamente, vinculada à atividade externa, 

aos processos culturais e sociais da humanidade.  

As significações estão no mundo podendo ser ou não apropriadas, ou serem 

apropriadas em diferentes graus. A responsabilidade da escola se apresenta, tanto com relação 

à oferta do conjunto de significações construídas historicamente como no grau de 

reflexividade (considerando a relação significação e sentido) que o aluno precisa apreender no 

seu processo de aprendizagem. Assim, conforme esse autor (2004), para o homem se 

apropriar desses resultados, fazendo deles suas aptidões, ele deve entrar em relação com os 

fenômenos do mundo circundante, através dos outros homens.  

 

 

2.8 A apropriação de significações  

 

 

O processo de ensino e de aprendizagem se desenvolve numa unidade que 

abrange condições objetivas e subjetivas expressas, tanto na atividade de quem tem o papel de 

ensinar como na de quem se encontra para aprender. Nessa relação, entre condições externas e 

internas, sob contradições, se desenvolve a estrutura da atividade do homem e a estrutura da 

sua consciência.  

A política de organização do processo de trabalho escolar não tem acarretado, 

ainda, modificações substanciais na atividade docente, inviabilizando uma maior apropriação 

e objetivação da natureza do trabalho do professor, dificultando a interação entre a 

significação e o sentido.  

Na opinião de Leontiev (2004), o funcionamento mental do indivíduo só pode ser 

compreendido numa análise dos processos sociais e culturais dos quais ele deriva. Esse 

pensamento evidencia que é preciso compreender a atividade consciente indo além do 

organismo humano. O processo mental precisa ser visto como dinâmico, atual e criador de 

capacidades especificamente humanas, as quais “[...] são propriedades do indivíduo, cujo 

conjunto condiciona ao êxito e ao cumprimento de determinada atividade.” (LEONTIEV, 
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1986, p. 45, tradução nossa). Do ponto de vista da Teoria da Atividade, elas são dinâmicas, 

existem em movimento e em desenvolvimento e têm uma natureza social.  

Essas capacidades formam-se: em um processo de apropriação dos produtos 

culturais criados pelo homem, durante o processo de desenvolvimento histórico; no processo 

de conscientização desse homem; no processo de criação do mundo objetal empreendido por 

ele e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da própria natureza humana. (RUBINSTEIN, 

1986). O intenso e incessante desenvolvimento mental do ser humano cria condições 

favoráveis para uma compreensão cada vez mais profunda dos conhecimentos, dos seus 

métodos de produção e de sua construção e reconstrução.  

Nessa perspectiva teórica, a psique é entendida como forma de atividade vital do 

homem o qual interage com o mundo, de modo ativo, cumprindo ações práticas externas e 

ações psíquicas. Como declara Talízina (1988, p. 30, tradução nossa): “A psique [...] é 

atividade, é um sistema de ações e operações unidas por um motivo e um objetivo.” Essa 

natureza social da psique do homem evidencia que suas capacidades, seu pensamento, suas 

funções mentais se formam e se desenvolvem durante sua existência num processo de 

transformação de experiências sociais em pessoais.  

Pensar o processo de apropriação das significações, na Teoria da Atividade, 

implica entender, dentre outros aspectos, seu caráter ativo. (LEONTIEV, 2007). Pois, ele “[...] 

é um processo que tem como consequência a reprodução no indivíduo de qualidades, 

capacidades e características humanas de comportamento.” (LEONTIEV, 2007, p. 93). Não é 

uma adaptação ao mundo dos objetos e fenômenos uma vez que o indivíduo “[...] faz deles 

seu, apropria-se deles.” (LEONTIEV, 2007, p. 93). Esse apropriar-se dos objetos ou dos 

fenômenos construídos, historicamente, possibilita ao homem seu processo de hominização e 

sua individualidade, pois, 

 

O processo de apropriação surge, antes de mais nada, na relação entre o 
homem e a natureza. Ao mesmo tempo, ocorre também o processo de 
objetivação, pois o ser humano produz, uma realidade objetiva que passa a 
ser portadora de características humana [...]. (DUARTE, 2006, p. 117). 
 
 

Os processos de apropriação e objetivação são integrantes da atividade humana. A 

experiência histórica do gênero humano e suas capacidades intelectuais, que foram formadas 

nessa experiência, estão consolidadas nos objetos materiais e em fenômenos como linguagem, 

ciência, obras de arte entre outros, criados pelo homem. Porém, como escreveu Leontiev 

(2004), será interagindo com o outro, num processo comunicativo, educativo que os 



52 

 

indivíduos se apropriam, objetivam e reproduzem as capacidades, propriedades e 

procedimentos humanos, formados historicamente, realizando uma atividade cognoscitiva, 

adequada, ainda que não idêntica à atividade humana encarnada nas formas culturais (material 

e não-material).  

Nesse processo, assinala Duarte (2006), a possibilidade do desenvolvimento 

histórico é gerada pelo fato de que a apropriação de um fenômeno material ou intelectual gera 

tanto na atividade como na consciência do homem novas necessidades, novas faculdades, 

forças e capacidades. E acrescenta:  

 

Essa é a razão pela qual consideramos a dialética entre objetivação e 
apropriação como aquela que constitui a dinâmica fundamental da 
historicidade humana: cada processo de apropriação e objetivação gera a 
necessidade de novas apropriações e novas objetivações. (DUARTE, 2006, 
p. 120).  
 
 

No decurso do processo de apropriação dos produtos culturais, os quais expressam 

a síntese de toda a construção histórica da humanidade, o indivíduo poderá se apropriar e se 

objetivar neles sem uma consciência crítica do processo de desenvolvimento histórico desses 

produtos culturais. A educação escolar, então, tem um papel edificante para que a apropriação 

e a objetivação, pelo aluno, possam ocorrer de forma consciente; ela é, conforme Talízina 

(1988), Leontiev (2004) e Vygotsky (2007, 2008), fonte de desenvolvimento psicológico do 

homem. Nesse sentido a atividade de ensino pode dirigir a atividade de aprendizagem do 

aluno de modo a lhe possibilitar organizar, ativamente, suas ações mentais, criando funções 

psíquicas novas. 

O processo de apropriação das significações, nessa perspectiva teórica, sinaliza 

para a necessidade de que esse processo ocorra na escola, por essa instituição se constituir 

num espaço propício a uma apropriação e objetivação exitosas das significações da 

humanidade. 

Toda a prática humana universal tem um caráter histórico-social e nela se 

encontra a abstração teórica da humanidade. A experiência histórica e social, transformada 

pelo trabalho humano é, portanto, uma fonte de aprendizagem e desenvolvimento para o 

indivíduo. 

Considerando o exposto, depreendemos que a atividade humana necessita ser 

analisada como uma unidade na qual se encontram em estreita relação as dimensões objetivas 

e subjetivas que compõem a constituição do homem e da história.  
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As categorias da Teoria da Atividade aqui discutidas apresentam, no seu 

dinamismo, considerando o desenvolvimento da atividade humana, aspectos objetivos e 

subjetivos. Compreendê-las nos ajuda a refletir sobre a prática docente, no processo de ensino 

e de aprendizagem da História – discussão, que faremos no quarto capítulo, para a qual as 

dimensões metodológicas que se seguem foram imprescindíveis. 
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3 DIMENSÕES METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO  

 

 

Neste capítulo, desenvolvemos reflexões sobre as dimensões metodológicas que 

nortearam o estudo e explicitamos o percurso de nossa investigação. Abordamos sobre a 

pesquisa colaborativa, as estratégias metodológicas, incluindo as descrições de técnicas e 

instrumentais e o modo de analisar as informações. Discutimos, outrossim, sobre as 

singularidades do campo empírico e das partícipes envolvidas no processo investigativo. 

 

 

3.1 A abordagem colaborativa  

 

 

No desenvolvimento de uma pesquisa científica os critérios teórico-metodológicos 

precisam estar coerentes com os paradigmas que fundamentam o trabalho, a natureza do 

objeto de estudo, as questões e o problema.  

Ao lado da identificação das operações mentais e técnicas que possibilitam a 

elaboração do conhecimento científico, encontra-se uma concepção de ciência. Fazer ciência 

para Freire (1993, p. 102): “[...] é descobrir, desvelar verdades em torno do mundo, dos seres 

vivos, das coisas, que repousavam à espera do desnudamento [...].” Embora provisórias, essas 

verdades dão sentido a algo que as necessidades da prática social nos colocam. Para Morin 

(1997), nas ciências humanas há um princípio indispensável que permite integrar o 

observador à sua observação e o conhecedor ao seu conhecimento. Essa forma de entender o 

saber humano em geral e a ciência em particular abre espaços para considerações tanto no 

plano ético-político como no plano educacional.  

Dentre os tipos de pesquisa qualitativa, a pesquisa-ação, na linha da corrente 

norte-americana, defende a abordagem colaborativa preconizando a colaboração entre 

pesquisador e grupo pesquisado. (ANDRÉ, 1995). Nesse sentido, optamos pela abordagem 

colaborativa, pela sua possibilidade de aliar investigação e formação num processo de 

descoberta e de perspectiva de mudança da realidade investigada.  

Seu surgimento ocorre nos Estados Unidos “[...] para designar um tipo de 

investigação cujo traço básico seria investigar em colaboração, co-investigar” (ARNAL; DEL 

RINCÓN; LATORRE, 1992, p. 1). No âmbito da educação, ela é entendida como “[...] uma 

forma de investigação que capacita a comunidade de professores a melhorar o que faz, a partir 
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de um melhor entendimento sobre suas ações [...]” (IBIAPINA; FERREIRA, 2005, p. 26). 

Revestidos de um caráter de participação, os indivíduos envolvidos tornam-se parceiros 

apreendendo as ideias sobre a organização do outro, expressas em trocas de experiências, 

negociações, conhecimentos e reflexões.  

No Brasil, trabalhos como os de Magalhães (2004), Fiorentini (2004), Ibiapina e 

Ferreira (2005), Aguiar (2008) entre outros vêm enfatizando a referida pesquisa como uma 

alternativa teórico-metodológica de indagação da realidade educativa privilegiando processos 

de intervenção que visam à emancipação dos agentes que dela participam.  

Para Magalhães (2004), a abordagem colaborativa oferece condições para a 

transformação das práticas docentes. Investigar, nessa perspectiva, implica perceber que esse 

tipo de pesquisa possibilita compreender melhorar a atuação docente uma vez que, de forma 

colaborativa, desenvolve-se a capacidade de aprender a resolver problemas existentes na 

realidade. As interações construídas, na rede de colaboração, entre os partícipes são geradoras 

tanto de desenvolvimento do indivíduo como de teorias.  

Vygotsky (2001) destaca a importância da produção do conhecimento em parceria 

no qual o componente mais experiente contribui para o desenvolvimento do outro, uma vez 

que guia a atividade no movimento de compreensão e explicação da realidade, numa 

construção teórica e prática. Essa forma de colaboração se apresenta como uma perspectiva de 

aprendizagem e investigação com e no trabalho investigativo.  

Nesse processo, consideramos como necessário o reconhecimento das capacidades 

distintivas entre os pares para um entendimento dos papéis exercidos tanto pelo pesquisador 

como pelo professor partícipe. O interesse do primeiro está, mais especificamente, na 

oportunidade de uma construção de conhecimento em parceria, e do segundo na melhoria da 

sua prática pedagógica. Nesse processo colaborativo/formativo que envolve intervenções que 

visam transformar determinada realidade, oportuniza-se ao partícipe aprender e se 

desenvolver. 

Para o desenvolvimento da nossa investigação, com essa abordagem, escolhemos 

dois princípios a ela relacionados: o da colaboração e o da reflexão crítica. O primeiro deriva 

do verbo latino “[...] labore (trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista 

determinado fim). [...] na colaboração, todos trabalham conjuntamente (co-laboram).” 

(FIORENTINI, 2004, p. 50). Para Desgagné (2003, p. 4): “[...] colaborar não significa que 

todos devem participar nas mesmas tarefas, mas que, sob a base de um projeto comum, cada 

um tem nele a sua parte partindo da contribuição específica que ele tem a oferecer para o 

melhor benefício do conjunto de parceiros.” A investigação colaborativa privilegia, assim, 
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pesquisa e formação cujos docentes, não necessariamente, precisem participar das atividades 

formais da investigação.  

A importância da prática de pesquisar, colaborativamente, para Ibiapina (2008, p. 

13) se dá por ela privilegiar “[...] processos de intervenções que visam transformar 

determinada realidade e emancipar os indivíduos que dela participam.” A compreensão de 

problemáticas enfrentadas por educadores, em seu contexto de atuação, por meio de uma 

atividade de colaboração mútua entre pesquisadores e colaboradores, pode ser percebida 

como potencializadora de formação profissional e humana. 

O outro princípio, o da reflexão, diz respeito ao “[...] processo de base material 

responsável pela recordação e o exame da realidade com o objetivo de transformá-la.” 

(IBIAPINA, 2008, p. 21). A reflexão percebida no processo coletivo e colaborativo tem na 

realidade educativa um campo para ser exercitada na tentativa da busca de resolução de 

problemas. Ao lado desses princípios reconhecemos o indissociável imbricamento entre o 

subjetivo e o objetivo.  

 

 

3.2 Campo empírico: suas singularidades 

 

 

O campo de investigação empírico, para a viabilização desse estudo, diz respeito à 

Escola Estadual “Coronel Fernandes”, situada à rua Prof. Jácome de Lima, 84, no município 

de Luís Gomes - RN. Trata-se da instituição escolar mais antiga desse município, criada pelo 

decreto de no 265 em janeiro de 1912. 

Essa instituição possui Regimento Escolar (2002) e Projeto Político (2008) os 

quais norteiam o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e tem por finalidade: “[...] 

oferecer a Educação Básica nos níveis fundamental e médio e na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, nesses níveis, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana.” (REGIMENTO ESCOLAR, 2002, p. 3). Funcionando nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, essa escola conta neste, ano de 2009, com 629 alunos No 

Ensino Fundamental (anos finais), encontram-se matriculados 320 alunos, dos quais 82 se 

encontram na modalidade, Educação de Jovens e Adultos – EJA. No Ensino Médio são 309 

alunos matriculados, sendo 59 pertencentes à EJA. 

Essa escola é bastante procurada pelas famílias e, além dela, somente uma outra 

escola estadual oferece Ensino Médio no município de Luís Gomes. O nível socioeconômico 
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dos alunos é heterogêneo, mas a grande maioria é proveniente de uma classe social com baixo 

poder aquisitivo.  

O município, no qual ela se encontra situada, foi fundado em 1890 e fica 

localizado no interior do Estado do Rio Grande do Norte. Dista da capital, Natal, 524 

quilômetros, tem uma população de 10.060 habitantes, uma área territorial de 167 km2 e uma 

altitude de 636 metros acima do nível do mar. Apresenta um Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,644 e um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos 

anos finais do Ensino Fundamental, de 2,1 o qual é menor do que o apresentado no Estado do 

Rio Grande do Norte (2,7) e do Brasil (3,8). Tem dez escolas para atendimento ao alunado; 

das quais cinco são municipais (duas localizadas na zona rural e três na zona urbana) e três 

estaduais (ambas localizadas na sede).  

A Escola Estadual “Coronel Fernandes” encontra-se inserida nesse contexto com 

algumas problemáticas, dentre elas a evasão que no Ensino Fundamental, nos últimos três 

anos (2006 a 2008), é de 27,97% e no Ensino Médio 30,72%. No 8o ano esse número é de 

24,80%. 

O total de professores efetivos para atender à demanda é de dezesseis, os quais se 

encontram lecionando as disciplinas correspondentes às áreas de formação da graduação 

concluída, com exceção de um que ainda está concluindo. Do total geral, doze têm 

especialização em educação e um, mestrado em matemática. A escola conta, ainda, com 

quatro estagiários cursando graduação. 

A direção dessa instituição é composta por uma diretora, vice-diretor e por um 

Coordenador Administrativo e Financeiro. Os dois primeiros são licenciados em Letras e têm 

especialização em educação, e o último é graduado em Ciências Econômicas. Essa direção 

inicia, neste ano de 2009, sua segunda gestão. O trabalho desenvolvido tem se dado com 

iniciativas de fazer acontecer uma administração participativa através do diálogo com os 

funcionários e a atuação de dois conselhos: o Conselho Fiscal do Caixa Escolar e o Conselho 

de Escola. A participação da família nesse processo ocorre, ainda, de forma bastante tímida. 

No âmbito geral observamos uma série de limitações que dificultam o caminhar democrático, 

dentre as quais citamos o não despertar de alguns membros da comunidade escolar para a 

importância do trabalho coletivo.  

Duas equipes apresentam uma atuação mais direta junto à direção. A equipe de 

secretaria e a equipe pedagógica. A primeira é constituída de uma inspetora, graduada em 

Pedagogia e com especialização em educação e três auxiliares de secretaria com nível médio. 

A segunda é formada por quatro supervisoras formadas em Pedagogia e com especialização, 
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na área da educação; duas professoras, não regentes de classe, que atuam na Sala de Vídeo. 

Dessas, uma tem graduação em Pedagogia e especialização, também, em educação e a outra 

concluiu o curso Magistério. Há, ainda, três bibliotecários – uma com graduação em 

Geografia e os outros com nível médio (Magistério) e, finalmente, uma assistente de 

informática que tem graduação em Geografia e especialização em educação.  

No quadro dos funcionários que atuam como Auxiliares de Serviços Gerais há: 

dois que são porteiros, cinco merendeiras, que exercem também a função de serventes e um 

mecanógrafo e um vigia. Desses nove servidores, somente dois concluíram o Ensino Médio e 

um o Ensino Fundamental; os demais não chegaram a concluir esse último nível de ensino.  

A infraestrutura e aspectos da organização da escola se apresentam assim 

caracterizados: são sete salas de aula das quais somente uma é pequena para o atendimento ao 

alunado. Nelas há ventilação e iluminação suficientes. Há um galpão que atende às 

necessidades de lazer por turno; uma diretoria equipada com birôs, dois computadores, uma 

impressora e estantes; uma despensa; um almoxarifado; dois banheiros (um feminino e outro 

masculino) e uma pequena secretaria que além de ser utilizada para essa função, funciona, 

também, como sala de professores na qual há armários com documentos da escola; e para os 

professores, uma mesa com cadeiras. Há outros compartimentos na escola que são pequenos 

para o atendimento das necessidades de funcionamento. São eles: a cozinha, que além de 

pequena não se encontra devidamente equipada; uma sala única, com uma divisória para 

atender às atividades da Sala de Vídeo e do Laboratório de Informática e, por último, a 

biblioteca que dá para acomodar poucos alunos, por turno.  

Considerando o exposto, essa parte estrutural da escola carece de melhoramentos. 

No entanto, no que se refere às condições ambientais e às suas instalações físicas, ambas se 

encontram em bom estado de conservação uma vez que essa escola passou por uma reforma 

em 2005. 

Quanto às relações interpessoais na escola, entre os vários segmentos de 

funcionários e junto aos alunos e destes entre si, se apresentam relativamente favoráveis. 

Ocorrem desentendimentos, mas dentro de um quadro passível de reversão e de conciliação. 

Quanto aos materiais básicos de apoio ao ensino, a escola tem à disposição treze 

computadores, dos quais dez se encontram no laboratório de informática; duas impressoras, 

dois televisores, dois aparelho de DVD, quatro aparelhos de som, vários mapas, quatro 

globos, um retroprojetor e materiais para projeção (em retroprojetor), principalmente, para as 

áreas de ciências e geografia, e um mimeógrafo para reprodução de textos e avaliações dos 

alunos. Devido à escola não dispor de tinta suficiente para a impressão, esse mimeógrafo 
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ainda é muito útil. A biblioteca funciona com 2.208 títulos, e a Sala de Vídeo conta com um 

acervo de 125 DVDs contendo filmes e programas educativos. Há, ainda, um laboratório de 

ciências que por falta de espaço físico, se encontra guardado em armários no almoxarifado, 

com alguns tubos já quebrados devido à locomoção desse laboratório para o uso nas salas de 

aulas.  

Embora os professores considerem que esses materiais didáticos lhes ajudem no 

desenvolvimento das aulas, constituem pontos na pauta de reivindicação: uma máquina de 

xerox, mais DVDs com filmes e documentários, recursos didáticos para as aulas de 

Matemática e História, bem como uma sala para o funcionamento do laboratório de ciências e 

uma sala adequada ao funcionamento da sala de vídeo.  

O conjunto desses materiais curriculares é essencial em muitas propostas 

pedagógicas ajudando os professores a responder a problemas concretos no processo de 

ensino e de aprendizagem conforme nos explicita Zabala, (1998). Eles favorecem melhores 

condições de trabalho ao professor em diferentes fases dos processos de planejamento, 

execução e avaliação. Sua utilização no processo de ensino e de aprendizagem ajuda o aluno a 

refletir o objeto de conhecimento, em estudo, de forma mais promissora. 

 

3.2.1 A sala de aula investigada e sua estrutura de funcionamento 

 

A escola oferta, nos turnos matutino e vespertino, o 8o ano do Ensino 

Fundamental. No turno noturno esse nível de ensino se encontra ofertado na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos. O trabalho de investigação ocorreu no turno matutino, cujas 

aulas de História estavam sendo ofertadas, duas por semana, nas quintas-feiras com duração 

de cinquenta minutos cada uma delas.  

A sala de aula, desse nível de ensino, cuja área mede 13 m2 é bastante pequena 

para o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Na sua arrumação espacial 

cabe, de modo apertado, as cadeiras dos alunos, enfileiradas, o quadro e uma cadeira para a 

professora colocar o seu material didático. O 8o ano ocupa esse espaço porque essa turma tem 

o menor número de alunos, desse turno, e todos eles deram preferência para estudar nesse 

turno, mesmo nessas condições. Frente a esse contexto, desenvolvemos as videogravações 

numa outra sala de aula que enfocaremos posteriormente. 

 

3.2.2 Os alunos 
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A turma é composta de vinte e quatro alunos, sendo doze do sexo masculino e 

doze do feminino. Os alunos têm idades que variam entre doze e dezessete anos com 

predominância para a idade de treze anos e moram com os pais. Todos os alunos são 

provenientes desse município de Luís Gomes, sendo que 88% residem na sede e 12% na zona 

rural.  

Nas aulas de História os discentes apresentam assiduidade no tocante à frequência 

e realizam as tarefas escolares solicitadas pela professora. No entanto, demonstram 

dificuldade quanto a expor o pensamento de forma oral, se posicionar frente ao conhecimento 

em estudo e em concordar ou discordar do pensamento do colega sobre o que está sendo 

estudado. 

 

3.2.3 A escolha e algumas características profissionais da professora partícipe 

 

Para compreendermos sobre a história de vida escolar e profissional da professora 

e suas necessidades formativas, recorremos às suas recordações expressas no diálogo 

estabelecido a partir de uma entrevista semiestruturada. Discorrer sobre aspectos de sua vida 

nos remete ao entendimento de que  

 

O processo de recordar é uma das principais formas de nos identificarmos 
quando narramos uma história. [...]. As histórias que relembramos não são 
representações exatas do nosso passado, mas trazem aspectos desse passado 
e os moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações sociais. 
(THOMSON, 1997, p. 57).  

 
 

O contato com a professora por meio dessa entrevista e por trabalhar, ao seu lado, 

na Escola Estadual “Coronel Fernandes” desde 2000, tornou possível caracterizá-la no 

aspecto pessoal e profissional. Ela apresenta uma expressão tranquila, séria e comunicativa. 

Demonstra sensibilidade e posicionamento firme quando o assunto é um problema social. É 

casada, tem três filhos e é receptiva a novas amizades.  

Dulce nasceu no Estado do Ceará, mas logo foi morar numa zona rural do 

município de Mossoró – RN. Nessa localidade não havia escolas e ficava distante das cidades 

que as tinham, de modo que Dulce só pôde começar a estudar, aproximadamente, aos dez 

anos de idade, numa escola multisseriada, em outra localidade, também zona rural, município 

de Dr. Severiano - RN.  
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Posteriormente, passou a residir na cidade Encanto – RN, onde concluiu o Ensino 

Fundamental e cursou o Magistério. Concluído esse curso, fez concurso público, em nível 

estadual em 1985, o qual favoreceu o seu ingresso na vida docente, ano seguinte, para 

lecionar nessa cidade.  

Iniciou sua atuação lecionando na Escola Estadual Cid Rosado, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, as disciplinas foram: Língua Portuguesa, Organização Social e Política 

Brasileira, Educação Moral e Cívica, Educação Artística e Ensino Religioso. Para dar conta 

dessa diversidade de áreas, dava aulas para a sua supervisora, como forma de treinamento. 

Depois passou a lecionar no 5o ano (antiga 4a série), atuação essa que lhe rendeu uma 

experiência de nove anos. 

Ao vir morar em Luís Gomes, continuou lecionando alguns anos nessa série 

citada, na Escola Estadual “Coronel Fernandes”. Depois, passou a ensinar do 6o ao 9o ano a 

disciplina Língua Portuguesa na mesma instituição. 

O ensino de História surge na vida profissional de Dulce devido a algumas 

circunstâncias. Em 2004, na cidade de Luís Gomes, aparece para ela uma oportunidade de 

fazer um curso superior (concluído em 2008). A Universidade Regional do Cariri (URCA) 

ligada à Universidade Estadual do Ceará (UECE) passou a oferecer uma graduação em 

História. Na ocasião, mesmo não gostando desse curso, resolveu fazê-lo porque almejava ter 

uma formação em nível superior e porque ele funcionaria nessa cidade onde ela se encontrava 

residindo. Como aluna na graduação, porém, diz que aprendeu a gostar de História por ter tido 

professores que a ajudaram a ver a História ensinada de forma não mecânica, como ela havia 

aprendido nos anos em que havia frequentado a escola, como aluna.  

No ano de 2006, Dulce recebe uma notícia, no ambiente de trabalho, de que 

precisaria ceder a disciplina Língua Portuguesa que vinha ministrando há nove anos para uma 

professora que havia passado num concurso público para ensiná-la. O fato de nossa professora 

partícipe se encontrar cursando a graduação mencionada, fez a direção da Escola Estadual 

“Coronel Fernandes” colocá-la para ensinar História. Assim, se dá a sua iniciação como 

docente dessa disciplina, no Ensino Fundamental. Atuando no magistério há vinte e três anos, 

ela tem participado de cursos de formação/atualização promovidos, na sua maioria, pela 

Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura (SEEC).  

A escolha da participante para atuar nesse processo de investigação obedeceu aos 

seguintes critérios: a) sua disponibilidade e compromisso para participar da experiência; b) a 

escolha da área de conhecimento – História; c) a preocupação da professora para com a 

aprendizagem dos alunos e seu interesse em melhorar a sua prática docente.  
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3.2.4 Alguns traços profissionais da professora pesquisadora 

 

Considerando que nessa investigação a pesquisadora é também uma das partícipes 

no processo da investigação, apresentaremos algumas das suas características profissionais. 

Nasci na cidade de Luís Gomes – RN na qual cursei até o Ensino Médio. Ingressei 

em 1987 no curso Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Campus 

Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, na cidade de Pau dos Ferros, 

concluindo-o em abril de 1991. 

Em 1995, fiz uma pós-graduação lato sensu, nessa mesma universidade, em 

Metodologia do Ensino Superior e da Pesquisa Científica. A necessidade de aprofundar os 

conhecimentos construídos na graduação e a pretensão de atuar como professora no ensino 

superior me fizeram cursar essa especialização.  

Iniciei minha atuação como docente no ano em que entrei na universidade como 

aluna. Comecei lecionando na Educação de Jovens e Adultos na cidade de Luís Gomes, no 

Projeto Fundação Educar – experiência que durou um ano, como também a de um contrato 

provisório que tive no ano de 1989 para lecionar a disciplina Geografia nas 5ªs e 6ªs séries do 

Colégio Comercial “Luís Gomes”, na mesma cidade.  

Em 1994, todavia, fui aprovada em concurso para o quadro do magistério público 

da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC/RN, para o Conjunto de 

Disciplinas Pedagógicas. Comecei essa nova fase profissional lecionando Literatura Brasileira 

e Geografia, no antigo 2º grau da Escola Estadual “Luzia Ferreira de Castro” em Pau dos 

Ferros – RN. Depois consegui transferência para Luís Gomes e passei a lecionar no Colégio 

Comercial “Luís Gomes” as disciplinas: Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau, 

História e Filosofia da Educação (no Curso Magistério) e Geografia e Língua Portuguesa nas 

5ªs e 6ªs séries do chamado primeiro grau maior. E, em 1996, passei a trabalhar como 

supervisora nessa instituição.  

Em 1997, atuei na Coordenação Pedagógica do Centro Escolar “Coronel 

Fernandes”, desse município, a qual desenvolvi até o ano 2000 quando passei a assumir a 

supervisão na escola estadual como a mesma denominação desse centro. Função essa que a 

exerço até a atualidade. 

Este trabalho na coordenação e supervisão escolar vem trazendo, entre outros 

desafios, uma preocupação com a formação docente. Nesse sentido, têm sido vários os cursos 

de atualização que tenho desenvolvido para ajudar a atender às necessidades formativas dos 
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professores que atuam na educação básica, além de coordenações em processos de formação 

continuada de professores e gestores promovidos pela SEEC/RN. 

No que se refere à atividade docente, na universidade, iniciei-a a partir do ano 

2000 no curso de Pedagogia, do Campus Avançado “Profa Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

– CAMEAM/UERN. Ingressei através de um processo seletivo para contrato provisório. 

Processo esse que foi se repetindo e que fui tendo aprovação até 2004, quando me tornei 

efetiva por meio de Concurso Público de Provas e Títulos para Docentes, na Classe de 

Professor Auxiliar, Referência I da Carreira do Magistério Superior. 

Quanto à minha participação em sociedade científica, iniciei-a em 2002, no 

Núcleo de Estudos em Educação - NEEd, na linha de pesquisa Formação do Educador e 

Práticas Pedagógicas, no Departamento de Educação desse Campus. Atualmente, no entanto, 

encontro-me no Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-

Aprendizagem – GEPPE, na Linha de Pesquisa: Didática: teoria-prática em disciplinas 

específicas.  

Quando me tornei efetiva na universidade busquei, também, participar de 

atividades extensionistas. Nesse sentido, atuei na coordenação de dois projetos do 

Departamento de Educação do CAMEAM: Pensamento educacional: diálogo com clássicos e 

contemporâneos e Dialogando com as práticas educativas: possibilidades colaborativas entre 

escola e universidade – este deixei-o de coordená-lo quando fui liberada para me dedicar ao 

mestrado. 

Feitas essas breves identificações das partícipes, passamos a refletir sobre a 

trajetória da investigação. 

 

 

3.3 Refletindo sobre o percurso da investigação 

 

 

O desenvolvimento da investigação ocorreu em duas fases interrelacionadas; a 

primeira composta dos ciclos de estudos reflexivos (críticos), e a segunda das sessões 

reflexivas (críticas), como demonstramos no esquema a seguir.  
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                                  TRAJETO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 

 

 

 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 
AÇÃO FORMATIVA  

SESSÕES 
REFLEXIVAS 

CICLOS DE ESTUDOS 
REFLEXIVOS 

Reconstruir 

Informar 

Confrontar 

Descrever 

- Observação na vida 
real 

- Autoscopia 

 
RESULTADO 

AÇÕES 

PROCEDIMENTOS  

Técnicas  Recursos  

- Câmera filmadora 
- Gravador digital 
- Diário de campo  

- Entrevista 
semiestruturada 

Técnica 

- Gravador digital 
- Diário de campo  

 

Recursos 
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3.3.1 O encontro de adesão e as expectativas das partícipes 

 

No ano de 2008, entramos em contato com a professora partícipe para discutirmos 

sobre as possibilidades da sua participação no desenvolvimento da nossa investigação. Ela 

demonstrou bastante interesse e disponibilidade em participar, expressando a necessidade de 

melhorar o seu desempenho no ensino de História. Naquela ocasião, ficou acordado que 

iniciaríamos o processo investigativo a partir do início do ano letivo de 2009.  

No dia 04 de março do ano citado, realizamos o nosso primeiro encontro para a 

assinatura do Termo de Adesão (ver Apêndice A), apresentação e apreciação do projeto de 

pesquisa. Para a efetivação do nosso trabalho, organizamos o cronograma apresentado abaixo, 

o qual foi estruturado com a colaboração da professora. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 
NO PROCESSO INVESTIGATIVO  

DATAS 
 

LOCAL CARGA 
HORÁRIA 

1a  FASE 
Assinatura do Termo de Adesão, e apresentação e 
apreciação do projeto de pesquisa. 
Entrevista semiestruturada. 
Estudos de fundamentação teórica sobre pesquisa 
colaborativa (ver Apêndice B). 
Estudos de fundamentação teórica sobre a Teoria da 
Atividade (ver Apêndice B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL  
 
2a FASE 
Observação e gravação de aula em áudio.  
Observações e gravações de aulas em vídeo. 
Seleção das cenas videogravadas mais significativas.  
Sessões reflexivas. 
Observações e gravações de aulas em vídeo. 
Seleção das cenas videogravadas mais significativas. 
Sessões Reflexivas. 
Leitura e discussão do capítulo da análise da dissertação. 
 
SUBTOTAL 

 
04/03/09 

 
10/03/09 
11/03/09 
12/03/09 
18/03/09 
19/03/09 
25/03/09 
01/04/09 
02/04/09 
16/04/09 
17/04/09 
22/04/09 
23/04/09 
29/04/09 
30/04/09 
06/05/09 
07/05/09 

 
_ 
 
 

12/03/10 
28/05/09 
04/06/09 
12/06/09 
18/06/09 
06/08/09 
24/09/09 
07/01/10 

 
_ 

 
Escola 

 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 

 
_ 
 
 

Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 
Escola 

 
_ 
 

 
3h/a 

 
3h/a 
3h/a 
4h/a 
3h/a 
3h/a 
3h/a 
3h/a 
3h/a 
4h/a 
3h/a 
2h/a 
4h/a 
2h/a 
4h/a 
3h/a 
3h/a 

 
53h/a 

 
 

1h/a 
2h/a 
2h/a 
3h/a 
2h/a 
2h/a 
3h/a 
3h/a 

 
18h/a 

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA _ _ 71h/a 

Quadro 4 – Cronograma resumido do trabalho investigativo.  

 

Nesse quadro, observamos a distribuição da carga horária utilizada na realização 

da investigação. Optamos por contabilizar a quantidade de horas trabalhadas na pesquisa 

utilizando a carga horária usada na escola, em horas aulas (correspondente a 50 minutos cada 

aula) porque durante todo o percurso da pesquisa atuamos em horário de funcionamento da 

Escola Estadual “Coronel Fernandes”, seguindo essa modalidade de organização do tempo 

escolar.  

Tivemos as horas aulas, assim organizadas: três (03) para a assinatura do Termo 

de Adesão, e a apresentação e apreciação do projeto de pesquisa; três (03) para a entrevista 

semiestruturada; quarenta e sete (47) para os estudos de fundamentação teórica, das quais sete 
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(07) foram sobre a pesquisa colaborativa e quarenta (40) dedicados à Teoria da Atividade. 

Cinco (05) horas aulas para observações e gravações de aulas; quatro (04) para a seleção de 

cenas a serem utilizadas nas sessões reflexivas; seis (06) para a realização dessas sessões e 

três (03) para leitura e discussão do capítulo da análise dessa dissertação. Totalizamos, 

portanto, uma carga horária de sessenta e uma (71) horas aulas. 

Enquanto dialogávamos, a professora Dulce (cognome escolhido pela 

pesquisadora como forma de garantir o anonimato da partícipe) demonstrou preocupação com 

relação a conseguir desempenhar bem o seu papel, chegando a dizer que antes mesmo do ano 

letivo iniciar já se encontrava preocupada. 

Tentamos tranquilizá-la, argumentando sobre os princípios da abordagem 

colaborativa que estariam presentes durante todo o processo investigativo, quais sejam: a 

colaboração e a reflexão e sobre o fato de vermos esse momento como um tempo de 

aprendizado, de construção de conhecimentos e de reflexão sobre a prática docente. 

Acrescentamos ainda ser, também, desafiante para a pesquisadora o desenvolvimento dessa 

investigação, mas que juntas conseguiríamos realizá-la. Para isso, desenvolvemos os ciclos de 

estudos reflexivos (1a fase) e as sessões reflexivas (2a fase) como veremos. 

 

3.3.2 Ciclos de estudos reflexivos 

 

Os ciclos de estudos reflexivos ocorreram mediante a comunicação e a 

colaboração estabelecidas entre as partícipes (professora e pesquisadora), de modo a produzir 

saberes que atendessem tanto às necessidades formativas da professora como às necessidades 

da pesquisadora quanto à investigação. Esses ciclos dizem respeito a 

 
 
[...] um procedimento complexo de construção, (re) construção de 
conhecimento e do próprio processo cognoscitivo, uma vez que as análises e 
discussões neles vivenciadas 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; FERREIRA, 2007, p.76)  

 
 
Eles desencadeiam um processo de formação fundamental para uma imersão mais 

consciente na prática docente, ao mesmo tempo em que contribui para aproximar os partícipes 

envolvidos na busca de superação de necessidades formativas e problemas vivenciados no 

cotidiano escolar.  
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A implementação dos ciclos de estudos reflexivos, segundo Aguiar e Ferreira 

(2007, p. 76-77): “[...] implicam algumas etapas: sondagem das necessidades formativas e dos 

conceitos cujos significados pretende-se aprofundar, apropriação de novos pressupostos 

teóricos e reelaboração dos conceitos e de sua significação prática.” Essas etapas são 

desenvolvidas de forma inter-relacional, embora cada uma delas tenha a sua especificidade.  

No nosso estudo consideramos essas etapas, porém, com algumas alterações nas 

terminologias para uma melhor acomodação na relação com a questão norteadora da nossa 

investigação, ou seja: saber se a apropriação, pela professora de História, de aportes da Teoria 

da Atividade, proposta por Leontiev, se constituía em uma perspectiva teórico-metodológica 

propiciadora de mudanças na sua prática da docente.  

Tomando por base a fundamentação teórica mencionada, denominamos da 

seguinte maneira as etapas: sondagem das necessidades formativas da professora (1a etapa), 

apropriação de novos pressupostos teóricos (2a etapa) e reelaboração de conteúdos de 

aprendizagem (3a etapa). 

Com relação à primeira etapa, buscamos diagnosticar o grau de desenvolvimento 

da professora partícipe no tocante à sua prática docente (considerando a promoção da 

comunicação oral do aluno, no processo de ensino e de aprendizagem da História) e o seu 

entendimento sobre as atividades de ensino e de aprendizagem, no desenvolvimento dessa 

prática. Para isso, nos utilizamos da entrevista semiestruturada a qual foi organizada em duas 

partes: uma tratando sobre a dimensão História de Vida e Formação Profissional e a outra 

sobre da Dimensão Teórica. (Pauta que apresentaremos adiante, neste capítulo).  

No que se refere à segunda etapa, nela ocorreram os estudos de fundamentação 

teórica sobre a pesquisa colaborativa e sobre a Teoria da Atividade. Para a preparação e o 

desenvolvimento desses estudos, o diagnóstico realizado na primeira etapa e a compreensão 

que a docente apresentava sobre a História escolar e as suas experiências no ensino dessa 

disciplina foram indispensáveis.  

Esses estudos de fundamentação teórica foram organizados em dois momentos. 

No primeiro, estudamos sobre Pesquisa Colaborativa e no segundo, sobre a Teoria da 

Atividade. Foram dez, ao todo, as temáticas estudadas cujo processo de discussão foi gravado 

em áudio. Dessas temáticas, oito versaram sobre a Teoria da Atividade e duas sobre a 

pesquisa colaborativa.  

A ênfase que demos aos estudos sobre essa teoria, em relação aos da pesquisa 

colaborativa, ocorreu devido ao fato do nosso objeto de estudo tratar dessa teoria e sua 

contribuição na prática docente da professora de História. 
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As discussões que desenvolvemos sobre a pesquisa colaborativa – estudos de dois 

textos, cujos títulos e referencias se encontram no apêndice B – se fizeram necessárias porque 

a professora disse não ter ouvido falar sobre essa abordagem, não ter participado de nenhuma 

experiência de pesquisa como partícipe e por ter demonstrado uma certa insegurança quanto 

ao seu desempenho na investigação. Assim, essa fundamentação teve como objetivo que a 

docente construísse uma compreensão sobre essa abordagem de modo a se sentir mais segura 

no desempenho de seu papel. 

Quanto à terceira etapa, a entendemos numa íntima relação com a segunda, por 

ocorrer também no decurso dos estudos de fundamentação teórica. Momento no qual se deu 

uma reelaboração de conteúdos de aprendizagem pela docente. 

Nos estudos que denominamos de fundamentação teórica sobre a Teoria da 

Atividade, estudamos oito (08) textos (ver Apêndice B), dos quais seis (06) tratam dessa 

teoria, sendo três (03) do próprio A. N. Leontiev. Os outros dois (02), um (01) é de Vygotsky 

(2008) e o outro de Bogoyavlensky e Menchinskaya (2007). Esse dois textos foram incluídos 

devido a uma necessidade percebida no decurso do processo formativo da docente referente à 

internalização das funções psicológicas superiores (para isso utilizamos o texto de Vygotsky) 

e à relação aprendizagem e desenvolvimento (usado texto dos últimos autores).  

Para iniciarmos esses estudos consideramos procedente refletirmos um pouco 

sobre o autor, Leontiev, a origem da Teoria da Atividade e o contexto histórico do seu 

surgimento. Para isso usamos a obra de Golder (2004) e, mais especificamente, um capítulo 

desse livro com o título Esboço de Biografia Científica. 

Os vários dias de estudos ocorreram nas quartas e quintas-feiras de cada semana, 

com três horas/aula para cada um desses dias. Esses estudos foram produtivos, geradores de 

questionamentos e aprendizados e desenvolvidos de uma forma inter-relacional, ou seja, a 

cada conclusão do estudo de um texto fazíamos a transcrição da gravação feita em áudio e 

refletíamos sobre algum interesse de aprendizagem demonstrado pela professora quanto a 

alguns (s) aspecto (s) da Teoria da Atividade, bem como sobre a existência de alguma dúvida 

sua. Com base nessas informações, planejávamos e desenvolvíamos o estudo seguinte. A 

sequência dada aos textos obedeceu ao critério de ser pertinente a esse aprofundamento e/ou 

esclarecimento.  

Os textos (ver Apêndice B), que compuseram essas duas etapas (2a e 3a), foram 

escolhidos considerando o interesse de aprendizagem demonstrado pela docente sobre algum 

e/ou alguns aspecto (s) da pesquisa colaborativa e da Teoria da Atividade, suas dúvidas, bem 
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como a sua necessidade de aprofundamento, sobre o que é aprendizagem, revelada na 

primeira etapa dos ciclos. 

A realização desses ciclos de estudos, com suas características de reflexão crítica, 

trouxe para a professora partícipe, Dulce, aprendizagem como veremos adiante. 

Para a análise das contribuições advindas do campo empírico, contamos com as 

contribuições de Aguiar e Ferreira (2007) referente aos eixos interpretativos numa relação 

com os indicadores, por nós construídos, como apresentamos no quadro a seguir:  

 
 

CICLOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS 

EIXOS INTERPRETATIVOS INDICADORES 

1a Etapa 

Sondagem das necessidades formativas 
da professora 

 
A docente apresenta necessidades formativas ao 
tratar das dimensões: História de Vida e 
Formação Profissional e da Dimensão Teórica. 

2a Etapa 
 
Apropriação de novos pressupostos 
teóricos 

 
Questiona a prática docente e a relaciona com os 
novos pressupostos teóricos apreendidos.  

3a Etapa 
 
Reelaboração de conteúdos de 
aprendizagem 

Revela aspectos da Teoria da Atividade que 
possam fundamentar sua prática docente no 
processo de ensino e de aprendizagem da 
História. 

Quadro 1 – Eixos interpretativos e indicadores, considerados para a análise das informações, dos 
Ciclos de Estudos Reflexivos. 

 

3.3.3 Sessões reflexivas  

 

Na segunda e última fase da investigação, ocorreram as sessões reflexivas. Elas se 

constituíram espaços onde a professora partícipe realizou uma imersão, crítica, na sua prática 

docente, atenta ao processo de ensino e de aprendizagem da História. Para um entendimento 

sobre essas sessões, reportamo-nos a sua composição constituída das reflexões interpessoal e 

intrapessoal.  

Ibiapina (2008) coloca-nos que a primeira diz respeito a um olhar para fora de nós 

quando refletimos os conteúdos externos interpsicologicamente construídos, e que a segunda 

consiste num olhar para dentro de nós mesmos em que questionamos pensamentos, teoria 

formal e experiência concreta. 
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Nesse movimento inter/intrapessoal ocorre um processo de construção de saberes 

cujos partícipes envolvidos alargam seus entendimentos dos conteúdos construídos 

socialmente.  

O processo reflexivo ocorrido nessas sessões requereu da partícipe (pesquisadora) 

um encaminhamento que fosse estimulador à expressão do pensamento da professora a fim de 

viabilizar a constituição dos dados da pesquisa, bem como atender às necessidades 

profissionais, formativas da docente. 

As sessões reflexivas, interpessoal e intrapessoal, foram mediadas pelas 

gravações, em vídeo, de aulas de História ministradas pela professora, no 8o ano do Ensino 

Fundamental.  

Na realização dessas sessões adotamos a proposição de Smyth (1992), 

fundamentado em Freire (1999), quanto à reflexão crítica7 envolver quatro ações (não 

hierárquicas) relacionadas a determinados tipos de questionamentos: descrever (o que fiz?), 

informar (o que isso significa?), confrontar (como cheguei a ser assim?) e reconstruir (como 

posso agir diferente?). Essa última, sendo desencadeada pelas demais.  

O desenvolvimento dessas ações possibilita conhecer e compreender o fazer 

docente e, em cada uma delas, segundo Liberali (2004), as perguntas favorecem o exercício 

da reflexividade crítica e estabelecem uma interação com a ação a subsequente.  

Para desenvolvermos essas ações, nas sessões reflexivas interpessoal, alguns 

questionamentos nos foram indispensáveis. Nesse sentido, utilizamo- nos de alguns deles 

empregados em contexto de formação de professores construídos por essa autora (2004) e por 

Ferreira (2007), e elaboramos outros questionamentos fundamentados nessas autoras de modo 

que nos auxiliasse na consecução do que nos propomos nessa investigação.  

Quanto à primeira ação, de descrever, assinalamos que a descrição de fatos e 

acontecimentos tem representado, no desenvolvimento da constituição da humanidade, um 

modo singular dos humanos transmitirem às várias gerações a sua existência. O descrever 

segundo Liberali (2004, p. 90): “Preconiza, por parte dos praticantes, observação e coleção de 

evidências e desenvolvimento de um discurso sobre a própria ação.” Nessa ação as perguntas 

respondidas pela professora foram:  

 

• Qual o assunto da aula e por que ele foi escolhido? (LIBERALI, 2004; FERREIRA, 

2007). 

                                                           
7 Nesse trabalho quando nos referimos à palavra reflexão a estamos entendendo na perspectiva freiriana, de ser 
ela, crítica. (FREIRE, 1999). 
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• Que tarefas foram desenvolvidas? (LIBERALI, 2004). 

• Como se deu a participação do aluno nas tarefas propostas? (LIBERALI, 2004). 

 

A ação de informar, como ressalta essa autora (2004, p. 91): “Envolve uma busca 

pelos princípios que embasam (consciente ou não) as ações.” Permite ao professor perceber as 

razões por que atua de um determinado modo, bem como, descobrir causas das dificuldades 

de aprendizagem dos alunos relacionadas a esse seu modo de atuação. Nesse sentido, os 

questionamentos desenvolvidos foram os seguintes: 

 

• Os objetivos, da aula planejada, foram alcançados? Por quê? (FERREIRA, 2007). 

• Que estratégias foram usadas para alcançá-los?  

• Qual foi o seu papel nas situações de aprendizagem do aluno? Por quê? (LIBERALI, 

2004). 

• Encontrou alguma dificuldade em promover a participação oral do aluno na aula?  

 

Para a ação de confrontar, a autora citada (2004) esclarece que ela se encontra 

ligada “[...] ao fato do praticante submeter às teorias formais que embasam suas ações a 

algum tipo de interrogação e questionamento.” Assim, essas teorias são questionadas 

possibilitando a ampliação do entendimento do significado da prática docente exercida. As 

perguntas desse momento foram:  

 

• De que forma a aula contribuiu para o aluno se apropriar do conhecimento histórico 

escolar em estudo?  

• Considera que sua mediação contribuiu para o desenvolvimento integral do aluno?  

• Que aportes teóricos, sobre o ensino de História, você encontra em sua prática? 

Justifique! 

• Você encontra contribuições da Teoria da Atividade em sua aula? Justifique! 

 

A ação de reconstruir, em contextos interacionais, resulta em novas elaborações. 

Essa ação, conforme Estefogo (2001 apud BRITO; IBIAPINA, 2008, p. 91), “[...] refere-se à 

tomada de ações propriamente dita.” Nela há uma busca de alternativas para a prática docente 

exercida e a reconstrução dessa prática. As perguntas que estimularam a reflexão, nessa ação, 

foram:  
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• Que relação estabelece entre sua atuação mediadora atual e a desenvolvida na aula 

anterior? 

• O que considera pedagogicamente importante de ser mudado em sua forma de 

ensinar?  

• Como aprimorar a sua forma de ensinar História considerando a Teoria da Atividade?  

 

O conjunto desses questionamentos compôs a parte referente à sessão reflexiva 

denominada interpessoal. Na intrapessoal (de ambas as partícipes), nos utilizamos de alguns 

aspectos proposto por Ferreira (2007) de modo que a professora fez a sua reflexão a partir dos 

seguintes elementos:  

 

- Sua descrição atende às características de:  

• Contextualização, respondendo as questões: O quê? Por quê? Quando? Quem? Onde? 

Para quê? Como? 

-O seu relato é:  

• Claro; 

• Fundamentado em explicações teóricas, valores culturais, explicando a causa das 

ações e suas contribuições e relevância; 

• Estruturado de maneira que apresente alternativas de novos direcionamentos de sua 

prática. 

 

E a pesquisadora, por sua vez, pautou sua reflexão nos seguintes aspectos: 

 

Descrever  

• Solicito informações complementares; 

• Retomo aspectos que ajudem na compreensão do que foi relatado. 

 

Informar 

• Concordo com os argumentos apresentados, complementando com outros argumentos; 

• Discordo dos argumentos, quando necessário, apresentando e fundamentando meu 

ponto de vista. 
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Confrontar 

• Estimulo a identificação dos pressupostos teóricos; 

• Complemento a discussão com meus argumentos; 

• Solicito explicações sobre as causas dos fatos descritos. 

 

Reconstruir 

• Coloco questões que auxiliem a ampliar as alternativas de mudanças na prática. 

 

Na realização dessas sessões usamos, principalmente, as imagens videogravadas 

das aulas desenvolvidas pela professora, embora tenham contribuído para esses momentos 

reflexivos a observação da pesquisadora feita durante o desenvolvimento das aulas e os 

registros no seu diário de campo.  

Os momentos constituídos das sessões reflexivas foram precedidos de uma 

preparação específica. Assim, no dia 12 de março de 2009, observamos uma aula da 

professora de História. Na ocasião, conversamos com os alunos sobre a nossa investigação e a 

participação deles e da docente na nossa construção de dados. 

Nessa observação pudemos perceber a pouca participação oral dos alunos nas 

aulas de História. Nesse dia, cuja temática foi: Economia do Brasil Colonial, desenvolvida 

numa aula expositiva, somente uma aluna fez um comentário durante a discussão do assunto e 

outras duas responderam uma pergunta (de forma abreviada) depois de muita insistência da 

docente.  

Na ocasião dessa observação constatamos a impossibilidade de fazermos a 

gravação em vídeo naquela pequena sala tendo em vista precisarmos utilizar duas câmeras, 

uma fixa e, outra, móvel. Solicitamos, então, da direção da instituição que nos dias previstos 

para as gravações das aulas pudéssemos ter uma sala, cujo espaço fosse amplo, de modo a 

haver uma instalação adequada dos equipamentos, bem como uma melhor acomodação dos 

alunos e professora. Para a resolução dessa questão, uma professora, que trabalha com a 

disciplina ciências, nos forneceu sua sala passando a ocupar a biblioteca para o 

desenvolvimento de suas aulas nos dias em que precisamos desenvolver esse trabalho. 

Acordamos com a professora partícipe a inicialização das videogravações com 

vinte dias de antecedência, fazendo o mesmo com o profissional que iria realizar o trabalho e 

comunicamos aos alunos. Como havíamos encaminhado por estes os termos de autorização 

(ver Apêndice C) para que seus pais assinassem e assim pudéssemos realizar essas gravações, 
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passamos na sala de aula para recebê-los. Ocasião em que observamos que todos os pais 

assinaram.  

Orientamos o referido profissional quanto à atenção a alguns aspectos da aula a 

serem mais bem retratados e gravamos em vídeo quatro aulas, duas no dia 28 de maio de 2009 

e as demais no dia 18 de junho do ano citado. Tivemos o cuidado de quando a aula fosse ser 

iniciada os equipamentos estivessem montados e regulados. Durante essas gravações, nos 

encontrávamos em sala observando o desenvolvimento da aula e registrando no diário de 

campo: temáticas estudadas, procedimentos didáticos desenvolvidos pela docente e algumas 

situações de comunicação oral estabelecidas entre professora e alunos.  

Após a gravação da primeira e da segunda aula, recebemos do operador da câmera 

filmadora um DVD com a totalidade do que aconteceu no percurso das aulas. De posse desse 

material nos reunimos, a professora e eu, para selecionarmos os episódios mais significativos 

das aulas para que o profissional, responsável pela gravação, pudesse construir um outro 

DVD, agora somente com as cenas escolhidas, as quais utilizamos na realização das sessões 

reflexivas.  

O mesmo procedimento se deu com a terceira aula videogravada, a qual só passou 

por esse processo de seleção de cenas e reflexão quando concluímos as sessões das duas aulas 

anteriores. Quanto à quarta aula, devido nela os alunos terem passado a maior parte do tempo 

fazendo leitura silenciosa e um estudo dirigido, a gravamos, mas não a escolhemos para as 

sessões reflexivas. 

Para a análise das sessões reflexivas interpessoais, nos utilizamos das 

contribuições de Smyth (1992) quanto às ações de descrever, informar, confrontar e 

reconstruir estabelecendo uma relação com os indicadores que construímos como 

demonstramos no quadro subsequente:  
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 SESSÕES REFLEXIVAS 

AÇÕES INDICADORES 
Descrever Descrição de como a docente atua no processo de ensino e de 

aprendizagem da História. 
Informar Informação de como se deu a atuação no processo de ensino e de 

aprendizagem da História. 
Confrontar Questionamento das teorias que embasam a sua prática docente, 

ampliando o entendimento do significado dessa prática.  
Reconstruir Revelação de aspectos da sua prática que foram reconstruídos, resultando 

em mudança, na sua atuação no processo de ensino e de aprendizagem da 
História. 

Quadro 2- Ações e indicadores, considerados para a análise das informações, das Sessões Reflexivas.  
 
 

Para a realização da análise referente às sessões reflexivas intrapessoais, 

consideramos a descrição e o relato conforme se encontra discutido acima.  

 

 

3.4 Descrições de técnicas e recursos na investigação  

 

 

No desenvolvimento dessa pesquisa colaborativa, decidimos atuar com variadas 

técnicas que nos permitissem um confronto e comparações entre os dados coletados, 

conferindo maior confiabilidade ao trabalho. Os recursos utilizados, por sua vez, nos 

auxiliaram no recolhimento das informações. 

De acordo com Minayo (1994, p. 16): “[...] Enquanto conjunto de técnicas, a 

metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar 

os impasses teóricos para o desafio da prática.” (MINAYO, 1994, p. 16). Assim, dentre as 

técnicas possíveis de serem dispostos no trabalho de campo, optamos pelas que se seguem: 

 

3.4.1 A autoscopia  

 

A autoscopia, como técnica de pesquisa, se utiliza de videogravação de atividades 

práticas de um ou mais sujeitos, em determinada situação, visando autoanálise a posteriori.  

 

A palavra “autoscopia” é composta pelos termos “auto” e “scopia”. O 
primeiro trata de uma ação realizada pelo próprio sujeito e o segundo refere-
se a escopo (do grego skoppós e latim scopu), que quer dizer objetivo, 
finalidade, meta, alvo ou mira. (SADALLA; LAROCCA, 2004, p. 421). 
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Podendo ser utilizada tanto em situações de pesquisa como em processos de 

formação profissional, a autoscopia permite que o sujeito possa construir reflexões sobre suas 

ações ao se ver projetado na tela. Havendo, assim, interação entre a projeção televisiva como 

aspecto exterior material e o olhar subjetivo do sujeito na constituição da reflexão analítica e 

formativa. 

Sadalla e Larocca (2004, p. 421) assinalam que “em sua especificidade, a 

autoscopia supõe dois momentos essenciais: a videogravação propriamente dita da situação a 

ser analisada e as sessões de análise e reflexão.” O funcionamento de uma reflexão e análise 

através do vídeo permite que suas características imagética e projetiva forneçam uma imagem 

do real oferecendo condições ao docente de, refletindo criticamente sua prática e as teorias 

que a embasam, ressignificar seus conhecimentos e sua ação pedagógica.  

A palavra vídeo, de acordo com Ferrés (1996), se origina do latim, do verbo 

videre, significando “eu vejo”, permitindo ao ser humano perceber-se a partir de pontos de 

vista variados para entender o que fez, por que e como o fez. Ele vem sendo usado como 

instrumento na promoção da formação docente. Pesquisas como as desenvolvidas por Paquay 

e Wagner (2001), Ibiapina e Araujo (2008), Aguiar (2008) e Loureiro Júnior (2008), entre 

outras, vêm demonstrando que esse dispositivo auxilia no exercício de reflexividade 

oportunizando aos professores alcançarem níveis de análise mais fecundos sobre suas 

atividades. 

As videogravações das aulas de História foram realizadas com a autorização da 

professora e dos pais dos alunos – por esses serem menores. Elas foram realizadas por um 

profissional, bem como o trabalho de edição.  

A cada videogravação, correspondente a uma aula de cinquenta minutos, o 

profissional fazia uma edição completa de tudo o que fora registrado por duas filmadoras, 

uma fixa e outra móvel. Em seguida, nos entregava a gravação em DVD para selecionarmos 

(a professora e eu) as cenas videogravadas mais significativas (no sentido de apresentarem 

aspectos que retratassem: dificuldades, desafios e/ou soluções em situações ocorridas em 

aula) para uso nas sessões reflexivas. Feita a seleção, repassávamos para ele a fim de que 

construísse um outro DVD, agora, somente, com os episódios escolhidos.  

Para a realização dessas sessões, com as cenas por nós escolhidas, utilizamos as 

ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir, enfatizada por Smyth (1992). No 

entanto, também trouxemos para esse momento algumas informações que registramos no 

diário de campo, por ocasião das observações das aulas. 
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3.4.2 A observação  

 

A observação, de acordo com Marconi e Lakatos (2008, p. 76), “é uma técnica de 

coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade.” Segundo o lugar onde ela se realiza (que compreende uma das suas 

diversas modalidades), escolhemos uma, denominada de observação na vida real, a qual diz 

respeito às observações que normalmente são feitas no ambiente real, cujos dados são 

registrados à medida que forem ocorrendo, espontaneamente. (ANDER-EGG, 1978 apud 

MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Realizamos as observações em sala de aula, as quais contribuíram para captarmos 

elementos que configuram a vida real da aula. Entendemos por aula “um encontro em que se 

busca o conhecimento.” (FREIRE, 1980b, p. 79). Nesse “encontro” os espaços de trocas, de 

comunicação foram imprescindíveis na construção dos dados. 

 

3.4.3 A entrevista semiestruturada  

 

A entrevista é um componente relevante para a realização da pesquisa qualitativa, 

com uma abordagem colaborativa. Por meio dela o pesquisador busca obter informações 

contidas na fala dos sujeitos sociais. Ela diz respeito a “[...] uma conversa a dois, ou entre 

vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 

temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo.” (MINAYO, 2008, p. 261).  

As entrevistas se caracterizam pela sua forma de organização podendo ser 

classificadas em: sondagem de opinião, aberta, focalizada e semiestruturada. (MINAYO, 

2008). Adotamos essa última com o objetivo fazer uma sondagem das necessidades 

formativas da professora. 

Compreendemos por entrevista semiestruturada, aquela “que combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada.” (MINAYO, 2008, p. 261-262). Com a 

docente a realizamos a partir de perguntas previamente elaboradas, as quais foram 

organizadas numa pauta composta de dois blocos. O primeiro, o denominamos de Dimensão: 

História de Vida e Formação Profissional e o segundo de Dimensão Teórica.  
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A entrevista, gravada em gravador de voz digital, teve sua organização conforme 

mostramos no quadro a seguir.  

 

PAUTA DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

Dimensão: História de Vida e Formação Profissional 

1. Conte sobre sua vida estudantil!... 
2. O que a fez escolher a profissão docente? 
3. O que a levou a ensinar a disciplina História? 
4. Você sente alguma (s) dificuldade (s) no desenvolvimento do ensino dessa disciplina? 

Argumente sobre essa (s) dificuldade (s), caso haja! 
5. Já participou de algum curso de formação/atualização? 
6. Qual o seu tempo de experiência na área da educação? 
Dimensão Teórica 
1. Você já ouviu falar sobre a Teoria da Atividade de A. N. Leontiev? 
2. O que você entende por atividade? 
3. E por atividade de ensino? 
4. E por atividade de aprendizagem? 

Quadro 3 – Pauta da entrevista semiestruturada 

 

Na realização dessa entrevista ficamos atentas à compreensão da fala da docente e 

quando algo não nos parecia claro, solicitávamos esclarecimentos. Após a sua concretização, 

escrevemos o que havíamos registrado/gravado em áudio.  

 

3.4.4 O diário de campo  

 

Considerando a importância do diário para registro dos dados, o entendemos 

como “[...] um instrumento ao qual recorremos em qualquer momento da rotina do trabalho 

que estamos realizando.” (CRUZ NETO, 1994, p. 63). Seu uso se deu em três momentos, ou 

seja, durante os ciclos de estudos reflexivos, nas observações das aulas, na organização das 

sessões reflexivas e exibições das gravações em vídeo, durante essas sessões. Nele 

registramos as informações a partir dos seguintes aspectos:  

 

a) Nos ciclos de estudos reflexivos:  

 

• Demonstração de interesse de aprendizagem da professora por algum aspecto da 

Teoria da Atividade para aprofundarmos no estudo seguinte; 

• Dúvidas da professora. 
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b) Observações de aulas 

 

• Informações referentes às temáticas estudadas, procedimentos didáticos 

desenvolvidos pela docente e algumas situações de comunicação oral estabelecidas 

entre professora e alunos. 

 

c) Sessões reflexivas 

 

• Antes de realizarmos as sessões escolhíamos as cenas que considerávamos mais 

significativas (do ponto de vista de ambas as partícipes, num processo de diálogo 

para essa escolha). Nesse sentido, anotamos no diário os registros dessas cenas as 

quais foram entregues ao profissional que editou os vídeos; 

• Durante a exibição da gravação em vídeo fizemos anotações de elementos 

merecedores de atenção e/ou pontos para esclarecimentos durante a reflexão que se 

seguiria, após essa exibição. 

 

3.4.5 O gravador digital  

 

As gravações em áudio são ferramentas úteis de tomada de notas em várias 

situações de investigação. Para isso nos utilizamos do gravador de áudio digital, aparelho que 

reproduz eletronicamente o som audível num processo de conversão ou armazenamento de 

informações.  

O uso desse recurso se deu durante o desenvolvimento dos ciclos de estudos 

reflexivos e das sessões reflexivas. As transcrições que fizemos, posteriormente a essas 

gravações, foram utilizadas para o confronto e comparação de dados. 

Considerando o exposto, buscamos desenvolver uma análise fiel ao que fora 

construído durante o processo da investigação e é sobre isso que tratamos no próximo 

capítulo. 
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4 A TEORIA DA ATIVIDADE E A HISTÓRIA ESCOLAR: UM EN CONTRO DE 

POSSIBILIDADES FORMATIVAS NO EXERCÍCIO DA PRÁTICA D OCENTE 

 

 

4.1 Apreendendo e construindo significações na inter-relação Teoria da Atividade e 

ensino de História 

 

 

Cada ser humano inicia sua vida num mundo em que há fenômenos e objetos que 

foram construídos pelas gerações que lhe precederam. O alcance de níveis elevados dessas 

significações culturais ocorre, pelo indivíduo, em processos de formação, que se dão de forma 

autônoma e colaborativa, em interação, em comunicação, nos quais são viabilizados a 

continuidade da produção do conhecimento e do próprio processo histórico.  

Por meio de ciclos de estudos reflexivos e de sessões reflexivas buscamos 

compreender se a apropriação, pela professora de História, de aportes da Teoria da Atividade, 

se constituía em uma perspectiva teórico-metodológica propiciadora de mudanças na sua 

prática docente. A análise que se segue nos evidencia o resultado dessa construção. 

 

 

4.2 Ciclos de estudos reflexivos: a reflexão e a dinâmica de construção de conteúdos  

 

 

4.2.1 Sondagem das necessidades formativas da professora partícipe 

 

A realização dos ciclos de estudos reflexivos que iniciamos a partir do dia 

10/03/2009, se deu conforme as três etapas: Sondagem das necessidades formativas da 

professora, apropriação de novos pressupostos teóricos e reelaboração de conteúdos de 

aprendizagem, como discutido no capítulo anterior.  

Realizando a primeira etapa utilizamos, inicialmente, a entrevista semiestruturada 

composta de suas duas dimensões: a Dimensão História de Vida e Formação Profissional e a 

Dimensão Teórica.  

O diálogo ocorrido entre as partícipes, por meio dessa entrevista, possibilitou à 

professora exprimir suas ideias e discorrer sobre as questões que lhe foram dirigidas. A 

análise desse material nos permitiu compreender o entendimento da docente sobre as 
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atividades de ensino e de aprendizagem e favoreceu-nos, também, uma compreensão sobre o 

seu grau de desenvolvimento, no sentido de promover a comunicação oral do aluno no 

processo de ensino e de aprendizagem da História, no 8o ano do Ensino Fundamental.  

 

• Um traço a mais da dimensão história de vida e formação profissional 

 

No tocante à entrevista, a parte correspondente à dimensão história de vida e 

formação profissional já a abordamos nesse trabalho, no capítulo anterior, quando precisamos 

tratamos sobre a escolha e as características profissionais da professora. No entanto, ficou um 

item dessa dimensão que traz um questionamento sobre se a professora sente alguma 

dificuldade no desenvolvimento do ensino de História (ver no 4 da entrevista, no capítulo 3), 

que é propício fazermos uma análise aqui. Assim, nos deteremos nele e, em seguida, 

trataremos da segunda dimensão denominada de teórica.  

Rememorando a sua vida, Dulce (2009) nos apresentou quais as dificuldades que 

encontra hoje para ensinar História: 

 

Eu passei vários anos ensinando na 4a série. Quando cheguei aqui, em Luís 
Gomes, eu fui ensinar nessa série. Os pais pediam, [...] chegavam aqui, 
exigiam que colocassem os seus filhos para estudar comigo. Antigamente eu 
sabia ensinar hoje eu não sei mais não... Os alunos não ajudam mais! [riso]. 
Hoje a gente não ver muito fruto mais não. Logo que entrei no Estado, até 
uns dez anos atrás, havia o respeito do aluno para com o professor [...]. Se 
dava credibilidade ao trabalho do professor. Quando eu fiz o concurso, fiz 
por amor, eu gostava de ensinar. Hoje eu trabalho, procuro dar o melhor de 
mim, mas não sei se é porque vai se desgastando...  
 
No ensino de História são várias as dificuldades. A falta de recursos 
didáticos é uma delas. Só temos o livro didático e a escola dispõe de alguns 
filmes. Outra dificuldade é a não participação do aluno. A História tem 
muita oralidade, precisa a gente conversar bastante. É questão de debate, de 
opiniões [...]. Há falta de participação do aluno, de cooperação, de 
envolvimento.  
 
 

Esse depoimento direciona, um pouco, o nosso olhar sobre o trabalho do 

professor, a constituição da profissão docente na qual diversos fatores, ligados aos desafios 

quanto ao desenvolvimento da educação no país, à política de formação do professor e às 

condições concretas de trabalho no ambiente escolar, vão se configurando numa realidade na 

qual o profissional da educação vai construindo seu perfil.  

Como percebemos na fala da professora, as dificuldades apresentadas no 

desenvolvimento do ensino de História para ela se dão, mais especificamente, na falta de 
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recursos didáticos e na participação do aluno na oralidade. No tocante a essa última, ela 

ressaltou a importância desse tipo de participação do aluno, pelo fato de o ensino da História 

requerer debates e opiniões. Nesse depoimento, no entanto, Dulce não fazia, ainda, uma 

reflexão sobre a possibilidade de haver alguma limitação sua em promover essa modalidade 

de comunicação (oral) nas aulas dessa disciplina. Pensamento que foi modificado, como 

apresentado nessa análise mais adiante, resultante de um processo de reflexão cuja dimensão 

teórica foi contribuinte.  

 

• A dimensão teórica 

 

Finalizando a parte correspondente à dimensão história de vida e formação 

profissional, demos continuidade à entrevista enveredando pela dimensão teórica. Nesta, 

perguntamos se a docente já tinha ouvido falar sobre a Teoria da Atividade de A. N. Leontiev. 

Sua resposta foi não, no entanto, respondendo sobre o que é atividade, nos disse: “Tudo que 

você desenvolve é uma atividade seja oral, seja fazendo, seja pensando. Você movimentou é 

uma atividade.” 

Nesse entendimento, apresentado pela professora, percebemos que ela 

compreende atividade na perspectiva de movimento que se realiza tanto na atividade mental 

interior quanto na atividade prática; ambas, porém, de uma forma separada. No entanto, 

 
 
A análise psicológica mostra que a atividade interior teórica possui a mesma 
estrutura que a atividade prática. É precisamente a comunidade de estrutura 
da atividade interior teórica e da atividade exterior prática que permite aos 
seus diferentes elementos estruturais passar – e eles passam realmente – de 
uns para os outros; assim a atividade exterior inclui sempre ações e 
operações exteriores, ao passo que a atividade exterior inclui ações e 
operações interiores de pensamento. É psicologicamente essencial, 
igualmente que elas religuem, as duas, se bem que de maneira diferente, o 
homem ao seu meio circundante, o qual, por este fato, se reflete no cérebro 
humano [...]. (LEONTIEV, 2004, p. 126-127).  

 
 
A atividade interior teórica e a atividade prática são dotadas de sentido e 

formadoras de sentido e se encontram interligadas. Embora nem tudo que se movimenta e se 

desenvolve sejam atributos da atividade, entendemos que Dulce trouxe contribuições para 

refletirmos, nos estudos de fundamentação teórica, sobre a atividade com o seu dinamismo 

próprio, testemunhando a unidade da vida humana na relação atividade interior teórica e 

atividade prática.  
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O significado de atividade, na perspectiva da Teoria da Atividade, já discutimos 

no primeiro capítulo. Entretanto, destacamos que a atividade humana tem, na sua dimensão 

mais ampla, inúmeras atividades das quais, no âmbito escolar, podemos citar: as atividades de 

ensino e de aprendizagem. Nessa direção, buscamos entender como se encontrava o 

entendimento da docente sobre essas atividades. E ela nos disse: 

 

Atividade de ensino é quando você planeja, você prepara e você aplica em 
sala de aula. Nem é só aplicar. Quando você se preocupa com a 
aprendizagem do aluno [...] você está se preocupando não só em dar, mas em 
receber também, observar como é que o aluno assimilou alguma coisa... 
Quando você busca algum método de ensino, alguma maneira de levar o 
aluno a assimilar o conhecimento que você está trabalhando. (DULCE, 
2009). 
 
 

Variadas ações, na composição da atividade de ensino como: planejar, aplicar, 

verificar o processo de aprendizagem do aluno e avaliar se encontram presentes nessa ideia de 

atividade de ensino da docente. E ela também pontuou que nessa atividade é preciso ter uma 

preocupação quanto à assimilação pelo aluno daquilo que está sendo estudado. Esse processo 

na escola se apresenta então como imprescindível, uma vez que essa instituição tem o papel 

de proporcionar aos educandos o conhecimento sistematizado e o desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores. 

Do exposto inferimos que, na compreensão manifestada pela professora, havia 

elementos merecedores de atenção no sentido de possibilitarmos que eles fossem 

aprofundados, pela partícipe, nos estudos de fundamentação teórica, de modo que ela 

apreendesse os fundamentos da Teoria da Atividade no estabelecimento de um elo com esses 

entendimentos, bem como, com suas experiências.  

Nesse sentido, entendemos a importância que tem a atividade de ensino na 

promoção de novos modos de raciocínio e na utilização do conhecimento de forma a ser 

gerada uma reflexão mais abrangente do fenômeno estudado; e/ou em estudo, a transformação 

do próprio indivíduo, sem deixar de ressaltar as motivações subjetivas desse ser que aprende, 

e o seu interesse de compreender a realidade na qual se encontra inserido. 

Quanto ao entendimento da professora sobre a atividade de aprendizagem, eis o 

que ela expressou: “Aprendizagem são os métodos que o professor vai usar; a metodologia, a 

maneira como trabalhar que vai levar, trazer esse aluno, estimular esse aluno a aprender 

alguma coisa, se abrir para o conhecimento.” Nessa fala, Dulce atribui a essa atividade 

características correspondentes à atividade de ensino, o que nos evidenciou a necessidade de, 
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nos nossos estudos de fundamentação teórica, sobre a Teoria da Atividade, determo-nos sobre 

a aprendizagem no âmbito escolar. 

As ideias manifestadas pela professora, nessa entrevista, foram de suma 

importância para refletirmos sobre alguns textos e estratégias didático-pedagógicas mais 

propícias a esses estudos. Durante alguns encontros de fundamentação sobre essa teoria, 

fomos refletindo sobre suas falas, de modo que a docente fosse operando mudança no seu 

modo de pensar e que se materializasse na sua prática, no processo de ensino e de 

aprendizagem da História. 

 

4.2.2 Apropriando-se de novos pressupostos teóricos e reelaborando conteúdos  

 

A segunda etapa dos ciclos, referente à apropriação de novos pressupostos 

teóricos, encontra-se relacionada à terceira. Esta se refere à reelaboração, pela professora, de 

conteúdos de aprendizagem. Como explicitamos, no capítulo anterior, essa última etapa 

também ocorre, do mesmo modo que a antecedente, no desenvolvimento dos estudos de 

fundamentação teórica.  

Assim, nesta segunda etapa, buscamos evidenciar se a docente questionava a sua 

prática e a relacionava com os novos pressupostos teóricos apreendidos, e na terceira 

compreender se ela revelava aspectos da Teoria da Atividade que pudessem fundamentar a 

sua prática, no processo de ensino e de aprendizagem da disciplina citada.  

A reflexão crítica, construída por ocasião desses momentos de formação, podemos 

perceber na análise que se segue de um dos estudos sobre a pesquisa colaborativa e outro 

sobre a Teoria da Atividade.  

 

4.2.2.1 Estudos de fundamentação teórica sobre a pesquisa colaborativa  

 

No dia 11/03/2009, realizamos uma reflexão sobre a pesquisa colaborativa a partir 

do texto: A conquista: pesquisadores e professores pesquisando colaborativamente 

(IBIAPINA, 2008), o qual traz uma discussão sobre o papel da colaboração e da reflexão 

crítica nos processos de pesquisas desenvolvidas por professores.  

No encaminhamento, dado a esse estudo, motivamos a professora para a 

apropriação textual, lembrando-lhe que com esse texto aprofundaríamos a discussão que 

havíamos iniciado quando apresentamos o projeto de pesquisa, ocasião na qual destacamos os 

princípios da colaboração e da reflexão. Em seguida, solicitamos que ela fizesse uma leitura 
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silenciosa e destacasse alguns aspectos que gostaria que discutíssemos. Foram vários os que 

ela apresentou e dos quais teceu reflexões e deu muito destaque ao que representa colaborar e 

refletir na pesquisa colaborativa e ao papel do pesquisador e do professor como partícipe no 

processo investigativo.  

Sobre colaborar, destacou que cada partícipe presta uma colaboração, dá sua 

parcela de contribuição para a realização do projeto da pesquisa, mas que o pesquisador e o 

professor têm papéis diferentes, e assim expressou: “O pesquisador [...] vai buscar 

conhecimento de uma forma mais profunda [...] e se preocupa com a qualificação do professor 

enquanto que o professor vai dar sua contribuição, trabalhar junto com o pesquisador.” 

(DULCE, 2009).  

Frente a esse pensamento da partícipe, discutimos sobre o conhecimento gerado 

nesses ciclos sucessivos de reflexão, e ela destacou: “O professor vai refletir, vai criar 

situações em cima de sua prática [...].” Podemos perceber nessa fala que a docente expressou 

um entendimento do seu papel na investigação. E ao destacar que o professor cria situações 

considerando a sua prática, nos revelou um entendimento de que essa atuação docente é ativa 

e criadora.  

Esse diálogo foi permeado por vários questionamentos e de complementações às 

reflexões realizadas pela professora, o que nos mostrou a importância de evoluirmos juntas 

aproximando o mundo da pesquisa ao da prática. 

Quanto ao entendimento construído sobre a reflexão, ela assim se expressou: “É a 

questão do professor refletir sobre sua própria prática de trabalho. Ele fazer, refletir, rever... e 

refazer.” Esse pensamento evidenciou a dinâmica implicada no processo reflexivo auxiliando 

na compreensão do que estava sendo estudado e do que almejávamos alcançar com esse 

processo formativo da professora.  

Retomando a palavra, ela assim externalizou como se sente em alguns momentos 

do seu exercício profissional: 

 
 
Tem dias que a gente está tão angustiada em sala de aula que a gente se 
pergunta: o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Pelo fato da 
gente tentar e não conseguir. O ano passado aconteceu, principalmente, 
nessa turma que hoje nós estamos trabalhando com essa pesquisa. (DULCE, 
2009). 

 
 
Dando prosseguimento, expressou: “O homem não nasce reflexivo, ele aprende a 

refletir [...] à medida em que vai se socializando, vai trabalhando, vai interagindo, vai 
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aprendendo a desenvolver o seu raciocínio [...].” A partir dessas colocações, ressaltamos que, 

na perspectiva da Teoria da Atividade, a reflexão e o desenvolvimento da consciência do 

homem se dá em processos que são experienciados por ele em suas relações com a realidade 

mediatizados pelos distintos meios que a cultura proporciona (LEONTIEV, 2004, 2007). 

Esses questionamentos e as discussões desenvolvidos vieram reforçar a 

importância dessa investigação, no sentido de ajudar a partícipe a aprimorar esses seus 

pensamentos e a sua própria prática. Enquanto dialogávamos, destacamos a importância desse 

processo investigativo no sentido de auxiliar na reflexividade do (da) professor (a) numa 

perspectiva de transformá-la.  

As reflexões realizadas possibilitaram à docente um entendimento da pesquisa 

colaborativa nos aspectos referentes à colaboração e à reflexão e lhe proporcionou uma certa 

tranquilidade para desempenhar o seu papel nessa investigação. Percebemos que esse 

mergulho inicial tanto no conhecimento científico como no mundo da prática lhe favoreceu 

uma abertura na perspectiva da reflexão sobre a sua forma de pensar e agir no campo da 

docência. Algo que foi se fortalecendo e se traduzindo na concretude do processo de ensino e 

de aprendizagem da História, como veremos mais à frente, cujos estudos de fundamentação 

sobre a Teoria da Atividade foram indispensáveis. 

 

4.2.2.2 Estudos de fundamentação teórica sobre a Teoria da Atividade 

 

Dentre os textos estudados (ver Apêndice B), nos estudos que denominamos de 

fundamentação teórica sobre a Teoria da Atividade, escolhemos para a análise um que a 

professora considerou profundo. E, mesmo o considerando assim, demonstrou um nível de 

reflexão bastante promissor na assimilação do conteúdo.  

Essa fundamentação teórica ocorreu nos dias 02/04/09 e 08/04/09 nos quais 

discutimos o seguinte texto: Sobre o desenvolvimento histórico da consciência no qual 

Leontiev (2004) trata sobre o princípio da concepção histórica do psiquismo. O iniciamos 

apresentando à professora, de forma sintética, alguns aspectos nele abordados. Das discussões 

que o texto traz, a docente demonstrou ter um conhecimento sobre o processo de 

desenvolvimento da sociedade humana.  

Dando prosseguimento, dissemos do encaminhamento que pensamos para esse 

momento, o qual consistia de leitura silenciosa e discussão sobre a temática a partir de um 

estudo dirigido. Acatada a sugestão, a partícipe iniciou a leitura silenciosa.  
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Quando se passaram alguns minutos ela considerou o texto denso e um tanto 

complexo e sugeriu que a sua leitura e discussão fossem feitas por partes. Acatada a ideia, 

dividimos o texto em duas partes e fizemos as discussões em dois momentos. No primeiro, 

nos detivemos sobre a psicologia da consciência e, no segundo, sobre a consciência humana 

nos primeiros estágios do desenvolvimento da sociedade e na sociedade de classes. Para a 

apresentação da análise que se segue optamos, também, por essa estruturação. 

Após a leitura da primeira, pedimos que a docente ficasse à vontade para iniciar a 

discussão. Ela fez referência ao primeiro questionamento do estudo dirigido que dizia o 

seguinte: Segundo Leontiev (2004, p. 95): “[...] devemos considerar o desenvolvimento do 

psiquismo humano como um processo de transformações qualitativas.” Considerando sua 

leitura e interpretação do texto como você interpreta esse pensamento?  

Dulce (2009) expressou seu entendimento dizendo: “Nesse pensamento o 

desenvolvimento do psiquismo se dá num processo de transformações que ocorre no 

indivíduo em função de suas necessidades, na maneira de viver e nas relações sociais em que 

o indivíduo ocupa no meio.” E, reportando-se a alguns pontos destacados no texto voltou a se 

expressar: “A consciência do homem vai depender [...] de sua existência, das relações que ele 

tem com o social, com o objeto social.”  

Essas falas evidenciaram uma construção do seu entendimento sobre a 

consciência humana no decurso do desenvolvimento histórico e social. A partir dessa última 

fala, perguntamos sobre como situar a significação nesse processo de desenvolvimento da 

consciência e, para isso, nos reportamos ao pensamento de Leontiev (2004), o qual se 

constituiu em um outro ponto, proposto para a reflexão, que nos diz o seguinte:  

 
 

[...] a significação é entrada na minha consciência (mais ou menos 
plenamente e sob todos os seus aspectos), o reflexo generalizado da 
realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de conceitos, de 
um saber ou mesmo de um saber-fazer (“modo de ação” generalizado, norma 
de comportamento etc.). [...] o fato da minha vida, é que eu me aproprie ou 
não, que eu assimile ou não uma dada significação, em que grau eu a 
assimilo e também o que ela se torna para mim, para a minha personalidade; 
este último elemento depende do sentido subjetivo e pessoal que essa 
significação tenha para mim. (LEONTIEV, 2004, p. 102).  
 
Da Paz: – Explicite a sua compreensão desse pensamento... 
 
Dulce: – A consciência, ela vai se desenvolver a partir das significações 
correspondentes aos objetos que estão à nossa frente, ao nosso redor, ao 
passo que elas são trabalhadas, conscientizadas, dependendo do sentido 
subjetivo e pessoal que essa significação tenha para nós. 
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Da Paz: – Você poderia exemplificar como se daria essa reflexão que você 
está fazendo na sua atuação na área da História?  
 
Dulce: – Por exemplo, eu vou trabalhar na sala de aula A Sociedade 
Açucareira Colonial. Então, o desenvolvimento da consciência do aluno... 
Ou a minha... Ela vai se formar ao passo que eu vou dando um sentido a esse 
estudo. Por que é necessário que eu entenda, que eu saiba sobre essa 
sociedade que se formou há tanto tempo?! O que é que eu vou aprender com 
isso?! O que ela pressupõe para mim?! Por que eu tenho que aprender?! 
Porque eu tenho que ensinar?! Porque é preciso que o aluno conheça sobre a 
formação dessa sociedade açucareira? O que isso vai trazer de benefício para 
o conhecimento dele, hoje? Por que ele precisa saber disso? [...]. Eu não vou 
trabalhar um assunto só porque ele está no livro didático. Eu gosto de 
selecionar aquilo que eu vejo que mais vai contribuir com a formação do 
conhecimento do aluno para a vivência dele, hoje. É importante ele saber o 
que passou?! É. Então eu vou trabalhar uma significação, mas levando em 
conta o real, a vida hoje, a realidade do aluno...  
 
 

Nessa colocação inicial de Dulce, referente a esse outro ponto proposto para a 

reflexão (acima evidenciado), vimos que ela percebeu que a consciência se opera num 

processo em que o indivíduo se apropria das significações na medida em que elas são 

trabalhadas, dependendo do sentido que essas significações tenham para o indivíduo. No 

desenvolvimento da consciência, a qual permite ao sujeito uma reflexão crítica na 

desenvolução da atividade, sabemos da importância que tem o processo de negociação, de 

interação entre os homens – algo que teria sido relevante ter Dulce, colocado.  

Quanto às significações, ela as percebeu nos objetos e viu o processo de 

conscientização para o seu desvelamento, numa relação com o sentido. Falou sobre o sentido, 

embora não esclarecendo, ainda, o seu entendimento sobre ele. Tal construção, no entanto, 

nos permitiu vislumbrar que a partícipe estava desenvolvendo o seu conhecimento a partir 

dessa significação, expressa no texto, e com a nossa interação.  

Conforme Leontiev (2004, p. 100): “A significação mediatiza o reflexo do mundo 

pelo homem na medida em que ele tem consciência deste, isto é, na medida em que o seu 

reflexo do mundo se apóia na experiência da prática social e a integra.” Almejando que a 

construção cognoscitiva que a professora vinha desenvolvendo fosse ampliada, que ela 

refletisse melhor sobre o seu próprio pensamento, solicitamos que desse um exemplo. Esse 

momento, também, representou para nós numa melhor compreensão de como estava se 

processando o seu processo de apropriação. 

Reportando-se ao trabalho na sala de aula com a temática: “A Sociedade 

Açucareira Colonial”, a docente estabeleceu um elo com a Teoria da Atividade no que se 

refere à significação e ao sentido no desenvolvimento da consciência e fez isso situando seu 
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entendimento tanto numa relação com a sua formação como com a do aluno. Foram vários os 

questionamentos por ela levantados que convergiram para a construção desse elo e 

evidenciaram uma preocupação quanto à relação teoria e prática. Essa reflexão se configurou 

num grau de reflexividade promissor, pelo fato de Dulce ter questionado e refletido sua 

própria atuação na área da História, à luz do referencial teórico adotado. 

Ela apresentou, nessa última fala, como percebia a significação no processo de 

ensino e de aprendizagem dando destaque que, na sua atuação docente, escolhe uma 

significação na perspectiva de que ela contribua com a formação do aluno. Acrescentou, 

ainda, que no trabalho com alguma significação ela considera a realidade do discente e o 

estágio em que se encontra a sociedade na atualidade.  

Realmente, o ensino de História precisa estar em consonância com as 

problemáticas existentes em cada momento histórico, abrangendo um conjunto de valores, 

procedimentos, normas e atitudes os quais precisam ser problematizados ao lado da 

problematização da própria realidade. Para isso, enfatizamos o papel do profissional dessa 

área cujo objeto de trabalho, como ressalta Silva e Fonseca (2007, p. 22), “[...] é a formação 

da consciência histórica de crianças e jovens que, no Brasil, experienciam uma realidade 

marcada por múltiplas diferenças culturais e enormes desigualdades sociais e econômicas.”  

Considerar a realidade do aluno e a sociedade no seu estágio de desenvolvimento 

atual, no ato de ensinar, constitui um dos aspectos sinalizadores de que as significações 

consolidadas em objetos materiais e em fenômenos ideais possam ser apreendidas na relação 

significação e sentido.  

Uma vez que, como nos diz Leontiev (2004, p. 143), “[...] a transformação 

psicológica essencial é então a da relação principal da consciência, a relação entre o sentido e 

a significação”, vimos que Dulce demonstrou ter dado passos nessa direção apresentando 

sinais de avanço no seu processo formativo, manifestando aspectos da Teoria da Atividade 

possibilitadores de fundamentação de sua prática, qual seja a relação significação e sentido – 

isso tendo em vista as reflexões construídas no decurso dos estudos sobre esse aporte teórico. 

Partindo da reflexão que a professora vinha desenvolvendo, apresentamos o 

terceiro item de discussão, que se deu após a leitura da segunda parte do texto, e que trouxe o 

seguinte questionamento: Em que consiste o sentido na Teoria da Atividade e como a relação 

sentido e significação é analisada nos primeiros estágios de desenvolvimento da sociedade e 

na sociedade de classes?  
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Dulce: – Quando o homem passa a viver em sociedade essa consciência 
primitiva vai se alargando, se desenvolvendo [...]. Na sociedade primitiva 
havia relação entre significação e sentido. Eles estavam trabalhando na 
agricultura, plantando, arando a terra. O sentido era porque aquilo iria servir 
para alimentar o grupo, a comunidade.... O sentido! Eles vão tendo na 
relação homem e natureza e também entre si. 
 
Da Paz: – E quando vamos perceber a separação da significação do sentido, 
conforme a Teoria da Atividade?  
 
Dulce: – Quando surge a divisão social do trabalho, começa a divisão social 
de classe. Começa então a se modificar essa consciência primitiva.  
 
Da Paz: – Para compreendemos a relação ou não do sentido com a 
significação é preciso, realmente, vermos como os homens produzem a sua 
existência. Trazendo para a discussão o nosso último questionamento, 
pergunto: que aspecto (s) você encontra da Teoria da Atividade que possa 
(m) contribuir para fundamentar a sua prática docente, no processo de ensino 
e de aprendizagem da História? 

 
Dulce: – O ensino de História tem como objetivo levar o aluno a 
compreender o presente buscando resposta no passado. Vai tentar, vai levar 
o aluno a entender porque hoje determinadas coisas acontecem. Vai trazer 
isso do passado, vai trazer toda essa história do passado para o presente para 
que ele possa compreender o presente, o que está acontecendo. A relação do 
presente com o passado. Então, eu acho que a Teoria da Atividade com 
relação ao existente é isso aí... Leontiev diz que a estrutura da consciência 
humana esta regularmente ligada à estrutura da atividade humana, então, o 
desenvolvimento da consciência humana não é um fato isolado.  
 

 
O exercício reflexivo construído durante todo esse percurso de apreensão teórica 

teve no diálogo importantes momentos de desencadeamentos de ideias dos quais expomos 

alguns trechos acima. Nesse estudo, Dulce percebeu que o desenvolvimento da consciência 

depende do modo de vida humano o qual, por sua vez, é determinado pelas relações sociais e 

pela posição em que se encontra o indivíduo nessas relações. Compreendeu que o sentido é 

construído na relação que o homem desenvolve com a natureza e com os seus semelhantes e 

que a separação do sentido da significação se efetuou com a dissolução da sociedade 

primitiva. 

Quando trouxemos para a discussão o último questionamento sobre qual (ais) 

aspecto (s) a docente encontrava da Teoria da Atividade que pudesse contribuir para 

fundamentar a sua prática docente, no processo de ensino e de aprendizagem da História, 

Dulce trouxe para a reflexão o que objetiva esse ensino dando ênfase que a História precisa 

ser ensinada para o aluno entender o presente. Acrescentou ver na relação presente/passado a 

Teoria da Atividade, no sentido de que para essa teoria a consciência se desenvolve na 



92 

 

atividade histórico-social dos homens. Nesse processo, o passado e o presente não podem ser 

vistos de forma isolada no desenvolvimento da consciência. 

O desenvolvimento da consciência tem na atividade laboral, nos processos sociais 

e culturais seu lócus de desenvolvimento. Nessa perspectiva teórica são os homens, 

coletivamente, no seu processo de desenvolvimento real, em determinadas condições sócio-

históricas, que mudam sua realidade e a sua consciência.  

Dulce compreendeu como um aspecto importante para fundamentar a sua prática, 

o desenvolvimento da consciência humana como algo não isolado e, ainda, o percebeu 

relacionado à História escolar que tem o seu papel no desenvolvimento dessa consciência. 

Nesse sentido, convém assinalar o que nos diz Fonseca S. (2005a, p. 37-38): “Devemos 

pensar sobre a possibilidade educativa da história, ou seja, a história como saber disciplinar 

que tem um papel fundamental na formação da consciência histórica do homem, sujeito de 

uma sociedade marcada por diferenças e desigualdades múltiplas.” 

No tocante à finalidade do ensino de História, por Dulce apresentada, qual seja, 

conduzir o aluno a compreender o presente buscando resposta no passado, salientamos ser 

essa uma finalidade importante, mas que esse ensino não deve estar a ela reduzido porque  

 

Um dos objetivos centrais do ensino de História, na atualidade, relaciona-se 
à sua contribuição na constituição de identidades. [...]. A constituição de 
identidades associa-se à formação da cidadania, problema essencial na 
atualidade, ao se levar em conta as finalidades educacionais mais amplas e o 
papel da escola em particular. (BITTENCOURT, 2008, p.121).  

 
 
O que está aliado a uma formação que possibilite ao aluno viver numa sociedade 

na qual há pluralidade de ideias e valores, diversidades de hábitos, de comportamentos e 

proliferação de antagonismos. 

O exposto nos autoriza a afirmar que nesse processo de reflexão e análise 

evidenciamos que Dulce questionou a sua prática docente; estabeleceu relações, dessa prática, 

com os novos pressupostos teóricos apreendidos e revelou como importante para fundamentar 

o processo de ensino e de aprendizagem da História, a relação significação e sentido e o 

desenvolvimento da consciência humana.  

 

 

4.3 Reapresentando a atividade de aprendizagem  
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Na primeira etapa dos ciclos de estudos reflexivos, quando diagnosticamos o grau 

de desenvolvimento da professora partícipe no tocante à sua prática docente, no processo de 

ensino e de aprendizagem da História, e o seu entendimento sobre as atividades de ensino e de 

aprendizagem, no desenvolvimento dessa prática, percebemos que seria preciso discutirmos 

com ela sobre a atividade de aprendizagem pela sua dificuldade em conceituá-la. 

Durante vários momentos dos estudos de fundamentação teórica sobre a Teoria da 

Atividade tivemos a oportunidade de refletir sobre esse tipo de atividade, na ambiência 

escolar, e possibilitar à docente fazer uma reflexão sobre o seu entendimento, partindo do 

apresentado, por ocasião da entrevista. Assim, no quadro abaixo, de forma sintética, 

evidenciaremos a reflexão construída pela docente.  

 

 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

ENTENDIMENTO  
INICIAL  

ENTENDIMENTO NO 
PROCESSO 

ENTENDIMENTO  
NO FINAL DO PROCESSO 

“Atividade de aprendizagem são 
os métodos que o professor vai 
usar, a metodologia, a maneira 
como trabalhar que vai levar, 
trazer esse aluno, estimular esse 
aluno a aprender alguma coisa, 
se abrir para o conhecimento” 

“A atividade de aprendizagem 
é uma atividade de construção 
da cultura, por meio das 
relações sociais e o 
conhecimento científico, onde 
o indivíduo é orientado pelo 
professor e mediado pela 
história.”  

“A aprendizagem é uma 
atividade tanto de construção 
como de reconstrução da 
cultura que ocorre por meio 
das relações sociais e o 
conhecimento científico, 
orientado pelo professor.”  

Quadro 5 – Entendimento da professora sobre a atividade de aprendizagem. 
 

 

Nessa construção sobre a atividade de aprendizagem, pudemos perceber que 

Dulce, na segunda e terceira colunas, foi fazendo alterações e modificando seu entendimento 

inicial. Esse exercício de reflexão foi feito de forma oral e escrita pela docente. Assim, ela 

escreveu o que se encontra na segunda coluna refletindo sobre o que havia dito na primeira, 

considerando o aporte teórico, por nós estudado, sobre a atividade de aprendizagem. Para a 

construção do entendimento da terceira coluna, a reflexão se deu com relação ao que está 

escrito na segunda, conjuntamente, com o aporte mencionado.  

Podemos observar que no entendimento de atividade de aprendizagem, expresso 

por Dulce, na segunda e terceira colunas, há os seguintes elementos em comum: a 

aprendizagem é uma atividade de construção da cultura; ocorre por meio das relações sociais 

e o conhecimento científico e é orientada pelo professor. Evidenciamos que no segundo 
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entendimento apresentado, ela inclui ainda a mediação pela história e no terceiro, faz um 

acréscimo relevante, ou seja, essa atividade é também de reconstrução da cultura. 

Nessas colocações da professora temos uma compreensão de como ela foi 

modificando o seu entendimento sobre a atividade de aprendizagem. Enfatizamos, ainda, que 

refletindo sobre essa atividade – expressas nessas duas últimas colunas – Dulce (2009) 

acrescentou: “Nesse processo o sujeito passa por uma transformação que vai alterar, 

modificar, as qualidades de seu pensamento, ações, valores, comportamentos, etc.”  

Essa reflexão vai ao encontro do pensamento de Vygotsky (2007) para o qual a 

característica essencial da aprendizagem é que ela estimula e ativa um grupo de processos 

internos de desenvolvimento que ocorre nas inter-relações com os outros. Logo, a 

aprendizagem se constitui numa assimilação ativa por parte do aprendiz. Ela, para esse autor 

(2007), é um momento intrinsecamente necessário e universal para o desenvolvimento no 

indivíduo das características especificamente humanas formadas historicamente. 

No âmbito escolar ela é uma atividade que se realiza como parte integrante da 

atividade de ensino. E, enquanto o aluno a desenvolve, se apropriando do objeto de 

conhecimento de um modo ativo lhe são gerados novos anseios, necessidades e exigências e a 

formação de sua personalidade, pois como ressaltam Bogoyavlensky e Menchinskaya (2007, 

p. 72): “o processo de aprendizagem muda não só o que se pensa conscientemente, mas 

também os modos como se produz esta reflexão, ou seja, o processo mental implicado.”  

Refletir sobre esse processo é algo longo e complexo. O que socializamos aqui 

revela alguns momentos desse processo que realizamos na perspectiva de contribuir com o 

aperfeiçoamento da prática da docente. O desenvolvimento dos ciclos de estudos reflexivos, 

que nos utilizamos para isso, proporcionou à docente uma amplitude e aprimoramento dos 

seus atos reflexivos dos quais destacamos: explicações operadas num outro nível de 

entendimento (diferente do apresentado anteriormente); a utilização de uma terminologia 

científica para expressar o conhecimento apreendido e ressignificado, a negação de uma 

compreensão anterior e o surgimento de um conhecimento qualitativamente novo. Com o 

resultado desse processo formativo podemos agora enveredar pela análise das sessões 

reflexivas. 

 

 

4.4 Sessão reflexiva interpessoal: reelaborando conteúdos e significando a prática  

 

4.4.1 Estar em frente às câmeras  



95 

 

 

Antes de adentrarmos na análise que faremos das sessões reflexivas, gostaríamos 

de registrar que a câmera de vídeo ao ser inserida na privacidade da sala de aula produziu 

mudanças no ambiente pesquisado. Pudemos perceber da professora e dos alunos uma atenção 

dada à postura; expressões faciais gerando manifestações que ora expressavam uma certa 

timidez, ora um riso que se esvaia tão rápido como chegara, bem como um aspecto de 

novidade, pouco comum, de gravações de aulas no lócus da investigação. 

Ter tido clareza dos detalhes dessas reações que a videogravação permitiu 

registrar nos possibilitou também perceber a familiaridade que foi se operando em todos 

(professora e alunos) quando comparamos a primeira com a terceira aula gravada. Nessa 

última, os alunos já se comportaram de um modo mais natural, bem como a docente, 

permitindo-nos uma análise mais próxima e representativa da experiência vivida no cotidiano 

escolar. 

Para a análise que aqui desenvolvemos, escolhemos a terceira aula videogravada 

por ela nos fornecer elementos que evidenciam, de um modo mais consistente, as mudanças 

operadas pela docente em sua prática. No entanto, em alguns momentos foi preciso nos 

reportarmos às aulas anteriores, bem como a algumas reflexões construídas nas sessões 

reflexivas anteriores (sobre essas aulas), pelo fato de nessa terceira aula a professora ter dado 

continuidade ao assunto e objetivos correspondentes às duas antecedentes e, também porque 

àquelas foram importantes (tendo em vista a reflexão que construímos sobre elas nas sessões) 

para o aprimoramento da atuação da docente nessa terceira aula. 

 

4.4.2 Pela imagem: ressignificando a prática  

 

Ao confrontar-se com a imagem de si mesma na tela, a professora, protagonista 

das cenas videogravadas, passou a refletir considerando sua bagagem pessoal de experiências, 

conhecimentos e as representações que tem sobre si.  

A partícipe pesquisadora, por sua vez, buscou com a técnica da autoscopia, ao 

lado das sessões reflexivas, desenvolvida com as ações de: descrever, informar, confrontar e 

reconstruir, oferecer condições de uma análise crítica da prática docente numa perspectiva de 

geração de possibilidades de aprimoramento no seu saber-fazer, ao favorecer o exercício do 

ato reflexivo e expressivo da docente. 

Iniciávamos as sessões vendo a gravação no seu todo, atenta à atuação da docente 

no favorecimento ou não da participação do aluno na oralidade. Durante esse momento nos 
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utilizávamos do diário de campo para anotações de algum aspecto, nas cenas merecedoras de 

questionamentos. Encerrada essa parte, passávamos a encaminhar a nossa reflexão a partir das 

ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir. Para isso, entregávamos à professora 

os roteiros com enunciados e questionamentos referentes às sessões reflexivas interpessoal e 

intrapessoal e iniciávamos pela primeira (interpessoal), ocasião em que a professora ia 

discorrendo sobre cada ação acima apresentada.  

 

4.4.3 O que fiz? A própria ação em relevo 

 

Na primeira ação de descrever, buscamos compreender a descrição que a 

professora partícipe fez de sua atuação, no processo de ensino e de aprendizagem da História. 

Lembramos que quando marcamos a gravação em vídeo, da primeira aula, a docente nos 

perguntou se deveria acrescentar algo no seu plano de aula e no desenvolvimento da aula do 

que havíamos estudado nos ciclos de estudos reflexivos.  

Nós a deixamos à vontade para não interferirmos na sua atuação inicial, uma vez 

que seria necessário buscarmos entender se ela manifestava, na sua prática, algo que 

demonstrou apreender durante os estudos sobre a Teoria da Atividade, bem como que ela 

refletisse sobre a relação teoria e prática, durante as sessões reflexivas, vendo o que deveria 

melhorar na sua atuação nas aulas subsequentes. 

Referindo-se às primeiras aulas videogravadas, Dulce afirmou não ter ocorrido 

uma participação de todos os alunos na comunicação oral. Durante as sessões reflexivas sobre 

essas aulas, fomos refletindo as possibilidades de ampliação dessa participação, tendo em 

vista os aspectos teóricos da teoria aludida, numa relação com algumas construções teóricas 

sobre o ensino de História que a professora demonstrou conhecer durante os ciclos de estudos 

reflexivos (como pudemos ver na análise que fizemos de um dos estudos realizados nesses 

ciclos).  

Ela iniciou seu exercício reflexivo, dessa terceira aula, descrevendo o assunto, o 

porquê de ele ter sido escolhido, as tarefas desenvolvidas e como se deu a participação dos 

alunos. Tendo em vista que nessa aula a partícipe deu continuidade ao assunto que vinha 

sendo tratado nas aulas anteriores, ela estabeleceu um elo entre essa aula videogravada e 

algumas situações ocorridas nas antecedentes.  

 
 
O assunto da aula foi: Holandeses no Brasil e ele foi escolhido pelo fato da 
gente estar estudando a colonização do Brasil. Quando a gente vai estudar a 
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colonização, vai estudar uma sequência de povos [...] então essa aula foi uma 
continuidade desse estudo sobre a colonização do Brasil, a forma como ele 
foi colonizado e por quem.  
 
Como você percebeu, primeiro, nós fizemos a exposição do conteúdo e 
depois tivemos cinco questões, retiradas do livro didático, onde eles iam 
rever o conteúdo, novamente, e a partir da leitura eles iriam responder. Nessa 
aula aqui nós retomamos, discutindo cada questão para vermos o ponto de 
vista de cada aluno.  
 
 

Numa linguagem não técnica, a partícipe descreveu sua atuação no processo de 

ensino e de aprendizagem da História enfocando acontecimentos marcantes ocorridos em sala 

de aula. A reflexão desenvolvida, embasada por essa ação de descrever, possibilitou à docente 

manifestar informações sobre o que fez, apresentando o assunto trabalhado e o seu 

desenvolvimento.  

Compreendemos que essa sua descrição foi clara, objetiva e sua aula foi 

estruturada de modo a contar com a participação de cada aluno, expressando o seu ponto de 

vista. E, com a sua descrição, Dulce nos ofereceu elementos para irmos adentrando na ação 

que se segue, ou seja, a de informar. 

 

4.4.4 Significando a atuação docente 

 

Nessa ação de informar, direcionamos a nossa atenção para a informação da 

docente quanto à sua atuação no processo de ensino e de aprendizagem. O exercício reflexivo 

dessa ação esteve relacionado ao alcance dos objetivos da aula, às estratégias usadas para 

alcançá-los, ao papel da docente nas situações de aprendizagem do aluno e às dificuldades 

dela em promover a participação oral do aluno na aula. Eis o que Dulce refletiu sobre esses 

aspectos:  

 
 
Os objetivos da aula foram: o aluno analisar, ter uma compreensão de fato, 
de como aconteceu todo esse processo de colonização; como eles chegaram, 
o que eles fizeram, a forma como agiram para se apossar das novas terras. 
No caso aqui, os holandeses... Eu creio que em parte os objetivos da aula 
foram alcançados. Porque há aqueles que realmente entendem e que chegam 
lá aonde a gente quer que eles cheguem [...].  
 
Nas primeiras aulas que foram filmadas não houve uma participação integral 
de todos. Os alunos ficaram meio tímidos. Nessa daqui não vamos dizer que 
foi 100%, mas eles participaram!... Na atividade escrita eles participaram 
98% mas na questão da oralidade é que são mais... Acho que vai também a 
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partir do estímulo do professor, do incentivo. Eles já participaram mais dessa 
aula porque eles foram instigados a falar, a expor.  
 
As estratégias usadas para alcançar os objetivos foram através da oralidade, 
do texto, de perguntas e respostas, questionamentos e também do texto 
extraclasse, complementar.  
 
Sobre qual foi o meu papel nas situações de aprendizagem do aluno! Meu 
papel!... Acho que mediei. Eu desenvolvi o papel de estimular, mediar essa 
aula [...], mediar a aprendizagem do aluno, incentivá-lo ao conhecimento, a 
buscar esse conhecimento. E por quê? [risos]. Acho porque o papel do 
professor é esse mesmo!... Porque a função nossa é essa. Acho que o meu 
papel foi esse aí. Não foi só naquele dia não! Mas, em todas as aulas tenho 
uma preocupação com a aprendizagem do aluno... 
 
A pergunta agora é: encontrou alguma dificuldade em promover a 
participação oral do aluno na aula? Mais! E como! É uma resistência que 
você nem percebeu... É aquela resistência.... Fulano! “Não”, fulano! “Gosto 
não!” Você! “Não.” É muita dificuldade porque o aluno é muito tímido. Pelo 
menos nessa turma tem aqueles que são tímidos, têm medo de falar. Mas, já 
percebi que eles têm medo não é do professor, porque eles sabem que a 
gente está ali não é para criticá-lo, mas para ajudá-lo a descobrir o 
conhecimento. O medo é do próprio colega porque basta um falar qualquer 
palavrinha fora do contexto e é aquela coisa para você acalmar. A gente 
encontra muita dificuldade nesse trabalho de estimular o aluno, levar o aluno 
a participar da aula. Eles têm medo, muita vergonha do próprio colega... De 
expor.  
 

 
Na sua fala inicial, correspondente a essa ação de informar, a professora enfocou 

vários objetivos da aula (em continuidade das duas aulas anteriores) os quais estão 

relacionados à apreensão do aluno sobre o processo de colonização do Brasil, pelos 

Holandeses. Para essa apreensão, via participação do aluno na comunicação oral, ela nos disse 

que nas primeiras aulas videogravadas os alunos não participaram de forma integral, 

diferentemente do que aconteceu nessa terceira aula, cuja participação foi ampliada porque 

eles foram estimulados a expor suas ideias. Considerou, outrossim, que uma elevação dessa 

participação do aluno, na oralidade, passa pelo incentivo e estímulo do professor.  

Na fase diagnóstica, quando Dulce nos falou das dificuldades no ensino de 

História, enfatizou a falta de participação do aluno na oralidade. Naquela ocasião, ela não 

considerou que essa dificuldade do discente poderia estar relacionada ao seu modo de atuação 

como ela revela aqui. Isso nos evidenciou que esse processo formativo, por nós vivenciado, 

possibilitou à partícipe ver uma limitação na sua prática e buscar superá-la.  

Nas relações que estabelecemos entre conhecimento da Teoria da Atividade, 

aprendizados, experiências e entendimentos subjetivos pudemos ir delineando um modo de 
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pensar no ensino e na aprendizagem da História resultando nesse processo autoformativo para 

a docente.  

Dando continuidade a sua fala, Dulce destacou que para haver essa participação 

do aluno na oralidade ela usou como uma das estratégias o questionamento. Buscamos, 

entretanto, saber qual foi o seu papel nas situações de aprendizagem do aluno e por quê. O 

termo mediação aparece na sua fala, uma vez que ela considera que desenvolveu o papel de 

estimular, mediar a aprendizagem do aluno incentivando-o ao conhecimento. Quanto ao por 

quê, Dulce considera ser essa a sua função.  

Nos nossos estudos de fundamentação teórica tivemos a oportunidade de discutir 

sobre a mediação docente no desenvolvimento da aprendizagem, como atividade do aluno. 

Refletimos que a assimilação de operações, formadas através da experiência das gerações 

anteriores, apenas surge sob a influência de um ensino que dirige a atividade do aluno, sendo 

importante a mediação por meio das relações com as pessoas, cujo professor tem um papel 

relevante, dentre outros aspectos, no sentido de dar atenção a que operações mentais usa o 

aluno para resolver os problemas que se lhe apresentam. (LEONTIEV, 2007).  

Acreditamos que, no processo de aprendizagem, o aluno utiliza suas faculdades 

cognoscitivas e afetivas na articulação dos processos naturais e sociais contextualizados na 

escala do tempo, entendendo informações presentes em diversas fontes. Operações mentais 

que envolvem análise e síntese, dentre outras, favorecem o desenvolvimento de capacidades 

gerando uma certa autonomia do sujeito na apropriação do fenômeno estudado e/ou em 

estudo. 

Dulce revelou que não foi só naquele dia, em que a aula fora gravada, que ela 

apresentou uma preocupação com a aprendizagem do aluno. Mas, que isso tem se constituído 

numa preocupação sua cotidiana. Quanto à sua dificuldade em promover a participação oral 

do aluno na aula ela revela que foi tanta, que nem mesmo eu, Da Paz, (que me encontrava 

presente na aula e vi a gravação) percebi o quanto. Continuando a falar sobre a dificuldade 

que sente em estimular essa participação do aluno disse: “Eu puxo muito do aluno. Eu acho 

que estimulo o aluno, mas às vezes eu acabo já ultrapassando.” (DULCE, 2009).  

A ênfase dada pela partícipe à dificuldade de favorecer ao aluno sua participação 

oral na aula revela o quanto é complexo a prática docente, bem como buscar desenvolver nela 

uma alteração. Ajudar a elevar a um novo nível a comunicação oral do aluno, a desenvolver a 

sua personalidade e a sua própria consciência requer um conhecimento sobre o discente, o 

contexto social e histórico em que ele se encontra inserido e compreender as possibilidades e 

limites da própria atividade pedagógica dentre outros aspectos.  
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Nas últimas palavras reflexivas nessa ação de informar, discorrendo sobre a 

resistência do aluno em falar, Dulce (2009) atribuiu essa dificuldade à timidez do discente e 

ao seu medo de ser criticado pelos colegas, ao dizer algo que eles considerem errado. 

Observando as aulas e as gravações, pudemos ver que a maioria dos alunos que se expressou 

através da fala, demonstrou receio em falar.  

Enquanto a partícipe desenvolvia a aula se deparando com essa dificuldade que os 

alunos apresentavam, uma aluna fez um comentário cuja interpretação estava incoerente 

frente ao que se encontrava escrito no texto do livro didático adotado8. Na ocasião, a 

professora questionou a compreensão da aluna na tentativa de entender sua interpretação. 

A discente falou o porquê, e a professora pediu para que ela se reportasse, 

novamente, ao texto na intenção de que percebesse que seu entendimento se encontrava 

equivocado. A professora fez uma leitura, em voz alta, dessa parte do texto e questionou outra 

vez a aluna. Esse acontecimento gerou na discente uma reação de não querer mais participar, 

pois quando convidada pela professora a se expressar num outro momento, da aula, numa 

expressão corporal de negação e com a sua voz disse: “não!”.  

Nesse instante, vale salientar que Dulce, se reportando à fala inicial dessa aluna, 

lhe disse da importância daquela sua participação e, passado alguns minutos, pudemos ver a 

aluna voltar a se expressar.  

Durante a sessão reflexiva, a partícipe chamou nossa atenção para esse momento 

em que ela, valorizando a fala da aluna, a trouxe de volta à participação. Destacamos desse 

acontecimento alguns aspectos que nos pareceram relevantes os quais discutimos nessa 

sessão, ou seja: a busca da professora de compreender o porquê da discente ter interpretado 

daquela forma o que lera; o procedimento usado por ela para que a aluna pudesse refletir 

sobre a coerência ou não da sua interpretação e reconstruir o seu entendimento e a atenção 

dada pela docente ao que representou para a aluna, emocionalmente, aquela situação.  

Esse aspecto, referente ao papel das emoções e sentimentos na atividade humana 

merece ser aprofundado, em futuras pesquisas nessa turma. Um traço psicológico relevante da 

atividade para Leontiev (2006) é que um tipo especial de experiência psíquica (emoções e 

sentimentos) se encontra ligada a ela de uma forma especial. Daí a importância de 

compreendermos essas experiências psíquicas dos alunos numa relação com a modalidade da 

comunicação oral. 

 

                                                           
8 BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História: sociedade e cidadania: 8o ano. São Paulo: FTD, 2006. (Coleção 
História: Sociedade e Cidadania). 
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4.4.5 Ampliando o entendimento do significado da prática docente  

 

No desenvolvimento da ação de confrontar, buscamos perceber se havia 

questionamento (s) da professora no tocante às teorias que embasam a sua prática ampliando, 

assim, o entendimento do significado dessa prática. Nessa ação a reflexão esteve relacionada 

aos seguintes questionamentos: De que forma a aula contribuiu para o aluno se apropriar do 

conhecimento histórico escolar? A professora considera que sua mediação contribuiu para o 

desenvolvimento integral do aluno? Que aportes teóricos, sobre o ensino de História, a 

docente encontra em sua prática? Justifique! Você encontra contribuições da Teoria da 

Atividade em sua aula? Justifique!  

Seguindo a sequência dessas perguntas, apresentamos para análise as reflexões 

que se seguem:  

 

Da Paz: – De que forma, Dulce, a aula contribuiu para o aluno se apropriar 
do conhecimento histórico escolar? 
 
Dulce: – Através dos questionamentos colocados, das opiniões, da leitura, do 
debate [...] mas também, através das experiências de cada um, das 
colocações de cada um. Você vê que às vezes o aluno ouve mais o que o 
outro diz do que o professor esta dizendo lá na frente.  
 
Dulce: – Sobre essa outra pergunta: Considera que sua mediação contribuiu 
para o desenvolvimento integral do aluno? Eu não sei integral porque 
quando é integral e bem mais amplo, mas creio que minha mediação 
contribuiu para aluno aprender esse conhecimento que estava sendo 
estudado.  
 
Da Paz: – Que aportes teóricos, sobre o ensino de História, você encontra em 
sua prática? 
 
Dulce: – No momento não lembro para citar de uma linha de pensamento no 
ensino de História. Esse estudo me abriu muito os olhos. Coisas que eu não 
tinha visto na universidade e a gente estudou. E acho que, baseados nesses 
estudos que nos tivemos, estou tentando desenvolver minhas aulas. Tentando 
alcançar alguns pontos sobre como desenvolver melhor a prática em sala de 
aula. Sobre o ensino de História, na universidade, nós vimos linhas de 
pensamentos, vários pensadores, mas é tudo tão rápido... Me baseio nos 
manuais de professores, como está orientando o professor trabalhar aquilo 
ali. Busco nos livros didáticos e paradidáticos para planejar e desenvolver as 
minhas aulas. 
 
Da Paz: – Você encontra contribuições da Teoria da Atividade em sua aula? 
Justifique! 
 
Dulce: – Tenho buscado suporte nela. Além da vivência, dos livros 
didáticos. O estudo da Teoria da Atividade me deu mais uma luz sobre essas 
ações. A forma de conduzir as aulas, de estimular o aluno, de instigar o 
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aluno a participar mais. A ver a potencialidade do aluno porque têm aqueles 
que têm mais facilidade de compreensão outros que têm menos, mas que 
também têm potencialidades. A Teoria da Atividade tem contribuído para eu 
ver melhor o desenvolvimento do aluno, para ver melhor a minha própria 
prática na sala de aula. Às vezes a gente faz as coisas sem saber, sem ter um 
apoio, isso aqui é baseado nisso. Com o estudo sobre a Teoria da Atividade 
hoje eu posso dizer que isso aqui é baseado na Teoria da Atividade. A gente 
desenvolve assim, assim, a participação, o encaminhamento das aulas. 
Porque a Teoria da Atividade vem também para o próprio professor, ele 
fazer uma autoavaliação: onde é que estou errando onde é que estou 
acertando. 
 

 
Nas reflexões construídas por Dulce (2009), nessa ação de informar, ela iniciou 

dialogando sobre o fato da aula de História ter contribuído para o aluno se apropriar do 

conhecimento histórico escolar, o que para a professora se deu através dos questionamentos, 

das opiniões, dos debates e leituras e das experiências de cada aluno consideradas, por ela, 

como relevantes no desenvolvimento dessa aula.  

Esses procedimentos que a professora desenvolveu para favorecer a participação 

dos alunos e disposição destes para se engajarem no exercício reflexivo do aprender, se 

revelaram favoráveis. Como podemos observar, elementos que entram na comunicação oral 

como questionamentos, opiniões, debates e o ouvir, aparecem de forma expressiva no 

processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido. Quanto aos questionamentos eles foram 

utilizados nas modalidades oral e escrita.  

De acordo com Cabrini (2000), para uma análise de como se trabalha hoje no 

ensino da História, é preciso buscar compreender, dentre outros aspectos, qual é o verdadeiro 

papel do conhecimento histórico na educação básica. E ela responde:  

 

É para fazer com que o aluno produza uma reflexão de natureza histórica; 
para que pratique um exercício de reflexão, que o encaminhará para outras 
reflexões, de natureza semelhante, em sua vida e não necessariamente só na 
escola; pois a história produz um conhecimento que nenhuma outra 
disciplina produz — e ele nos parece fundamental para a vida do homem, 
indivíduo eminentemente histórico. (CABRINI, 2000, p. 36) 

 
 
A atuação do aluno em tarefas de aprendizagem diversificadas – desenvolvidas 

por meio de ações que lhe favoreça a utilização da habilidade de comunicação oral – pode 

possibilitá-lo, juntamente com outras formas de comunicação, aprender a organizar suas ações 

mentais, criar aptidões, considerar-se participante de sua própria história e apreender os 

conhecimentos dessa área, com êxito. Além disso, pode lhe favorecer a aplicabilidade do que 

fora apreendido a outras disciplinas e áreas de saber. 
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A mediação do professor, nesse sentido, se configura de fundamental importância. 

Dulce (2009) considerou que mediou a aula contribuindo para o aluno aprender o 

conhecimento histórico escolar. Quanto a ter colaborado para a formação integral do aluno, 

ela expressou dúvida. Essa dúvida nos fez, durante a sessão reflexiva, intervir para lembrá-la 

de algumas cenas videogravadas e do que havíamos observado na aula em que consideramos 

ter a docente manifestado uma preocupação com a aprendizagem do aluno, para além do 

aprendizado do conhecimento em estudo. Eis alguns trechos do nosso diálogo: 

 
 

Da Paz: – Dulce... Observe que quando você estava incentivando a 
participação dos alunos na aula, você dizia: “Sua participação, seu 
posicionamento é muito importante. Agente está aqui para aprender.” Dizia 
que não era para uns zombarem dos outros... Porque todos iriam se expor, 
errar e acertar e que todos estavam ali para aprender. Penso que aqui você 
estava explorando não só o conhecimento histórico escolar, mas a postura 
deles frente ao conhecimento e uma atitude ética com relação ao outro.  
 
Dulce: – Então! Eu contribui com a formação integral do aluno?! 
 
Paz: – Sim! Contribuiu!...  
 
 

Operar com valores, ideias, objetos concretos, concepção de mundo etc. no 

processo de ensino e de aprendizagem é algo complexo, o que requer uma formação docente 

consistente. “O desenvolvimento das características intelectuais do aluno não poderá discutir-

se de modo adequado se prescindir do desenvolvimento das outras características (emotivas, 

volitivas, do caráter), quer dizer, da formação unitária da personalidade em desenvolvimento.” 

(KOSTIUK, 2007, p. 53). Assim, no que se refere à aquisição de princípios morais e éticos, 

por parte do aluno, é necessário que consideremos uma atitude critica do docente frente ao 

conhecimento, uma prática que esteja submetida a uma finalidade ética de modo a orientar o 

aluno na construção e vivência desses princípios. O saber ético, como nos diz, Gauthier, et al 

(1998, p. 358): “[...] também pode ser aprendido pela prática e se concretiza em situações 

práticas.” 

As tentativas da professora de contribuir com a formação integral do aluno 

apareceram na sua prática, embora sua percepção desse aspecto, de uma forma mais 

consciente, requereu retomarmos, refletirmos aspectos sobre a sua atuação.  

 

Como qualquer outro ator humano, o professor sabe o que faz até um certo 
ponto, mas não é necessariamente consciente de tudo o que faz no momento 
em que o faz. Além disso, também nem sempre sabe necessariamente por 
que age de determinada maneira. (TARDIF, 2008, p. 211). 
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Quando questões, escolhas e compreensões são problematizadas relacionando 

conhecimento teórico com conhecimento prático, se descobrem inadequações e/ou lacunas no 

pensar e no fazer, permitindo aos sujeitos envolvidos avançarem no desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores e de sua consciência.  

Dando continuidade a essa ação de confrontar, o próximo questionamento 

presente na nossa reflexão dizia o seguinte: Que aportes teóricos, sobre o ensino de História, 

você encontra em sua prática, Dulce?  

A docente disse não lembrar, uma vez que na universidade estudou linhas de 

pensamento, pensadores, mas que tal estudo se dera de forma rápida, de modo que para 

planejar e desenvolver suas aulas tem se baseado nos manuais de professores, livros didáticos 

e paradidáticos.  

Por melhor que seja um curso de formação acadêmica, o professor não sai 

“formado” da universidade, necessitando atualizar seus conhecimentos, dá continuidade à sua 

formação teórica, aprimorar sua prática e também produzir conhecimentos. A articulação 

entre a formação inicial, na universidade, e a continuada precisa fazer parte de um processo 

contínuo que busque a consolidação do professor como profissional da educação e educador, 

valorizando seus saberes nascidos no exercício de sua prática e produzindo condições de 

produção do conhecimento. Como nos dizem Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), os 

professores devem mudar a sua maneira de olhar a sua profissão docente constituindo espaços 

coletivos de reflexão, de estudo, de construção de saberes e de sua emancipação sócio-

profissional. 

Nesse sentido, podemos entender o quanto é importante para o docente a vivência 

de processos formativos construídos coletivamente, pois como nos colocou Dulce, ela 

despertou para conhecimentos não estudados antes.  

Refletindo sobre a pergunta: Você encontra contribuições da Teoria da Atividade 

em sua aula? Ela colocou que além dos livros didáticos e de sua vivência, tem se 

fundamentado nessa teoria para desenvolver suas aulas.  

Identificar elementos fundantes de uma ação prática que estrutura um fazer 

docente permite revelar, ao próprio professor, o que se encontra na base de suas decisões e de 

seus atos, além de lhe permitir desenvolver uma reflexão sobre a dimensão de sua formação. 

Esse processo sugere uma busca permanente de referenciais que ajudem na organização da 

atividade docente.  
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No tocante às contribuições da Teoria da Atividade auxiliando a prática da 

professora, constatamos os seguintes aspectos:  

 

a) Olhar as potencialidades do educando; 

b) Observar melhor o desempenho do aluno; 

c) Conduzir as aulas estimulando o aluno a participar mais delas, de forma oral; 

d) Refletir sobre a sua prática em sala de aula; 

e) Utilizar a referida teoria para uma autoavaliação da própria prática. 

 

No tocante aos três primeiros pontos (letras a, b, c), podemos compreensão que 

eles encontram na Teoria da Atividade substrato que a docente conseguiu apreender tendo em 

vista que ela passou a perceber as potencialidades dos alunos e gerou possibilidades de 

aprendizagem no sentido de favorecer a participação deles na comunicação oral (mesmo com 

sua dificuldade de promovê-la).  

Quanto ao que está expresso nas letras d e e, nossa partícipe destacou a 

contribuição dessa teoria para ela observar melhor a sua própria prática e autoavaliá-la. 

Apreendemos pelos resultados da pesquisa, que Dulce demonstrou ter alcançado um 

entendimento sobre essa teoria e de sua utilidade para o aprimoramento do seu pensar e fazer 

docente.  

Rememorando os ciclos de estudos reflexivos, destacamos que neles a partícipe 

refletiu criticamente (estabelecendo uma aliança com a sua prática) sobre a relação 

significação e sentido, bem como o desenvolvimento da consciência humana, categorias 

complexas de serem consideradas no exercício da docência.  

No desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, ela buscou 

viabilizar a participação oral do aluno, atenta às potencialidades dos educandos. 

Vimos, pelo exposto, que a docente apreendeu elementos dessa teoria, soube 

relacioná-los ao ensino de História, bem como utilizá-los no aperfeiçoamento da sua prática.  

 

4.4.6 Reconstruindo a prática docente  

 

Nessa última ação, denominada de reconstruir, tencionamos analisar se Dulce 

revela aspectos da sua prática que foram reconstruídos, resultando em mudança na sua 

atuação no processo de ensino e de aprendizagem da História. 
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A ação foi conduzida a partir das seguintes questões: Que relação a professora 

partícipe estabelece entre sua atuação mediadora atual e a anterior? O que ela considera, 

pedagogicamente, importante de ser mudado em sua forma de ensinar? E, como aprimorar a 

sua forma de ensinar História considerando a Teoria da Atividade?  

Eis o que expressou a professora sobre a primeira questão: 

 

Dulce: – A relação que eu estabeleço entre minha atuação mediadora atual e 
a desenvolvida nas aulas anteriores é que nas outras, sem perceber, eu não 
deixava nem aluno falar. Eu já ia naquela empolgação, já com o conteúdo na 
cabeça, já ia expondo de uma vez só, sem deixar o aluno refletir. E nessa 
daqui não, eu já fui mais devagar. Já fui vendo... Realmente, é um erro meu, 
o professor primeiro precisa ver a opinião do aluno, tentar fazer com que 
esse aluno fale [...]. Eu achei, assim, que houve avanço em relação a essa 
última aula porque eu já esperei mais pelo aluno, já incentivei mais o aluno a 
falar.  

 
Sobre essa reflexão estabelecemos, posteriormente, o seguinte diálogo:  

 
Da Paz: – Realmente, sobre a participação do aluno na aula você não desistiu 
Dulce! Percebi que mesmo com a resistência de alguns alunos você estava 
ali, tentando a participação deles. Encaminhava a discussão e buscava a 
participação do aluno. 
 
Dulce: – É... eu só ia dar a minha opinião quando alguém tinha dado a sua, 
né?!.  
 
Da Paz: – Sim! E sobre uma pergunta que você fez, três alunos se 
posicionaram contra o seu ponto de vista. Você escutou os três e também 
uma aluna cujo posicionamento dela ia ao encontro do seu e só depois de 
ouvir os quatro alunos foi que você falou. Como você foi paciente em 
esperar sua vez de falar!... Nas primeiras aulas, gravadas, lembra! Você dizia 
logo: não é assim!... E já dava seu ponto de vista. Desta vez você ouviu, e 
mesmo dizendo que sua ideia se diferenciava do exposto pelos três alunos e 
que ia ao encontro do posicionamento da aluna, você soube valorizar e 
respeitar a fala de todos. Sua atuação foi considerável! 
 
Dulce: – Foi uma evolução, não foi?! 
 
Da Paz: – Sim! Substancial... 
 
Dulce: – Então!... Eu aprendi que quando você valoriza mesmo que não 
esteja na linha do seu pensamento... Eu aprendi, com esse estudo aqui, que 
quando você valoriza aí o aluno não vai ter medo de expor o seu 
pensamento, assim ele não vai resistir tanto... 

 
 

Na reflexão construída por Dulce, vemos que ela entendeu que avançou na sua 

atuação mediadora em comparação às aulas anteriores, no sentido de promover a participação 

oral do aluno, de possibilitá-lo expor seu entendimento sobre o assunto estudado. De fato, sua 
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atuação no processo interativo com o aluno motivando-o, questionando-o, instigando-o a se 

expressar, a se posicionar, a defender seu ponto de vista favoreceu o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem na perspectiva da formação unitária da personalidade 

do aluno como até então não fora visto na autoscopia.  

Esse resultado favorável foi decorrente desse processo de reflexão construído no 

percurso investigativo. Nessa última aula videogravada, como podemos ver, é nítida a 

compreensão que ela apresenta de ter-se aprimorado e aperfeiçoado a sua prática. 

Esse foi um dos momentos mais emocionantes para nós, na investigação. O 

reconhecimento da partícipe de ter superado limitações e de ter dado um salto na qualidade do 

seu trabalho, nos revelou um avanço no seu desempenho, espírito crítico, grau de consciência 

e no favorecimento de uma melhor aprendizagem para o aluno. Apreendemos que à proporção 

em que estreitávamos as relações entre nós e conseguíamos estabelecer uma maior interação 

teoria e prática, a reflexão sobre o seu pensar e fazer foi adquirindo profundidade.  

Dulce progrediu. Mas, o que ela considerou ainda, pedagogicamente, importante 

de ser mudado em sua forma de ensinar? 

 

Quase tudo. Eu nem sei dizer. Eu me esforço muito para dar essas aulas de 
História, mas acho as aulas de Historia monótonas, pelo fato de ser só 
aquilo: a oralidade, o giz e o livro. Tirando de um filme que aqui e acolá a 
gente leva... [...] Por isso que, pedagogicamente, acho que eu teria muita 
coisa para mudar. Se eu tivesse condição de mudar... Por que eu fico 
pensando: como fazer? Mudar a rotina; essa questão didática.  

 
 
A partícipe disse ser preciso mudar muito na sua forma de ensinar, mesmo 

percebendo seu esforço para desenvolver as aulas de História, as quais ela considerou 

monótonas por se restringir, na maior parte do tempo, à oralidade e ao uso do giz e do livro. 

Apresentou, por isso, a necessidade de mudar a rotina dessas aulas no que se refere ao aspecto 

didático.  

A escolha pedagógica sobre as possibilidades de trabalho no ensino de História 

nos faz refletir que 

 
Uma grande conquista do conhecimento histórico foi admitir que ele pode se 
desenvolver com base na reflexão sobre qualquer sentimento ou objeto 
resultante da ação humana – uma lei, uma panela, um poema, uma passeata, 
o medo sentido pelos que sofrem violências, a coragem construída pelos que 
enfrentaram essas violências. Falta articular esse universo de experiências e 
documentos históricos às problemáticas de conhecimento que não 
desconheçam campos clássicos dessa área de saber nem percam o diálogo 
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com as experiências dos alunos e dos próprios professores. (SILVA; 
FONSECA, 2007, p. 129). 
 
 

A atuação do professor com essas fontes de conhecimento, no âmbito escolar, 

pode convergir para a dinamização do processo de ensino e de aprendizagem, permitindo o 

exercício de opções interpretativas e a formação da consciência histórica. A integração desse 

universo de experiências e documentos no percurso didático do ensino de História requer 

rupturas e uma maior compreensão da prática docente que constantemente precisa ser 

revisitada. 

Considerando o exercício reflexivo, por nós desenvolvido nos estudos de 

fundamentação teórica sobre a Teoria da Atividade, como nossa partícipe pensou, então, 

aprimorar a sua forma de ensinar História?  

 

Na forma como ensino, talvez a questão do posicionamento na sala com o 
aluno [...] num exercício, num questionamento. Ouvir mais, respeitar mais a 
opinião do aluno, considerar desde que ele não venha fugir do contexto, mas 
se, por acaso, fugir do contexto saber conduzir esse aluno a ele perceber 
onde é ele que fugiu. Acho que a forma de como conduzir o aluno ao 
conhecimento. Às vezes a gente fala muito do aluno, mas às vezes é a forma 
[...] que não agrada e o aluno não se agrada da gente. Porque tem dia que a 
aula ocorre que é uma beleza, mas tem dia que eu saio angustiada. Acho que 
é a forma como é dada essa aula. Mas, muitas vezes, a gente não consegue 
dar a aula. [...] Aí é difícil, a gente fica procurando resposta, buscando 
ajuda... (DULCE, 2009). 

 
 
Observamos que, nessa reflexão, a professora retomou aspectos que nós duas 

havíamos refletido e considerado que ela havia avançado como: ouvir e respeitar mais as 

opiniões dos alunos. Ao se referir, novamente, a esses aspectos ela entendeu ser preciso 

aprimorá-los mais. Ressaltou, todavia, que a opinião do aluno precisa estar contextualizada e 

quando isso não ocorrer, que ela possa possibilitá-lo perceber. Embora a Teoria da Atividade 

não explicite esses aspectos, elencados por Dulce, entendemos que eles são relevantes no 

processo de ensino e de aprendizagem e podem contribuir para o desenvolvimento integral do 

aluno.  

Ela acrescentou, ainda, a necessidade de aprimorar seu modo de ensinar na forma 

de como conduzir o aluno ao conhecimento; em como é dada a aula e finalizou dizendo ser 

difícil e estar procurando resposta e buscando ajuda. De fato, a implementação de mudanças 

na prática docente é, muitas vezes, difícil de ser realizada porque envolve transformar modos 

de atuação que foram sendo construídos, processualmente, no exercício da docência. 
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Assim, apesar de ter o conhecimento formal, teórico do conteúdo a ser 
ensinado e de novas maneiras de organizar a sala de aula, o professor, muitas 
vezes encontra dificuldade em implementá-las, mesmo porque as mudanças 
envolvem a transformação de modos de participação sedimentados não só 
por professores, mas também por pais e alunos, donos de escolas, 
coordenadores e diretores. (MAGALHÃES, 2006, p. 125). 
 
 

A compreensão dessas questões, que se encontram no contexto interacional da 

escola, demanda discussões mais amplas que se ligam ao tecido estrutural da sociedade. Aqui, 

porém, queremos registrar que o alcance de uma melhor qualidade na atuação docente requer 

o enfrentamento de desafios e uma constante reflexão sobre a prática exercida e as teorias que 

a fundamentam. E estar aberto a mudanças e a essa reflexão é de suma importância. Isso, 

encontramos em Dulce.  

Considerando o que apreendeu da Teoria da Atividade, essa docente ressaltou que 

precisa aprimorar mais sua prática. Estabelecendo um elo com uma das discussões que 

realizamos nos ciclos de estudos reflexivos, trazemos da docente uma reflexão na qual ela 

sugere ser necessário “Desenvolver o pensamento do aluno [...] as suas ações mentais por 

meio do ensino de História.” (DULCE, 2009).  

Essa reflexão vai ao encontro de alguns aspectos da Teoria da Atividade no que 

diz respeito ao caráter ativo da apropriação do conhecimento e às mudanças no 

desenvolvimento psíquico as quais ocorrem segundo a forma de vida, de atividade e 

condições educativas. (LEONTIEV, 2007).  

Embora esse autor não tenha desenvolvido um método para operacionalização da 

sua teoria, o entendimento sobre ela, pela partícipe, a fez construir procedimentos9 didáticos 

para desenvolver melhor a sua prática no processo de ensino e de aprendizagem e obteve 

êxito. Para promover uma mudança nessa sua prática, ela utilizou os seguintes procedimentos: 

 

• Deixou de responder aos próprios questionamentos, que ela fazia aos alunos e não 

esperava que eles respondessem; 

• Passou a atuar dando atenção à fala do aluno, no sentido de valorizar as suas 

expressões e respeitar opiniões diferentes da sua; 

                                                           
9 Estamos entendendo por procedimentos “[...] formas específicas da ação docente utilizadas em distintos 
métodos de ensino.” (LIBÂNEO, 1994, p. 152). 



110 

 

• Buscou compreender o porquê de uma aluna interpretar, de uma determinada maneira, 

o assunto em discussão, ao perceber incoerência entre a sua expressão oral e o que 

estava escrito no livro didático;  

• Passou a solicitar dos alunos, após a opinião manifestada por algum deles, como 

entendiam tal aspecto que estava sendo discutido pelo colega, se pensavam diferente 

do aluno que expôs, se complementavam e/ou enriqueciam o que estava sendo 

debatido; 

• Foi atenta às emoções de uma aluna que ficou com receio de falar novamente e que ao 

receber da professora expressões de valorização de sua fala, voltou a se expressar; 

• Atuou no processo interativo com o aluno motivando-o, questionando-o, instigando-o 

a se expressar, a se posicionar, a defender seu ponto de vista – mesmo dizendo da sua 

dificuldade de promover a comunicação oral do aluno. 

 

Havia uma contradição na prática da professora entre a sua ação e o que ela 

almejava, ou seja, ela queria que seus alunos aprendessem a participar das aulas, se 

expressando oralmente, mas a sua ação não os permitia participar. Ela foi refletindo, 

criticamente, sobre a sua prática à luz da Teoria da Atividade e percebendo que a sua forma 

de ensinar não estava dando o resultado por ela esperado. Com os aportes dessa teoria, 

desenvolveu esses procedimentos didáticos para superar as suas limitações e o resultado foi 

favorável. Os vários instrumentos por nós empregados na construção da pesquisa convergiram 

para a evidência de um único resultado, ou seja, a professora evoluiu. 

 

 

4.5 Sessão reflexiva intrapessoal das partícipes  

 

 

Finalizando a sessão reflexiva, interpessoal, passamos à sessão reflexiva 

intrapessoal das partícipes. Iniciamos esse momento com a professora desenvolvendo seu ato 

reflexivo. Para isso ela respondeu, em bloco, aos questionamentos referentes à descrição e, 

posteriormente, ao relato. 

Na reflexão desencadeada por Dulce (2009), no tocante a sua descrição, ela disse 

ter respondido, dentro do possível as questões: O quê? Por quê? Quando? Quem? Onde? Para 

quê? Como? E, sobre o seu relato, colocou:  
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Fui clara. Procurei falar aquilo que estava ao meu alcance, dentro da minha 
capacidade. Procurei focalizar todos os pontos; procurei não fugir de 
nenhuma explicação. E não fugir! Eu posso não ter dado uma resposta bem 
específica ou talvez do jeito que você queria... Procurei aqui valorizar os 
valores culturais, busquei explicar as causas, a maneira como eu agia, a 
importância dessas contribuições...  

 
 

Vendo que sua fala precisaria contemplar a última questão correspondente ao 

relato lhe perguntamos: Seu relato foi estruturado de maneira que apresentasse alternativas de 

novos direcionamentos de sua prática? 

 
Eu acho que apresentei... Aqui vai entrar essa questão da gente buscar novas 
metodologias, novas estratégias e procurar encontrar. Porque é difícil no 
estudo de História. A História é compreensão, é você entender e procurar dar 
as respostas... 

 
 

Concluída essa reflexão intrapessoal da docente, começamos a nossa (professora 

pesquisadora) seguindo um roteiro com as ações de descrever, informar, confrontar e 

reconstruir (como detalhado no capítulo três). Essas ações, para a pesquisadora, apresentaram 

características de estímulo no desenvolvimento das sessões reflexivas. Eis a que realizamos. 

 
 

Dando continuidade a essa sessão reflexiva intrapessoal inicio dizendo que 
durante a sessão reflexiva interpessoal solicitei informações complementares 
quando não entendia algo que você dizia, Dulce... 
 
Retomei aspectos que ajudaram na compreensão do que foi relatado me 
reportando a algumas cenas da gravação como, por exemplo, no caso dos 
alunos que você ouviu com atenção para depois se posicionar. Falei sobre a 
formação integral, porque quando você fez seu relato demonstrou dúvida se 
tinha contribuído ou não para a formação integral do aluno por considerá-la 
ampla. E, quando foi necessário, eu retomei pontos que ajudaram na 
compreensão do roteiro.  
 
Sobre esse ponto aqui que diz se eu concordei com os argumentos 
apresentados complementando com outros argumentos. Eu penso que sim... 
Concordei que tinha percebido um avanço, na sua prática, principalmente, na 
condução das discussões com os alunos, momento em que você estimulou a 
participação deles.  
 
Sobre se discordei dos argumentos, quando necessário! Sim, discordei 
quando você disse que precisava mudar quase tudo. Eu disse: também não 
exagera! Porque pela nossa experiência de trabalho aqui, na escola, eu sei do 
seu compromisso com a atividade docente. 
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Estimulei a identificação dos pressupostos teóricos num momento em que 
você apresentou dúvidas quanto aos pressupostos referentes ao 
conhecimento da História escolar. 
 
Complementei a discussão com meus argumentos quando foi necessário, 
assim como solicitei explicações sobre as causas dos fatos descritos. 
 
E, por fim, coloquei questões que lhe auxiliassem, Dulce, na ampliação de 
alternativas de mudanças na sua prática... Naquele momento de suas 
inquietações com relação às aulas, lembra? Eu fiz uma observação que você 
vem buscando saídas, vem progredindo mesmo que considere que precisa 
melhorar mais. Minha reflexão foi, portanto, para contribuir com a sua 
reflexão. 
 

 

Nessa sessão reflexiva intrapessoal, lançamos um olhar sobre a nossa participação 

na reflexão desencadeada na sessão reflexiva interpessoal. O ato de pensar, de examinar com 

atenção o processo reflexivo e dialógico por nós vivido, auxiliou-nos na autoreflexão, na 

ampliação dos aprendizados construídos e nos permitiu avançar um pouco “[...] a uma 

compreensão e a um saber autênticos.” (LEONTIEV, 2004, p. 142). Ou seja, a consciência da 

consciência. 

 

• Enveredando pelo fim 

 

Dado o caráter de intervenção na prática docente e a utilização dos princípios da 

colaboração e da reflexão, essas sessões reflexivas, ao lado dos ciclos de estudos reflexivos, 

foram representativos da construção de um entendimento do conhecimento como processo e 

produto que ressignificam a prática e ajudam na mudança dos que se encontram envolvidos.  

Tendo em vista o exposto, podemos inferir que a docente trouxe para o processo 

investigativo seus conhecimentos e suas experiências – no campo da docência e do ensino de 

História – os quais foram passando por mudanças quantitativas (sob a influência das 

qualitativas) chegando a transformar-se em mudanças qualitativamente novas.  

Retomando as construções realizadas na primeira parte deste capítulo, referente 

aos ciclos de estudos reflexivos, podemos sintetizar que no tocante aos estudos de 

fundamentação teórica sobre a Teoria da Atividade, a partícipe: 

 

• Demonstrou um entendimento da relação significação e sentido e do desenvolvimento 

da consciência humana;  
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• Estabeleceu um elo desse conhecimento apreendido com o seu processo formativo e o 

do aluno;  

• Destacou que no aprendizado de uma significação na sala de aula ela considera a 

realidade do discente, o contexto da sociedade no momento atual e a formação do 

conhecimento pelo educando;  

• Revelou como importante para fundamentar sua prática docente, no processo de 

ensino e de aprendizagem da História, a significação e o sentido (considerados numa 

relação) e o desenvolvimento da consciência humana, como algo não isolado da 

atividade social e histórica dos homens. 

 

O processo de reflexão desencadeado nas sessões reflexivas a partir das ações de 

descrever, informar, confrontar e reconstruir, ao lado da mediação por meio da 

videoformação, nos auxiliou a visualizar o caminho, a olhar o projetado para além da 

projeção, de modo que eis o que pudemos colher: 

 

• A professora percebeu que a elevação da participação do educando na oralidade passa 

pelo incentivo e estímulo do professor – algo não demonstrado por ela na fase inicial 

da investigação.  

• Utilizou-se da Teoria da Atividade para aprimorar a sua prática nos seguintes aspectos: 

dar atenção às potencialidades do educando e ao seu desempenho; 

• Demonstrou a superação de limitações tanto no campo teórico (apresentado acima), 

como no exercício de sua atuação em sala de aula, promovendo a participação do 

aluno na comunicação oral e favorecendo o seu desenvolvimento integral. 

• Utilizou-se das construções dessa teoria para autoavaliar a sua prática docente; 

• Por fim, o processo formativo, realizado sobre a prática da professora, evidenciou uma 

elevação na sua aprendizagem consciente que tributou para o aprimoramento no seu 

desenvolvimento profissional. 

 

Durante toda a investigação foram consideráveis o interesse, o compromisso e a 

vontade da professora de aprender e discutir as problemáticas da prática docente no ensino 

dessa disciplina, buscando na Teoria da Atividade elementos para modificá-la e enriquecê-la. 

Não se trata de acreditar que um momento de formação contínua possa, isoladamente, 

assegurar um ensino de qualidade separada de decisões políticas mais amplas que impliquem 
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a melhoria nas condições da atividade docente. No entanto, consideramos que qualquer 

decisão política que prime pela formação integral do educando precisa ter presente a 

qualificação do professor cuja prática contém uma riqueza de possibilidades. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As nossas descobertas nesta investigação, que teve como objeto de estudo a 

Teoria da Atividade e sua contribuição na prática docente de uma professora de História, 

apontam para caminhos percorridos quanto à questão por nós formulada: A apropriação, pela 

professora de História, da Teoria da Atividade de A. N. Leontiev, se constitui numa 

perspectiva teórico-metodológica propiciadora de mudanças na sua prática docente? 

Tentando respondê-la enveredamos pela relação teoria e prática desenvolvendo 

ciclos de estudos reflexivos e sessões reflexivas com a professora que leciona no 8o ano do 

Ensino Fundamental, da escola lócus de nossa pesquisa. A busca pelo aprimoramento da 

prática dessa docente esteve na tessitura dessa trajetória investigativa. Nesse percurso, a 

construção de informações, analisadas à luz do referencial teórico adotado, nos permitiu 

chegar a algumas constatações que consideramos pontuais apresentar. 

No início do processo de investigação, quando realizamos a sondagem das 

necessidades formativas da professora, encontramos sua dificuldade de promover a 

participação do aluno na comunicação oral e de perceber tal dificuldade como sua. Algo que, 

durante o desenvolvimento da pesquisa, no estabelecimento da relação teoria e prática, foi 

sendo alterado, tanto no que se refere ao seu pensar como ao seu fazer.  

Quanto ao seu entendimento sobre atividade de aprendizagem – apresentada no 

início da pesquisa, com características correspondentes à atividade de ensino – tivemos a 

oportunidade de, no decorrer dos estudos de fundamentação teórica sobre a Teoria da 

Atividade, lhe oportunizar refletir sobre ele e reconstruí-lo, o que resultou num entendimento 

enriquecido e consubstanciado nos aportes dessa teoria. 

Constatamos que a partícipe demonstrou uma apropriação dessa teoria, soube 

relacioná-la à sua prática docente e percebê-la como importante na sua atuação, no 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem da História.  

Mesmo com dificuldades, em alguns momentos, para compreender aspectos da 

teoria citada a professora conseguiu desenvolver uma reflexão crítica sobre essa teoria 

chegando a operar num outro nível de entendimento, ou seja, nomenclaturas científicas foram 

empregadas para expressar o conteúdo apreendido e ressignificado. 

O cotidiano da prática docente se apresentou bastante fecundo para a reflexão que 

foi desenvolvida mostrando-nos que a realidade da sala de aula, às vezes obscurecida com a 
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trama que nela se instala, tem elementos prenhes de possibilidades de uma prática que se 

desvele contribuinte no processo de humanização dos homens historicamente situados. 

No que se refere aos frutos das sessões reflexivas, numa relação com o que fora 

construído no desenvolvimento dos ciclos, a análise é reveladora de que um processo 

autoformativo sobre a prática pode acarretar um aprimoramento no pensar e no fazer docente.  

O engajamento da professora, nesse processo de reflexão, lhe proporcionou um 

grau de reflexividade e consciência que foi se desenvolvendo no transcurso da investigação 

permitindo-lhe dar saltos no entendimento e no exercício da sua prática docente.  

As interações dialógicas que vivemos, concorreram para o desenvolvimento da 

nossa inter/intrasubjetividade, como partícipes, fazendo-nos ver o quanto é frutífero exercitar 

a relação teoria e prática em cuja reflexão crítica e co-partilhada fomos refutando a oposição 

entre o conhecimento teórico e o prático, num movimento de superação e mudança.  

Entendemos que esse processo formativo, desenvolvido na e sobre a própria 

prática, permitiu que a professora se apropriasse de construções da Teoria da Atividade e 

aprimorasse a sua atuação, promovendo a participação do aluno na comunicação oral, 

favorecendo o seu desenvolvimento integral.  

O professor, no seu trabalho cotidiano, está sempre diante de situações complexas 

para as quais precisa encontrar saídas criativas para facilitar a sua prática. E, essa prática pode 

ser fonte de desenvolvimento de uma teoria porque as necessidades práticas, que emergem na 

sala de aula, exigem aportes teóricos para ajudar a solucioná-las. 

Ressaltamos que, do ponto de vista didático, a inter-relação Teoria da Atividade e 

História escolar, no desenvolvimento do processo de ensino e da aprendizagem dessa 

disciplina, ocorreu de forma pertinente possibilitando articulações de processos de didatização 

com uma configuração própria à singularidade da realidade investigada. A partícipe 

evidenciou uma autonomia didática, demonstrando sua capacidade de enfrentar o desafio que 

o processo de ensino e de aprendizagem da História lhe apresentava, referente à promoção da 

participação do aluno na oralidade. 

Com o conhecimento ampliado, desenvolvido e concretizado no exercício da 

docência, base para uma nova síntese no plano do conhecimento e da ação, constatamos 

ainda, algumas necessidades e interesses apresentados pela professora, na perspectiva de 

aperfeiçoamento de sua prática, quais sejam: continuar se aprimorando no ouvir e respeitar 

mais as opiniões dos alunos, na forma de como ajudá-los no desenvolvimento do seu 

pensamento e de suas ações mentais, por meio do ensino de História.  
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Ter realizado esta pesquisa nos faz expressar, ainda, que o cotidiano escolar se 

revelou propício ao seu desenvolvimento de modo que pudemos contar com o apoio de todas 

as pessoas que precisamos envolver no andamento da investigação. Entretanto, foi preciso a 

aceitação de alguns desafios.  

A organização do processo formativo da docente, nos ciclos de estudos reflexivos, 

foi um deles. A cada conclusão do estudo de um texto era preciso, para planejarmos o 

subsequente, considerarmos em que aspecto (s) a professora se encontrava avançando na sua 

aprendizagem para possibilitá-la avançar um pouco mais e em qual ou quais ela estava 

conseguindo pouco avanço que merecesse a nossa atenção. Como tivemos, na sua maioria, 

dois encontros por semana isso requereu, de forma muito próxima (em termos de tempo), 

fazermos as transcrições das informações gravadas em áudio e uma reflexão sobre elas.  

Considerando que a pesquisa colaborativa privilegia processos de intervenção que 

visam à emancipação dos indivíduos que dela participam, foi desafiante, também, trabalhar 

com essa abordagem num prazo curto de tempo, como o reservado ao mestrado.  

Quanto ao referencial teórico sobre a Teoria da Atividade, quando iniciamos a 

investigação, a sua busca gerou bastante inquietação por não encontrarmos uma produção 

vasta sobre essa teoria, no campo das ciências humanas e, mais especificamente, na área da 

educação e pelo fato, ainda, de vários livros que tratam sobre ela se encontrarem com edição 

esgotada. O que nos fez recorrer a alguns livros xerocados, escritos em espanhol, para 

ampliação do referencial existente em língua portuguesa. 

Apesar desses desafios, chegamos ao fim desse trajeto acreditando que essa 

pesquisa oferece contribuições para os professores que trabalham com o ensino de História e 

para refletirmos sobre o processo formativo, contínuo dos professores que lidam não somente 

com a História escolar.  

Diante das constatações e do que a análise suscitou, como necessidades de novas 

reflexões ressaltamos:  

 

• A professora, necessita buscar se aprofundar sobre a Teoria da Atividade na 

perspectiva de aperfeiçoamento no desenvolvimento do seu pensamento teórico e da 

sua prática docente; 

• Organizar atividades de ensino, fundamentada nessa teoria, que possibilitem ao aluno 

se apropriar da História escolar e a se desenvolver de forma plena. 
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Essas necessidades sugerem novos estudos, tanto no que se refere ao 

aperfeiçoamento na formação da professora como na operacionalização de uma prática em 

sala de aula, que favoreça aos alunos aprender História e se desenvolver com êxito.  

Por fim, ressaltamos que essa pesquisa nos possibilitou superar a abstratividade 

inicial dando-lhe concretude. Para isso contamos, na tessitura do seu desenvolvimento, com a 

observância dos princípios da reflexão e da colaboração os quais contribuíram para 

constatarmos que um processo de investigação científica, por mais coerente que deva ser em 

relação à indagação inicial, implica uma permanente busca de referenciais que ajudem o (a) 

pesquisador (a) a organizar a multiplicidade de informações e (re)significá-las.  
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APÊNDICE A 
 

 

TERMO DE ADESÃO  
 

 

 
Eu.................................................................., RG no ..........................., abaixo 

assinado, concordo em participar da pesquisa do Mestrado em Educação, do Programa de 

Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN, da 

pesquisadora Maria da Paz Cavalcante, matrícula no 200884638, intitulada: “A História 

escolar e a Teoria da Atividade: relações e possibilidades formativas no ensinar e aprender.” 

Tenho pleno conhecimento das informações que li, referentes ao projeto de 

pesquisa. Discuti com a pesquisadora sobre a minha decisão em atuar como partícipe; os 

procedimentos a serem realizados e seus desafios, bem como, sobre as garantias de sigilo e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro, outrossim, que a minha participação será isenta de 

despesas relativas à construção da empiria. 

Concordo, voluntariamente, em participar do desenvolvimento desta investigação 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não 

acarretará em penalidades ou prejuízos pessoais. Compete-me apenas informar, com 

antecedência, à pesquisadora sobre a minha decisão. 

 

 

Luís Gomes/RN,.........de......................de 2009 

 

 

Assinatura da professora partícipe 
 
 
 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE B 
 

 

TEXTOS UTILIZADOS NOS CICLOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS 
 

 

ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE A PESQUISA COLABORATIVA 
 

 

- A conquista: pesquisadores e professores pesquisando colaborativamente (IBIAPINA, 2008) 
 
- Vídeoformação e reflexão crítica: mediando análise da prática docente (IBIAPINA, 
ARAÚJO, 2008) 
 
 
ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE A TEORIA DA ATIVIDADE 
 
 
- Esboço de biografia científica (GOLDER, 2004); 
 
- Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil (LEONTIEV, 2006); 
 
- Sobre o desenvolvimento histórico da consciência. (LEONTIEV, 2006); 
 
- O enfoque sócio-histórico-cultural da aprendizagem: os aportes de L. S. Vygotsky, A. N. 
Leontiev e P. Ya Galperin. (NUÑEZ; FARIA, 2004); 
 
- Os princípios do desenvolvimento mental e o problema do atraso mental. (LEONTIEV, 
2007); 
 
- Relação entre aprendizado e desenvolvimento psicointelectual da criança em idade escolar. 
(BOGOYAVLENSKY, MENCHINSKAYA, 2007); 
 
- Internalização das funções psicológicas superiores. (VYGOTSKY, 2008); 
 
- A História escolar e a Teoria da Atividade: uma reflexão sobre suas relações e possibilidades 
formativas. (CAVALCANTE, 2009). 
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APÊNDICE C 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELO (A) ALUNO (A) 
 

 

Eu........................................................................................ (Pai, mãe ou 

responsável), RG no..........................., abaixo assinado, concordo em 

.................................................................... aluno (a) participar da pesquisa do Mestrado em 

Educação, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, da pesquisadora Maria da Paz Cavalcante, matrícula no 200884638, intitulada: “A 

História escolar e a Teoria da Atividade: relações e possibilidades formativas no ensinar e 

aprender.” 

Tenho conhecimento sobre os procedimentos da investigação com relação às 

gravações em vídeo de aulas de História, na turma do 8o ano, do Ensino Fundamental, da 

Escola Estadual Coronel Fernandes, em que meu filho (a) citado (a) frequenta aulas dessa 

disciplina. 

Ficou claro também, que a sua participação será isenta de despesas relativas à 

construção da empiria e que poderei retirar o meu consentimento, a qualquer momento, não 

acarretando em penalidades ou prejuízos pessoais.  

 

 

Luís Gomes/RN,            de                     de 2009 

 

Assinatura do pai ou do responsável 
 
 

Assinatura da mãe ou responsável 
 
 

Assinatura da pesquisadora 
 

 
 


