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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar com professoras do ensino 

fundamental os saberes mobilizados na organização do processo de ensino-

aprendizagem e suas implicações na dinamização desse processo. A investigação 

foi desenvolvida com duas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental de 

uma escola pública do município de Pau dos Ferros-RN. Adota como fundamento a 

noção de saber como um conjunto de relações individuais e sociais que os sujeitos 

mantêm com o mundo e consigo mesmo, na relação com o ensinar e o aprender. 

(CHARLOT, 2000). Considera, ainda, que tais saberes são processos mediados, 

(re)construídos e mobilizados pelo exercício da reflexão, em contextos dialógicos e 

interacionais na relação com o outro. (BAKHTIN, 2002, 2003; VYGOTSKY, 1991, 

2004, 2005). A abordagem colaborativa foi o referencial teórico-metodológico que 

orientou o processo de investigação-formação. Ao escolher a investigação 

colaborativa como orientação do caminho investigativo, parte do pressuposto de que 

a reflexão crítica e colaborativa desenvolvida com as professoras dos anos iniciais 

do ensino fundamental contribui para explicitar e ressignificar os sentidos atribuídos 

aos saberes que estas mobilizam na organização do ensino-aprendizagem e suas 

implicações nesse processo. Os resultados do processo investigativo e reflexivo 

desenvolvido com as professoras demonstram que os saberes da trajetória familiar, 

escolar, acadêmica, profissional e do trabalho vivido constituem o saber-ser docente, 

e que esses saberes implicam-se na dinâmica do processo de ensinar-aprender, 

mas nem sempre as professoras tomam consciência deles. A reflexão crítica e 

colaborativa, mediada pelas ações do descrever, informar, confrontar e reconstruir, 

oportunizou às partícipes da pesquisa a percepção dos saberes de si e do outro, das 

dificuldades e das possibilidades na organização do processo de ensino-

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Saberes docentes. Ensino-aprendizagem. Reflexão. Investigação 

colaborativa. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study has the objective to analyze with teachers from Elementary School 

the knowledge mobilized in the organization of the teaching-learning process, and its 

implications in the exploitation of that process. The investigation was developed with 

two teachers from the first years of the Elementary School, from a public school in 

Pau dos Ferros-RN. It adopts as basis the notion of knowledge as a set of individual 

and social relations that the individuals maintain with the world and with themselves, 

in the teaching and learning relation. (CHARLOT, 2000). It considers yet that the 

knowledges are immediate processes, reconstructed and mobilized by the practice of 

reflection, in dialogical and interactional contexts in contact with others. (BAKHTIN, 

2002, 2003; VYGOTSKY, 1991, 2004, 2005). The collaborative approach was the 

theoretical and methodological background that oriented the investigative-educative 

process. By choosing a collaborative research as basis of the investigative pathway, 

it starts from the knowledge that the critical and collaborative reflection developed 

with the teachers from the first years of the Elementary School contribute to 

explicitate and resignify the meanings assigned to the knowledges that these 

teachers mobilize in the organization of the teaching-learning and its implications in 

this process. The results of the reflexive and investigative process developed with the 

teachers demonstrate that the familiar, scholastic, academic, professional, and the 

work knowledges lived, constitute the consciousness of being a teacher, and that 

these knowledges implicate in the dynamics of the process of teaching-learning, but 

not always the teachers take consciousness about these knowledges. The critical 

and collaborative reflection, mediated by the actions of describing, announcing, 

facing and reconstructing allowed to the participants of the research to realize the 

knowledges of themselves and of the other, the difficulties and possibilities in the 

organization of the teaching-learning process.  

 

 

Keywords: Teachers‟ knowledges. Teaching-learning. Reflection. Investigation. 

Collaborative. 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar con profesoras de la Enseñanza 

Primaria los saberes movilizados en la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje y sus implicaciones en la dinamización de ese proceso. La investigación 

fue desarrollada con dos profesoras de los años iniciales de la Enseñanza Primaria 

de una escuela pública del municipio de Pau dos Ferros-RN. Adopta como 

fundamento la noción de saber cómo un conjunto de relaciones individuales y 

sociales que los sujetos mantienen con el mundo y consigo mismo, en la relación 

con el enseñar y el aprender. (CHARLOT, 2000). Considera, aun, que tales saberes 

son procesos mediados, (re) construidos y movilizados por el ejercicio de la 

reflexión, en contextos dialógicos e interaccionales en la relación con el otro. 

(BAKHTIN, 2002, 2003; VYGOTSKY, 1991, 2004, 2005). El abordaje colaborativo 

fue el referencial teórico-metodológico que orientó el proceso de investigación-

formación. Al elegir la investigación colaborativa como orientación del camino 

investigativo, parte del presupuesto de que la reflexión crítica y colaborativa 

desarrollada con las profesoras de los años iniciales de la Enseñanza Primaria 

contribuye para explicitar y resignificar los sentidos atribuidos a los saberes que 

estas movilizan en la organización de la enseñanza-aprendizaje y sus implicaciones 

en ese proceso. Los resultados del proceso investigativo y reflexivo desarrollado con 

las profesoras demuestran que los saberes de la trayectoria familiar, escolar, 

académica, profesional y del trabajo vivido constituyen el saber ser docente, y que 

estos saberes se implican en la dinámica del proceso de enseñar-aprender, pero no 

siempre las profesoras toman consciencia de esos saberes. La reflexión crítica y 

colaborativa, mediada por las acciones del describir, informar, confrontar y 

reconstruir posibilitó a las partícipes de la pesquisa percibir los saberes de sí y del 

otro, las dificultades y posibilidades en la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

Palabras clave: Saberes docentes. Enseñanza-aprendizaje. Reflexión. investigación 

colaborativa. 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

AIEF – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

CAMEAM – Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 

EPENN – Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste 

FORUNDIR – Fórum de Diretores das Faculdades de Educação das Universidades 

Públicas Brasileiras 

GT – Grupo de Trabalho 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

LDBN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

NEEd – Núcleo de Estudos em Educação 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

PROFORMAÇÃO – Programa Especial de Formação de Professores para a 

Educação Básica 

 



 

SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO: NO ENTRELAÇAR DE PRÁTICAS E TEORIAS ........................ 13 

1.1 OS SABERES DOCENTES NAS PESQUISAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS: PRINCIPAIS PARADIGMAS E ENFOQUES ............................ 17 

1.2 JUSTIFICATIVAS, OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO ................................. 31 

2 O CAMINHO TRILHADO ....................................................................................... 33 

2.1 POR QUE INVESTIGAR DE FORMA COLABORATIVA?................................... 34 

2.2 SENTIDOS DA COLABORAÇÃO ....................................................................... 35 

2.3 CONSTITUIÇÃO DO GRUPO COLABORATIVO ................................................ 39 

2.3.1 O campo empírico .......................................................................................... 40 

2.3.2 O encontro de adesão .................................................................................... 42 

2.3.3 O município: Pau dos Ferros ........................................................................ 43 

2.3.4 A escola: dados sobre o ambiente físico, a organização administrativa e 
pedagógica e as condições de trabalho das partícipes....................................... 44 

2.3.5 As partícipes ................................................................................................... 47 

2.4 A NECESSIDADE DA REFLEXÃO ..................................................................... 48 

2.5 O MOVIMENTO REFLEXIVO-COLABORATIVO DA PESQUISA ....................... 54 

2.5.1 Os estudos e encontros reflexivos ............................................................... 58 

2.5.2 A observação colaborativa ............................................................................ 61 

2.5.3 As sessões reflexivas .................................................................................... 62 

2.5.4 Os relatos de vida e formação ...................................................................... 64 

2.5.5 Síntese do percurso investigativo no campo empírico .............................. 66 

2.6 REFERENCIAIS DE ANÁLISE ............................................................................ 67 

2.6.1 Linguagem e Discurso em Bakhtin: o enunciado, o tema e a significação
 .................................................................................................................................. 68 

2.6.2 A categoria da relação e do diálogo: contribuições de Paulo Freire e da 
dialética materialista ............................................................................................... 72 

2.6.3 O geral, o particular e a contradição ............................................................ 74 

2.6.4 A abordagem histórico-cultural: a mediação, a internalização e a relação 
ensino-aprendizagem ............................................................................................. 75 

2.6.5 Os textos selecionados para análise ............................................................ 81 

2.6.6 A reflexão crítico-colaborativa: categorias de análise ................................ 82 

2.6.7 Procedimentos de análise dos relatos de vida e formação ........................ 83 

2.6.8 Procedimentos de análise dos diálogos ...................................................... 85 



1 

 

 

3 LUGARES, TEMPOS E SABERES CONSTITUÍDOS NA VIDA, NA FORMAÇÃO 
ESCOLAR, ACADÊMICA E PROFISSIONAL .......................................................... 89 

3.1 O QUE AS PARTÍCIPES DIZEM SOBRE SI ....................................................... 89 

3.1.1 O lugar de origem como contexto inicial da formação e constituição de 
valores e atitudes (saberes da trajetória familiar) ................................................ 95 

3.1.2 As imagens sobre a escola, os professores e os métodos de ensino no 
início do processo de escolarização (saberes da trajetória escolar) ................. 98 

3.1.3 “Sonho e força de vontade”: o Magistério e o acesso à formação em nível 
superior (os saberes da trajetória acadêmica) ................................................... 100 

3.1.4 A entrada na profissão e o desenvolvimento profissional (os saberes da 
trajetória profissional) .......................................................................................... 106 

3.2 AS CONDIÇÕES E O CONTEXTO DE TRABALHO: OS SABERES DA 
TRAJETÓRIA DO TRABALHO VIVIDO .................................................................. 110 

4 SABERES QUE TECEM O FAZER COTIDIANO ................................................ 121 

4.1 OS SABERES IMPLÍCITOS NOS RITUAIS DA AULA E NAS ROTINAS 
PEDAGÓGICAS ...................................................................................................... 122 

4.2 OS SABERES SOBRE OS OBJETIVOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
 ................................................................................................................................ 133 

4.3 OS SABERES DA RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA ............................................ 136 

4.4 OS SABERES SOBRE AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: O QUE RECONSTRUIR? ......................................................... 140 

5 ENTRECRUZAMENTO DE PRÁTICAS, SABERES E SENTIDOS ..................... 143 

5.1 SENTIDOS SOBRE O ENSINAR-APRENDER ................................................. 144 

5.2 MEDIAÇÃO E APRENDIZAGEM ...................................................................... 168 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 183 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 189 

APÊNDICES ........................................................................................................... 205 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO: NO ENTRELAÇAR DE PRÁTICAS E TEORIAS 
 
 

 
Nunca um acontecimento, um fato, um feito, 
um gesto de raiva ou de amor, um poema, 
uma tela, uma canção, um livro têm por trás 
de si uma única razão. Um acontecimento, 
um fato, uma canção, um gesto, um poema, 
um livro se acham sempre envolvidos em 
densas tramas, tocados por múltiplas razões 
de ser de que algumas estão mais próximas 
do ocorrido ou criado, de que outras são mais 
visíveis enquanto razão de ser. (FREIRE, 
2006, p. 18).  

 
 

 
O que nos ocorre no momento em que iniciamos este texto é que temos 

nas mãos a tarefa primeira de desvelar para o leitor as razões que nos levaram a 

escolher a problemática dos saberes docentes na organização do ensino-

aprendizagem como objeto de nossa investigação. Como diz Freire (2006), na 

epígrafe que escolhemos para introduzir este trabalho, de fato, fomos tocados por 

múltiplas razões, algumas estão mais próximas, outras mais distantes do que ora 

ocorre.  

Ao desenrolar essa trama de histórias, inspiramo-nos também nos dizeres 

de Guimarães Rosa (1985, p. 172): “Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos 

anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – de 

fazer balancê, de se remexerem dos lugares”. Suas palavras traduzem o sentimento 

que provoca em nós o “remexer no baú” de memórias que falam de um espaço e 

tempo em que foram tecidas as histórias de nossas experiências profissionais e de 

como surgiu o interesse pela problemática dos saberes docentes na organização do 

ensino-aprendizagem. Essa tarefa se mostra agradável, porém, ao mesmo tempo, 

complexa, não só pelo distanciamento dos anos em que muitas dessas experiências 

se deram, mas também pela necessária reflexão, suscitada por esse contar onde 

tudo começou.  

O interesse pela prática docente, pelas questões que envolvem o ensinar 

e o aprender, começou com a nossa experiência como professora formadora de 

professores, inicialmente na formação continuada e, posteriormente, na formação 
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inicial. Antes disso, desenvolvemos atividades docentes como monitora de uma pré-

escola, professora substituta nos anos iniciais do ensino fundamental e professora 

de História e Geografia nos ensinos fundamental e médio. Como não havia cursado 

Magistério, nem obtido no curso de Pedagogia a formação para a sala de aula (por 

ter optado pela habilitação em administração escolar), essas primeiras experiências 

foram o lugar onde começamos a aprender a ser professora. Desde que demos 

início à atuação na educação, a sala de aula sempre se constituiu no lócus principal 

de nossa prática profissional. 

A atuação em projetos1 de formação continuada de professores, tais 

como: “Projeto 8 Cidades”; “Um Salto para o Futuro”; “Projeto de Educação Básica 

para o Nordeste”; e “Curso de Atualização Curricular para Professores do Ensino 

Fundamental-CAC” nos oportunizou diversas experiências e aprendizagens 

enriquecedoras para o nosso processo formativo e para a prática pedagógica. A 

partir dessas experiências, estabelecemos os primeiros contatos com as práticas, os 

saberes, o contexto de trabalho e a realidade educativa das professoras dos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede pública de Pau dos Ferros (RN) e de tantos 

outros municípios do alto oeste potiguar. Desde que começamos a trabalhar com a 

formação de professores, sempre tivemos a curiosidade de saber que sentidos 

tinham determinadas práticas para o processo de ensinar-aprender, à luz das 

explicações dos próprios professores. Algumas vezes, nos contextos de formação 

inicial e continuada, necessitávamos observar a prática desenvolvida pelos 

professores em sala de aula e, nessas situações, chegamos a considerar que 

algumas práticas não faziam muito sentido ou não tinham relações com os objetivos 

inicialmente propostos. Então, por que os professores as desenvolviam? Que 

sentidos tinham tais práticas para as aprendizagens dos alunos? No entrelaçar 

dessas práticas e dos saberes que nos eram exigidos para trabalhar com esses 

docentes, fomos percebendo a necessidade de investigar essa realidade para 

entender melhor a prática dos professores e a nossa própria e, assim, ressignificá-

las de forma mais consequente.  

Nesse itinerário, compreender as teorias sobre o que é o conhecimento e 

de como ele é construído, por exemplo, e o processo de aquisição da língua escrita 

                                                 
1
 Projetos promovidos pela Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desporto do Rio Grande do 

Norte-SECD-RN, nos quais atuamos como professora multiplicadora, de 1992 a 1998, na região do 
alto oeste potiguar. 
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pelas crianças no processo de alfabetização tornou-se uma necessidade premente 

em nossa prática, o que nos levou a cursar uma especialização em Linguística 

Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa, na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, e a investigar as estratégias utilizadas pelos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental no processo de correção dos textos escritos pelas 

crianças. A prática pedagógica aparece, também nesse contexto, como ponto de 

nossas inquietações, buscando questionar sobre quais procedimentos 

metodológicos são utilizados pelos professores no ensino da escrita, especialmente 

na correção do texto escrito em sala de aula, e, sobretudo, estabelecendo a relação 

dessas práticas com as concepções de linguagem desses professores. 

(NASCIMENTO, 1997). 

A necessidade da continuidade da formação e, por conseguinte, da 

compreensão das práticas docentes através de processos investigativos mais 

aprofundados intensifica-se quando passamos a atuar como professora na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), ao lecionarmos disciplinas 

que exigiam uma maior articulação entre teoria-prática, tais como: Currículo, 

Didática, Psicologia da Aprendizagem, Ensino de Matemática e Prática de Ensino. 

No trabalho com essas disciplinas, discutíamos com os alunos as teorias 

psicológicas da aprendizagem e suas implicações para o ensino, especialmente, 

para a organização do conhecimento em sala de aula. Nessa relação, percebemos 

várias dificuldades no modo como os professores alunos compreendiam essas 

teorias e as articulavam às suas práticas pedagógicas. De maneira mais específica, 

algumas dessas dificuldades referiam-se à questão do tratamento dado aos 

conteúdos escolares, envolvendo aspectos que vão desde a decisão de qual 

conteúdo ensinar, seus objetivos e a forma de organizá-los sistematicamente em 

aula até as questões da avaliação e de como as crianças aprendem. 

As constatações dessas dificuldades instigaram-nos a investigar a prática 

pedagógica das professoras no contexto da organização da escola em ciclos. 

(NASCIMENTO, 2005). Procuramos neste trabalho perceber as múltiplas 

implicações que o contexto da implantação dos ciclos trouxe para as práticas das 

professoras no processo de construção do saber escolar, a partir dos fundamentos 

das teorias críticas do currículo, especialmente, dos conceitos de discurso 

pedagógico e recontextualização desenvolvidos por Bernstein (1996). 
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Esta pesquisa foi importante porque, através dela, pudemos perceber que 

o contexto dos ciclos se constituiu em uma possibilidade de mudança para aquelas 

professoras, entretanto as condições em que elas desenvolviam suas práticas 

dificultavam uma ação transformadora de forma efetiva. Percebemos, ainda, naquele 

contexto, que a pouca (ou quase ausência de) discussão coletiva das ações 

pedagógicas desenvolvidas no cotidiano favorecia o desenvolvimento de uma rotina 

pedagógica que impedia ou dificultava a transformação de uma prática conservadora 

em uma prática mais progressista ou inovadora. Dessa forma, os conhecimentos 

recontextualizados pelas professoras investigadas eram influenciados muito mais 

pelos condicionantes externos (políticas, diretrizes curriculares e livro didático) do 

que pelo processo de reflexão e de decisão coletiva no contexto da escola e da sala 

de aula. 

O resultado desse estudo nos levou à necessidade de investigar quais 

saberes estão sendo mobilizados pelas professoras nesse processo, uma vez que 

os professores com quem viemos trabalhando têm uma formação específica para o 

ensino, experiência no trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental e vêm 

participando de diversos cursos de formação continuada. No entanto, mesmo 

considerando que o professor possui uma autonomia relativa e que não é o único 

responsável pelo sucesso da aprendizagem na escola, percebemos que há diversas 

dificuldades e contradições entre um discurso que aparece como inovador e a 

mudança efetiva da prática. Isso nos levou a questionar, no desenvolvimento da 

presente pesquisa: quais saberes os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental mobilizam na organização do ensino-aprendizagem e como esses 

saberes se implicam na dinâmica desse processo? 

Tal questão não foi pensada sem antes compreendermos que, no 

processo de construção do saber escolar, os professores não são meros executores 

de tarefas, planos ou propostas de ensino. Ao contrário, eles possuem determinados 

saberes que têm uma implicação nos saberes que os alunos aprendem, os quais 

necessitam ser problematizados, assim como o contexto e as condições em que os 

professores os mobilizam, como possibilidade de tornar a prática mais crítica e 

transformadora da realidade da qual fazem parte. 

Ao escolhermos a problemática dos saberes docentes como objeto de 

estudo, concordamos com Borges (2004, p. 19) quando diz: “todo problema de 

pesquisa inscreve-se no interior de um quadro teórico, do qual emergem as 
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questões que inquietam o pesquisar”. Nessa perspectiva, o nosso trabalho emerge 

no âmbito das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre os saberes na relação 

com o trabalho e o desenvolvimento profissional docente. Insere-se, ainda, no 

contexto de uma problemática relacionada às habilidades ou às competências dos 

docentes para exercer o seu trabalho de forma a cumprir a função social da escola, 

que é ensinar. Nesse sentido, no item a seguir, procuramos delinear esse objeto no 

âmbito das pesquisas nacionais e internacionais. 

 

1.1 OS SABERES DOCENTES NAS PESQUISAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS: PRINCIPAIS PARADIGMAS E ENFOQUES 
 

 

Desde que as pesquisas sobre os saberes docentes vieram à tona por 

volta de 1980, o debate que assistimos se desenvolveu, primeiramente, no campo 

da sociologia do trabalho e das profissões. Posteriormente, a pesquisa sobre os 

saberes docentes vai ser dominada por questões emergentes da problemática da 

profissionalização do ensino, na qual se tem procurado reconhecer a necessidade 

de um repertório de conhecimentos específicos à profissão, bem como da melhoria 

dos programas de formação de professores e das condições de exercício 

profissional. (BORGES, 2004).  

Entender as principais abordagens que cercam esse tema nos estudos 

atuais se mostrou uma tarefa bastante complexa. A própria expressão saberes 

docentes revelou-se fortemente polissêmica, pois aparece nas investigações 

referindo-se a conhecimento, pensamento, teorias, crenças, concepções e 

perspectivas, bem como por entrelaçar-se com diversas áreas e investigações. 

Nesse sentido, tal temática pode estar no campo da formação, do currículo, da 

didática e da educação fundamental, se tomarmos como referência os Grupos de 

Trabalho (GTs) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), o que de certo modo dificulta o delineamento do foco dos 

estudos e dos aportes teórico-metodológicos envolvidos.  

Ao explorarmos a literatura nacional e internacional sobre o tema, 

observamos que as pesquisas enfatizam as diferentes tipologias e classificações dos 

saberes docentes. Para Borges (2001), essas diferentes classificações são o reflexo 

da expansão do campo, no qual os pesquisadores buscam lançar luzes sobre as 
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diferentes facetas, aspectos, características e dimensões que envolvem o ensino e 

os saberes dos professores. Nesse contexto, tais pesquisas enfatizam os desafios 

de um ofício cujo corpus de saberes é de difícil apreensão, exploram os problemas 

relativos à determinação de um repertório de conhecimentos específicos ao ensino, 

procuram definir a pedagogia e apresentar um modelo de análise para a mesma e, 

por fim, traçam um panorama da evolução das pesquisas sobre o ensino. 

Dentre os principais paradigmas de pesquisa, estão: processo-produto, 

cognitivistas e interacionista-subjetivista (GAUTHIER et al., 1998), referência para 

análise das pesquisas sobre a pedagogia2. Embora possamos encontrar outras 

classificações, a proposta de Gauthier et al. (1998) contempla as principais correntes 

que vêm influenciando as pesquisas sobre o ensino e a sala de aula3. Segundo 

esses autores, o modelo processo-produto, que se desenvolveu desde os anos 1940 

até os anos 1970, apresenta uma visão funcional do ensino e parte da hipótese de 

que o professor é a variável mais importante entre as que determinam a 

aprendizagem dos alunos. Os pesquisadores que adotam esse paradigma de 

pesquisa partem do postulado de que todas as leis do processo de ensino-

aprendizagem estão inscritas nas situações observáveis da sala de aula. 

(GAUTHIER et al., 1998). De acordo com esses autores, as pesquisas 

desenvolvidas sob essa perspectiva vêm sendo objeto de várias críticas, dentre 

outros motivos, porque observar a relação entre comportamentos de ensino e 

resultados de aprendizagens dos alunos não permite explicar como o ensino produz 

seus efeitos. 

O segundo paradigma desenvolveu-se paralelamente às críticas feitas ao 

modelo processo-produto. Trata-se de uma abordagem centrada nos aspectos 

cognitivos, no pensamento e na construção de esquemas, a qual admite que os 

professores utilizam conhecimentos contextualizados, interativos e especulativos. 

Para Gauthier et al. (1998), o cognitivismo é, juntamente com a etnometodologia, um 

dos dois enfoques nos quais se apoia o estudo do pensamento dos professores. 

Essa perspectiva trabalha com os conceitos de metacognição, esquemas e imagens 

sobre o ensino. Para os referidos autores, são inegáveis as possibilidades 

                                                 
2
 Para Gauthier et al. (1988), a pesquisa sobre a pedagogia objetiva descrever e compreender o 

funcionamento do professor na sala de aula. 
3
 Ver crítica de Gauthier et al. (1998, p. 143), em nota de rodapé, sobre outras classificações como as 

de Doyle e Martin. Para Gauthier et al. (1998), essas outras classificações apresentam inúmeras 
lacunas e nem sempre conduzem a análises aprofundadas no tocante ao estabelecimento de um 
repertório de conhecimentos para o ensino. 
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investigativas desse paradigma, entretanto este não está isento das críticas, uma 

delas é que essa perspectiva tende a considerar que em uma sala de aula ocorrem 

apenas atividades uniformes e totalmente previsíveis. 

O terceiro paradigma reúne o interacionismo simbólico, a 

etnometodologia, a etnografia escolar, a sociolinguística e o enfoque ecológico. No 

conjunto, considerando que cada corrente tem sua particularidade, os trabalhos 

desse grupo tomam como referência a fenomenologia, com ênfase no indivíduo, 

compreendido como sujeito e portador de histórias. Para Gauthier et al. (1998, p. 

163), esse paradigma se apoia no seguinte postulado: “as realidades objetivas 

incorporam sempre elementos subjetivos”. Nessa perspectiva, o ensino é concebido 

como uma forma de interação simbólica, um processo no qual os sujeitos agem em 

função daquilo que os conhecimentos significam para eles (BORGES, 2001). O foco 

dos estudos assenta-se nas representações dos professores sobre seus saberes e 

nas interações que estabelecem em classe. Embora esse paradigma apresente 

várias vantagens, como a possibilidade de o pesquisador se concentrar naquilo que 

poderia ser a cultura da escola e da sala de aula, para Gauthier et al. (1998), há 

também nesse paradigma algumas limitações, pois, muitas vezes, as pesquisas que 

seguem esse modelo se limitam a uma descrição detalhada do que ocorre na sala 

de aula. Em consequência, deve-se tomar cuidado com a generalização em relação 

aos resultados obtidos.  

As diversas tipologias dos saberes apresentadas pelos autores nacionais 

e internacionais a que tivemos acesso revelam aproximações e distanciamentos 

teóricos dos modelos investigativos apresentados acima, se considerados as 

origens, a natureza, as fontes e os modos de aquisição e integração desses saberes 

à prática docente.  

Dentre alguns autores internacionais, destacamos os estudos de Tardif 

(2002), Gauthier et al. (1998), Calderhead (1988), Connelly e Clandinin (1988), 

Shulman (1986, 2005) e Perrenoud (2001). Ao realizarmos uma incursão teórica na 

obra desses autores, foi possível visualizar aspectos em relação a classificação, 

concepção e perspectivas de análise dos saberes docentes.  

 Dentro de uma linha da sociologia das profissões, tendo o trabalho 

docente como categoria de análise, os trabalhos de Tardif (2002) e Gauthier et al. 

(1998) se aproximam. Para Tardif (2002), a construção dos saberes docentes é 

pessoal, logo, subjetiva, realizando-se a partir das experiências anteriores e atuais 
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em diferentes níveis. O autor refere-se aos saberes docentes em um sentido amplo, 

abarcando os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes 

docentes. Nessa perspectiva, ensinar é mobilizar uma grande variedade de 

conhecimentos, reinvestindo-os no trabalho, para adaptá-los e transformá-los para e 

pelo trabalho.  

Tardif e Gauthier (2001) trazem também uma discussão em que 

questionam o uso da noção de saber sem uma conduta crítica, dizendo que muitas 

das pesquisas podem resvalar nos excessos de considerar o professor um erudito, 

bem como considerar que tudo é saber. No primeiro caso, a exemplo da influência 

behaviorista nas pesquisas, essa conduta leva a uma visão científica e tecnológica 

do ensino. No segundo, abordagens etnográficas levadas ao limite podem 

transformar tudo em saber (os hábitos, as emoções, a intuição, as maneiras de ser e 

de fazer, as opiniões, as regras e as normas). Tardif e Gauthier (2001) propõem um 

enquadramento conceitual baseados na existência de três concepções do saber: o 

sujeito (a representação), o julgamento (o discurso assertivo) e o argumento (a 

discussão). Para os autores, o traço comum entre essas três concepções é a 

exigência de racionalidade. 

Gauthier e seus colaboradores (1998), a partir de um levantamento das 

pesquisas norte-americanas sobre o Knowledge base (base de conhecimentos), 

identificam a existência de três categorias relacionadas às profissões: ofício sem 

saberes, saberes sem ofício e ofício feito de saberes. Ao considerarem a profissão 

docente como um ofício feito de saberes, reconhecem vários saberes que são 

mobilizados pelo professor em sua prática. De acordo com Gauthier et al. (1998), o 

saber docente é resultado de uma produção social, sujeito a revisões e reavaliações.   

Calderhead (1988a, 1988b) é uma figura de liderança no campo da 

pesquisa educacional no Reino Unido e tem larga experiência em ensino, pesquisa e 

gestão da educação. As pesquisas desenvolvidas por esse autor trazem como 

marco teórico fundamental a teoria dos constructos pessoais influenciados pela 

psicologia cognitiva. O interesse do pesquisador é pela rede de estruturas ou 

repertório de conhecimentos, pelas rotinas e ações vivenciadas em sala de aula e 

pelo processo de construção e reconstrução das estruturas do conhecimento sobre o 

aprender a ensinar. Desenvolve a noção de redes semânticas, esquemas, imagens 

e natureza do conhecimento prático. As redes semânticas são uniões entre 

informações relacionadas significativamente, algumas vezes representadas 
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graficamente por cadeias com conexões em forma de nós.  Para o autor, permitem 

interpretar a significação dos fatos cotidianos através de sua associação com outras 

informações relacionadas a eles. Já os esquemas são estruturas mais amplas que 

se centram usualmente em situações concretas. As estruturas organizadas do 

conhecimento permitem que se desenvolvam os conceitos protótipos, que indicam 

as formas que tipicamente tomam uma situação. Os esquemas também apresentam 

um repertório de ações (guias) que contém o conhecimento processual, permitindo 

representar as respostas rotineiras. Segundo Calderhead (1988b), a natureza do 

conhecimento prático dos professores está diretamente relacionada à ação, sendo 

esse conhecimento derivado da experiência dos professores em sua própria sala de 

aula. Na perspectiva do referido autor, usam-se esses conceitos psicológicos para 

dar conta da maneira como interpretamos situações (ainda que sejam situações 

novas) e para que possamos enfrentá-las de forma eficiente. Entretanto, Calderhead 

(1988a) reconhece que existem limites na hora de considerar o marco teórico 

cognitivo literalmente em uma interpretação da prática dos professores. Ao ensinar, 

colocam-se problemas de valores educacionais e de crenças (sobre as crianças, a 

natureza da escola, as relações entre professor e aluno etc.). Para o autor, isso 

complica, inevitavelmente, as inter-relações entre pensamento e ação, o que não 

quer dizer que a teoria cognitiva seja inapropriada. 

Ao adotarem o critério de que as ações didáticas são ações de 

conhecimento, ao mesmo tempo expressão e origem do conhecimento pessoal do 

ator, Clandinin e Connelly (1988) desenvolvem a noção de conhecimento prático 

pessoal. A noção de conhecimento prático para esses autores não significa algo à 

parte da sociedade ou uma propriedade privada de um indivíduo, e sim um 

conhecimento que surgiu de circunstâncias, ações e consequências que por si 

mesmas têm um conteúdo afetivo para a pessoa. Os autores referem-se ao termo 

conhecimento como um corpo de convicções e de significados conscientes ou 

inconscientes que surgem das experiências íntimas, sociais ou tradicionais, 

expressas nas ações de uma pessoa. A referência de análise é o conhecimento 

proposicional, que é analisado em termos de imagens. A noção de imagem para 

esses autores parte da ideia de conhecimento prático, cujos interesses são pelos 

processos imaginativos que geram modelos úteis para a prática reflexiva. 

Um dos autores mais citados internacionalmente, sempre que se discutem 

os conhecimentos do professor, é o norte-americano Lee Shulman (2005), segundo 
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o qual as descrições pormenorizadas do professor experiente são escassas, 

existindo muitas caracterizações do professor efetivo, mesmo que a maioria delas se 

concentra na forma como o professor desenvolve a gestão da aula. A ênfase das 

discussões que envolvem os estudos desse autor se refere aos conhecimentos que 

os professores têm sobre os conteúdos de ensino e ao modo como esses conteúdos 

se transformam no ensino. Nessa perspectiva, ele se propõe a investigar o que 

sabem os professores sobre os conteúdos de ensino, onde e quando adquirem 

esses conteúdos, como e por que se transformam no período de formação e como 

são utilizados em sala de aula. O autor distingue três categorias de conhecimentos: 

o conhecimento da matéria do conteúdo, o conhecimento pedagógico dos conteúdos 

e o conhecimento curricular. Dentre essas categorias, para o referido autor, o 

conhecimento didático do conteúdo adquire particular interesse porque permite 

identificar o corpo de conhecimentos necessários ao ensino. Também aborda três 

formas de apresentação do conhecimento: proposicional, de caso e estratégico. No 

trabalho de Shulman (2005), identificamos a ideia do ensino como sendo ao mesmo 

tempo de natureza operativa e normativa, compreendendo tanto os meios quanto os 

fins. Para ele, o conhecimento de base deve ocupar-se tanto dos objetivos da 

educação quanto dos métodos e estratégias do ensino. 

Com base nos estudos de Piaget, Vergnaud e Bourdieu, Perrenoud 

(2001) utiliza-se das noções de esquemas e de habitus para desenvolver um quadro 

teórico de análise do processo de construção das competências profissionais. Para 

esse autor, competências englobam os saberes, mas não se reduzem a eles. Tais 

competências são definidas em termos de capacidades de ação que mobilizam 

saberes para a ação. Com esse enfoque, essa perspectiva se diferencia, por 

exemplo, da de Tardif e Gauthier (2001).  

No quadro a seguir, podemos visualizar os aspectos que caracterizam o 

pensamento dos autores acima tratados sobre os saberes docentes e suas 

perspectivas de análise. 
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QUADRO 1 - Tipologia dos saberes nos estudos dos autores estrangeiros 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Autores Descrição/classificação dos 
saberes docentes 

Concepções e perspectivas de análise 

Tardif  1- Saberes de formação 
profissional;  

2- Saberes disciplinares;  
3- Saberes curriculares;  
4- Saberes experienciais. 

Os saberes docentes são compreendidos em um 
sentido amplo, abarcando os conhecimentos, as 
competências, as habilidades e as atitudes 
docentes.  
Ensinar: é mobilizar uma grande variedade de 

conhecimentos, reinvestindo-os no trabalho, para 
adaptá-los e transformá-los para e pelo trabalho. 
Referência de análise: o trabalho docente com 

destaque para os saberes declarativos e 
procedimentais. 

Gauthier et 
al. 

1. Saberes disciplinares (A matéria); 
2. Saberes curriculares (O programa); 
3. Saberes das ciências da educação; 
4. Saberes da tradição pedagógica (O 

uso); 
5. Saberes experienciais (A 

jurisprudência particular); 
6. Saberes da ação pedagógica (O 

reservatório de conhecimentos do 
ensino ou a jurisprudência pública 
validada). 

Consideram a profissão docente como um ofício 
feito de saberes. Ênfase nos saberes da ação 
pedagógica, referindo-se aos saberes experienciais 
tornados públicos e testados através das pesquisas 
realizadas em sala de aula. 
Ensinar: consiste na mobilização de vários saberes 

que formam uma espécie de reservatório. 
Referência de análise: a sala de aula, com foco na 

gestão da matéria e da classe, considerando o 
ensino pré-ativo, interativo e pós-ativo. 

Calderhead Não estabelece uma classificação do 
conhecimento. 
Procura descrever a natureza do 
conhecimento prático e o processo de 
aprendizagem profissional.  
 

Utiliza-se dos conceitos de redes semânticas, 
esquemas e conceitos protótipos para explicar como 
se estrutura e se organiza o conhecimento 
profissional. 
Ensinar: requer uma série de condutas  complexas, 

trazendo muitas implicações ao processo cognitivo 
dos professores. 
Referência de análise: são as estruturas de 

organização do conhecimento profissional em 
termos de: imagens; processos cognitivos e 
metacognitivos; situações e contextos. 

Connelly e 
Clandinin 

Não estabelecem uma classificação, 
detendo-se na análise de um tipo 
específico de conhecimento: o 
conhecimento prático pessoal. 

Referem-se ao conhecimento enquanto um corpo 
de convicções e de significados conscientes ou 
inconscientes que surgem das experiências íntimas, 
sociais ou tradicionais, expressas nas ações de uma 
pessoa. 
Ensinar: adotam em seus estudos o critério de que 

as ações didáticas são ações de conhecimento. 
Referência de análise: a filosofia pessoal, rituais, 

imagens e unidade narrativa.  

Shulman 1. O conhecimento do conteúdo; 
2. O conhecimento do ensino do 
conteúdo; 
3. O conhecimento pedagógico mais 
geral. 

Destaca a importância da reflexão teórica e 
epistemológica do professor sobre as matérias que 
ensina. Aponta três formas de apresentação do 
conhecimento do professor: proposicional, de caso 
e estratégico. 
Ensinar: é uma ação ao mesmo tempo operativa e 

normativa que tem a ver tanto com os meios quanto 
com os fins. 
Referência de análise: o conhecimento do 

professor sobre o conteúdo a ser ensinado. 

Perrenoud Estabelece dez competências, as 
quais para ele incluem os saberes, 
mas são mais amplas do que eles: 
organizar e dirigir situações de 
aprendizagens; administrar a 
progressão das aprendizagens. 

Propõe o conceito de competência como categoria 
central de análise. Entende as competências como 
capacidades de ação que mobilizam saberes para a 
ação. 
Ensinar: ação pedagógica que mobiliza o habitus e 

os esquemas de ação. 
Referência de análise: os esquemas de ação, o 
habitus, os saberes declarativos e os saberes 
procedimentais. 
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No quadro dos pesquisadores nacionais, destacamos os estudos de 

Freire (1998), Pimenta (2008) e Therrien e Loiola (2001).  

Fundamentado em uma visão crítica de educação e em uma ética 

universal do ser humano, Freire (1998) discute a questão da formação e dos saberes 

necessários à docência tomando como princípio o sentido de que ensinar não é 

transferir conhecimentos, bem como a relação indissociável entre docência e 

discência. Nessa perspectiva, os saberes necessários à docência delineados por 

Freire (1998) abrangem as dimensões epistemológica, ético-política e emocional-

afetiva. A referência de análise é a prática pedagógica, inserida no processo de 

formação permanente dos professores, buscando a construção da autonomia pelo 

processo de reflexão crítica. 

Ao discutir o processo de formação e a construção da identidade 

profissional nos cursos de licenciatura, Pimenta (2008) desenvolve sua proposta de 

investigação dos saberes docentes fundamentada na compreensão da identidade 

como um processo de construção da significação social da profissão e do 

entendimento da educação enquanto processo de humanização. Nessa perspectiva, 

tomando como referência de análise a prática pedagógica, a referida autora discute 

o processo de construção da identidade dos futuros professores mediante a análise 

dos saberes necessários à docência, os quais se configuram nos saberes da 

experiência e do conhecimento e nos saberes pedagógicos.   

Therrien e Loiola (2001) procuram investigar na prática docente os 

vínculos entre as transformações operadas pelo professor sobre a matéria a ser 

ensinada e o saber da experiência enquanto instância de desenvolvimento 

profissional docente. O foco central das pesquisas desenvolvidas recai sobre a 

dinâmica da relação entre experiência e competência, na tentativa de compreendê-

la. A categoria central destacada é o trabalho docente, visto a partir de três 

dimensões epistemológicas: a prática produtiva, que toma o trabalho como princípio 

educativo; a prática política, a qual situa a educação como um ato político; e as 

práticas pedagógicas, em sua diversidade e multiplicidade de saberes, nas quais 

seus atores são vistos como produtores de saber e da sua própria identidade. 

Apresentamos a seguir um quadro síntese com a abordagem dos saberes dos 

referidos autores. 
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QUADRO 2 - Tipologia dos saberes em autores nacionais 
 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

No âmbito da produção acadêmico-científica nacional apresentada nos 

principais eventos científicos da área, como os Encontros de Pesquisa Educacional 

do Norte e Nordeste (EPENNs); os Encontros Nacionais de Didática e Prática de 

Ensino (ENDIPEs); as reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEDs), e veiculada nos principais periódicos da área da 

educação visualizados no portal dos periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), também encontramos 

dificuldade para levantar os principais trabalhos, dada a dispersão do tema.  

Autores Descrição/classificação dos saberes 
docentes 

Concepções e perspectivas de análise 

Freire 
(1988) 

Os saberes fundamentais a uma prática 
educativo-crítica partem de três 
categorias fundamentais: não há 
docência sem discência, ensinar não é 
transferir conhecimento e ensinar é uma 
especificidade humana. Nesse sentido, 
ensinar exige rigorosidade metódica; 
pesquisa; respeito aos saberes dos 
educandos; criticidade; estética e ética; 
corporeificação das palavras pelo 
exemplo; risco, aceitação do novo e 
rejeição a qualquer forma de 
discriminação; reflexão crítica sobre a 
prática; reconhecimento e asssunção da 
identidade cultural; consciência do 
inacabamento. 

Tomando a autonomia enquanto categoria e 
postura teórica, desenvolve uma reflexão sobre 
os saberes necessários a uma prática educativa 
pautada na ética, no respeito à dignidade e à 
liberdade e na assunção do ato de conhecer 
como produção  do conhecimento. 
Ensinar: não é transferir conhecimentos, mas 

criar a possibilidade para a sua produção ou a 
sua construção; quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender; ensinar 
inexiste sem o aprender. 
Referência de análise: reflexão crítica sobre a 

prática. 

Pimenta 
(2008) 

1. Saberes da experiência: seria 
aquele aprendido pelo professor 
desde quando aluno, assim como o 
que é produzido na prática em um 
processo de reflexão e troca com os 
pares. 

2. Saberes do conhecimento: abrange 
a revisão da função escolar na 
transmissão dos conhecimentos e 
as suas especialidades em um 
contexto contemporâneo. 

3.  Saberes pedagógicos: abrange a 
questão do conhecimento, 
juntamente com o saber da 
experiência e dos conteúdos 
específicos a partir das 
necessidades pedagógicas reais. 

Desenvolve pesquisas a partir de sua prática com 
alunos de licenciatura. 
 
Ensinar: como contribuição ao processo de 

humanização. 
 
Referência de análise: a prática pedagógica. 

Therrien 
e Loiola 
(2001) 

Evidenciam em seus estudos os 
seguintes aspectos: 
1. A gestão pedagógica da sala de aula; 
2. A gestão das atividades curriculares; 
3. A gestão disciplinar. 

Procuram compreender a racionalidade do fazer 
pedagógico no chão da sala de aula. 
Ensinar: é uma "situação situada"; uma atividade 

complexa cujo objetivo é a adaptação a uma 
situação. 
Referência de análise: o saber da experiência, 

apoiada nos pressupostos teóricos e 
metodológicos da ergonomia do trabalho docente 
e na cognição situada. 
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Para uma rápida discussão de como os saberes docentes são tratados na 

literatura nacional, resolvemos apresentar a análise que realizamos da produção de 

quatro GTs da ANPED, da 23a a 31a reunião, entre os anos de 2000 a 2008: GT4 

(Didática); GT8 (Formação); GT12 (Currículo) e GT13 (Educação Fundamental), 

bem como análise de alguns trabalhos do GT de Formação de Professores do 

EPENN dos anos de 2005 e 2007, destacando-se: os objetos de estudo, a 

metodologia, os autores mais citados e as concepções de saberes presentes nesses 

estudos. Ao realizarmos o levantamento dos artigos publicados em quatro GTs da 

ANPED, encontramos cerca de quinze trabalhos que citavam em seus títulos os 

saberes docentes como referência, havendo supremacia no GT de Formação de 

Professores, conforme os gráficos abaixo:  

 

GRÁFICOS 1 e 2 – Os saberes docentes na produção acadêmico-científica da ANPED de 2000 a 
2008  

 

 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Mesmo considerando as limitações desse levantamento, tanto pelo 

número quantitativo dos trabalhos quanto pelo critério de escolha dos textos, 

observamos que houve crescimento da discussão nos anos de 2000 a 2003. As 

produções analisadas representam a síntese das discussões que vêm permeando a 

investigação em âmbito nacional. De um modo geral, percebemos que os estudos, 

em sua maioria, procuraram compreender a natureza, as fontes, a construção e o 

desenvolvimento dos saberes docentes, sejam do profissional em formação, sejam 

dos professores novatos ou experientes. Como metodologias, foi privilegiada a 
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abordagem qualitativa; como procedimentos, os questionários, a observação, os 

registros de aulas e a análise de documentos.  Os autores mais citados foram: 

Perrenoud, Tardif, Lessard e Lahaye, Carr e Kemmis, Nóvoa, Gauthier, o que 

demonstra uma grande influência do pensamento desses autores nas pesquisas 

nacionais.  

Dos estudos analisados (da 23a a 31a reunião da ANPED), observamos 

as seguintes abordagens do saber docente: Pacca e Villani (2000) trazem uma 

discussão dos saberes em uma perspectiva psicanalítica referenciada em Lacan; 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2000) explicitam o saber da ação pedagógica como 

declarativo, definido a partir da análise do trabalho ensinado, formalizado, 

retraduzido e anunciado; Melo (2002) discute a constituição do discurso pedagógico 

no contexto dos cursos de licenciatura, fundamentada na relação entre formação, 

trabalho pedagógico e sociedade; Teixeira, Grigoli e Lima (2002) consideram os 

saberes da experiência como aqueles desenvolvidos no exercício diário, 

fundamentados e validados concretamente na sala de aula pelo sucesso e fracasso 

do professor e em grande parte compondo o domínio implícito do seu fazer.  

Nos anais dos EPENNs de 2005 e 2007, destacamos sete trabalhos a 

partir das relações existentes entre o objeto tratado nessas pesquisas e o nosso 

objeto de investigação: o trabalho de Monteiro (2005) estabelece uma discussão 

entre formação continuada, saberes docentes e mudança das práticas educativas; 

Guimarães (2005) discute os saberes da experiência e sua dinâmica no trabalho da 

professora; no trabalho de Lima e Macedo (2005), o esforço se concentra em 

mapear e descrever a regularidade e a frequência das ações nucleares da docência, 

com destaque para as rotinas da ação; Duboc e Santos (2005) analisam como os 

alunos egressos dos cursos de licenciatura constroem a sua profissionalidade 

docente;  o trabalho de Soares e Mendes Sobrinho (2007) discute a importância do 

saber experiencial no contexto das práticas pedagógicas de professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental; e o trabalho de Pinheiro (2007) discute a relação de 

saberes implícitos no currículo de uma formação educativa de alfabetizadores. 

Desses sete trabalhos consultados, apenas o de Pinheiro (2007) se utiliza da 

abordagem colaborativa, os demais privilegiam a entrevista semiestruturada, a 

observação dos processos formativos e da atuação dos professores e a análise 

documental. O termo saber docente é referenciado como sendo de caráter 

polissêmico; nesse sentido, vários autores são influenciados pelas leituras de 
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Vasquez (2007), Freire (1998), Sacristán (2000), Charlot (2000), Borges (2004), 

Pimenta (2008), Gauthier et al. (1998), Tardif (2002) e Therrien e Loiola (2001). 

Constatamos, ainda, que a noção de saber docente  converge para a perspectiva de 

um saber de relações, implicado pelas determinações políticas, sociais, históricas e 

concepções teóricas. 

Na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas e Currículo do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGEd/UFRN), observamos que os estudos têm tomado como foco: o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos mediado pelos significados e 

sentidos dos conceitos que orientam o currículo do ensino fundamental; as redes 

conceptuais e interfaces entre os significados de cada conceito nas diferentes áreas; 

e os componentes sociomotivacionais facilitadores da aprendizagem e os 

procedimentos didático-pedagógicos necessários à internalização de conceitos e 

habilidades. Tais estudos caracterizam-se por tomar os saberes em construção 

pelos discentes. Temos observado, ainda, a partir dos trabalhos de Ribeiro (2005) e 

Ferreira (2005), que a base de pesquisa vem estruturando, ultimamente, suas 

propostas de investigação em torno da prática pedagógica como mediadora na 

construção de conhecimentos com os alunos, com o enfoque centrado nos 

processos socioculturais, cognitivos, pedagógicos e identitários dos professores. 

No geral, os estudos enfocam o contexto de surgimento dessa discussão, 

em que os saberes docentes têm sido descritos como uma noção não consensual, o 

que de certa forma demonstra nebulosidade na definição desses saberes. 

Entretanto, há convergência na descrição dos saberes docentes com base em uma 

tipologia que leva em consideração a origem, as fontes, a natureza e o objeto do 

saber. Constatamos ainda um número reduzido de trabalhos que dialoga com os 

professores sobre os saberes que eles julgam possuir e aqueles que eles 

efetivamente mobilizam no contexto da prática, principalmente no contexto 

específico do trabalho docente nos anos iniciais do ensino fundamental, abordando 

a relação dos professores com a especificidade desses saberes.  

Nesse sentido, lembramos o que diz Brzezinkski (2008, p. 1144) sobre a 

especificidade do trabalho docente nos anos iniciais do ensino fundamental: “o 

exercício do magistério nos AIEF requer domínio do saber multidisciplinar e uma 

prática unodocente”, o que sugere a aquisição e o domínio dos seguintes saberes: 

a) um saber específico, com base no estatuto epistemológico e investigativo; b) um 
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saber pedagógico que conduza a reflexão das práticas e c) um saber cultural e 

político que promova a constituição de um patrimônio de conhecimentos, 

competências, valores e símbolos do contexto histórico e sociocultural do qual fazem 

parte. (BRZEZINKSKI, 2008). O trabalho docente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (AIEF) visto sob essa perspectiva coloca uma série de desafios à 

pesquisa e à formação docente.  

No âmbito das pesquisas sobre a formação docente, as discussões 

enfocam a necessidade de superar o distanciamento existente entre o mundo da 

pesquisa e a realidade da prática docente, conforme podemos observar nos 

trabalhos de Lüdke (2001, 2005), Pimenta (2006) e Franco (2005). Nesse sentido, 

esses pesquisadores propõem outras modalidades de pesquisas na perspectiva de 

superar esse distanciamento, tais como: a pesquisa ação, a pesquisa etnográfica e a 

pesquisa colaborativa.  

Quanto à formação, a discussão é ainda mais complexa e polêmica. O 

próprio conceito de formação é suscetível de múltiplas interpretações4, entretanto, 

autores como García (1999) e Imbernón (2002) demonstram a necessidade de 

compreendermos a formação de professores enquanto processo contínuo, integrado 

aos processos de mudança e desenvolvimento organizacional da escola, 

transcendendo a visão de ensino como mera atualização científica e pedagógica, de 

forma a possibilitar a participação, a reflexão e a formação. No contexto desse 

debate, as instituições formadoras vêm rediscutindo e estruturando novas propostas 

e modelos de formação. Nas propostas que vêm sendo discutidas e implementadas 

no Brasil, a prática é tomada como dimensão importante da formação profissional, 

aliada a outros aspectos, como a necessidade de uma sólida formação teórica, da 

articulação entre teoria e prática e da pesquisa como eixo estruturante dessa 

formação. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999; SCHEIBER, 2001; MACEDO, 2003; 

TERRAZZAN, 2003; AGUIAR; MELO, 2005; DAMIS, 2006). 

Conforme discutido por Leite (2006), a origem desses discursos que têm 

vindo a desafiar a formação de professores a romperem com paradigmas centrados 

na racionalidade técnica encontra suas raízes no reconhecimento da dimensão 

social do ato educativo e da complexidade que as situações sociais acarretam para 

o exercício profissional docente. De fato, são inúmeras as exigências que se 

                                                 
4
 Sobre a discussão do conceito de formação, ver Garcia (1999) e Candau (2001). 
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colocam para o professor na atualidade. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN) n. 9394/96, no Art. 13, por exemplo, dentre as responsabilidades 

colocadas para o professor da educação básica, estão: participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. Já na Resolução n. 01 de 02 de fevereiro de 2002, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, 

além de tomar como princípio o que está exposto no artigo mencionado, aborda a 

necessidade de se formar o professor para um ensino voltado para a aprendizagem 

do aluno, o exercício de atividades de enriquecimento cultural, a elaboração e a 

execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares, o acolhimento 

e o trato com a diversidade e as práticas investigativas, bem como para uso das 

tecnologias da informação.  

Assim, pelo que observamos nas políticas oficiais, o que se propõe na 

atualidade é que o professor seja um profissional competente para que, em função 

dos contextos onde exerce a sua função profissional, proporcione uma 

aprendizagem de sucesso para todos os alunos, desenvolvendo projetos que 

cumpram uma ampla formação que abarque desde as dimensões da formação da 

cidadania, da educação para o consumidor, da educação para os direitos humanos à 

formação para a paz; assim, além de criar situações que permitam os alunos 

aprenderem, o professor deve também permitir que os alunos aprendam a ser e a 

conviver com os outros. (LEITE, 2006). Esse contexto justifica a necessidade de 

investigarmos sobre os saberes mobilizados pelos professores na organização do 

ensino-aprendizagem, conforme a problemática, questões e objetivos colocados no 

item a seguir.  
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1.2 JUSTIFICATIVAS, OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

 

Os resultados dessas análises nos apontaram para a necessidade do 

desenvolvimento de um processo investigativo que não se limitasse apenas a 

diagnosticar aspectos ou dificuldades apresentados nessas práticas, mas que 

buscasse junto a esses profissionais a coconstrução de significados para as práticas 

que desenvolvem.  

Nesse sentido, um estudo que abordasse os saberes docentes na 

organização do ensino-aprendizagem, na perspectiva da reflexão e da formação, 

tornou-se necessário pelas seguintes razões: a primeira, a relação dos professores 

com os saberes que ensinam no cotidiano escolar e da sala de aula ainda têm 

merecido pouca atenção dos pesquisadores em educação; a segunda, considerando 

a organização do ensino-aprendizagem como um dos saberes necessários à prática 

docente, compreendemos que ao mobilizar determinados saberes nessa atividade 

docente o professor põe em ação determinados processos de aprendizagem que 

podem contribuir ou dificultar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional dos 

educandos; por último, uma investigação que tenha como foco os saberes docentes 

permite, ainda, que compreendamos como se dá a construção da profissionalidade e 

profissionalização docente nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Nessa perspectiva, fundamentados em nossos conhecimentos empíricos 

e teóricos sobre as dificuldades que os docentes têm para lidarem com os próprios 

saberes e os saberes que ensinam aos alunos, reafirmamos a necessidade de 

investigarmos os saberes docentes, com base na seguinte questão: quais saberes 

os professores dos anos iniciais do ensino fundamental mobilizam na organização 

do ensino-aprendizagem e como esses saberes se implicam na dinâmica do ensino-

aprendizagem?  

Orientados por esse questionamento, estabelecemos o seguinte objetivo: 

analisar com as professoras os saberes mobilizados na organização do processo de 

ensino-aprendizagem e suas implicações na dinamização desse processo. Tratamos 

nesta tese dos saberes docentes no contexto dos anos iniciais do ensino 
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fundamental, evidenciando a necessidade de abordarmos esses saberes na relação 

com o ensino-aprendizagem, mediado pelo processo reflexivo crítico e colaborativo. 

Ao considerarmos as diversas perspectivas teóricas que definem e 

investigam os saberes docentes, optamos por um entendimento de saber docente 

em uma perspectiva ampliada. Para isso, tomamos como fundamento a noção de 

saber como um conjunto de relações individuais e sociais que os sujeitos mantêm 

com o mundo e consigo mesmos, mediadas pelos processos de ensinar e aprender, 

bem como de saberes que abrangem o que os sujeitos percebem, pensam, 

desejam, sentem e agem, em uma relação objetiva, subjetiva e intersubjetiva. 

(CHARLOT, 2000). Consideramos, ainda, que tais saberes são (re)construídos e 

mobilizados através de processos dialógicos e interacionais na relação com o Outro. 

Desse modo, este trabalho está organizado em quatro capítulos. No 

primeiro, trazemos a discussão da fundamentação teórico-metodológica da 

pesquisa, bem como o caminho percorrido ao longo da investigação. No decorrer do 

capítulo, explicitamos as razões que nos levaram à escolha da pesquisa colaborativa 

como fundamento e metodologia de investigação; em seguida, situamos o contexto 

e os procedimentos adotados, explicitando os dispositivos teóricos e de análise que 

caracterizam o movimento reflexivo e colaborativo desta investigação. No segundo, 

damos início à discussão do processo reflexivo desenvolvido com as partícipes, 

tomando como foco os nossos dizeres sobre os percursos de vida e formação e 

sobre os contextos e as condições de trabalho. No terceiro, analisamos os 

enunciados produzidos no contexto das sessões reflexivas das aulas das 

professoras partícipes, com foco nos relatos autorreflexivos. Assim, nessa análise, 

buscamos apreender os saberes mobilizados pelas partícipes na organização do 

ensino-aprendizagem. No quarto capítulo, o foco da análise se dá na perspectiva do 

diálogo face a face, no qual buscamos apreender não somente os saberes 

mobilizados, mas também a capacidade responsiva e a posição do sujeito frente a 

esses saberes, suas implicações no processo de organização do ensino-

aprendizagem e possibilidades de reconstrução. Por fim, temos as considerações 

finais, em que retraçamos a linha através da qual nos foi possível apreender esses 

saberes, como e onde chegamos, nossos limites, dificuldades e perspectivas de 

continuidade. 
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2 O CAMINHO TRILHADO 
 

 

O conhecimento da realidade é indispensável 
ao desenvolvimento da consciência de si e 
este ao aumento daquele conhecimento. Mas 
o ato de conhecer que, se autêntico, 
demanda sempre o desvelamento de seu 
objeto não se dá na dicotomia antes referida, 
entre objetividade e subjetividade, ação e 
reflexão, prática e teoria. (FREIRE, 1981, p. 
117). 

 

 

O conhecimento da realidade como condição necessária ao 

desenvolvimento humano, conforme nos leva a entender a epígrafe que abre este 

capítulo, também nos incita a dizer que a “ciência é apenas uma forma de expressão 

desta busca, não exclusiva, não conclusiva, não definitiva”. (MINAYO et al., 1996, p. 

10). Entretanto, no campo acadêmico, a ciência é a forma hegemônica de 

apreensão da realidade, estabelecendo uma linguagem fundamentada em 

conceitos, métodos e técnicas. Porém, apesar da sua normatividade, o campo 

científico também é permeado de conflitos e contradições. Um desses conflitos 

remete à questão da relação entre binômios como objetividade e subjetividade, 

quantidade e qualidade. Essas são posições que historicamente estão em debate, 

não cabendo agora desenvolvê-las e aprofundá-las. Para além dessas dicotomias, 

queremos realçar a especificidade e a natureza do objeto das pesquisas sociais e 

humanas, especialmente as do campo educativo, para que possamos admitir que 

esse objeto necessita ser abordado “não como algo que é, mas como devenir, como 

algo que está sendo” (FREIRE, 1981, p. 117, grifo do autor), isto é, de forma 

qualitativa, considerando-se as especificidades dos fenômenos sociais e humanos.  

Um das especificidades está relacionada ao caráter histórico dos 

fenômenos sociais e educativos, o que significa dizer que o objeto de estudo das 

ciências sociais e humanas é contextualizado e está em constante transformação. 

Outra característica é a identidade entre sujeito e objeto, cuja relação os torna 

implicados e comprometidos em todo o processo de investigação, desde a 

concepção do objeto até o resultado da investigação. O objeto e o método nas 
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ciências humanas e sociais são dialógicos e ideologicamente construídos, 

considerando-se os estudos de Bakhtin (2002, 2003). 

Assim, em uma perspectiva dialógica, o objeto de estudo nas ciências 

humanas e sociais pode ser definido como objeto significante ou de significação e 

produto da criação ideológica ou de uma enunciação. Quanto ao método, trata-se de 

uma compreensão responsiva. (BAKHTIN, 20025, 2003). 

Devido a esses aspectos, a natureza desta pesquisa é essencialmente 

qualitativa, considerando a nossa implicação com o objeto de estudo e a sua 

contextualização, os aspectos dialógico, ideológico e o processo histórico-cultural de 

sua construção. 

Neste capítulo, trazemos a discussão da fundamentação teórico-

metodológica da pesquisa, bem como o caminho percorrido durante a investigação. 

Ao longo do capítulo, explicitamos as razões que nos levaram à escolha da pesquisa 

colaborativa como fundamento e metodologia de investigação. Situamos o contexto 

e os procedimentos adotados, demonstrando os dispositivos teóricos e de análise 

que caracterizam o movimento reflexivo e colaborativo desta investigação, 

instrumentos mediadores que nos possibilitaram explicitar os saberes mobilizados 

pelas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental na organização do 

processo de ensino-aprendizagem, cujos princípios estão pautados em uma 

concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2002, 2003), na dimensão relacional 

do sujeito (CHARLOT, 2000) e na relação dialética entre ensino-aprendizagem. 

(VYGOTSKY, 1991, 2004, 2005; FREIRE, 1998). 

 

2.1 POR QUE INVESTIGAR DE FORMA COLABORATIVA?  
 

 

A opção pela investigação colaborativa como orientação teórico-

metodológica se deu particularmente por dois motivos: primeiro, pela insatisfação 

com alguns procedimentos investigativos adotados por nós em estudos anteriores, 

uma vez que o olhar lançado sobre a prática se dava a partir de uma visão unilateral, 

                                                 
5
 A obra utilizada foi Marxismo e filosofia da linguagem. Conforme expressa Roman Jakobson no 

prefácio dessa obra, descobriu-se que a obra em questão, bem como várias outras dos anos 1920 e 
começo dos anos 1930, foram originalmente publicadas sob a assinatura de V. N. Volochínov, o que 
suscita nos círculos de estudos bakhtinianos, e fora deles, discussões polêmicas sobre a autoria 
desses escritos. Entretanto, segundo Jakobson, tais obras foram, na verdade, escritas por Bakhtin.  
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isto é, apenas do pesquisador; segundo, almejamos engajar os professores no 

processo investigativo, na medida em que pudéssemos discutir com eles a prática 

observada, permitindo que se posicionassem e aprendessem a partir de suas 

práticas. 

A pesquisa colaborativa nos pareceu uma abordagem viável para a 

concretização dos objetivos da pesquisa porque desde a sua origem está 

comprometida com uma perspectiva emancipátoria e crítica da realidade educativa, 

compromete-se com o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, 

pode contribuir para alterar uma dada realidade educativa, bem como possibilita a 

reinterpretação da teoria com base na prática e vice-versa. 

Conforme apresentada nos trabalhos de Ferreira (2005), Ibiapina (2005a, 

2005b), Fidalgo e Shimoura (2007) e Magalhães (2007), essa abordagem 

investigativa toma a teoria crítica como abordagem filosófica e sociopolítica. Ainda, 

encontramos pesquisas que incluem referências teóricas dos estudos da 

complexidade e da pós-modernidade, como a de Caetano (2003). O ponto de vista 

que adotamos buscou a fundamentação do materialismo histórico-dialético com base 

na teoria crítica. Essa perspectiva possibilita a análise dos fenômenos em sua 

mutabilidade, variabilidade, uniformidade e estabilidade, em uma lógica que busca 

compreender as contradições e a unidade e relações entre os vários aspectos que 

constituem o objeto em estudo. 

Ao assumirmos a pesquisa colaborativa como orientação teórico-

metodológica para o desenvolvimento de nosso trabalho de tese sobre os saberes 

docentes na organização do ensino-aprendizagem, sentimos a necessidade de 

aprofundar as discussões teóricas em torno do seu surgimento e dos sentidos 

atribuídos à colaboração e à reflexão como seus princípios fundamentais, 

especialmente quando há a preocupação em compreender o processo de trabalho e 

o desenvolvimento profissional dos professores.  

 

2.2 SENTIDOS DA COLABORAÇÃO 
 

 

O reconhecimento das peculiaridades dos fenômenos sociais e 

educativos, isto é, de que esses fenômenos têm em sua natureza o caráter do 
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inacabamento dado o seu processo histórico de constituição e compreensão, 

revelando sua dimensão criativa e autoformadora e abertura à mudança intencional 

(GOMÉZ, 2000), permitiu o avanço das teorias e dos modelos investigativos no 

campo educacional.  Nesse processo, as pesquisas nesse campo, especialmente 

sobre a prática docente, vêm procurando superar os enfoques metodológicos do tipo 

processo-produto predominantes até a década de 1960, de modo que outros 

paradigmas de pesquisa inspirados, principalmente, na etnometodologia e nas 

ciências cognitivas têm fundamentado as pesquisas sobre o ensino na atualidade.  

Nesse contexto, a pesquisa colaborativa indica a necessidade de imprimir 

ao fenômeno educativo uma dimensão política e emancipatória e de buscar superar 

o distanciamento entre teoria e prática, entre os práticos e investigadores. Desse 

modo, a colaboração vem se firmando como uma importante metodologia de 

trabalho, investigação e formação da prática docente. Estudiosos de várias 

nacionalidades vêm adotando essa perspectiva, tais como: Desgagné (1998, 2007); 

Caetano (2003); Boavida e Ponte (2002); Veiga et al. (2009); Magalhães (2004, 

2007); Ibiapina (2005a, 2005b, 2008); Fidalgo e Shimoura (2007); Ferreira (2005) e 

Ferreira (2007). 

Apesar de ser consenso a necessidade de se adotar um novo paradigma 

investigativo para os fenômenos educativos, especialmente quanto aos problemas 

relacionados à prática e à formação docente, não há concordância sobre o que se 

entende por colaboração, por isso, é preciso considerar diversas perspectivas e 

contextos colaborativos, expressos em alguns trabalhos dos autores acima citados.  

Boavida e Ponte (2002) partem da compreensão da colaboração como 

importante estratégia para a realização de projetos educativos. Para esses autores, 

embora a colaboração possua a potencialidade de juntar pessoas com capacidade 

para interagir, dialogar e refletir, a verdade é que nem sempre é fácil instituir e 

manter em funcionamento um grupo colaborativo. Para eles, o fato de diversas 

pessoas estarem trabalhando em conjunto não significa necessariamente que se 

esteja diante de uma situação de colaboração. Desse modo, consideram que “a 

utilização do termo colaboração é adequada nos casos em que os diversos 

intervenientes trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa 

base de igualdade de modo a haver ajuda mútua e a atingirem objetivos que a todos 

beneficiem”. (BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 3). A posição desses autores é 

referendada pela diferença que estabelecem entre os significados de laborare 
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(trabalhar) e operare (operar), os quais, juntamente com o prefixo co, entram na 

formulação das palavras co-laborar e co-operar. Nesse sentido, a partir da 

contribuição do pensamento de Wagner e Day, para Boavida e Ponte (2002) há uma 

diferença de alcance entre trabalhar e operar, sendo esta última a realização de uma 

operação, em muitos casos, relativamente simples; é produzir determinado efeito, 

funcionar ou fazer funcionar um plano ou sistema. 

Caetano (2003), no desenvolvimento de uma investigação sobre os 

processos de mudança na escola, adotou uma perspectiva da colaboração em 

sentido amplo, considerando também a acepção da cooperação. Nesse trabalho, a 

autora aborda as posições que fazem distinções entre os conceitos de colaboração, 

partilha e cooperação, como as de Askew e Carnell (1988), consideradas por ela 

como restritivas porque se aplicam a interações circunscritas, uma vez que dentro de 

um mesmo grupo podem produzir-se situações de cooperação e de partilha. O que a 

autora vai considerar nas situações interacionais são os processos críticos de 

confronto sociocognitivo e de conflito relacional-emocional, processos top down de 

liderança e modelagem, bem como processos socioemocionais positivos de reforço, 

de explicitação de compromissos e de manifestação de afetividade. 

A posição de Askew e Carnell à qual se refere Caetano (2003) é que os 

processos colaborativos e cooperativos se distinguem quando há ou não 

comprometimento com objetivos comuns. Essa posição é muito semelhante à que 

temos encontrado entre alguns pesquisadores brasileiros, nomeadamente 

Magalhães (2003, 2007), Ferreira (2007) e Ibiapina (2008). 

Para Magalhães (2007), assentada nos estudos de Cole e Knowles 

(1993), o conceito de colaboração não deve ser entendido como cooperação, nem 

com base na igualdade de participação, mas sim fundamentada na possibilidade de 

negociação de responsabilidade para todos. Nessa concepção, o princípio da 

negociação demarca a fronteira entre esses dois conceitos, pois não basta 

participar, a colaboração exige processos de negociação e a concordância 

permanentes entre os parceiros.  

Embora a investigação colaborativa abra várias possibilidades para o 

campo investigativo e formativo, faz-se necessário considerarmos também as 

dificuldades e os limites que envolvem e envolveram esse processo, o que 

certamente o faremos ao longo da descrição e análise do percurso investigativo 

construído durante este trabalho. Dentre os problemas, destacam-se: a dificuldade 
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de obter a adesão e o reconhecimento do projeto entre os partícipes e a comunidade 

escolar, bem como de se estabelecer as fronteiras entre a pesquisa e a formação e 

possíveis atitudes de resistência à mudança; a burocratização do sistema de ensino; 

e a existência de uma estrutura autoritária e hierarquizada da escola. As dificuldades 

do processo e os desafios a serem superados estabelecem os limites da pesquisa 

naquilo a que se propõe, a saber, a investigação, a formação e a mudança. Esses 

desafios podem ser sintetizados pela capacidade de investigadores e investigados 

de construírem relações interpessoais seguras, com compromisso mútuo de 

confiabilidade, e de promoverem o rompimento das barreiras que inibam a 

negociação.  

Em que pesem algumas limitações e divergências no entendimento da 

colaboração, uma perspectiva comum a esses diversos trabalhos é a dupla 

dimensão que essa abordagem abrange, a saber, as dimensões da investigação e 

da formação, fundamentadas pelos princípios da reflexão e da colaboração. Há 

outros aspectos que nos chamam a atenção nessa abordagem, um deles diz 

respeito à posição dos pesquisadores e pesquisados no contexto da investigação; 

outro à questão da ética na pesquisa. No âmbito das investigações qualitativas, 

esses aspectos têm sido objeto de interesse de investigadores das ciências sociais 

em geral.  

Nessa abordagem, o pesquisador desempenha dois papéis distintos que 

se complementam entre si, o de pesquisador e o de formador. No primeiro, os 

professores participam como parceiros, fornecendo dados que giram em torno do 

objeto de estudo investigado, os quais serão analisados visando à produção de 

conhecimentos. No segundo, oferece aos parceiros um processo de reflexão sobre 

sua prática pedagógica, procurando, em ação compartilhada, contribuir para a 

profissionalização docente, de forma que investigador e investigados, a partir de 

uma perspectiva dialógica, tenham por objetivo relacionar a teoria e a prática 

analiticamente. Nesse sentido, o professor não é visto apenas como objeto do 

estudo, mas também como parte integrante das decisões sobre sua condução. 

Dentro dessa visão, o papel do pesquisador não é o de um observador passivo que 

procura entender o outro, tampouco é papel do outro ser entendido pelo 

pesquisador. Ambos são vistos como coparticipantes ativos e sujeitos no processo 

de construção do conhecimento. 

A pesquisa colaborativa, no dizer de Ferreira (2007, p. 22), aponta para 
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[...] o enquadramento ético das condições de pesquisa sobre ensino 

e aprendizagem, pois traz subjacente o princípio da sensibilidade, 

como atitude do pesquisador, e o pressuposto da implicação 

dialética, como ética de pesquisa. Partindo da autorreflexão mútua 

de pesquisadores e participantes, como condição para o 

desenvolvimento da empatia e da alteridade, amadurecendo a 

compreensão e a interação, a intersubjetividade dará significado e 

sentido para a reflexão-ação. 

 

Assim, ao tomarmos os saberes docentes sobre a organização do ensino-

aprendizagem como foco de nossa investigação, estamos considerando nesta 

discussão a necessária reflexão tanto por parte do investigador como dos 

investigados. Dessa maneira, nossas análises pretendem, também, demonstrar os 

limites, desafios, avanços e recuos que essa abordagem nos colocou, pois, ao se 

dar no movimento das interações e das práticas sociais, o pesquisar 

colaborativamente envolve uma série de atitudes que pesquisador e pesquisados 

necessitam construir conjuntamente, tais como a capacidade de escuta, o respeito 

ao outro e a humildade, o que torna essa abordagem muito complexa.  

O sentido de colaboração que adotamos em nosso processo investigativo 

recebeu, em muito, a contribuição de pesquisadores brasileiros que fundamentam a 

colaboração e a reflexão em uma perspectiva crítica. Assim, entendemos a 

colaboração como o processo de coconstrução de saberes pelo exercício 

sociointerativo da reflexão, de forma a possibilitar aos partícipes envolvidos a crítica 

aos contextos macro e micro nos quais podem ser estabelecidas as relações com os 

saberes mobilizados na organização do processo de ensinar e aprender.  

 

2.3 CONSTITUIÇÃO DO GRUPO COLABORATIVO 
 

 

Os pressupostos da pesquisa colaborativa, conforme discutidos no item 

anterior, expressaram a necessidade de constituirmos um grupo colaborativo 

respeitando os seguintes princípios: a adesão voluntária, a negociação, a reflexão e 

o diálogo. Nesta sessão, descrevemos o contexto no qual desenvolvemos a 

investigação e o processo de constituição do grupo. 
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2.3.1 O campo empírico 
 

 

Constitui o campo de nossa investigação uma escola pública da rede 

municipal do município de Pau dos Ferros, localizada a sudoeste do estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil.  

Como projeto inicial de pesquisa, pretendíamos desenvolver nossa 

investigação na escola onde havíamos realizado nossa pesquisa para o trabalho de 

dissertação de mestrado. A princípio, essa era uma ideia que nos parecia bastante 

justificável e coerente com os ideais de aprofundamento dos estudos daquela 

realidade. Antes mesmo de nossa saída para o doutorado, havíamos buscado a 

adesão da escola para um projeto de extensão6 idealizado e desenvolvido junto com 

uma equipe de professores do Departamento de Educação, cujo objetivo seria 

discutir as problemáticas da escola via processo colaborativo. Naquele momento, já 

manifestávamos a intenção de pesquisa, de forma que havíamos construído uma 

parceria com a escola, acreditando que esta pudesse facilitar o acesso à escola e 

aos professores. 

No entanto, ao procurarmos a referida escola no último semestre de 2007 

para reafirmamos o interesse de pesquisa, deparamo-nos com algumas dificuldades 

para obtermos a sua adesão à pesquisa. Esse entrave se traduziu pelo momento de 

incerteza que aquela unidade vivenciava quanto à continuidade do seu 

funcionamento nas instalações em que vinha desempenhando suas atividades 

educativas há mais de meio século. A escola estava passando por um processo de 

renegociação do contrato de utilização das instalações, as quais são patrimônio da 

igreja católica, representada pela Diocese de Mossoró.  

Retornamos à escola no início do ano de 2008, antes da semana 

pedagógica, mas não pudemos estabelecer contato com as professoras. 

Continuamos até o mês de março. Como não tivemos uma definição que garantisse 

a permanência do seu funcionamento naquelas instalações, essa realidade nos 

deixou diante de várias incertezas sobre a continuidade das ações educativas 

daquela escola; a garantia da preservação da comunidade educativa com sua 

história e identidade; a continuidade dos possíveis partícipes em suas salas de aulas 

                                                 
6
 Título do projeto: “Dialogando com as práticas educativas: possibilidades colaborativas entre escola 

e universidade”, desenvolvido pelo Departamento de Educação, do Campus Avançado “Profa Maria 
Elisa de A. Maia”, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – DE/CAMEAM/UERN. 
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com os seus alunos e, enfim, o cotidiano escolar com tudo aquilo que o constitui. 

Todos esses aspectos são indispensáveis às nossas condições de pesquisa. As 

negociações da garantia do espaço físico continuaram e uma solução só veio a sair 

recentemente, já na metade do ano. 

Em face desses problemas, tivemos de procurar outra escola para 

desenvolvermos o estudo.  Nessa nova procura, optamos por escolas da rede 

municipal, visto que até então vínhamos pesquisando somente na rede estadual. 

Essa seria, então, uma oportunidade de nos aproximarmos mais desse sistema 

educativo, de conhecermos melhor a sua política, a sua estrutura administrativa, as 

suas condições e as suas práticas educativas. 

Procuramos a Secretaria Municipal de Educação, conversamos com uma 

supervisora da rede, expusemos nossas intenções de pesquisa e solicitamos a 

permissão e indicação de escolas dentro do nosso critério central, ou seja, pesquisa 

em escolas que ofertassem os anos iniciais do ensino fundamental, que poderiam 

ser visitadas para buscarmos a adesão da escola e dos professores. No momento, 

foram indicadas três escolas: uma que na ótica da supervisora seria ideal, por ser a 

que apresentava mais problemas com relação ao ensino-aprendizagem; já as outras 

duas possuíam características muito próximas quanto ao número de turmas, 

professores e estrutura física. A primeira indicação da supervisora foi por nós 

descartada naquela mesma ocasião por ter somente duas turmas dos anos iniciais e 

ainda com a possibilidade de essa escola, segundo a supervisora, ofertar nos anos 

seguintes somente os anos finais do ensino fundamental. Procuramos no mesmo dia 

a direção das outras duas escolas indicadas. A escola A (localizada no conjunto 

residencial Princesinha do Oeste, zona sul da cidade) e a escola B (localizada no 

Bairro São Geraldo, zona leste). 

Ao procurarmos a escola A, fomos recebidas pela diretora, expusemos 

em linhas gerais o objeto e o objetivo da pesquisa e solicitamos a permissão para o 

desenvolvimento de nossa investigação. Nessa ocasião, obtivemos de pronto o 

consentimento para que realizássemos a pesquisa e aproveitamos para levantar 

informações sobre número de turmas, alunos e professores. 

Na escola B, fomos recebidas pela bibliotecária, pois a diretora havia se 

ausentado para resolver questões administrativas junto à Secretaria Municipal de 

Educação. Essa funcionária informou sobre os números de turmas e de professores. 
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Dada a semelhança entre as duas escolas quanto aos aspectos mais 

gerais, como os números de turmas e de professores, decidimos nos dirigir 

novamente à escola A pela oportunidade que tivemos no primeiro encontro de 

obtermos mais esclarecimentos sobre as condições da escola para a realização da 

pesquisa. Nessa nova visita, tivemos a oportunidade de conversar com as 

professoras e agendamos um encontro para exposição da pesquisa e busca da 

adesão dessas profissionais. 

 

2.3.2 O encontro de adesão 
 

 

O encontro para a busca de adesão das professoras ocorreu no dia 11 de 

abril de 2008, em uma das salas de aula da escola. Nessa ocasião, das seis 

professoras que atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental, quatro estiveram 

presentes. Participaram também a diretora e a coordenadora. Duas professoras não 

puderam participar, tendo suas ausências justificadas pela diretora. 

 Para esse encontro, construímos um texto (APÊNDICE A), no qual foram 

explicitados dados sobre nossa experiência como professora formadora, bem como 

aspectos relacionados ao objeto de estudo e suas motivações. O texto objetivava 

apresentar a pesquisa, destacando as questões norteadoras e os objetivos, como 

também a solicitação de adesão das professoras à pesquisa. Iniciamos o encontro 

agradecendo a todas pela presença, em seguida nos apresentamos como aluna do 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e como professora do Departamento de Educação da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Pau dos Ferros. 

Conversamos, inicialmente, sobre nossa experiência como formadora de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental e sobre o nosso pertencimento 

à comunidade, enfim, sobre a estreita relação que estabelecemos entre os vínculos 

profissionais e o lugar onde nascemos e exercemos atividades profissionais.  

Dando continuidade, passamos a ler o texto escrito para apresentação da 

pesquisa, intercalando com explicações, com o suporte de transparências, em que o 

objeto de estudo, os objetivos e os princípios teórico-metodológicos da investigação 

foram destacados. À medida que fazíamos a leitura e as explicações, as professoras 

participavam com posicionamentos, destacando a importância e a necessidade da 
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pesquisa. Ao final da exposição, questionamos sobre quem desejaria participar. 

Após uma rápida conversa entre o grupo, na qual algumas relataram dificuldades em 

participar, duas professoras aceitaram e assinaram o termo de adesão conforme o 

modelo do Apêndice B. 

Como duas professoras não puderam participar do encontro, deixamos 

cópias do texto com a diretora para que elas pudessem também analisar a proposta 

e, possivelmente, aderir a ela. Das duas professoras que não estiveram presentes, 

uma aceitou participar da pesquisa.  Tivemos no início do processo de investigação 

a adesão de três professoras. Porém, no decorrer do processo, uma das professoras 

desistiu da pesquisa logo após o momento da observação e gravação das aulas. 

Nesse mesmo encontro, após a adesão das duas professoras, passamos 

a discutir uma proposta de cronograma que havíamos elaborado previamente. 

Mediante a discussão do cronograma, ficou agendado que o próximo encontro seria 

no dia 25 de abril, após o horário de aulas das professoras. Esses encontros e suas 

finalidades serão explicitados nos itens seguintes, nos quais delinearemos todo o 

processo de investigação. 

 

2.3.3 O município: Pau dos Ferros  
 

 

Escolhemos Pau dos Ferros como município sede da nossa pesquisa pelo 

comprometimento que construímos com as questões educacionais. Esse 

comprometimento advém de toda a nossa relação com esse lugar, que constitui 

nossas raízes históricas, culturais e formativas.  

Percorremos ao longo da pesquisa o itinerário Natal-Pau dos Ferros-

Natal, para construirmos e desenvolvermos este trabalho, o que se configurou em 

um grande desafio. O município de Pau dos Ferros localiza-se no alto oeste potiguar 

e fica distante cerca de 420 quilômetros da capital do estado. 

Pelas questões históricas, econômicas, políticas e culturais, Pau dos 

Ferros apresenta aspectos contraditórios. Por um lado, é uma cidade próspera que 

teve o seu desenvolvimento potencializado, desde a sua origem, pela localização 

estratégica de fácil acesso, pois convergem, em seu entorno, cerca de 37 municípios 

em um raio de abrangência que abarca municípios do estado do Rio Grande do 
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Norte, da Paraíba e do Ceará, constituindo-se uma cidade polo, de destaque na 

região, pelo que oferece no setor de serviços, comércio e educação.  

Por outro lado, apresenta características de um município pobre, com 

desigualdades marcantes, se considerarmos a possibilidade de acesso das pessoas 

a cultura, educação, saúde, esporte e lazer. Pau dos Ferros, como inúmeros 

municípios pequenos desse país, não possui cinema ou museu, mas tem pessoas 

honestas, artistas, atletas, professores artesãos e intelectuais orgânicos, como diz 

Gramsci (1968).  

Essas desigualdades podem ser observadas pelos indicadores 

educacionais. No ano em que iniciamos a pesquisa (2007), dados sobre a 

escolaridade da região do alto oeste potiguar mostravam que mais da metade da 

população de quinze e mais anos de idade tinha menos de quatro anos de estudo e 

que menos de 5% detinha um diploma de ensino superior. Em relação ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o município estava bem abaixo da 

média nacional, apresentando, nos anos de 2005 e 2007, respectivamente: 3,1 e 2,8 

para as séries iniciais do ensino fundamental.  

A despeito dessa realidade, alguns caminhos estão sendo construídos 

com possibilidades para reverter esses índices negativos, principalmente no setor 

educacional. Atualmente, a cidade conta com um campus da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, o qual contempla sete cursos de graduação e um 

curso de pós-graduação strictu sensu, um campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia (IFRN) e tem já aprovada a instalação de um campus da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Isso demonstra que o 

município pode se constituir também em um importante polo educacional na região. 

 

2.3.4 A escola: dados sobre o ambiente físico, a organização administrativa e 
pedagógica e as condições de trabalho das partícipes 
 

 

A escola campo de estudo possui uma história recente. Foi criada no ano 

de 1988 pelo decreto 691/88, começando a funcionar no dia 13 de fevereiro de 

1989. Ao longo da sua história, abrigou, em suas dependências, outras instituições 

de ensino da mesma rede, porém nunca deixando de ofertar turmas com os níveis 

de ensino a que se destinava, garantindo assim a sua existência de fato e de direito. 
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Localizada em um conjunto habitacional, próximo ao campus da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, essa escola recebe alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. No início da pesquisa, 

atendia a cerca de 240 alunos. Embora situada em uma área residencial constituída, 

em sua maioria, por trabalhadores do comércio e funcionários públicos, os alunos 

que frequentam essa escola são oriundos de outros bairros periféricos e das 

comunidades rurais, quais sejam: Arizona, Manoel Deodato e comunidades rurais 

dos Grossos e Barragem, menos abastadas socioeconomicamente. 

Podemos dizer que a escola campo de estudo, por sua estrutura física e 

número de alunos que atende, é de pequeno porte. Entretanto, desenvolve 

atividades nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), embora, no turno 

matutino, haja uma maior procura pela matrícula para a pré-escola e anos iniciais do 

ensino fundamental.  

O espaço físico estava assim dividido: duas salas de aula onde 

funcionava a pré-escola; outra determinada para aulas com o vídeo, mas que 

funcionava o 4o ano; uma secretaria que já no final do ano deu lugar à sala de aula 

do 4o ano, pois onde esta funcionava necessitou ser preparada para se transformar 

no laboratório de informática; mais duas salas amplas, onde funcionavam o primeiro 

e segundo anos, entretanto, a do primeiro ano por ter um grande número de alunos 

ficava bastante apertada; em uma outra área, ficavam mais dois espaços de aulas, 

também amplos, onde funcionavam o 3o e o 5o ano. Compõe ainda o espaço físico 

da escola banheiros, uma cozinha, um pequeno depósito, a sala da direção e a sala 

de professores. Nas visitas que fizemos, observamos que, embora a sala dos 

professores seja o espaço habitual onde se encontram no intervalo, alguns 

professores preferem ficar em suas próprias salas de aula ou conversando nas 

áreas próximas. No pátio que dá acesso à escola, há algumas árvores e uma 

pequena área livre; é nesse espaço que as crianças brincam na hora do recreio de 

corre-corre, de pega-pega e de subir nas árvores, pois não há brinquedos ou parque 

em que elas possam brincar. No aspecto geral, a escola aparenta ter uma estrutura 

física razoável, porém não há espaço organizado de sala de leitura ou biblioteca, 

recreação, sala de jogos ou brinquedoteca. Nas salas de aula, observamos que 

havia, além das carteiras, outros móveis, como uma pequena mesa utilizada pelas 

professoras para apoio dos seus objetos de trabalho e estantes onde eram 

guardados livros didáticos e alguns poucos livros de literatura infantil (parte trazida 
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pelas próprias professoras). No ambiente das salas, observamos cartazes com 

normas/combinados para o dia a dia, bem como trabalhos expostos dos alunos.  

Quanto à organização administrativo-pedagógica, a escola possui um 

projeto político-pedagógico elaborado no ano de 2002, no contexto em que 

funcionava conjuntamente outra escola destinada à educação infantil. A análise 

desse documento apontou que não estava, até aquele momento, havendo uma 

atualização dos seus objetivos, metas ou conteúdos curriculares. Até mesmo dados 

como a caracterização da escola, mesmo em se tratando de uma escola com outro 

nome funcionando no mesmo espaço físico, demonstraram que a sua realidade 

pouco mudou ao longo de todos esses anos no que se refere à estrutura física, bem 

como à origem da clientela atendida, uma vez que, embora esteja localizada em 

uma área residencial constituída, em sua maioria, por trabalhadores do comércio e 

funcionários públicos, como já mencionado, os alunos que a frequentam são 

oriundos de outros bairros periféricos e das comunidades rurais.  

Não houve também alterações na proposta curricular, pois não 

encontramos, nesse documento ou nas conversas que mantivemos com a equipe 

pedagógica e administrativa da escola, registros de discussões entre a comunidade 

escolar sobre as necessidades da escola, o que nos faz compreender que o projeto 

político-pedagógico dessa escola ainda não assumiu de fato o papel de instrumento 

político de transformação da realidade educativa, o que possivelmente reflete nos 

índices de rendimento da educação básica, tanto em nível do município como da 

própria escola, conforme podemos observar nas informações abaixo. 

 

 
TABELA 1 - IDEBs observados em 2005 e 2007 e metas para a rede Municipal – 
Pau dos Ferros 

 

Ensino 
Fundamental 

IDEB 
Observado 

Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 3,1 2,8 3,2 3,5 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

  Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar. 
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TABELA 2 - IDEBs observados em 2005 e 2007 e metas para a Escola – E. M. 

Profa. Nila Rego 

Ensino 
Fundamental 

IDEB 
Observado 

Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 2,5 2,6 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 4,1 4,5 4,8 

 Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar. 

  

Esses dados possibilitam traçar um quadro geral da escola, cujos 

desdobramentos poderão ser percebidos ao longo do processo investigativo, seja 

através dos depoimentos das professoras sobre o seu local de trabalho, seja pelas 

nossas observações e reflexões desenvolvidas. Esses dados, tomados não por uma 

lógica do processo-produto, mas por uma perspectiva de entendimento da realidade 

em suas múltiplas dimensões, demonstram a importância de compreendermos como 

vêm se dando as relações de ensino-aprendizagem e como os saberes mobilizados 

pelos professores na organização desse processo ajudam a entender essa 

realidade. 

2.3.5 As partícipes 
 

Na pesquisa colaborativa, tem-se a necessidade de envolver todos os 

sujeitos em ações de coparticipação e comprometimento com as ações de 

investigação e informação. Nessa perspectiva, nosso grupo é composto por três 

partícipes: duas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e a professora 

pesquisadora. Para as partícipes professoras dos anos iniciais, adotamos 

pseudônimos. Tal decisão foi tomada depois de várias consultas às partícipes sobre 

essa questão. Da última vez que dialogamos sobre a possibilidade de adotarmos os 

nossos nomes reais, obtivemos o consentimento de uma das partícipes. Entretanto, 

com outra professora, tivemos dificuldades de discutir e esclarecer sobre a 

importância e os riscos dessa atitude no contexto de uma pesquisa dessa natureza. 

Para a partícipe pesquisadora, adotaremos o nome real. Assim, a professora que 

atua no primeiro ano será chamada de professora Alice, personagem de um conto 

infantil, referindo-se à sua postura, já que diz gostar de trazer a leitura para a sala de 
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aula. Quanto à professora do segundo ano, chamaremos de professora Rita, uma 

homenagem à nossa primeira professora, com quem aprendemos a ler. 

A professora Alice é graduada em Pedagogia pelo Programa Especial de 

Formação de Professores para a Educação Básica, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (PROFORMAÇÃO/UERN) e Especialista em Psicopedagogia. 

É casada e, em 2007, estava com 37 anos de idade, 20 anos de atuação na 

educação, lecionando há 10 anos no 1o ano do ensino fundamental. Dentre os 

cursos de formação continuada dos quais participou, estão: o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA); Pró-Letramento de Linguagem 

e Matemática; Educação Inclusiva; e Parâmetros em Ação. Além da turma do 

primeiro ano, a professora também estava a ministrar aula em outro período, em 

turmas do 6o ano. Reside em uma cidade próxima a Pau dos Ferros, distante 

aproximadamente 12 km. 

A professora Rita é graduada em Pedagogia, também pelo Programa 

Especial de Formação de Professores para a Educação Básica, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. É solteira e, em 2007, estava com 35 anos de 

idade, residindo com os pais na zona rural do município de Pau dos Ferros.   

A professora Débora tem experiência profissional de 20 anos na docência, 

há 16 anos trabalha com formação de professores e desde 1998 atua como docente 

do curso de Pedagogia na UERN, tendo lecionado as disciplinas de Didática, 

Currículo, Psicologia da Educação, Prática de Ensino, Ensino de Matemática e 

Recreação e Jogos.  

 

2.4 A NECESSIDADE DA REFLEXÃO 
 

 

Assumimos nesta pesquisa o princípio da reflexão crítica e colaborativa, 

que em uma relação com a compreensão dos processos de internalização e 

mediação com base em Vygotsky (1991, 2004, 2005), do diálogo em Bakhtin (2002, 

2003) e Freire (1976,1985, 1998), busca a coconstrução dos sentidos e significados 

atribuídos aos saberes mobilizados no processo de organização do ensino-

aprendizagem. Para que possamos compreender como esse princípio foi sendo 

construído e desenvolvido no contexto desta investigação, expomos inicialmente o 

debate que vem se dando na atualidade sobre a utilização do referencial da 
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reflexividade como fundamento de investigação e formação docente; em seguida, 

explicitamos como o processo reflexivo foi pensado e desenvolvido neste trabalho. 

Desde a difusão do trabalho de Schön (1987) no Brasil e no exterior, a 

perspectiva do professor reflexivo e pesquisador tem sido amplamente abordada na 

literatura sobre a formação docente, o que sugere a necessidade de certo cuidado 

quanto a possíveis apropriações indevidas desses conceitos. (PIMENTA, 2006; 

MONTEIRO, 2006; GHEDIN, 2006; ZEICHNER, 1993, 1995, 2008).  

Ao surgir como uma oposição ao modelo da racionalidade técnica como 

concepção de formação e atuação profissional, o movimento da prática reflexiva 

reconhece nos professores a capacidade de se posicionarem contra reformas que 

lhes são impostas, o que vai conferir a esses profissionais um papel ativo na 

formulação tanto dos propósitos e objetivos do seu trabalho quanto dos meios para 

atingi-los. Reconhece-se que a produção de conhecimentos sobre o que é um 

ensino de qualidade não é propriedade exclusiva das universidades e dos centros de 

investigação, pois os professores também têm teorias que podem contribuir para 

uma base codificada de conhecimentos sobre o ensino. (ZEICHNER, 1993). 

Seguindo a trilha das pesquisas que incluíram em suas abordagens uma 

coperspectiva de investigação enquanto coconstrução de conhecimentos, a 

pesquisa colaborativa inclui o princípio da reflexão como fundamento de 

investigação e formação. O argumento principal para tal inclusão é o de que a 

reflexão pode proporcionar um diálogo crítico e emancipatório com a realidade 

educativa, aproximando a relação teoria-prática, sendo essa dimensão essencial ao 

desenvolvimento profissional docente.  

Neste trabalho, não faremos uma gênese exaustiva desse conceito, mas 

pontuaremos os pressupostos teóricos que têm orientado essa perspectiva no 

contexto das investigações da prática docente, principalmente nas pesquisas 

colaborativas. De um modo ou de outro, vários aspectos da reflexão adotados como 

fundamento de pesquisas e formação docente na atualidade receberam ou recebem 

a influência do pensamento de Dewey, Schön, Zeichener e Smyth. Nesse sentido, 

procuramos compreender o pensamento desses autores sobre a reflexão, não 

somente por serem os mais citados nos estudos que abordam a temática, mas 

porque a análise dessas perspectivas teóricas nos ajuda a avançar no entendimento 

da reflexão como um princípio de investigação e formação.  
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Contrapondo-se a práticas pedagógicas pautadas na obediência e na 

submissão, Dewey foi o pioneiro na formulação de um novo ideal pedagógico ao 

defender o ensino pela ação, e não pela instrução. Embora seja criticado por muitos 

autores por ter desconsiderado em suas propostas as determinações estruturais da 

sociedade, esse autor enfatiza a necessidade de uma convivência democrática e o 

enfrentamento de dificuldades por meio da prática reflexiva. Em seu livro Como 

Pensamos, Dewey (1959, p. 18) define o ato do pensar reflexivo: 

 

O pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidado exame 
de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame 
efetuado à luz dos argumentos que apoiam a estas conclusões a que 
as mesmas chegam. Qualquer das três primeiras categorias de 
pensamento pode produzir e simular este tipo; mas para firmar uma 
crença em uma sólida base de argumentos é necessário um esforço 
consciente e voluntário.  
 

 

Nesse sentido, uma das importantes contribuições desse autor, também 

reconhecidas por Zeichner (1995) e Contreras (2002), é a que se refere à distinção 

entre o ato humano que é reflexivo e o que é rotina. Segundo Dewey (1959), o ato 

de rotina é, sobretudo, guiado pelo impulso, pela tradição e pela autoridade. O modo 

como cada professor vê a realidade serve de barreira, impedindo-o de reconhecer e 

experimentar pontos de vista alternativos. Para o autor, a reflexão não consiste em 

um conjunto de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos 

professores, mas, pelo contrário, é uma maneira de encarar e responder aos 

problemas, uma maneira de ser professor.  

Os estudos de Donald Schön tornaram-se internacionalmente conhecidos 

a partir dos resultados de sua tese de doutoramento sobre a formação dos 

profissionais da Arquitetura, fundamentada principalmente na teoria da indagação de 

John Dewey. Ao levar em consideração o pensamento de Dewey sobre a análise 

reflexiva, o processo de reflexão proposto por Schön (1987, 1995) envolve o 

conhecimento na ação, a reflexão na ação, a reflexão sobre a reflexão na ação e a 

ideia do practicum reflexivo. 

O conhecimento na ação é um tipo de conhecimento tácito, que está 

implícito em nossas ações cotidianas. Segundo Schön (1987, p. 35), “lo revelamos a 

través de nuestra ejecución espontánea y hábil; y paradójicamente somos incapaces 

de hacerlo explícito verbalmente”. Porém, é o próprio autor quem nos diz que, 
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mediante a observação e reflexão de nossas ações, é possível realizar uma 

descrição desse conhecimento. Algumas dessas descrições, pelo que observamos, 

seguem algumas categorias: as sequências das operações e os procedimentos; os 

indícios; as regras; os valores e suposições que constituirão nossas teorias da ação. 

Embora sejam possíveis essas descrições, elas são apenas construções e 

necessitam ser postas à prova, pois, como diz Schön (1987, p. 35), “el conocimiento 

em la acción es dinâmico, y los „hechos‟, los „procedimientos‟, las „regras‟ y las 

„teorías‟ son estáticos”.  

A reflexão na ação se dá na ação presente, ou seja, em estreita relação 

com o conhecimento na ação. É uma espécie de “pausa para pensar” no momento 

da ação, que serve para reorganizá-la enquanto a estamos desenvolvendo. Esse 

processo é desencadeado a partir dos elementos surpresa que podem acontecer em 

nossas ações rotineiras. 

A reflexão sobre a reflexão surge da necessidade de retomar nosso 

pensamento para descobrirmos de que maneira nosso conhecimento na ação pode 

ter contribuído para um resultado inesperado. A partir dessa reflexão, é possível 

realizar uma boa descrição verbal de nossas ações, a qual possibilitará retomar 

nossas ações futuras de um modo diferente. Uma questão importante é que, 

independentemente do tipo de reflexão que desenvolvamos, há sempre a 

necessidade de uma relação direta com a ação presente. 

Semelhantemente a outras abordagens que iremos descrever, na 

proposta de Schön (1987, 1995) está explícita a necessidade de observação, 

descrição, confrontação e reconstrução das ações a partir da ação presente, isto é, 

do conhecimento da ação. De toda a abordagem teórica desenvolvida por esse autor 

sobre a reflexão, o que se mostra essencial para nós é que o conhecimento na ação, 

a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão possibilitam compreender as 

diferentes perspectivas de conhecimento, ensino e aprendizagem subjacentes às 

práticas dos professores.  

Para além das análises com base nas tendências emergentes para 

melhorar a qualidade do practicum no âmbito da formação de professores, Zeichner 

(1995) discute sua experiência de reformulação do practicum centrada em três 

perspectivas: organizacional, curricular e estrutural. Trata-se de uma proposta 

pautada em uma concepção reconstrucionista da prática reflexiva. A discussão de 

Zeichner (1995, p. 18) é importante porque ele vai dizer que “para além do saber na 
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ação que vamos acumulando ao longo do tempo, quando pensamos no nosso 

ensino quotidiano, também estamos continuamente a criar saber”. Na opinião desse 

autor, a teoria pessoal de um professor sobre a razão por que uma lição de leitura 

correu pior ou melhor do que o esperado é tanto teoria como as teorias geradas nas 

universidades sobre o ensino de leitura, porque ambas precisam ser avaliadas 

quanto à sua qualidade. Sugere ainda que a diferença entre teoria e prática é, antes 

de mais nada, um desencontro entre a teoria do observador e a do professor, e não 

um fosso entre teoria e prática. Para Zeichner (1995), uma maneira de pensar na 

prática reflexiva é encará-la como a vinda à superfície das teorias do professor, para 

análise crítica e discussão.  

Com base nas pesquisas que realizou no contexto das reformas 

curriculares nos Estados Unidos, que incluíram a ideia do professor reflexivo, 

Zeichner (1995) traça uma crítica a essas propostas, as quais considera reformista 

porque têm muito pouco para incentivar o verdadeiro desenvolvimento dos 

professores. Para ele, elas criaram muitas vezes uma ilusão de desenvolvimento do 

professor porque, de maneira mais sutil, manteve a sua posição subserviente. O 

modo como a noção de professor enquanto prático-reflexivo apresenta-se nesse 

movimento reformista do ensino mina a intenção de emancipação, pois concentra 

esforços em ajudar os professores a imitarem práticas sugeridas por investigações, 

negligenciando-se, assim, as teorias e os saberes de suas práticas. Também, 

questões importantes relacionadas com o que deve ser ensinado, a quem e por que 

são decididas por terceiros, fora da sala de aula; é a tendência para centrar a 

reflexão dos professores na sua própria prática ou nos seus alunos, desprezando-se 

qualquer consideração das condições sociais do ensino, que influenciam o trabalho 

do professor dentro da sala de aula, e  a insistência na reflexão dos professores 

individuais, que devem pensar sozinhos sobre o seu trabalho. 

Smyth (1991a), em seus estudos, também reconhece a importância da 

ideia do profissional reflexivo desenvolvida por Schön. No entanto, para o autor, há 

algo problemático na conceituação do profissional reflexivo de Schön, isto é, está 

faltando um reconhecimento do caráter socialmente construído do conhecimento. 

Sua noção de reflexivo parece manter-se presa dentro de um quadro psicologista 

que considera o conhecimento como sendo adquirido unicamente através da 

aplicação sistemática de habilidades cognitivas de situações e contextos. 

O sentido da reflexão em Smyth (1991a) engloba as dimensões política, 
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discursiva e dialógica, bem como a noção de empoderamento, através da 

contribuição importante de vários autores, dentre eles Schor, Freire e Fay. Com a 

argumentação de que os professores só são capazes de recuperar o poder que 

perderam – mais do que seus ensinamentos – se eles se colocam em confronto 

crítico com seus problemas, a noção de empoderamento para esse autor implica 

uma mudança no equilíbrio de poder como participantes de ir além da descrição do 

“texto” do seu ensino para abraçar as possibilidades de ação, isto é, "to be 

empowered is not only to speak one‟s own voice and to tell one‟s own story, but to 

apply the understanding arrived at to action in accord with one‟s own interests”7. 

(MISHLER apud SMYTH, 1991a, p. 112). Assim, segundo Smyth (1991a, 1991b), o 

empoderamento por meio da reflexão tem menos a ver com uma entrega de um 

“conhecimento”, parecendo-se mais com a ideia de parceria, partilha mútua de 

ideias, intuições e experiências. Nesse sentido, a noção de reflexão em Smyth 

(1991a, 1991b) é substantivamente ativa e militante, assumida por ele para 

compreender as práticas de ensino e de escolarização com uma preocupações 

pessoal, ética e política. 

Para Smyth (1991a, 1991b), se os professores pretendem compreender a 

natureza do seu trabalho e se desejam trabalhar para mudar essas condições, eles 

precisam engajar-se, no que diz respeito à reflexão sobre seu ensino, em quatro 

formas de ação: descrever, informar, confrontar e reconstruir, que caracterizam 

determinados momentos relacionados a uma série de perguntas, conforme a 

problemática que se queira investigar. 

Todas essas ações são para o referido autor uma forma de tornar o 

ensino compreensível, ao fazer emergir, por meio do próprio discurso do professor, 

seus conflitos, suas contradições e suas condições da prática, de modo que permita 

a ele mesmo e aos outros partilharem essas situações e entenderem melhor os 

princípios, as teorias e os saberes que subjazem a elas. É também um espaço de 

construção de conhecimentos a partir da problematização da prática e uma forma de 

desenvolvimento profissional, ao permitir aos envolvidos desenvolverem ações que 

redimensionem suas teorias e suas práticas.  

As formas de ação sugeridas por Smyth (1991a, 1991b) que caracterizam 

                                                 
7
 “Para ser/estar habilitado (autorizado) não basta apenas falar com sua própria voz ou dizer sua 

própria história, mas a aplicar ao entendimento a que chegou de sua a ação de acordo com os 
próprios interesses” (tradução livre da autora). 
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o processo reflexivo – histórica, política e ideologicamente comprometidas, as quais 

pressupõem o papel fundamental do outro, do diálogo e do conflito no processo de 

construção do sentido e do significado das ações práticas desenvolvidas em sala de 

aula – são coerentes com a abordagem histórico-cultural, especialmente os estudos 

sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem com base em Bakhtin 

(2002, 2003) e Vygotsky (1991, 2005). Nessa perspectiva, a articulação desse ciclo 

reflexivo com as abordagens vygotskianas, bakhtinianas e freirianas dos estudos do 

pensamento, da linguagem e do diálogo possibilitou-nos compreender o pensamento 

reflexivo enquanto função mental superior (VYGOTSKY, 2005), processo dialógico 

em que os sujeitos (re)constroem saberes, na perspectiva da mudança de si e de 

suas práticas, mediados pelo outro e pelo signo. 

Para o desenvolvimento desse processo, podem ser propostos vários 

instrumentos e ações, como: a escrita de diários, os relatos autobiográficos, a 

observação e os relatos de aulas. Dentre as atividades privilegiadas nesta pesquisa, 

estão: os relatos de vida e formação, as sessões reflexivas (nelas incluídas a 

observação, a auto-observação, o relato autorreflexivo das aulas e o diálogo face a 

face) e os encontros e estudos reflexivos, os quais descreveremos de forma mais 

detalhada no item a seguir. 

 

 2.5 O MOVIMENTO REFLEXIVO-COLABORATIVO DA PESQUISA 
 

 

Subjaz a essa investigação uma concepção de pesquisa e formação 

pautada nos princípios da reflexão crítica e da colaboração, na perspectiva de se 

desenvolverem ações de coparticipação em todas as fases da pesquisa. Nesse 

sentido, o movimento colaborativo-reflexivo deste estudo teve como ponto de partida 

a necessidade de partilhar com as partícipes os fundamentos da pesquisa 

colaborativa, de modo a conhecer melhor a realidade de trabalho, seus interesses, 

dificuldades e necessidades. Diante disso, foi necessário pensar sobre ações de 

pesquisa que nos permitissem diagnosticar os saberes prévios, constituintes do 

processo de organização do ensinar e aprender, com vistas a estabelecer um 

diálogo crítico sobre eles. Assim, organizamos o plano de investigação da pesquisa 

em três momentos, conforme podemos visualizar na figura a seguir: 
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FIGURA 1 – Dinâmica reflexivo-colaborativa da pesquisa 

  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Esse movimento da pesquisa se deu de forma interdependente. Nesse 

sentido, as ações que desenvolvíamos em cada momento eram refletidas e serviam 

para redimensionar e organizar as ações seguintes.  

Assim, esse processo investigativo e formativo foi pensado com base na 

espiral reflexiva conforme proposto por Smyth (1991a, 1991b.), de forma que 

pudéssemos apreender: o que são as ações e como foram desenvolvidas em sala 

de aula (descrição); o porquê? (informação); a relação teoria-prática (confrontação); 

a percepção das necessidades de mudança (reconstrução), conforme podemos 

visualizar no quadro a seguir: 

 
QUADRO 3 - Questões orientadoras do processo reflexivo 

 
DESCRICÃO (observa e descreve como a ação foi desenvolvida concretamente) 

 Que conhecimentos/saberes foram trabalhados na aula? 

 Como orientei as atividades? 

 Como os alunos participaram? Que objetivos foram atingidos? 
 
INFORMACÃO (responde as perguntas: o que me motivou a agir dessa maneira? 
Qual o sentido dessas ações? De onde procedem historicamente as ideias e o 
agir incorporados nessa prática?) 

 Por que optei por esses conhecimentos? 

 O que ou quem me serviu de referência nesse meu agir? 
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 Que importância atribuo a essas ações desenvolvidas?  

 Que dificuldades observo na condução do processo de ensino-
aprendizagem? 

 A que ou a quem atribuo essas dificuldades? 
 

CONFRONTAÇÃO (responde aos questionamentos: como cheguei a ser assim? 
Qual a função dessa aula no contexto e nas condições em que foi desenvolvida? 
Que relações estabeleço entre os meus saberes, os saberes dos alunos e os 
saberes efetivamente trabalhados?) 

 Como e onde aprendi o que fiz? 

 O que fiz e como fiz é importante para o desenvolvimento de quais 
conhecimentos/saberes? 

 
RECONSTRUIR (responde as perguntas: o que poderia fazer diferente? O que 
tenho que fazer para mudar minha prática?) 

 Se fosse ministrar essa aula novamente, o que faria diferente? Por quê? 

 O que poderia ser feito para melhorar a organização do ensino-
aprendizagem nessa aula?  

                                                                  

     Fonte: Adaptado de Smyth (1991a, 1991b) e Magalhães (2004). 
 

No processo de investigação e formação que buscamos desenvolver ao 

longo deste trabalho, a ação do descrever teve como objetivo, em um primeiro 

momento, oportunizar as partícipes a sistematização das ações desenvolvidas, o 

que confere a esse momento um caráter de rememorização das ações com o 

suporte do vídeo, permitindo que o sujeito se veja em ação a posteriori; e, em um 

segundo momento, permitir a todas as partícipes compartilhar ideias, práticas e 

saberes mediante um debate reflexivo-crítico e colaborativo das práticas 

desenvolvidas em sala de aula.  

Ao tomarmos por base a orientação de que a descrição é um momento 

em que relatamos as ações, situando-as em um contexto, para responder ao 

questionamento – o que eu fiz? –, achamos por bem complementar essa proposta 

com mais quatro questões: que conhecimentos/saberes foram trabalhados na aula? 

Como orientei as atividades? Como os alunos participaram? Que objetivos foram 

atingidos?  

Nessa perspectiva, o descrever requer que os partícipes se voltem para 

as ações que desenvolveram e as exponham como realmente aconteceram; exige a 

capacidade de evocar as próprias ações sem posicionamentos ou valorizações. 

Através das imagens registradas em vídeo, as professoras tiveram a oportunidade 

de se verem, de se reconhecerem ou não no desenvolvimento de suas ações, o que 

fez desencadear reações diversas. Por exemplo, em uma conversa com uma das 

partícipes após ela ter assistido aos vídeos de suas aulas, questionamos: o que 
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achou? Ela me respondeu: “Um desastre!”. Esse é um tipo de reação algumas vezes 

esperado diante do impacto que a nossa imagem e postura causam ao fazermos 

uma auto-observação; a outra professora, em sua fala, reconhece que “muitas vezes 

a gente acha que está agradando e não está”. Esse processo de descrever a prática 

pode apontar, ainda, elementos que indiquem se em determinada prática há alguma 

espécie de conformidade ou de falta de luta, para compreender e, finalmente, 

desafiar nossa história como professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

(SMYTH,1991a). 

Na ação do informar, buscamos apreender os princípios e as teorias que 

sustentam as ações e o modo como foram construídos ao longo da história pessoal 

e profissional das partícipes. Para isso, necessitam responder aos questionamentos: 

o que essa prática significa? O que me motivou a agir dessa maneira? Qual o 

sentido dessas ações? De onde procedem historicamente as ideias e o agir 

incorporados nessa prática? O relato deve conter explicações, definições e aspectos 

que caracterizem o saber ensinar-aprender, tais como: papel do professor; tipos de 

tarefas; e abordagem dos erros, conceitos ou concepções sobre visão de construção 

de conhecimento. 

Nessa atividade, propusemos às partícipes que respondessem as 

seguintes indagações: por que optei por esses conhecimentos? O que ou quem me 

serviu de referência nesse meu agir? Que importância atribuo a essas ações 

desenvolvidas? Quais dificuldades observo na condução do processo de ensino-

aprendizagem? A que ou a quem atribuo essas dificuldades? Com essas questões, 

pretendíamos que as professoras refletissem sobre as teorias subjacentes ao seu 

fazer pedagógico, especialmente aquelas relacionadas ao processo de organização 

do ensinar e do aprender envolvendo, assim, os objetivos, a escolha dos conteúdos 

a serem trabalhados, os referenciais curriculares utilizados e as dificuldades 

inerentes ao processo. Pretendíamos, pois, captar os sentidos atribuídos pelas 

professoras à sua prática. 

Como nos ensina Smyth (1991a), teorizar e descrever uma prática é uma 

coisa, mas os próprios sujeitos serem capazes de interrogar e questionar sobre algo 

que estabelece a legitimidade da sua missão é completamente diferente. Dessa 

forma, se quisermos construir com as professoras a consciência do agir profissional, 

precisamos trabalhar esse aspecto da reflexão de forma que fique evidente que as 
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opiniões que temos sobre o ensino não são meras preferências idiossincráticas, mas 

sim o resultado de um processo de construção histórica e cultural.  

Nesse sentido, torna-se imperativo questionar nossos valores, crenças e 

atitudes frente ao processo de construção de conhecimentos nas práticas 

desenvolvidas, como forma de colocarmos em confronto os saberes práticos e 

teóricos através de uma série de questões norteadoras, que podem incluir: o que 

dizem minhas práticas sobre meus valores, suposições e convicções sobre o 

ensinar?  De onde essas ideias vieram?  Que práticas sociais são expressas nessas 

ideias?  O que me faz manter minhas teorias?  Que poder elas encarnam?  A quais 

interesses servem minhas práticas?  Partindo desse sentido da confrontação, 

trabalhamos essa ação com as partícipes a partir dos seguintes questionamentos: 

como e onde aprendi o que fiz? O que fiz e como fiz é importante para o 

desenvolvimento de quais conhecimentos/saberes? 

Na ação do reconstruir, esperamos que as professoras partícipes reflitam 

sobre quais saberes teóricos e práticos necessitam ser revistos, com vistas à 

mudança das práticas. Assim, suscitou-se este questionamento: o que posso e o 

que é necessário fazer para melhorar a organização do processo de ensino-

aprendizagem? Nesta investigação, essas ações orientaram a observação e a 

autoobservação, bem como o diálogo reflexivo sobre a prática desenvolvida pelas 

professoras partícipes, conforme descreveremos nos itens a seguir. 

 

2.5.1 Os estudos e encontros reflexivos 
 

 

Os encontros, as conversas e os estudos ocorreram em todos os 

momentos da pesquisa. De forma sistemática, organizamos quatro planos de estudo 

conforme os Apêndices D, E, F, G e H. Para o desenvolvimento desse procedimento 

nos inspiramos no ciclo de estudos reflexivos e nos seminários reflexivos. No âmbito 

da pesquisa colaborativa, esses procedimentos têm como objetivo evidenciar a 

importância do conhecimento teórico como fundamental para o exercício de uma 

prática consciente.  

O ciclo de estudos reflexivos parte da necessidade da reconstrução de 

saberes e de práticas com vistas ao desvelamento e à reconstrução das concepções 

e dos conceitos que norteiam o fazer educativo. O desenvolvimento do ciclo 
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reflexivo, como sugerem Aguiar e Ferreira (2007), reúne uma série de etapas, 

compostas pelos seguintes procedimentos: sondagem das necessidades formativas; 

apropriação de novos pressupostos teóricos conceptuais e re-elaboração dos 

conceitos e de sua significação prática. 

Os seminários reflexivos, como uma estratégia de formação de 

professores, conforme observado nos trabalhos de Grillo (1999), envolvem a análise 

de acidentes críticos (situações de ensino vivenciadas e relatadas pelos professores) 

como recurso para o estabelecimento da relação teoria-prática com vistas ao 

entendimento de conceitos envolvidos. Constituem, enfim, momentos de diálogo em 

que cada participante analisa e descobre os sentidos das experiências analisadas, 

bem como a necessidade de reconstruir os saberes nelas envolvidos. 

Em nosso contexto de pesquisa, preferimos utilizar a denominação de 

estudos e encontros reflexivos por que: em relação aos ciclos reflexivos, para o 

nosso objeto de estudo, não necessitávamos abarcar todas as suas etapas; em 

relação aos seminários, consideramos que não estávamos a analisar situações 

específicas, mas sim a realidade da prática percebida pelas partícipes, cujos 

aspectos delineados nas sessões reflexivas contemplaram a perspectiva da reflexão 

crítica e colaborativa da organização do processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, os estudos e encontros reflexivos foram tomados como momentos 

investigativos e formativos.  

O primeiro estudo de fundamentação da pesquisa foi sobre o sentido da 

colaboração, ocorrido no dia 25 de abril de 2008, na escola campo de pesquisa, em 

que estiveram presentes, além da partícipe pesquisadora, as três professoras que 

aderiram à pesquisa8. Ocorreu após o horário de aulas das partícipes e teve duração 

média de duas horas. Sobre esse tema, realizamos mais um estudo no dia 05 de 

maio, na escola onde as partícipes trabalham, após as aulas, na sala de 

professores, no qual estiveram presentes duas partícipes e a partícipe pesquisadora. 

Utilizamos não só neste estudo, mas também nos demais, uma metodologia que 

procurou trabalhar com a leitura de textos e a discussão dialogada, conforme 

podemos observar no Plano de Estudos I (Apêndice D). 

Tivemos um encontro com as partícipes para uma aproximação sobre a 

realidade de trabalho e de sua organização. Conversamos sobre os pontos de 

                                                 
8
 Nesse momento, contávamos com a adesão de três professoras.  
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partida para a organização do trabalho pedagógico. Nesse encontro, por iniciativa 

das próprias partícipes, tivemos acesso aos seus cadernos com os planejamentos. 

Ainda nesse encontro, solicitamos a escrita de relatos de aula. Esses relatos prévios 

tiveram como objetivo buscar as indicações para orientação das ações de pesquisa, 

notadamente quanto ao trabalho da reflexão intra e interpsicológica, bem como 

perceber previamente aspectos considerados importantes pelas professoras ao 

narrarem suas práticas. Também orientamos para que as professoras escrevessem 

seus relatos de vida e formação. Esse encontro aconteceu na escola, no dia 16 de 

maio de 2008; nele, estiveram presentes as partícipes Débora, Alice e Rita. 

No desenvolvimento da pesquisa, percebemos que os objetivos, 

princípios e papéis das partícipes na pesquisa nem sempre são compreendidos de 

forma imediata. Os estudos sobre os princípios da pesquisa já discutidos nos 

primeiros encontros necessitaram ser revisitados à medida que a pesquisa foi 

avançando. Nesse sentido, realizamos um encontro em que estudamos sobre a 

reflexão e os papéis das partícipes na pesquisa. Esse estudo aconteceu na escola, 

no dia 27 de junho de 2008. Participaram, além da partícipe pesquisadora, as 

professoras Alice e Rita. O estudo foi organizado e desenvolvido conforme Plano de 

Estudos II (Apêndice E). 

Realizamos ainda um encontro para orientação das sessões reflexivas. 

Achamos que essa orientação era necessária porque queríamos garantir o 

entendimento do processo, tendo em vista os objetivos da pesquisa. Para esse 

encontro, trouxemos exemplos do processo reflexivo de uma professora, 

esclarecendo as dúvidas sobre cada momento do processo reflexivo.  

Os estudos de aprofundamento teórico após o diagnóstico foram 

realizados conforme Plano de Estudos (Apêndice H). Esses estudos tiveram duração 

média de duas horas e foram realizados na sala do grupo de pesquisa do Núcleo de 

Estudos em Educação (NEEd/CAMEAM/UERN), com as seguintes temáticas: o 

conceito de ensinar, o conceito de aprendizagem e a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. Neles, buscamos articular os aspectos evidenciados no 

diagnóstico, como, por exemplo, o que se entende por construir conhecimento e o 

entendimento sobre a mediação e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento 

na perspectiva histórico-cultural. Fizemos uma seleção de textos, conforme a 

bibliografia que consta no plano, porém não foi possível trabalhar todos eles. 
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Conseguimos trabalhar apenas dois textos9, com algumas dificuldades, em virtude 

da necessidade de retomar a leitura de partes dos textos durante o estudo. Para a 

tese, não faremos uma análise específica desses estudos, mas buscaremos, na 

medida em que formos analisando o diálogo reflexivo, articular alguns desses 

momentos para demonstrar as dificuldades e os avanços no processo de 

reconstrução dos sentidos sobre o ensinar e o aprender.  

 

2.5.2 A observação colaborativa 
 

 

A observação também tem sido uma das técnicas privilegiadas nas 

pesquisas qualitativas. De acordo com o objeto e os objetivos da investigação, os 

procedimentos podem variar desde uma observação livre a uma forma mais 

estruturada. Nos estudos de Estrela e Estrela (2001), podemos observar vários 

exemplos de como essa técnica foi utilizada, desde uma perspectiva mais 

estruturada, com a utilização de roteiros de observação, a propostas mais próximas 

da que desenvolvemos em nosso estudo, em determinados momentos, com o apoio 

do registro em vídeo. (ESTRELA; ESTRELA, 2001).   

Entretanto, em qualquer uma das formas, observar não é simplesmente 

olhar. (TRIVIÑOS, 1987). A observação requer alguns critérios, como, por exemplo, 

o que observar, quando e por quanto tempo. No sentido que utilizamos, observar a 

realidade significar apreender o fenômeno estudado em suas múltiplas dimensões, 

considerando seu caráter histórico e processual.  

Assim, procuramos analisar os contextos e as práticas por meio das 

ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir, conforme proposto por Smyth 

(1991a, 1991b). As observações objetivaram desde a apreensão do ambiente, com 

suas singularidades e regularidades, ao registro das práticas, com vistas a subsidiar 

o diálogo reflexivo no decorrer do nosso trabalho. Utilizamos, como registro pessoal 

da investigadora, as memórias dos encontros e as gravações em áudio e vídeo das 

aulas. Para as partícipes, solicitamos relatos de aulas com o apoio do vídeo.  

 As observações e gravações das aulas ocorreram no período de 22 a 30 

de julho de 2008. Antes da gravação propriamente dita, realizamos testes de 

                                                 
9
 Os textos trabalhados foram: Palavra mágica: ensino, de Ibiapina (2007) e O problema do ensino e 

do desenvolvimento mental na idade escolar, de Vygotsky (2004). 
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gravação, procuramos nos familiarizar com a turma e ficamos por cerca de metade 

de dois períodos de aula em cada turma durante esse procedimento. A gravação foi 

realizada pela própria partícipe pesquisadora, utilizando apenas uma câmera 

filmadora, fixada em um tripé, permitindo-se a utilização dos recursos de 

aproximação e distanciamento das cenas, bem como o giro para captar os diversos 

ângulos da sala, de acordo como a movimentação da professora e dos alunos. 

Embora pareça haver certa limitação à utilização de apenas uma câmera, tendo em 

vista que em outras pesquisas observamos que houve a utilização de mais de uma, 

também manipuladas por terceiros, resolvemos trabalhar dessa maneira para que 

pudéssemos ser observadores colaborativos e amenizar os efeitos que a presença 

de um estranho causa ao ambiente da sala de aula, principalmente em situações de 

gravação em vídeo. Foram gravadas duas aulas de cada professora partícipe, com 

duração de cerca de quatro horas. Entregamos esses registros gravados em 

documento digital para cada uma das partícipes para que escolhessem uma das 

aulas para a reflexão no grupo, durante as sessões reflexivas, que detalharemos no 

item a seguir.  

 

2.5.3 As sessões reflexivas 
 

 

As sessões reflexivas, para Magalhães (2004), surgem da necessidade de 

propiciar contextos de formação do educador reflexivo fundamentado em uma 

prática crítica que possibilite aos professores analisarem a materialidade do seu 

discurso pedagógico e, assim, entenderem o significado das escolhas feitas na sala 

de aula e os interesses a que servem.  

Trata-se de um processo que não se faz sem algumas condições básicas: 

que aquele que tem a prática como objeto de reflexão esteja sempre aberto às 

críticas e disposto a repensar as suas práticas atuais e futuras, bem como a prática 

do outro; que aquele que participa da análise da prática do outro se esforce para 

repensá-la, recriá-la, em um exercício reflexivo que não pode desconsiderar o 

contexto social, político, histórico e cultural em que foi produzida. (FREIRE, 1998, 

1981).  

A reflexão crítica, orientada por uma série de questionamentos sobre as 

razões que embasam as escolhas feitas, envolve os participantes em um discurso 
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que se organiza de forma argumentativa e que é fundamental para que a 

colaboração aconteça e para que todos os participantes atuem com as mesmas 

possibilidades de participação. 

Além de permitir que se cumpra a dimensão da investigação e da 

formação, a sessão reflexiva também se pretende ação transformadora e 

emancipadora da realidade educativa. Porém, esse procedimento, na medida em 

que demonstra as potencialidades dos educadores, também pode colocar à mostra 

as suas dificuldades e contradições no processo de construção do conhecimento. 

Permite ainda aos partícipes perceberem os conceitos e saberes internalizados. 

(VYGOTSKY, 1991, 2005). 

Desenvolvemos com cada uma das professoras partícipes uma sessão 

reflexiva, a partir da seguinte orientação: cada partícipe teve a oportunidade de 

assistir ao vídeo integral da aula a ser objeto da reflexão e de elaborar 

questionamentos para serem debatidos no grupo. Cada sessão teve duração de 

cerca de três horas.  No início de cada sessão, fizemos a apresentação em vídeo de 

uma síntese da aula, logo após explicamos os objetivos e a importância do processo 

de reflexão; em seguida foi dada a palavra à partícipe para expor o seu relato 

autorreflexivo da aula; após, o diálogo reflexivo entre os pares. As sessões reflexivas 

foram gravadas em áudio e vídeo, sendo posteriormente transcritas. 

A sessão reflexiva da professora Rita foi a primeira a ser realizada, no dia 

13 de outubro de 2008, em uma das salas do CAMEAM/UERN, ambiente organizado 

com TV e vídeo. Com a presença das três partícipes, teve início às 14h e término às 

17h. O trabalho ocorreu do seguinte modo: primeiro, a professora expôs a sua 

reflexão sobre o descrever e o informar; depois, abrimos para a discussão. Logo 

após, demos continuidade com o confrontar e o reconstruir e a avaliação da sessão 

reflexiva ao final.  

A sessão da professora Alice foi a segunda a ocorrer, no dia 28 de 

outubro de 2008, na mesma sala da primeira sessão, em que estavam presentes as 

três partícipes, com início às 14h e término às 17h. Nessa sessão, trabalhamos todo 

o ciclo de uma só vez, isto é, a professora leu todo o seu relato e, em seguida, 

abrimos para o diálogo. Essa mudança de procedimento se deu porque no decorrer 

do próprio desenvolvimento das sessões avaliamos nossos procedimentos e, por 

sugestão do grupo, redirecionamos nossos trabalhos, pois tivemos dificuldades em 

separar essas etapas, embora cada uma tivesse um objetivo.  
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Na dinâmica do processo reflexivo desta pesquisa trabalhamos, ainda, 

com os relatos de vida e formação. No item a seguir, descreveremos esse 

procedimento, bem como seus objetivos nesta investigação. 

 

2.5.4 Os relatos de vida e formação 
 

 

Na abordagem da pesquisa colaborativa, as narrativas de vida e formação 

são tomadas como procedimentos formativos, permitindo aos partícipes 

sistematizarem suas experiências de forma reflexiva. (RIBEIRO; GUEDES, 2007). A 

mediação do trabalho biográfico que leva à narrativa, conforme aponta Josso (2004), 

permite-nos trabalhar com um material que traz as experiências consideradas pelos 

partícipes como significativas, na sua evolução como sujeitos aprendentes. Essas 

experiências significativas, considerando o questionamento que orienta a construção 

da narrativa, em nossa pesquisa, são aquelas que alteraram o modo de pensar e 

organizar o ensino-aprendizagem. 

Percebemos que escrever sobre quem somos e como nos formamos e 

expor essa história para o grupo seria também uma forma de quebrar pré-

concepções que temos sobre o outro, aproximando-nos como sujeitos aprendentes 

e coconstrutores de saberes. Assim fizemos: em um primeiro momento, solicitamos 

que as professoras relatassem os principais momentos dos seus processos de vida 

e formação; em um segundo, socializamos nossas histórias, refletindo sobre nossas 

vivências, contextos e percursos formativos, conforme podemos observar no Plano 

de Trabalho (Apêndice F). 

Quando solicitamos os relatos, tínhamos em mente que as professoras 

respondessem a seguinte proposta: relate aspectos que você considera importantes 

na sua história de vida e formação que marcaram o desenvolvimento pessoal e 

profissional, descrevendo, se possível, que conhecimentos ou vivências alteraram 

seu modo de pensar e organizar o ensino e a aprendizagem. Embora tenhamos feito 

essa solicitação, obtivemos relatos produzidos pelas partícipes em momentos 

distintos. O relato da professora Rita foi elaborado por ocasião da pesquisa, em que 

ela apresenta de forma sintética momentos de sua trajetória de vida, escolar e 

acadêmica. A professora Alice nos trouxe o seu memorial de conclusão do curso de 
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Pedagogia, escrito no ano de 2003, e a professora Débora sintetizou o seu memorial 

escrito por ocasião de uma seleção para pós-graduação. 

De posse dessas histórias, realizamos uma pré-análise, apresentada 

parcialmente em um artigo científico. (NASCIMENTO, 2008). A partir dessas 

análises, realizamos um encontro para socializarmos nossos percursos formativos, 

bem como nossas reflexões iniciais sobre o que diziam nossas histórias, que 

saberes revelavam, de forma a refletirmos sobre eles. Esse encontro aconteceu no 

dia 1o de outubro de 2008.  

No encontro, trabalhamos com os poemas “Infância” e “Confidência de 

Itabirano”, de Carlos Drummond de Andrade. Os referidos textos expressam os 

sentimentos do autor em relação às suas memórias de infância, origens, e foram 

escolhidos pela partícipe pesquisadora para reflexão de abertura nesse estudo 

porque estavam relacionados ao tema dos relatos de vida e formação. Refletimos 

sobre os seguintes eixos da análise: o lugar de origem como contexto de início da 

formação e constituição de valores e atitudes; as impressões sobre a escola, os 

professores e os métodos de ensino no início do processo de escolarização; e os 

saberes sobre o ensinar e o aprender construídos ao longo da formação e da 

carreira profissional. Nesse mesmo encontro, propusemos que refletíssemos ainda 

sobre: o que cada uma ainda poderia falar sobre si; o que ainda poderíamos falar da 

nossa formação e dos saberes construídos; o que ainda podemos falar de nossa 

prática e como avaliamos esse momento. Essa foi uma ocasião em que a 

pesquisadora aproveitou para falar sobre sua própria prática como professora, seus 

avanços e recuos, como forma de também expor para as partícipes que somos 

sujeitos inacabados e em constante transformação. 

  Através dos relatos de vida e formação, buscamos apreender os sentidos e 

significados sobre o ensinar e o aprender construídos ao longo dos processos de 

vida e trabalho das professoras partícipes.  

A seguir, apresentamos a síntese do percurso investigativo da pesquisa, 

para que possamos visualizar o período, os objetivos e o desenvolvimento de cada 

ação.  
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2.5.5 Síntese do percurso investigativo no campo empírico 

 

Ao longo desse percurso, de abril de 2008 a fevereiro de 2009, foram 

realizados 13 encontros, além do momento de observação e gravação das aulas, 

como sintetizamos no quadro a seguir: 

 

QUADRO 4 - Síntese do percurso investigativo-formativo 
 

DATA/MÊS/ANO ENCONTROS/AÇÕES OBJETIVOS DESENVOLVIMENTO 

11/04/2008 Encontro de adesão Conseguir a adesão 
dos possíveis 
partícipes. 

 
Estabelecer um 
cronograma inicial de 
trabalho. 

Para esse encontro, construímos 
um texto com o objetivo de 
apresentarmos a pesquisa, 
destacando-se: as questões 
norteadoras, os objetivos e a 
solicitação da adesão dos 
professores à pesquisa. 

Vários momentos Nos encontros realizados 
na escola, aproveitamos 
para observar o ambiente 
escolar e conversar com a 
direção. 

Contextualizar a 
realidade da escola nos 
aspectos físicos e 
político-pedagógicos e 
nas condições de 
trabalho. 

Observação do espaço físico e 
pedagógico da escola. 
Conversa com a direção da escola 
para a obtenção de dados e 
documentos da escola: calendário 
escolar, quadro de pessoal e PPP. 
 

25/04/2008 

 

Primeiro estudo de 
fundamentação. Tema: A 
pesquisa colaborativa: 
princípios. 
 

 
Compreender os 
fundamentos da 
pesquisa colaborativa. 

Elaboramos um plano de estudos. 
Selecionamos os textos. 
Realizamos o estudo a partir do 
texto “A pesquisa colaborativa na 
perspectiva sócio-histórica”. 

05/05/2008 Retomada do estudo 
sobre os pressupostos 
teórico-metodológicos da 
pesquisa colaborativa. 

Retomamos o sentido da 
colaboração como um dos 
princípios norteadores da pesquisa 
colaborativa.  

16/05/2008 Encontro para conversa 
sobre como organizam as 
situações de ensino. 
 

Aproximar-se da 
realidade da prática das 
professoras através: de 
conversa com as 
professoras sobre os 
pontos de partida para 
o ensinar-aprender, dos 
relatos de aulas e de 
suas histórias de vida e 
formação. 
 

Dando início ao processo de 
diagnóstico dos saberes prévios das 
professoras na organização do 
ensino-aprendizagem, mantivemos 
uma conversa com as professoras 
sobre como planejam e sobre os 
referenciais que utilizam. Nessa 
ocasião, entregamos e explicamos 
dois roteiros, um para o relato de 
suas histórias de vida e formação 
profissional, o outro para o relato de 
uma aula. 

27/06/2008 Estudo sobre o papel do 
professor pesquisador e 
das partícipes na 
pesquisa colaborativa 
 

Retomar os objetivos da 
pesquisa; esclarecer os 
papéis das partícipes 
no processo. 

Sentimos a necessidade de 
esclarecer mais uma vez os 
objetivos da pesquisa e enfocar o 
papel da pesquisa e das partícipes 
no contexto de uma pesquisa 
colaborativa. Para isso, construímos 
um texto e discutimos com as 
partícipes.  

22 a 30/07/2008 Observação e gravação 
de aulas. 

 Gravamos de cada professora cerca 
de 8h/aula, em dois dias de aula de 
cada uma das professoras. 
Registramos em vídeo. Entregamos 
para cada professora um DVD e um 
roteiro para orientação da reflexão 
intrapsicológica. 

20/08/2008 Encontro de orientação Orientar o processo de Nesse encontro, trabalhamos com 
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Para a sessão reflexiva 
das aulas. 

reflexão. as partícipes orientações sobre 
como desenvolver a reflexão 
intrapsicológica. 

11/08 a 
30/09/2008 

Reflexão intrapsicológica.  Nesse período, as partícipes 
escreveram o texto da reflexão 
intrapsicológica com o apoio do 
vídeo. 

01/10/2008 Relatos de vida e 
formação: sessão 
reflexiva. 

Socializar as histórias 
de vida e refletir sobre 
os aspectos que estas 
informam sobre o 
desenvolvimento 
profissional. 

Momento de socialização das 
nossas histórias de vida e formação. 

13/10/2008 Sessão reflexiva da 
professora Rita. 

Desenvolver crítica 
sobre a prática. 

Reflexão crítica. 

28/10/2008 Sessão reflexiva da 
professora Alice. 

Desenvolver reflexão 
crítica sobre a prática. 

Reflexão crítica. 

15/12/2008 e 04 
e 05/02/2009 

Estudos reflexivos. Articular os dados dos 
diagnósticos com uma 
reflexão teórica. 

Esses estudos foram desenvolvidos 
a partir da leitura dos textos, 
realizamos uma reflexão sobre o 
ensinar e aprender. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
 

 2.6 REFERENCIAIS DE ANÁLISE 
 

O plano de análise foi pensado tomando por base as dimensões da 

investigação e da formação que perpassam a abordagem da pesquisa colaborativa. 

Os princípios que fundamentam esta investigação possibilitam dizer que 

trabalhamos com uma quantidade de dados que foram construídos 

processualmente, mediante as condições de produção de determinado contexto 

reflexivo e dos sujeitos envolvidos nesse processo. Produzimos e tratamos um 

conjunto de dados que tem relações com saberes construídos a partir de processo 

histórico de desenvolvimento pessoal e profissional e com a realidade das práticas 

descritas e refletidas pelas partícipes em processos individuais e em grupo.  

Ao partirmos da compreensão dos saberes docentes enquanto saber de 

relações que integra os processos de ensinar e aprender e de abordagem de 

pesquisa que considera imprescindível a coconstrução reflexiva de saberes, 

encontramo-nos com a necessidade de considerar a linguagem como mediadora 

desse processo, assim como a relação entre aprendizagem e desenvolvimento em 

uma perspectiva histórico-cultural. Nesse sentido, explicitar o modo como 

compreendemos a linguagem e sua produção tornou-se imperativo nesse contexto. 

Para isso, estamos considerando os estudos de Bakhtin (2002, 2003) como 

referência teórica, especialmente as suas discussões sobre linguagem e discurso, 
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contextos enunciativos, o tema e as significações. No que tange à perspectiva 

histórico-cultural, interessa-nos compreender a relação entre ensino, aprendizagem 

e desenvolvimento, bem como as noções de mediação e internalização 

desenvolvidas por Vygotsky (1991, 2005).  

Nesta sessão, sublinhamos a importância da dimensão relacional dos 

saberes docentes, na qual as discussões de Freire (1976, 1985, 1998, 2006), 

Bakhtin (2002, 2003) e Vygotsky (1991, 2005) nos permitiram analisar, através de 

uma reflexão crítico-colaborativa, os saberes mobilizados pelas professoras na 

organização do ensino-aprendizagem, como passaremos a detalhar. 

 

2.6.1 Linguagem e Discurso em Bakhtin: o enunciado, o tema e a significação  
 

Conforme observamos nos trabalhos de Bakhtin (2002, 2003) e nos textos 

dos estudiosos do pensamento desse autor, como Souza (1995) e Brait (2005), a 

concepção de linguagem que Bakhtin desenvolveu parte de uma crítica às correntes 

teóricas da linguística contemporânea, tais como: o objetivismo abstrato, 

representado pelas ideias Saussure, e o subjetivismo idealista, representado, em 

especial, pelo pensamento de Humboldt. Quando submete essas correntes a uma 

rigorosa crítica epistemológica, Bakhtin vai demonstrar que o objeto de cada uma 

delas, ao reduzir a linguagem a um sistema abstrato de formas (objetivismo abstrato) 

ou à enunciação monológica isolada (subjetivismo idealista), constitui, por si só, um 

obstáculo à apreensão da natureza real da linguagem como código ideológico. 

(SOUZA, 1995).   

Em contraposição a essas correntes, Bakhtin (2002) define a linguagem 

como um fenômeno social, histórico e, consequentemente, ideológico. Dessa forma, 

diferentemente de conceber a linguagem como um universo de signos que serve 

apenas como instrumento de comunicação, agindo de forma neutra, inocente, 

natural, propõe a noção de linguagem como produção social, lugar de conflito e de 

confronto ideológico, compreendendo os processos que a constituem como 

históricos e sociais.  

A categoria básica da sua concepção de linguagem é a interação verbal, 

cuja realidade fundamental é seu caráter dialógico. O autor considera o dialogismo o 

princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso. Entende a 

enunciação como produto da interação verbal e propõe que “o centro organizador de 
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toda a enunciação, de toda a expressão não é interior, mas exterior: está situado no 

meio social que envolve os indivíduos”. (BAKHTIN, 2002, p. 121). Desse modo, os 

sentidos das palavras são determinados pelo contexto. Eles não existem em si 

mesmos, como algo já dado. São elaborados nas enunciações concretas e 

fortemente influenciados pelas organizações hierarquizadas. Os lugares sociais 

daqueles que tomam a palavra e os modos como o fazem, da mesma maneira que 

os lugares sociais, a partir dos quais os sujeitos apreendem e elaboram a ideia do 

outro, são constitutivos do sentido e de sua aceitabilidade ou não.  

Para o referido autor, a prática viva da língua não permite que os 

indivíduos interajam com a linguagem como se esta fosse um sistema abstrato de 

normas, pois, como ele próprio diz, “na prática viva da língua, a consciência 

linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de 

formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos 

contextos possíveis de uso de cada forma em particular”. (BAKHTIN, 2002, p. 95). 

Com essas ideias, esse autor demonstra que quando falamos não pronunciamos 

apenas palavras isoladas, mas construímos enunciações precisas que implicam 

sempre um contexto ideológico preciso, como explica o próprio Bakhtin (2002, p. 95, 

grifo do autor):  

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 

 

Nesse sentido, para Bakhtin (2003), o emprego da língua efetua-se sob a 

forma de enunciados, sejam orais, sejam escritos, os quais refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada campo, não somente com os seus recursos 

linguísticos e lexicais, mas igualmente com todas as possibilidades inesgotáveis e 

multiformes da atividade humana. 

Embora admitindo o caráter individual e particular de cada enunciado, 

Bakhtin (2003) reconhece que cada campo de utilização da língua elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais ele denomina de gêneros do 

discurso. Assim, ele identifica alguns gêneros, tais como: gêneros retóricos (jurídicos 

e o político) e os gêneros discursivos do cotidiano (em que predominam as réplicas 

no diálogo). O autor faz outras distinções mais complexas e classifica ainda os 
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gêneros em primários e secundários para demonstrar a importância de 

considerarmos a natureza e a forma dos enunciados para que possamos reconhecer 

como os aspectos históricos e ideológicos marcam as relações da língua com a vida. 

Assim, para Bakhtin, os enunciados e seus tipos (os gêneros do discurso) 

são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. 

Nesse contexto, o enunciado torna-se a unidade real de análise das 

interações verbais, sejam elas expressas nas formas de discursos orais ou escritos, 

porque para Bakhtin (2003, p. 274) “o discurso só pode existir de fato na forma de 

enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso”. Assim, por 

mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu volume ou conteúdo, estas 

possuem alguma unidade e peculiaridades comuns. Os limites de cada enunciado 

são definidos, em um primeiro momento, pela alternância dos sujeitos no discurso; 

em um segundo, e de forma mais precisa, Bakhtin estabelece que o mais importante 

critério de conclusibilidade do enunciado vem a ser a possibilidade de responder a 

ele. As relações dialógicas que se realizam por meio dos enunciados e a construção 

ideológica das enunciações podem ser compreendidas quando o autor caracteriza o 

que vem a ser o tema e a significação. 

O tema, para Bakhtin (2002, p. 132, grifo do autor), possui um sentido 

único e pertence a cada enunciação como um todo: “a significação é o efeito da 

interação do locutor e do receptor produzido através do material de um determinado 

complexo sonoro”. Assim, a cada palavra, a cada pergunta e a cada resposta que 

enunciamos, estamos a produzir processos de significação e de compreensão. Para 

esse autor, a compreensão é uma forma de diálogo. Conforme Bahktin (2002), além 

do tema e da significação, toda palavra usada em uma situação real possui não 

apenas tema e significação, mas também um acento de valor ou apreciativo, cujo 

exemplo é a entoação expressiva, que é determinada pela situação social em que se 

desenvolve o diálogo. 

Na obra bakhtiniana, sentido é uma categoria central que é interpretada 

pelo autor em uma perspectiva filosófica e dialética. Considera o significado como 

algo estático, pertencente ao âmbito da linguística. Por significação, ele entende que 

na enunciação são os elementos que são reiteráveis e idênticos cada vez que são 

repetidos. Para Bakhtin (2003), o sentido se refere às respostas e às perguntas. 

Nessa perspectiva, aquilo que nada responde se afigura sem sentido, afastado do 

diálogo. O significado está excluído do diálogo, mas abstraído dele de modo 



71 

 

deliberado e convencional. Nele, existe uma potência de sentido, pois, para Bakhtin 

(2003, p. 382),  

 

o sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente 
em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja como uma 
pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão. Ele deve 
sempre contatar com outro sentido para revelar os novos elementos 
da sua perenidade (como a palavra revela os seus significados 
somente no contexto). [...] Não pode haver um sentido único (um). 
Por isso não pode haver o primeiro nem o último sentido, ele está 
sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a 
única que pode existir realmente na sua totalidade. Na vida histórica 
essa cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo seu isolado se 
renova mais e mais, como que torna a nascer.  

 

Segundo essa distinção, a significação é um estágio inferior da 

capacidade de significar, e o tema, um estágio superior da mesma capacidade. A 

significação existe como capacidade potencial de construir sentido, própria dos 

signos linguísticos e das formas gramaticais da língua. Entretanto, é o sentido, 

potencialmente infinito, que esses elementos historicamente assumem, em virtude 

de seus usos reiterados. (CEREJA, 2008). 

Ao compreendermos a pesquisa nas ciências humanas como relação 

entre sujeitos possibilitada pela linguagem, as diversas situações dialógicas criadas 

nesta pesquisa através da reflexão e da colaboração possibilitaram a circulação e a 

troca de vários discursos, que necessitam ser analisados em uma perspectiva 

dinâmica, processual e histórica. Desse modo, entendemos que os pressupostos 

bakhtinianos sobre dialogia, tema, sentido e significação nos possibilitam esse olhar. 

Ao darmos continuidade às leituras sobre os pressupostos teóricos que 

fundamentam esta investigação, consideramos, ainda, as contribuições de Freire 

(1976, 1985) e da dialética materialista sobre as categorias da relação e do diálogo. 

Assim, no item a seguir, explicitaremos esses pressupostos, bem como sua 

necessidade no contexto desta investigação.  
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2.6.2 A categoria da relação e do diálogo: contribuições de Paulo Freire e da 
dialética materialista 
 

 

As discussões que temos feito sobre os saberes que se entrecruzam no 

processo de organização do ensinar e do aprender nos levaram ainda às categorias 

da relação e do diálogo em Freire (1976, 1985, 1998, 2005, 2006) e da contradição 

da dialética materialista, as quais nos ajudaram também a construir os dispositivos 

de análise que nos permitiram olhar os dados e deles captar os sentidos e 

significados que possibilitassem compreender e construir o discurso sobre o objeto 

em estudo.  

A categoria relação marca o pensamento freireano, nessa perspectiva, 

relação em Freire é, ao mesmo tempo, uma categoria de análise e uma atitude. 

(SANTIAGO, 2006). Como categoria de análise, tem função explicativa. Enquanto 

atitude, traduz uma postura do sujeito frente ao outro, ao mundo e aos objetos de 

conhecimento. Nesse sentido, Santiago (1998, p. 37) nos aproxima de uma 

compreensão da relação como  

 

uma categoria síntese ao reunir em torno de si os princípios básicos 
da educação crítica e dos processos metodológicos para um ensino 
crítico e criativo. É ela que atribui significado à pedagogia crítica ao 
não distanciar os termos, aproximar o(s) sujeito(s) e objeto(s) da 
ação sociocultural-educativa. É na relação como horizontalidade e 
como crítica a verticalidade que em Freire as noções de poder, de 
participação, de produção vão ganhando sentido e dão direção 
política.  

 

Nesse entendimento, enquanto categoria síntese, a relação traz para o 

diálogo uma dimensão crítica e criativa que nos possibilita pensar o ensino como 

uma ação política e educativa. 

Cheptulin (1982), ao discutir as categorias e leis da dialética materialista, 

também aponta um sentido sobre o conceito de relação. Para esse autor, há uma 

substancial diferença entre o conceito de ligação e o de relação. Nesse sentido, diz: 

“a ligação é a relação entre os objetos da realidade. Mas nem toda relação é ligação. 

O conceito de relação é mais vasto do que o de ligação” (CHEPTULIN, 1982, p. 

176), porque a relação engloba não apenas a ligação entre os fenômenos, mas 

igualmente seu isolamento, sua separação, ou seja, sua interdependência e uma 
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certa independência, demonstrando assim que, num sistema de relações, as 

diferentes formações materiais mantêm uma relativa autonomia em relação umas 

com as outras.  

Essa forma de tratar a relação como um movimento dialético de 

interdependência e independência nos remete à compressão dos saberes docentes 

como um saber de relação em partes autônomas e interdependentes aos contextos 

nos quais se formam e se transformam. No contexto desta análise, a relação se dá 

fundamentalmente a partir do diálogo, para se transformar numa relação 

epistemológica. (SANTIAGO, 2006).  

O diálogo é outra categoria básica do pensamento freireano. 

Considerando-o como “uma exigência existencial” (FREIRE, 2005, p. 91), 

primeiramente o autor nos diz o que o diálogo não é. O diálogo não é um ato de 

depositar ideias, nem uma espécie de palavreado para consumidores de discursos, 

nem uma discussão apaixonada em que cada um procura provar ao outro que tem 

razão; também não é um meio sutil de conquistar o outro. Para Freire (2005), o 

diálogo implica uma relação do tipo horizontal, que exige dos interlocutores um 

respeito mútuo e uma atitude de busca constante. 

O que pretendemos compreender com essa dimensão dialógica “não são 

os homens, como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem 

referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do 

mundo, em que se encontram seus „temas geradores‟”. (FREIRE, 2005, p. 101). Um 

trabalho que segue essa característica também não dispensa a necessária 

rigorosidade que a pesquisa científica exige. Assim, como nos ensina mais uma vez 

Freire (1985, p. 7), “é importante, contudo, sublinhar que a vivacidade do discurso, a 

leveza da oralidade, a espontaneidade do diálogo, em si mesmo, não sacrifica em 

nada a seriedade da obra ou a sua necessária rigorosidade”.  

Esses pressupostos nos possibilitam considerar as categorias da relação 

e do diálogo necessárias para o entendimento do posicionamento dos sujeitos frente 

ao outro e ao objeto de conhecimento. Nesse propósito, consideramos, ainda, a 

necessidade de articular as leis da dialética ao referencial de análise, principalmente 

as do geral, do particular e da contradição, conforme discutiremos a seguir.  
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2.6.3 O geral, o particular e a contradição 
 

 

Na perspectiva da dialética materialista, se estudarmos um objeto do 

ponto de vista das categorias do singular e do geral, devemos colocar em evidência, 

por um lado, as propriedades e ligações de caráter únicas, próprias somente a esse 

objeto e, por outro, as que se repetem e que são próprias a toda uma série de 

objetos. Trata-se, pois, de evidenciar não o que é único (não repetitivo), mas de 

estabelecer a identidade (a semelhança) e a diferença entre os objetos 

confrontados. 

Isso torna necessário opor o geral ao particular e não ao singular, de 

modo que o que distingue os objetos confrontados constitui o particular e o que 

exprime sua semelhança é o geral. Cada formação material representa a unidade do 

geral e do particular, isto é, a unidade do que o identifica de outras formações 

materiais, assim como a unidade do que o distingue. Dessa lei, depreende-se a 

seguinte conclusão, nas palavras de Cheptulin (1982, p. 198): “para poder formar 

uma representação exata de um objeto dado é necessário colocar em evidência o 

que o identifica e o que o distingue de outras formações materiais”. 

Nessa perspectiva, tomando essa categoria no contexto de nossa 

investigação, significa que na compreensão dos saberes que são mobilizados pelos 

docentes, na organização do ensino-aprendizagem, não basta somente identificar 

que tipo de saberes são esses, mas colocar em evidência o que identifica e 

distingue esse saberes uns dos outros, a partir de uma relação que se possa 

estabelecer entre estes e o contexto em que são mobilizados. 

A lei da contradição como unidade e luta dos contrários é considerada o 

núcleo da dialética materialista. No materialismo histórico dialético, para extrair do 

fundamento todos os outros aspectos e ligações necessárias que vão caracterizar a 

essência do objeto, é necessário considerar o aspecto determinante, a relação e a 

própria formação material em seu aparecimento e desenvolvimento. Isso supõe a 

evidenciação da fonte de desenvolvimento da força motora, que faz avançar e 

condiciona sua passagem de um estágio de desenvolvimento a outro. Essa fonte é a 

contradição, a unidade dos contrários. 

Os chamados contrários são os aspectos cujos sentidos de transformação 

são opostos e cuja interação constitui a contradição ou a luta dos contrários, por 
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exemplo, o singular e o geral, o conteúdo e a forma. Os contrários podem ser de 

dois tipos: formais e concretos. O contrário formal representa a relação de existência 

de ausência de alguma propriedade ou indício. Essa relação representa sempre um 

único aspecto da relação real entre os contrários. Semelhantes contrários são 

analisados na lógica formal que proíbe afirmar e negar simultaneamente algo na 

mesma relação e sentido, por exemplo, “o céu é azul” e “o céu não é azul”. 

Já os contrários concretos, analisados pela dialética, estabelecem a 

relação de existência e da ausência mútua de alguma propriedade: por exemplo, 

semelhantes contrários como o escravo e o dono, o servo e o latifúndio, o operário 

assalariado e o capitalista. Todos esses contrários representam a existência do 

trabalho no trabalhador e a sua ausência, no explorador. Nessa perspectiva, os 

contrários concretos que sempre se excluem mutuamente na mesma relação são 

idênticos. A identidade é a relação de coincidência das propriedades, indícios e 

traços do objeto. (BURLATSKI, 1987). 

A contradição dialética é a unidade concreta dos contrários, em que existem 

elementos intermediários. A unidade dos contrários estabelece a reciprocidade, isto 

é, demonstra os aspectos ou tendências que não podem existir uns sem os outros. 

O desenvolvimento de um objeto consiste na evolução das suas 

contradições. O desenvolvimento de uma contradição necessita passar por duas 

etapas: a etapa da conformidade e a etapa da desconformidade. 

Ao nos fundamentarmos no materialismo histórico e dialético, essas 

categorias são importantes para a compreensão do objeto de estudo desta 

pesquisa, na medida em que pressupõem que analisemos as interações entre os 

sujeitos, seus saberes e suas práticas, observando-se suas singularidades, 

especificidades, bem como os seus avanços, limites e contradições. Além dessas 

categorias, destacamos no item a seguir as contribuições da abordagem histórico-

cultural para a compreensão dos saberes sobre o ensinar e o aprender.  

 

2.6.4 A abordagem histórico-cultural: a mediação, a internalização e a relação 
ensino-aprendizagem  
 

Ainda buscando as referências para a análise, estabelecemos o diálogo 

com teóricos da perspectiva histórico-cultural, procurando revisitar as principais 

abordagens psicológicas que contribuem para significar o que se entende por 
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ensinar e aprender. Conforme aborda Gómez (2000), o conceito de aprendizagem é 

um conceito prévio, um requisito indispensável para qualquer elaboração teórica 

sobre o ensino. Nesse sentido, Rey (2006) destaca o caráter singular do processo 

de aprender, o qual vai implicar a necessidade de refletirmos sobre os processos 

pedagógicos e sobre os aspectos que posicionam o aluno como sujeito da 

aprendizagem.  

As análises realizadas sobre as diferentes teorias psicológicas da 

aprendizagem (conducionistas, tratamento da informação, cognitivistas, 

aprendizagem significativa e histórico-cultural) evidenciam não somente uma 

disparidade de enfoques, mas, sobretudo, que há posicionamentos epistemológicos 

divergentes. Não faremos neste trabalho um exame exaustivo dessas abordagens, 

tendo em vista a existência de estudos que já o fizeram10. Trataremos apenas da 

abordagem histórico-cultural, pois ao tomarmos a perspectiva epistemológica de 

construção do conhecimento enquanto atividade social, historicamente situada e 

mediada pela linguagem, essa abordagem nos fornece o arcabouço teórico que dá 

sustentação à reflexão inter e intrapsicológica desenvolvida com as professoras 

partícipes para compreendermos os saberes docentes mobilizados na organização 

do ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva histórico-cultural, tudo o que é especificamente humano e 

distingue o homem de outras espécies tem sua origem na vida em sociedade. Dessa 

forma, o princípio que vai orientar os estudos dessa abordagem, especialmente os 

de Vygotsky, diz respeito à dimensão histórico-cultural do psiquismo.  

Vygotsky (1991, 2004, 2005) ao longo de sua obra procura caracterizar os 

aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como 

essas características se formaram ao longo da história e de como se desenvolveram 

durante a vida de um indivíduo. O referido autor centra sua discussão em três 

aspectos fundamentais: a relação entre os seres humanos e o ambiente físico e 

social; as formas de atividades que fizeram com que o trabalho se tornasse o meio 

fundamental de relação entre o homem e a natureza; a natureza das relações entre 

o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem. Nesse processo, investiga 

temas como: a contribuição da fala para o desenvolvimento estrutural da atividade 

                                                 
10

 Pozo (2002); Coll, Palacios e Marchesi (1996), dentre outros. 
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prática; o desenvolvimento da percepção e da atenção; a origem social dos signos e 

o seu papel no desenvolvimento individual. 

Ao compreendermos os saberes docentes enquanto saberes de relações, 

cujos processos de significação são social e historicamente construídos, algumas 

categorias dos estudos de Vygotsky são relevantes no contexto desta investigação, 

porque nos auxiliam a entender tais processos, especialmente a relação entre 

ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, trabalhamos com as seguintes 

categorias: o significado e o sentido da palavra, o conceito de mediação e 

internalização e as relações que o referido autor estabelece entre aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Ao contrapor-se aos estudos das teorias associacionistas e da Gestalt, 

Vygotsky (2005) buscou construir uma nova abordagem para o estudo dos 

fenômenos psicológicos. Nesse sentido, ele formula outro método de análise, o qual 

denomina de análise em unidades. Para o termo unidade, ele se refere a um tipo de 

análise que conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser 

dividido sem que as perca. Ao tratar da relação entre pensamento e linguagem, 

Vygotsky (2005, p. 5) diz que “é no significado da palavra que o pensamento e a fala 

se unem em pensamento verbal”. Assim sendo, é através do significado que 

podemos compreender e encontrar respostas para as relações entre pensamento e 

fala. Conforme esse autor, cada palavra já é uma generalização, portanto não se 

refere a um único objeto. Dessa forma, o significado da palavra como uma unidade 

de análise do pensamento e da linguagem assume nos estudos vygotskyanos o foco 

de sua atenção. 

Articuladas a essas discussões, outras elaborações revelam as 

preocupações do autor com a dinâmica dos significados na linguagem, o que o leva 

a abordar não só o significado, mas também o sentido da palavra. Conforme 

observamos nos estudos de Vygotsky e em outros autores que analisam o 

pensamento do autor, como: Smolka (1994, 2000), Souza (1995), Fontana (2005), 

Góes e Cruz (2006) e Molon (2010), o sentido é tratado por Vygotsky, 

principalmente, para estabelecer distinções entre linguagem interna e externa, as 

características funcionais e estruturais da fala para o outro e para si. 

Ao abordar o sentido das palavras, Vygotsky nos possibilita compreender 

que estas não podem ser consideradas fora do seu acontecimento concreto, pois a 

variação dos contextos de sua ocorrência faz com que os sentidos sejam ilimitados e 
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mostrem-se sempre inacabados (GÓES; CRUZ, 2006). A exemplo da abordagem 

bakhtiniana, a ideia do contexto desenvolvida por Vygotsky sinaliza uma clara 

impossibilidade de tratarmos a palavra fora das condições de produção do dizer e da 

interpretação do que é dito. 

Outro aspecto destacado pelo referido autor é que a transmissão racional 

e intencional da experiência e do pensamento a outros requer sistema mediado, cujo 

instrumento é a linguagem, oriunda da necessidade de intercâmbio durante o 

trabalho. (VYGOTSKY, 2005). A atividade mediada é constituída por meio de um 

processo interpsicológico, cujo processo se desenvolve desde os primeiros 

momentos de vida, através de diferentes processos sociais. À medida que esses 

processos são internalizados, a atividade mediada se transforma em processo 

intrapsicológico, dando origem à atividade voluntária. (NOGUEIRA, 1994).  

Sirgado (2000) destaca a conversão como termo utilizado várias vezes 

por Vygotsky ao referir-se à transformação das relações sociais em funções 

psicológicas. Assim, utilizando-se de análises dos sentidos que o termo conversão 

tem para a física (mudança de um corpo de um estado a outro sem perder a suas 

propriedades essenciais, por exemplo, a água do estado sólido para o líquido); e do 

uso comum para designar a mudança por que podem passar a pessoas no campo 

das ideias, Sirgado (2000, p. 68) nos aproxima do sentido desse termo no contexto 

da teoria vygotskyana ao dizer que 

 

a  conversão supõe uma mudança de um estado ou condição “A” 
para um estado ou condição “B”, onde algo essencial permanece 
constante, tornando a conversão um processo reversível. Na 
conversão das relações sociais em relações intrapessoais, o 
elemento que permanece constante é a significação. Mas a 
significação social das relações é convertida em significação pessoal 
(“quase social”) dessas relações. Estas adquirem o sentido que lhes 
dá o indivíduo. 

  

 

Esse processo gera uma cadeia de significações, o que permite passar de 

uma significação a outra mediante a constante produção de sentidos nos processos 

dialógicos. Desse processo, a compreensão de que o indivíduo está envolvido numa 

ampla rede de relações diferentes nos possibilita compreendê-lo como uma unidade 

constituída por múltiplas relações, ocupando múltiplas posições no contexto dessas 

relações. A ideia de sujeito psicológico nos remete à compreensão de que “o sujeito 
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da relação não é o mesmo em todas as relações sociais” (SIRGADO, 2000, p. 72), o 

que significa dizer que as posições do sujeito da relação variam em função do outro 

sujeito dessa relação. 

Embora o termo conversão seja destacado por Sirgado (2000) e Molon 

(2010) como o mais fidedigno para explicar o movimento de transformação das 

funções mentais inferiores para as funções mentais superiores, outros autores têm 

trabalhado com a noção de apropriação como equivalente à noção de internalização, 

como é o caso de Smolka (2000). Para essa autora, o termo apropriação pode ser 

usado como equivalente à internalização, uma vez que esse termo supõe que o 

indivíduo toma “de fora” (de algum lugar) e de alguém (um outro), o que implica a 

ação de um indivíduo sobre algo ao qual ele atribui propriedade particular. Nesse 

caso, o termo apropriação, segundo a própria autora, “está permeado por outras 

significações importantes” e refere-se “a modos de tornar próprio, de tornar seu; 

também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente 

estabelecidos”. (SMOLKA, 2000, p. 28, grifo da autora). 

Vygotsky (1991) propõe, baseando-se na concepção que tinha Engels da 

atividade como motor na humanização, uma psicologia apoiada na atividade. Ao 

fundamentar-se no conceito de atividade, o referido autor considera que o homem 

não se limita a responder aos estímulos, mas atua sobre eles, transformando-os. Em 

virtude da utilização de instrumentos mediadores, o sujeito modifica o estímulo, não 

se limitando a responder à sua presença de maneira reflexa ou mecânica. A 

atividade é processo de transformação do meio através da utilização de 

instrumentos. (POZO, 2002). 

Vygotsky (1991) diferencia duas categorias de instrumentos em função do 

tipo de atividade que as torna possíveis. O tipo mais simples de instrumento seria a 

ferramenta, que atua materialmente sobre o estímulo, modificando-o. Entretanto, é 

na cultura que o indivíduo vai encontrar as ferramentas necessárias para modificar 

tanto seu meio quanto a si próprio. Nessa perspectiva, os sistemas de sinais ou 

signos constituem um segundo tipo de instrumentos, que produzem uma atividade 

adaptadora diferente, pois “a invenção e o uso de signos como meios auxiliares para 

solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, 

escolher, etc.)” (VYGOTSKY, 1991, p. 59) é análoga à invenção e uso de 

instrumentos do primeiro tipo, só que agora no campo psicológico. Dessa forma, ao 

contrário das ferramentas, o sinal não modifica materialmente o estímulo, mas 
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modifica a pessoa que o utiliza como mediador e, definitivamente, atua sobre a 

interação dessa pessoa com o seu meio. (POZO, 2002).  

Para Vygotsky (2004), a relação entre o ensino e o desenvolvimento da 

criança na idade escolar é questão fundamental, sem a qual o problema da 

psicologia pedagógica e da análise pedológica do processo pedagógico não pode 

ser só resolvido corretamente, nem sequer colocado. Nessa perspectiva, o referido 

autor atribui importância nuclear às relações existentes entre desenvolvimento e 

aprendizagem, pelas implicações desse aspecto tanto no diagnóstico das 

capacidades intelectuais dos aprendizes quanto na elaboração de uma teoria do 

ensino. Para ele, o que a criança realiza com a ajuda de outros pode ser mais 

indicativo de seu desenvolvimento mental do que o que ela já faz por si só. Dessa 

forma, a simples determinação dos níveis evolutivos reais não é suficiente para 

descobrirmos as relações desse processo evolutivo com as possibilidades reais de 

aprendizagem. É necessário, portanto, revelar no mínimo dois níveis evolutivos: o 

das capacidades reais e o das possibilidades de aprender com ajuda dos demais. A 

diferença entre esses dois níveis é o que Vygotsky (1991, p. 07) denomina “Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, por ele definida como 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de problemas, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes. 

 

 

Considerada não em termos estritamente biológicos, mas como os modos 

de atividades internalizados, a Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 

ou seja, funções que amadurecerão, mas se encontram ainda em estado 

embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 

desenvolvimento, em vez de “frutos” do desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1991, p. 

97). 

A Zona de Desenvolvimento Proximal ajuda a orientar a aprendizagem, 

numa perspectiva em que a “boa aprendizagem” é aquela que se adianta ao 

desenvolvimento. Desse ponto de vista, como diz Vygotsky (1991, p. 101),  
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[...] o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. 

 

Por esse entendimento, Vygotsky destaca a importância da aprendizagem 

para o desenvolvimento das funções psicológicas culturais e especificamente 

humanas. Desse modo, a escola deve esforçar-se em ajudar os alunos a 

expressarem e a desenvolverem essas capacidades, orientando não para os níveis 

que já foram atingidos, mas para os níveis potencialmente em desenvolvimento. 

A partir dos pressupostos teóricos refletidos ao longo deste trabalho, 

procuramos direcionar nossa análise buscando identificar nos diálogos reflexivos e 

autorreflexivos os seguintes aspectos: o enunciado, o tema, a mediação, os 

processos de internalização, os sentidos e os significados que nos possibilitam 

analisar os saberes mobilizados pelas professoras partícipes no processo ensino- 

aprendizagem. A seguir, detalhamos os textos selecionados e os procedimentos de 

análise. 

 

2.6.5 Os textos selecionados para análise 
 

 

Perseguindo a rigorosidade e a seriedade de que nos fala Freire (1985), 

buscamos orientar nossas análises tomando como referência o contexto enunciativo 

produzido nas seguintes situações: relatos de vida e formação; encontros e estudos 

reflexivos; observações colaborativas e sessões reflexivas. Vejamos na figura a 

seguir o plano geral da análise: 
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FIGURA 2 – Plano geral da análise da interação 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A perspectiva bakhtiniana sobre a linguagem aponta o texto ou discurso, 

em sua perspectiva falada ou escrita, como unidade básica de análise. Ao longo da 

pesquisa, mediante os vários procedimentos adotados, foi produzida uma 

quantidade considerável de discursos. Para fins de compreensão dos saberes 

mobilizados pela professoras na organização do ensinar e do aprender, 

selecionamos, conforme visualizamos na figura acima, os seguintes textos para 

análise: os relatos de vida e formação; os relatos autorreflexivos produzidos pelas 

partícipes sobre suas aulas; e os diálogos reflexivos com o grupo das professoras 

partícipes. Através desses diálogos, buscamos apreender os sentidos e os 

significados dos saberes mobilizados pelas professoras na organização do processo 

de ensino-aprendizagem, conforme categorias de análise detalhadas a seguir. 

 

2.6.6 A reflexão crítico-colaborativa: categorias de análise 
 

 

Tendo em vista que a busca da compreensão dos saberes mobilizados 

pelas professoras partícipes no processo de ensino-aprendizagem não se deu de 

qualquer forma, mas mediante processo de reflexão orientado pelas dimensões das 

ações reflexivas, conforme propõe Smyth (1991a, 1991b), consideramos necessário 

estabelecer algumas categorias para que pudéssemos analisar o processo reflexivo 
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desenvolvido com as professoras partícipes. Assim, tomamos os aspectos que 

caracterizam uma reflexão técnica, prática e crítico-colaborativa como orientadora 

dessa análise, conforme explicitados no quadro a seguir. 

 

QUADRO 5 - Categorias de análise da reflexão e da colaboração 

R
e
fl

e
x
ã
o

  
e
 c

o
la

b
o

ra
ç
ã
o

 

Técnica  Prática  Crítico-colaborativa  

Os 
questionamentos 
ficam restritos ao 
campo do 
descrever e do 
informar com foco 
no domínio da 
técnica – saber 
como fazer.  

Os questionamentos 
ficam restritos ao 
campo do descrever e 
do informar com 
preocupações sobre 
como, onde e por que 
as ações foram 
desenvolvidas – saber 
o que, como e por que 
fazer.  

 Os questionamentos estão centrados no 
confronto e na reconstrução com base em 
explicações teóricas e práticas; 

 Negociação de significados e sentidos; 

 Compreensão e questionamento tanto dos 
significados das ações quanto dos 
interesses a que servem; 

 Coprodução compartilhada de 
conhecimentos elaborados nas discussões 
que partem da relação entre as práticas de 
sala de aula e as teorias.  

Fonte: Adaptado de Magalhães (2004). 

 

Ao estabelecermos as dimensões da reflexão técnica, prática e crítico-

colaborativa como categorias para análise do processo reflexivo, consideramos a 

reflexão crítico-colaborativa como essencial à ressignificação dos saberes teóricos e 

práticos, tendo em vista que esta apresenta os critérios necessários para que esse 

processo aconteça. 

 

2.6.7 Procedimentos de análise dos relatos de vida e formação 
 

 

No decorrer do processo de análise dos relatos de vida e formação, 

realizamos leitura atenciosa desses relatos buscando apreender neles marcos da 

história pessoal que constituem o ser singular-plural, experiência pessoal e 

profissional enquanto referências para os saberes que mobilizam em suas práticas 

cotidianas. Dessa forma, através dos registros desenvolvidos ou ignorados, dos 

interesses, dos conhecimentos recorrentes e de suas valorizações, como nos indica 

Josso (2004), buscamos apreender os sentidos e os significados que o saber sobre 

o ensinar e o aprender foram assumindo ao longo da trajetória de vida e de 

formação dessas professoras.  
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A leitura desses relatos nos possibilitou constatar que as professoras 

deram ênfase aos seguintes aspectos: lugar de origem, destacando condições 

socioeconômicas, apoio e valorização à educação escolar por parte dos pais; 

vivências da infância; início da trajetória estudantil, com destaque para métodos de 

ensino adotados e o papel dos professores; constituição da família (o casamento 

como uma mudança importante na trajetória de vida); formação acadêmica, acesso 

à carreira docente e experiência profissional. Esses momentos constituem o que 

Josso (2002) chama de momentos divisores de água ou “momentos charneira”, os 

quais compõem a história da vida familiar, escolar e profissional. Na perspectiva de 

Bakhtin (2002, 2003), Vygotsky (1991, 2004, 2005), Freire (1976, 1985, 1998) e 

Charlot (2000), referencial teórico privilegiado nesta investigação, esses tempos e 

espaços constituem o material relacional, histórico e sociocultural que nos 

possibilitam apreender, no processo reflexivo intra e interpessoal, os saberes 

internalizados sobre o ensinar e o aprender ao longo do desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Assim, articulando as dimensões espaço-temporal e relacional, buscamos 

aprender os sentidos e significados narrados nessas histórias, conforme exemplo a 

seguir: 

 

QUADRO 6 - Exemplo de análise dos relatos de vida e formação 
Questão reflexiva: Relate aspectos que você considera importantes na sua história de 
vida e formação, os quais marcaram o desenvolvimento pessoal e profissional, 
descrevendo, se possível, que conhecimentos ou vivências alteraram seu modo de pensar 
e organizar o ensino e a aprendizagem. 
Objetivo: Identificar saberes internalizados ao longo do processo de desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
Momentos divisores de água/dimensões  

Saberes mobilizados Espaço-Temporal Relacional 

 Lugar de origem, ano 
em que nasceu. 

Ex: Nasci na pequena 
comunidade Torrões, zona 
rural a 04 (quatro) 
quilômetros da sede do 
município de Pau dos 
Ferros – Rio Grande do 
Norte, onde moro até hoje 
junto com meus pais, 
sendo a 5

a
 (quinta) filha do 

casal. 

 Pessoas, experiências, 
aprendizagens 

Ex: Meus pais agricultores 
alfabetizados, pessoas fortes 
e corajosas que enfrentaram 
baixos e altos em suas 
existências, mas sempre se 
preocuparam com a 
educação dos filhos, 
colocando na escola. 

Saberes da trajetória 
familiar: são saberes que 
expressam uma relação 
subjetiva e intersubjetiva, 
destacando acontecimentos, 
lugares e pessoas 
significativas relacionados às 
experiências familiares. 
Subcategorias: saberes 
genealógicos (origem 
familiar), saberes axiológicos 
(valores e atitudes). 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Os aspectos evidenciados no quadro acima, numa relação com a 

abordagem teórica desenvolvida ao longo deste trabalho, especialmente de 

Vygotsky, Bakhtin e Freire, foram tomados como referência de análise, uma vez que 

tais aspectos são constitutivos da relação eu-outro, que nos possibilita compreender 

os saberes construídos pelas professoras sobre o ensinar e o aprender. 

 

2.6.8 Procedimentos de análise dos diálogos 
 

 

As discussões bakhtinianas sobre dialogia nos levaram a entender que os 

gêneros do discurso não são meras modalidades de composição da linguagem, mas 

dispositivos de organização, troca, divulgação, armazenamento, transmissão e 

criação de mensagens em contextos culturais específicos. (MACHADO, 2005). 

Nessa perspectiva, os gêneros não podem ser pensados fora da dimensão espaço-

temporal em que foram produzidos.  

Desse modo, o processo dialógico desenvolvido entre os sujeitos adquire 

os matizes do contexto de sua produção. Ao considerarmos o conceito de gêneros 

do discurso desenvolvido por Bakhtin (2003), entendemos que os relatos 

autorreflexivos das partícipes constituem um gênero discursivo distinto dos discursos 

produzidos nos processos interacionais face a face, pelos seguintes motivos: a) no 

primeiro, predomina uma interação entre a partícipe pesquisadora e a professora da 

sala de aula, em que a própria professora através de um processo de auto-

observação e autorreflexão expressa seus saberes como uma atitude responsiva ao 

seu interlocutor principal; no segundo, a interação entre os sujeitos amplia-se e 

predomina a construção coletiva dos sentidos atribuídos aos saberes mobilizados 

nas práticas observadas. A especificidade da dimensão espaço-temporal de 

produção dos respectivos discursos nos fez optar por analisar as sessões reflexivas 

em dois tempos, lembrando que esse processo se deu em um continuum. Primeiro, 

analisamos os relatos autorreflexivos das partícipes considerando: os dispositivos 

teóricos de análise; as categorias empíricas que emergiram dos próprios relatos 

autorreflexivos das partícipes; a capacidade responsiva das partícipes às questões 

propostas no ciclo reflexivo; o enunciado, as enunciações e os saberes que deles 

emergem, conforme exemplo a seguir: 
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QUADRO 7 - Exemplo de análise dos diálogos 
Confrontação 
Questões reflexivas: 

 Como e onde aprendi o que fiz? 

 O que fiz e como fiz é importante para o desenvolvimento de quais 
conhecimentos/saberes? 

Enunciado Enunciações Saberes mobilizados 

Como cheguei a ser assim? 
Percebo que são pelas 
leituras, análises, reflexões e 
estudos de capacitações. 
Também vejo que tenho 
alguns ensinamentos 
construídos da família, 
hábitos que até hoje 
mantenho, como a 
honestidade, o respeito para 
com o outro, a atenção e a 
obediência de limites e 
regras. Por isso, preocupo-
me com a forma como as 
crianças se comportam, 
postura, tratamento com o 
colega, chamando a atenção 
deles, perguntando se está 
correto, como devemos agir... 
cobrando pôr em prática as 
normas de convivência 
elaboradas no início do ano 
letivo. 
 

 
Os saberes aprendidos 
através de estudos, reflexões 
e formações contínuas 
entrelaçam-se com os 
saberes axiológicos e 
implicam-se na pratica 
pedagógica, traduzindo-se 
em preocupações com o 
comportamento das crianças, 
postura e normas. 

Saberes aprendidos pelo 
processo de reflexão, 
estudos e formações 
continuadas. 
 
Saberes axiológicos 
aprendidos no contexto 
familiar. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Buscamos, através desses relatos autorreflexivos, compreender os 

saberes mobilizados pelas professoras na organização do processo ensino-

aprendizagem e, no processo dialógico entre os pares, construir sentidos coletivos 

para esses saberes e suas implicações para a dinamização do ensino-

aprendizagem. 

Compreender, como nos ensina Bakhtin (2003, p. 378), é impossível sem 

avaliação. O autor assim diz:  

 

 

Não se pode separar compreensão sem avaliação: elas são 
simultâneas e constituem um ato único integral. O sujeito da 
compreensão enfoca a sua obra com sua visão de mundo já 
formada, de seu ponto de vista, de suas posições. Em certa medida, 
essas posições determinam a sua avaliação, mas neste caso elas 
mesmas não continuam imutáveis: sujeitam-se à ação da obra que 
sempre traz algo novo [...]. O sujeito da compreensão não pode 
excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia aos seus 
pontos de vista e posições já prontos. No ato da compreensão 
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desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança e o 
enriquecimento mútuo.  

 

 

O princípio dialético no qual se fundamenta o pensamento bakhtiniano 

rejeita as dicotomias que isolam o fenômeno e o imobiliza. Por essa perspectiva, 

todo movimento é causado por elementos contraditórios que coexistem e constituem 

uma nova totalidade, ao construir uma visão totalizante e não fragmentária da 

realidade, enraizada na história e na compreensão de homem como conjunto de 

relações sociais. Assim, o pensamento desse autor resiste à ideia de acabamento e 

perfeição. Esse pensamento é semelhante ao de Vygotsky (2005), cujo método de 

análise em unidades propõe o estudo das relações entre pensamento e palavra, 

combinando aspectos, tais como: análise e síntese; intelecto e afeto. Isso porque, 

segundo o referido autor, a comunicação humana pressupõe uma atitude 

generalizante, o que significa dizer que não podemos analisar as propriedades das 

partes de um objeto ou fenômeno sem relacioná-las com o seu todo. 

Assim, articulando essas ideias ao nosso objeto de estudo, as reflexões 

aqui desenvolvidas não constituem a última palavra, mas são resultantes de diálogo 

crítico e colaborativo que aceita as vozes dissonantes para que possamos recriar um 

novo texto no diálogo com os outros. 

Nesse processo de reflexão, é importante considerar as múltiplas 

dimensões através das quais se relacionam os saberes docentes com os processos 

de ensino e de aprendizagem enquanto unidade dialética em constante movimento e 

mudança. Para esta análise, a primeira dimensão a ser considerada é a do contexto 

e das condições em que as professoras desenvolvem a sua ação, isto é, o que e 

como descrevem suas ações; a segunda, o que pensam as professoras sobre a 

ação que desenvolveram; a terceira diz respeito a que relações estabelecem entre a 

ação desenvolvida, os objetivos e as teorias que dão sustentação à sua prática; e, 

por último, que possibilidades estabelecem para a reconstrução dos seus saberes e 

de suas práticas.  

Trata-se, pois, da necessidade de construirmos uma análise que integre 

todo o processo desenvolvido em cada uma das fases do ciclo reflexivo, para que 

possamos apreender o movimento inter e intrapsicológico das partícipes em relação 

aos saberes que mobilizam no processo de organização do ensino-aprendizagem. O 
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percurso que seguimos foi o dos próprios sentidos atribuídos pelas professoras, 

através dos quais buscamos compreender os saberes mobilizados na organização 

do processo de ensinar e aprender a partir da auto-observação e autorreflexão sobre 

a prática.  

Para análise dos diálogos produzidos na reflexão com o grupo foram 

considerados os mesmos referenciais teóricos adotados na análise do diálogo 

autorreflexivo, entretanto estabelecemos como critério para a seleção dos trechos 

dos diálogos a serem analisados os seguintes temas: sentidos sobre o ensinar e o 

aprender; mediação e aprendizagem. Nessa perspectiva, selecionamos os diálogos 

em cuja reflexão emergiram esses temas. Expomos no quadro a seguir a síntese 

das categorias de análise que serão discutidas nos próximos capítulos. 

 

QUADRO 8 - Análise reflexivo-colaborativa dos saberes mobilizados 
 

LUGARES, TEMPOS E SABERES CONSTITUÍDOS NA VIDA, NA FORMAÇÃO ESCOLAR, 
ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

ENUNCIADOS ENUNCIAÇÕES/SABERES MOBILIZADOS 

DIZERES SOBRE SI 
 
 
 
 
 
DIZERES SOBRE O 
CONTEXTO DE TRABALHO 

 
Saberes da trajetória familiar 
Saberes da trajetória escolar 
Saberes da trajetória acadêmica 
Saberes da carreira profissional 
 
 
 
Saberes do trabalho vivido 

SABERES QUE TECEM O FAZER COTIDIANO 

Os dizeres das partícipes sobre 
o fazer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os saberes implícitos nos rituais iniciais da aula e na estrutura 
organizativa das aulas e nas rotinas pedagógicas 

 
Os saberes sobre os objetivos do ensino e da aprendizagem 
 
Os saberes sobre a relação teoria-prática 
 
Os saberes sobre as dificuldades no processo ensino-
aprendizagem: o que reconstruir? 

ENTRECRUZAMENTO DE PRÁTICAS, SABERES E SENTIDOS 
Diálogos entre as partícipes 
 
 
 
 
 

Sentidos sobre o ensinar-aprender 

 
Mediação e aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração da autora.
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3 LUGARES, TEMPOS E SABERES CONSTITUÍDOS NA VIDA, NA FORMAÇÃO 
ESCOLAR, ACADÊMICA E PROFISSIONAL 
 

 

Não há sujeito de saber e não há saber senão 
em uma certa relação com o mundo, que vem 
a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, 
uma relação com o saber. Essa relação com 
o mundo é também relação consigo mesmo e 
relação com os outros. Implica uma forma de 
atividade e, acrescentarei, uma relação com a 
linguagem e uma relação com o tempo. 
(CHARLOT, 2000, p. 63). 

 

O pressuposto que fundamenta essa tese é o de que a reflexão crítica e 

colaborativa desenvolvida com as professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental contribui para explicitar os saberes que mobilizam na organização do 

ensino-aprendizagem e suas implicações nesse processo. Nesse sentido, o objetivo 

deste capítulo é apresentar reflexões sobre os saberes mobilizados pelas 

professoras em suas histórias de vida, formação escolar, acadêmica e profissional. 

O diálogo com os relatos de vida e formação se constituiu em uma forma de 

apreensão dos saberes internalizados pelas professoras ao longo do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Destarte, este capítulo está dividido em duas sessões. Na primeira, 

refletimos acerca dos sentidos construídos pelas partícipes sobre o ensinar e o 

aprender ao longo do processo de desenvolvimento pessoal e profissional, de modo 

que possamos perceber a relação entre essas histórias e o saber-ser profissional. 

Na segunda, discutimos o contexto e as condições em que as partícipes 

desenvolvem as suas práticas, como uma forma de percebermos as relações entre 

esses contextos e os saberes mobilizados no processo de organização do ensino-

aprendizagem. 

 

3.1 O QUE AS PARTÍCIPES DIZEM SOBRE SI 
 

Conforme aprendemos com os princípios da pesquisa colaborativa, a 

construção de contextos colaborativos não se faz sem uma relação de confiança 

mútua e respeito ao outro. A epígrafe que abre este capítulo não foi escolhida por 
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acaso, já que expressa a compreensão de saber e de sujeito que orientou a reflexão 

ao longo deste trabalho. Nesse sentido, partimos de uma compreensão de sujeito 

enquanto ser social, cuja existência se concretiza na alteridade, na relação com o 

outro e com o mundo.  

Assim, nessa reflexão inicial, realçamos o sujeito enquanto um sujeito de 

saber, o qual difere do sujeito descrito pela filosofia clássica, que define a essência 

do homem pela razão; o sujeito torna-se humano na e pelas práticas sociais, por 

isso não está isento das paixões, dos desejos e da ideologia (CHARLORT, 2000), o 

que mostra a condição da sua inconclusão, ou seja, de que “estar sendo é condição 

entre nós para ser”. (FREIRE, 1998, p. 37). 

 Com base nesses fundamentos, buscamos o trabalho com os relatos de 

vida e formação como espaço de partilha de saberes, vivências e experiências 

formativas, pois, como nos ensina Josso (2008, p. 24), 

 
[...] esses relatos são, igualmente, abundantes em evocações de 
territórios, espaços e tópicos experienciais. [...] os relatos são 
territórios simbólicos abertos para uma pluralidade de outros 
territórios, que são o mesmo que terrenos férteis para aproximar os 
processos vitais e a criação de sentido para si, sentido partilhável 
com os outros no seio desse território ou de outros. 

 

Tomados como espaços de evocações experienciais, esses relatos, como 

diz a autora, são terrenos férteis para a construção de sentidos do que foram essas 

experiências para si, as quais, em um espaço de partilha, acabam por constituir 

sentido para os outros. Assim, entre os desafios do presente e a memória revisitada, 

entra em cena um sujeito que pensa a sua existencialidade e a sua individualidade 

em uma relação dialógica entre um eu e o outro, que “em nossas lembranças 

habituais do passado, o frequentemente ativo é esse outro, em cujos tons 

axiológicos recordamos a nós mesmos [...]”. (BAKHTIN, 2003, p. 140). Desse modo, 

os relatos de nossas vivências do passado revelam a nossa posição axiológica no 

contexto de uma coletividade: familiar, escolar, acadêmica e profissional, isto é, do 

nosso auditório social. (BAKHTIN, 2003). 

Ao elaborar uma narrativa de vida, o sujeito torna-se autor ao pensar sua 

vida na globalidade temporal, nas suas linhas de força e nos seus saberes. Através 

dessas histórias, queremos falar de lugares, tempos e aprendizagens das partícipes 

envolvidas na pesquisa. Nesse sentido, sem nos esquecermos das dimensões de 
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lugar como espaço geográfico e relacional, Schaller (2008) nos aproxima do 

entendimento de lugar como o espaço de crescimento conjunto. Ao nos remetermos 

a “lugares aprendentes” como espaços de relações do eu com os outros, esse autor 

mostra que todos os lugares são aprendentes “porque se constituem e aprendem ao 

mesmo tempo em que ensinam e constituem os atores que vivem neles”. 

(SCHALLER, 2008, p. 69). Por esse entendimento, através dessas histórias, falamos 

de vários lugares e tempos de aprendizagem: as nossas origens; os aspectos da 

infância; o início da escolarização; os professores e os primeiros tempos de escola; 

a formação na universidade; e de como nos tornamos professores e crescemos na 

profissão. Cada história construída em um espaço de interações sociais constitui o 

um e o múltiplo, o eu e o nós. Nesse sentido, o que cada uma de nós disse sobre si? 

 

A professora Rita 

 

No relato da professora Rita, destaca-se o discurso que nos permite 

identificá-la como uma pessoa que vive a sua trajetória de vida aprendendo; atribui 

importância aos valores adquiridos dos pais, a partir dos quais a persistência e a 

força de vontade traduzem a sua busca pelo crescimento pessoal e profissional. Eis 

um trecho do que disse a professora Rita sobre si: 

 

Uma pessoa vive a trajetória de sua vida aprendendo a partir das 
relações com os outros, e é este caminho de aprendizagem marcante que define 
a construção da identidade pessoal e coletiva, bem como os valores e a forma 
de atuar. 

É a partir desta reflexão que faço de forma crítica um pouco da minha 
história de vida escolar e formação que marcaram o desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

Nasci na pequena comunidade Torrões, zona rural, a 04 (quatro) 
quilômetros da sede do município de Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte, onde 
moro até hoje junto com meus pais, sendo a 5a (quinta) filha do casal. 

Meus pais agricultores, alfabetizados, pessoas fortes e corajosas que 
enfrentaram baixos e altos em suas existências, mas sempre se preocuparam 
com a educação dos filhos, colocando na escola. 

Em mil novecentos e oitenta (1980) comecei a estudar, foi um momento 
maravilhoso, apesar de a professora não ter nenhuma formação, apenas estava 
estudando o 1o grau maior. Sua metodologia consistia no uso da carta do ABC, 
todos os dias. 

Diante das dificuldades que existiam na época para estudar e a forma 
como os professores usavam para desenvolver o processo de alfabetização, 
com o interesse que tinha em estudar, consegui desenvolver com rapidez a 
leitura e a escrita. 
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Ao expressar-se como “uma pessoa que vive aprendendo a partir das 

relações com os outros”, a professora Rita nos remete para o sentido do 

inacabamento do ser humano (FREIRE, 1998), de que nos desenvolvemos em um 

processo relacional e dialógico. (BAKHTIN, 2002, 2003). Na continuidade do seu 

relato, a professora Rita ainda narra sobre seus tempos de escola, sua formação 

para o Magistério e a importância dos conhecimentos teóricos para a redefinição de 

sua prática em sala de aula.  

 

A professora Alice 

 

A professora Alice, como resposta ao nosso questionamento, trouxe-nos 

o seu memorial de conclusão do curso da graduação. Devido ao contexto e às 

condições em que o seu texto foi produzido (para avaliar suas aprendizagens no 

percurso formativo em um determinado curso), temos um texto demarcado em várias 

temáticas, quais sejam: vivências e descobertas estudantis; como me fiz professora 

e a busca de novas descobertas. Esse esclarecimento é importante porque toda a 

compreensão do diálogo se dá com base nas suas réplicas, na capacidade 

responsiva do sujeito, pois, conforme Bakhtin (2003, p. 279): 

 
 
A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do 
outro (outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode 
assumir diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, 
sobre suas convicções, respostas críticas, influência sobre 
seguidores e continuadores; ela determina as posições responsivas 
dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva [...]. 

  

  

Entendemos assim que essa foi a possibilidade encontrada pela partícipe 

Alice para responder ao nosso questionamento, seja porque já tinha um texto pronto 

e que poderia atender ao que estava sendo solicitado, seja porque talvez não 

tivesse tempo de reelaborar um outro texto. O que entendemos é que é necessário 

respeitar a vontade discursiva da partícipe, o contexto e a sua condição para 

responder ao que está sendo proposto. Mesmo considerando que a construção do 

discurso difere em função da “situação, da posição social e das relações pessoais 

de reciprocidade entre os participantes da comunicação” (BAKHTIN, 2003, p. 283), 

já que o contexto e as condições de produção foram outras e o pesquisador que 
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queiramos ou não está em uma situação privilegiada, o texto da professora Alice 

retrata seu itinerário formativo e, para nós, foi possível compreender sua relação 

com os saberes que foram, nesse processo, redefinindo sua posição sobre o ensinar 

e o aprender.  

Assim, no trecho a seguir, trazemos um momento do seu relato em que a 

professora nos expõe as suas origens, a sua relação com os pais e o início do seu 

processo estudantil: 

 

Vivências e descobertas estudantis 
Esse momento será único na minha vida, no qual irei relatar fatos 

importantes e necessários ao resgate de todo o processo que tenho percorrido 
durante a trajetória de minha vida estudantil, profissional e acadêmica. 

Nasci no dia 17 de março de 1969 no Sítio Grossos, município de 
Pau dos Ferros. Vinda de uma família de 06 (seis) filhos, sendo eu a mais nova. 

Minha mãe alfabetizada, mas sempre exerceu a função de 
doméstica, ajudava meu pai na colheita de legumes no período do inverno. 
Como morávamos na zona rural, a agricultura era o único meio de sobrevivência 
da família. E, portanto, sendo o meu pai analfabeto, teve poucas oportunidades, 
mas sempre nos deu o necessário [...]. 

Iniciei minha vida estudantil no ano de 1977, aos 7 anos de idade, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71, na Escola Municipal Vicente 
Sabino na zona rural no referido Sítio onde morei. Não era uma escola de boa 
qualidade, sua estrutura era muito restrita, apenas com uma sala de aula, uma 
cozinha e um simples banheiro, funcionava nos turnos matutino, intermediário e 
vespertino. 

 

Na continuidade do seu relato, a professora Alice apresenta aspectos da 

sua trajetória escolar, da sua relação com os saberes escolares, dos métodos de 

ensino, da sua entrada na profissão, do acesso ao ensino superior e das 

contribuições das diversas formações, especialmente da graduação em Pedagogia, 

para a redefinição de sua prática. Esses aspectos serão analisados de forma mais 

aprofundada no conjunto dos relatos. 

 

A professora Débora 

 

Embora tenhamos relatado na introdução deste trabalho alguns aspectos 

do nosso itinerário profissional, apresentamo-nos neste contexto como sujeito 

partícipe do mesmo processo dialógico, isto é, buscando responder ao mesmo 

questionamento. Assim, mostramos nossas origens, como nos constituímos (valores 
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e processo de desenvolvimento pessoal e profissional) e nosso lugar no mundo. 

Declaramo-nos ao outro pelas seguintes palavras: 

 

Falar do que foi, do que é e do que está sendo a trajetória de formação 
humana, acadêmica e profissional é, certamente, um momento no qual um longo 
caminho precisa ser refeito, e, nesse refazer, instantes importantes dessa 
trajetória serão lembrados, outros nem tanto, mas, com certeza, todos os 
momentos vividos e revividos constituíram e constituem esse processo de 
formação. 

Começo por dizer quem sou: um ser humano, individual e social, que 
vem se constituindo na vivência e na convivência com o outro, considerando a 
minha singularidade e individualidade. Uma pessoa que faz e está fazendo a sua 
história, com os demais, numa luta constante e incansável. Sou mulher, negra, 
nordestina, brasileira.  

Advinda de uma família humilde do interior do nordeste, mais 
precisamente do alto oeste do Rio Grande do Norte. Pertencente a uma família 
de quatro irmãos, sendo a primogênita. Filha de um profissional autônomo e de 
uma mãe que também se esforçou para ajudar meu pai em nosso sustento. Não 
tive tudo, mas não me faltou o suficiente para ter como herança – o que dizia o 
meu pai – o estudo. Nessa família de hábitos e condições modestas, recebi os 
primeiros ensinamentos e construí alguns princípios que os mantenho até hoje, 
como: a honestidade, a sinceridade e o respeito para com o outro. Do meu pai 
herdei a capacidade de dialogar, a perseverança e a coragem de lutar, sempre. 
Da minha mãe, a lealdade, a solidariedade e a capacidade de me indignar com 
as injustiças. 

Tive uma infância alegre, uma educação restritiva, na família e na 
escola, em que a criança não tinha muito espaço para se expressar. Acho que 
essa educação, de certa maneira, trouxe uma “certa dureza” e reserva ao meu 
modo de ser, que, continuamente, vem sendo arejado pelo convívio em outros 
ambientes e pessoas.  

 

Ao longo do nosso relato, ainda mencionamos o percurso estudantil, o 

contexto histórico e as transformações políticas socioculturais que vivenciamos 

nesse processo, que também serão analisados na relação com os relatos das 

demais partícipes. 

 

Os relatos no seu conjunto 

 

Pela análise das narrativas, pudemos observar o que foi aprendido em 

termos de um saber construído na vivência familiar e de um saber-ser profissional 

que se constituiu desde os saberes da trajetória escolar e acadêmica até os saberes 

da formação acadêmica e do exercício profissional, de tal forma que nesse processo 

foi possível tomarmos consciência das nossas relações com os outros e consigo 

mesmo em diversos contextos e situações. Para Josso (2002), há várias etapas, ou 
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níveis de reflexão, que podem ser desenvolvidas sobre as histórias de vida e 

formação. Nesse sentido, buscando respeitar as dimensões da investigação e da 

formação, esses relatos permitiram-nos não só uma aproximação aos nossos 

saberes de referência em uma perspectiva de sua construção histórica e 

sociocultural, mas também o exercício da alteridade (aprender com o outro e 

colocar-se no lugar do outro) através da socialização de nossas histórias ao 

percebermos as trajetórias de vida e formação como lugares de aprendizagem 

pessoal e profissional.  

Com foco naquilo que é particular, porque põe em evidência as relações e 

as propriedades únicas de um objeto, e no que foi geral pela confrontação entre o 

que foi único (não repetitivo) e o que teve uma identidade (semelhança) e diferença 

quando confrontamos os relatos de cada uma das partícipes, nesse movimento, 

trazemos a seguir as principais enunciações que emergiram dessas histórias quando 

analisadas no seu conjunto. 

 

3.1.1 O lugar de origem como contexto inicial da formação e constituição de 
valores e atitudes (saberes da trajetória familiar) 
 

 

Em nossos relatos, foi possível encontrar várias histórias que foram 

tecendo o nosso ser social e individual. Identificamos logo de início uma gênese, ou 

seja, uma história de vida em que falamos das pessoas e dos lugares que nos 

deram origem. Damo-nos a conhecer o mundo enunciando: primeiramente, o lugar 

onde nascemos e ocupamos na genealogia familiar – “Nasci na pequena 

comunidade Torrões, zona rural a 04 (quatro) quilômetros da sede do município de 

Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte, onde moro até hoje junto com meus pais, 

sendo a 5a (quinta) filha do casal” (professora Rita) –; quem foram os nossos 

progenitores – “Minha mãe alfabetizada, mas sempre exerceu a função de 

doméstica, ajudava meu pai na colheita de legumes no período do inverno” 

(professora Alice) –; os traços que herdamos de cada um – “Do meu pai herdei a 

capacidade de dialogar, a perseverança e a coragem de lutar, sempre. Da minha 

mãe, a lealdade, a solidariedade e a capacidade de me indignar com as injustiças” 

(professora Débora). Identificamos, pois, um universo de vozes que nos ajudam a 

compreender que o eu só existe em uma relação com o outro e, nesse sentido, “os 
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processos cognitivos provenientes de livros e do discurso dos outros e os que se 

desenvolvem em minha mente pertencem à mesma esfera da realidade” (BAKHTIN, 

2002, p. 58), isto é, “o indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua 

consciência, [...] enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e por 

seus desejos, apresenta-se como um fenômeno puramente socioideológico”. 

(BAKHTIN, 2002, p. 58). Nesse sentido, nossa individualidade é, por consequência, 

forjada nessas relações sociais.  

Nesse entrelaçar do eu com o outro no mundo, identificamos ainda uma 

história que fala das vivências na infância. Trata-se de um contexto que não nos é 

ignorado, porque é constitutivo da nossa cultura e da nossa identidade. As 

lembranças da infância circunscrevem-se em um tempo com suas características 

próprias. Seja através das brincadeiras, seja das relações com o ambiente natural e 

social, cada um revela o sentido da infância, a partir do que vivenciou:  

 
 

Vivi toda minha infância nos referidos Sítios, juntamente com meus 5 irmãos, 
não tínhamos acesso aos melhores brinquedos, mas não reclamávamos, porque 
sabíamos que nossos pais não tinham condições, mas éramos felizes, tínhamos 
liberdade de correr, tomar banhos de açude, fazer guisados embaixo das 
árvores, brincar de casinha com as simples bonecas de pano, de sabugo de 
milho e outras, assim passávamos os domingos brincando junto com os colegas 
da localidade. (Dizeres do Memorial de Alice). 
 
Tive uma infância alegre, uma educação restritiva, na família e na escola, onde a 
criança não tinha muito espaço para se expressar, acho que essa educação, de 
certa maneira, trouxe uma “certa dureza” e reserva ao meu modo de ser [...]. 
(Dizeres do Memorial de Débora). 

 

Compreendemos que nesses dizeres há toda uma expressão de 

sentimentos, valores construídos por cada um a partir desses contextos, que se 

constituem em espaços de aprendizagem pelo potencial valor educativo que deles 

emanam. A esse respeito, Dominicé (1988) já apontava que nos construímos a partir 

desse material relacional familiar, que de alguma maneira pode influenciar o nosso 

modo de ser no mundo e na profissão. Encontramos em Tardif (2002) também o 

reconhecimento dessas vivências familiares como uma fonte de influência não só na 

escolha da profissão, mas também na orientação das práticas pedagógicas atuais 

dos professores. 

Além dos valores morais e éticos aprendidos nesse contexto da 

socialização primária, observamos que nessas relações circula um saber 
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intergeracional (LANI-BAYLE, 2008), na medida em que percebemos que as raízes 

da educação – como valor cultural, social e mesmo de ascensão econômica – foram 

demonstradas a partir do comprometimento dos pais para com a educação dos 

filhos. Isso se expressa quando as partícipes mencionam: “Meus pais, agricultores 

alfabetizados, pessoas fortes e corajosas que enfrentaram baixos e altos em suas 

existências, mas sempre se preocuparam com a educação dos filhos, colocando na 

escola” (professora Rita); “Não tive tudo, mas não me faltou o suficiente para ter 

como herança – o que dizia o meu pai – o estudo” (professora Débora); “E, portanto, 

sendo o meu pai analfabeto teve poucas oportunidades, mas sempre nos deu o 

necessário [...]” (professora Alice). Nesse sentido, observamos que os pais foram 

pessoas fundamentais para a construção de uma base sólida a partir da qual nos 

construímos e nos desenvolvemos.  

Por fim, esses aspectos observados nos levam a entender que os 

saberes da trajetória familiar não se constituem apenas em um “auto-informe-

confissão” (BAKHTIN, 2003), há um outro que dialoga conosco, e, como diz Bakhtin 

(2003, p. 140), “em nossas lembranças habituais do nosso passado, o 

frequentemente ativo é esse outro, em cujos tons axiológicos recordamos a nós 

mesmos (nas lembranças da infância é a mãe encarnada em nós)”. Assim, ao 

trazermos elementos como pessoas e contextos significativos, essas formas de 

“percepção axiológica dos outros se transferem para mim onde sou solidário com 

eles”. (BAKHTIN, 2003, p. 141). Enfim, nesse contexto, os saberes da trajetória 

familiar podem ser compreendidos enquanto uma relação com os saberes que 

expressam uma forma de conscientização, uma relação dialógica, axiológica, em 

que acontecimentos, lugares e pessoas significativas relacionados às experiências 

familiares vão constituindo o eu para mim e o eu para o outro. 

Na continuidade da leitura dos relatos, percebemos, ainda, enunciações 

sobre a escola, os professores e os métodos de ensino nos primeiros anos de 

escola que nos aproximam dos sentidos e significados construídos pelas 

professoras partícipes sobre o modo de ser e agir docente ao longo do 

desenvolvimento pessoal e profissional. As reflexões sobre esses aspectos serão 

desenvolvidas nos itens seguintes. 
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3.1.2 As imagens sobre a escola, os professores e os métodos de ensino no 
início do processo de escolarização (saberes da trajetória escolar) 

 

Os métodos de ensino e o papel dos professores na trajetória escolar das 

partícipes nos fizeram compreender que as nossas experiências iniciais como 

discentes marcam nossas histórias e constituem as primeiras imagens sobre o 

ensinar, o aprender e o ser docente. 

Calderhead (1988), ao estudar como se formam as estruturas do 

conhecimento profissional, relaciona as imagens sobre o ensino a processos de 

abstração. Dessa forma, o referido autor, baseando-se nos estudos de Clandinin e 

Connelly e Clandinin, descreve essas imagens em diferentes níveis de abstração. 

Em um nível bastante elevado, estão as imagens que descrevem o nosso 

pensamento sobre a sala de aula, a relação professor-aluno, entrando em nosso 

pensamento a partir da nossa própria prática e da resolução de problemas 

profissionais. Tais imagens podem ter uma forte conotação afetiva, podendo se 

relacionar com as crenças e sentimentos enraizados em experiências passadas. Em 

um nível mais baixo de abstração, pode-se ter a imagem de um professor ou de um 

ensino ideal. Já em outro ainda mais baixo, estão as imagens relativas às aulas ou 

atividades específicas. 

Sem querer estabelecer hierarquia ou valorização específica das imagens 

que construímos sobre o ensino em nossas primeiras experiências pré-profissionais, 

compreendemos que nossos relatos expressam os sentidos e os significados que 

fomos construindo sobre o ensinar e o aprender, a partir dessas primeiras imagens 

sobre a escola, os professores e os métodos de ensino. Observemos os trechos a 

seguir: 

 
 

Quando iniciei meu processo de alfabetização, o material didático utilizado era 
as cartilhas “ABC” e “PIPOCA”. Primeiro aprendi as letras do alfabeto, depois as 
famílias, para chegar à formação de palavras e frases [...]. Em matemática as 
operações fundamentais eram trabalhadas todos os dias, a lição de casa era a 
tabuada [...]. Mediante este sistema o professor era visto como um transmissor 
de conhecimentos uma prática pedagógica mecanizada [...]. (Professora Alice). 
 
Em mil novecentos e oitenta (1980) comecei a estudar, foi um momento 
maravilhoso, apesar da professora não ter nenhuma formação, apenas estava 
estudando o 1o grau [...]. Diante das dificuldades que existiam na época para 
estudar e a forma como os professores usavam para desenvolver o processo de 
alfabetização, com o interesse que tinha em estudar consegui desenvolver com 
rapidez a leitura e a escrita. [...]. (Professora Rita). 
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Ao relatarmos nossos primeiros tempos de escola (citando as cartilhas, 

material utilizado nas aulas), configuramos a imagem de uma prática e de um 

professor considerada não ideal aos olhos do que as professoras partícipes 

compreendem acerca do que devem ser a alfabetização e o ensino. Observamos, 

ainda, os princípios que fundamentam essas práticas, bem como os processos que 

impulsionam novas aprendizagens influenciadas por contextos, como os cursos de 

formação inicial e continuada, conforme analisaremos mais adiante.  

Essas enunciações também podem traduzir o que vem abordando Tardif 

(2000) sobre as fontes pré-profissionais dos saberes dos professores: ao longo de 

sua história de vida pessoal e escolar, o futuro professor interioriza um certo número 

de conhecimentos, de competências, de crenças e de valores, os quais estruturam a 

sua personalidade e as suas relações com o saber ensinar e aprender. Desse modo, 

“os saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados 

unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam em grande parte de pré-

concepções do ensino e de aprendizagens herdadas da história escolar”. (TARDIF, 

2000, p. 72).  

Entretanto, o próprio Calderhead (1988) sinaliza que aprender a ensinar 

pode envolver a acumulação e a utilização dessas imagens, mas que o processo de 

aprender a ensinar não pode ser explicado exclusivamente em termos de 

modelagem ou acumulação de imagem. As partícipes, enquanto professoras dos 

anos iniciais do ensino fundamental, especialmente responsáveis pela alfabetização 

das crianças por serem professoras dos 1o e 2o anos, percebem, a partir da reflexão 

de suas trajetórias formativas, que alfabetizar não deve se resumir ao ensino das 

letras, que ensinar não é transmitir conhecimentos, bem como notam, nesse 

processo, os limites e o alcance da formação que receberam. Tais processos 

tornam-se mais claros para nós quando nos remetemos aos conceitos de mediação 

e internalização conforme desenvolvidos por Vygotsky (1991, 2005). 

O processo de construção e ressignificação de saberes compreendido 

como a interiorização de processos mentais superiores (VYGOTSKY, 1991, 2005), 

implica alguma forma de mediação. Nessa perspectiva, os processos mediadores 

são influenciados pelas interações sociais vivenciadas pelo sujeito ao longo de sua 

atividade no meio sociocultural. Por sua vez, a internalização implica a 

transformação de fenômenos sociais em fenômenos psicológicos, envolvendo a 

apropriação pelo sujeito do significado dos objetos, dos lugares ocupados pelos 
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objetos e pelas pessoas e do significado das relações em um processo que 

transcorre ao longo do seu desenvolvimento. Nesse sentido, os saberes da trajetória 

escolar se constituem na relação das professoras com pessoas, lugares e objetos de 

ensino e aprendizagem, na medida em que essas relações tornam-se o auditório 

social (BAKHTIN, 2002, 2003) e os processos mediadores (VYGOTSKY, 1991, 

2005) vão constituir as posições ideológicas desses sujeitos sobre a atividade de 

ensinar e aprender. Sendo assim, as professoras, ao vivenciarem diversas situações 

que implicam uma relação dialógica com os saberes sobre o ensinar e o aprender, 

internalizam e ressignificam seus saberes em um movimento ininterrupto.    

Essas relações com os saberes ensinados e aprendidos mostram como o 

ser professor dos anos iniciais do ensino fundamental vai se constituindo ao longo 

dessa formação, já que os aspectos influenciados pelos saberes pedagógicos 

formalizados no curso Magistério e na graduação em Pedagogia contribuíram como 

instâncias formalizadoras de saberes teóricos e práticos, cujas implicações serão 

discutidas no item a seguir.  

 

3.1.3 “Sonho e força de vontade” o Magistério e o acesso à formação em nível 
superior (os saberes da trajetória acadêmica) 
 

Nos relatos das partícipes Alice e Rita, os saberes específicos da 

profissão docente foram aprendidos e reelaborados, inicialmente, na formação de 

nível médio no curso de Magistério e, posteriormente, na graduação em Pedagogia 

e nos cursos de formação continuada e no próprio exercício da profissão.  

Ao falarem sobre a formação recebida no curso de Magistério, pareceu-

nos que os saberes construídos nesse contexto assumem um caráter ambivalente, 

isto é, por um lado, há a caracterização do ensino como baseado na memorização, 

decodificação; por outro, um discurso de que a formação foi satisfatória, deixando-as 

capacitadas para o exercício profissional. A compreensão da existência de um 

sentido ambivalente na construção dos saberes da trajetória escolar tornou-se mais 

evidente para nós mediante leitura de um dos trabalhos de Kramer (2004), no qual 

ela explica que uma das ideias fundamentais introduzidas por Bakhtin sobre a 

literatura é a ambivalência. A ambivalência se constitui em oposição à unidade dos 

contrários e, nesse sentido, reúne o que é aparentemente incompatível: o riso e o 

choro, o sério e o grotesco, o profano e o sagrado, a vida e a morte, o homem e a 
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besta. Nesse sentido, assume um sentido crítico na medida em que, para o 

entendimento dos processos de construção do conhecimento, rechaça qualquer 

ideia de que basta optar entre isto ou aquilo. O discurso crítico ambivalente 

comporta, ao mesmo tempo, isto e aquilo, o que demonstra seu elemento libertador 

e positivo.  

Tais aspectos evidenciados pela autora nesse trabalho nos permitiram 

compreender e relacionar o que, inicialmente, parecia-nos somente haver 

contradição, um sentido ambivalente sobre os saberes construídos pelas 

professoras em sua formação no Magistério. Os dizeres das professoras 

demonstram o que foi ensinado e aprendido no referido curso:  

 

 
Ao cursar o 2o (segundo) grau, o curso de Magistério, de início, era semelhante 
ao que já tinha estudado no 1o (primeiro) grau maior. O ensino se dava ainda a 
partir da decodificação de conceitos e regras. A partir do 2o ano, a ênfase do 
curso era preparação do professor de 1a a 4a série, os estudos eram feitos por 
aulas dirigidas a partir de apostilas, seminários e esquemas. Diante desses 
estudos fizemos reflexões sobre os teóricos: Piaget, Ferreiro e outros. 
Embasados nos teóricos citados, os mesmos contribuíram para que eu pudesse 
compreender e atuar melhor na minha sala de aula. (Professora Rita). 
 
Dentro desse processo adquiri bons embasamentos oportunizando-me bons 
resultados, levando-me a concluir o 2º grau já capacitada para assumir a 
profissão de professor, na época não com uma visão de um mero receptor de 
conhecimentos, mas com uma concepção de mediadora do conhecimento. 
(Professora Alice). 

 

Sobre a preparação recebida no curso do Magistério, ainda expressam: 

 

Para conclusão do curso tinha como exigência curricular o estágio 
supervisionado, momento de o aluno colocar em prática os conhecimentos e 
contribuições adquiridos durante o curso [...]. Dentro desse processo adquiri 
bons embasamentos oportunizando-me bons resultados, levando-me a concluir 
o 2o grau já capacitada para assumir a profissão de professora [...]. (Professora 
Alice). 
 
Diante desses estudos fizemos reflexões sobre os teóricos: Piaget, Ferreiro e 
outros. Embasados nos teóricos citados, os mesmos contribuíram para que eu 
pudesse compreender e atuar melhor na minha sala de aula. Vejo que algumas 
ideias estão até hoje comigo, quando busco interagir posicionando-me de 
maneira mais informal nas situações vivenciadas na sala de aula. (Professora 
Rita). 
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Assim, diziam que o ensino “de início era semelhante ao que já tinha 

estudado no primeiro (1o) grau maior. O ensino se dava ainda a partir da 

decodificação de conceitos e regras (Rita)”, mas ao refletirem sobre as teorias de 

Piaget e Ferreiro, citavam que esses estudos “contribuíram para que eu pudesse 

compreender e atuar melhor na minha sala de aula (Rita)”, demonstrando essa 

relação ambivalente com os saberes construídos no Magistério.  

A compreensão desse sentido foi muito importante no contexto desta 

investigação, porque, ao lado dos aspectos que evidenciam as falhas ou os 

equívocos dessa formação, como a separação entre teoria e prática; notamos os 

pontos positivos a despeito das limitações que essa formação possa apresentar, 

como, por exemplo, no trecho em que a professora diz que o estágio supervisionado 

era o “momento de o aluno colocar em prática os conhecimentos e contribuições 

adquiridos durante o curso (Alice)”, percebemos a nítida separação entre teoria e 

prática, fortemente criticada pelos teóricos do campo da formação docente, entre 

eles Pimenta (2006) e Franco (2005). Entretanto, ao dizer que “desse processo 

adquiri bons embasamentos oportunizando-me bons resultados, levando-me a 

concluir o 2o grau, já capacitada para assumir a profissão de professora [...]” (Alice), 

revela a positividade que caracteriza, por fim, esse aspecto ambivalente do qual 

estamos falando. 

As professoras citam os teóricos Piaget, Ferreiro, Vygostsky e Luckesi 

como os que mais contribuíram para que pudessem compreender e atuar melhor em 

sala de aula. Esses autores dentro do universo das suas relações com o saber 

(CHARLOT, 2000) vão constituir os interlocutores que elas apontam como 

importantes para a redefinição do modo de pensar as suas práticas. Dentre as 

mudanças percebidas em suas práticas, as professoras citam: a postura em sala de 

aula; a visão diante da sociedade; a concepção em relação ao ensinar e ao aprender 

de uma visão técnica do ensino para uma perspectiva baseada na construção do 

conhecimento e na capacidade do aluno. 

No que tange à formação em nível de graduação, duas das professoras 

partícipes cursaram Pedagogia pelo Programa de Formação Especial de 

Professores da Educação Básica da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (PROFORMAÇÃO/UERN). O PROFORMAÇÃO, a exemplo de outros 

programas de formação de professores, desenvolvido em várias universidades do 

Brasil nos últimos anos, é reflexo das políticas implementadas pelo Estado, 
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especialmente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDBN, n. 9394/96.  

Nas discussões sobre as políticas de formação de professores para os 

anos iniciais do ensino fundamental, da década de 90 do século XX até primeira 

década do século XXI, encontramos um discurso polêmico acerca de como essas 

políticas vêm sendo implementadas no Brasil e dos reais benefícios dessas 

formações para o reconhecimento da profissão. Brzezinkski (2008), por exemplo, 

denuncia a certificação de competências como um dos processos de regulação e 

avaliação proposto pelo Estado, como controle da formação e do exercício 

profissional do professor. 

Esse debate requer que reconheçamos que há mais de um projeto que 

discute as políticas de formação de professores para a escola básica pública no 

Brasil. De um lado, está o projeto das políticas oficiais, que em seus discursos 

enfatiza a qualidade social da formação do professor, colocando, entretanto, em 

prática os princípios da qualidade total. De outro lado, a sociedade civil, organizada 

em entidades educacionais, defende um projeto de sociedade, de formação de 

professores e de escola fundamentado na concepção histórico-social, cujo 

paradigma leva em consideração as relações entre cultura, sociedade e educação. 

Esse projeto representa as posições de entidades como: Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE) e Fórum de Diretores das 

Faculdades de Educação das Universidades Públicas Brasileiras (FORUNDIR). 

No contexto do debate dessas entidades, a formação do profissional para 

atuar na educação básica é entendida como um processo “marcado pela 

complexidade do conhecimento, pela crítica, pela criatividade, pelo reconhecimento 

da identidade cultural dos envolvidos nos processos formativos e pelas relações 

estabelecidas na mediação entre formadores e aprendentes”. (BRZEZINKSKI, 2008, 

p. 1142). 

Ao ter em conta a existência de tais projetos, Brzezinkski (2008) destaca 

as diversas concepções e modalidades que vêm norteando as políticas públicas de 

formação de professores no Brasil e reconhece que tais políticas têm retomado 

procedimentos de “reciclagem” e “treinamento em serviço”, os quais eram bastante 

usuais na década de 1970. Nessa perspectiva, o Estado vem adotando políticas 
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emergenciais de formação de professores, entre elas o Programa de Formação de 

Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), financiado pelo Banco Mundial, o que 

tem levado a reduzir o número de professores leigos, especialmente nas regiões 

norte, nordeste e centro-oeste do país. 

De fato, essa realidade constituiu o cenário que acabou oportunizando um 

grande número de professores sem essa formação a obtê-la, não sem uma imensa 

“força de vontade”, como diz Rita, fazendo-as realizarem um “sonho”, conforme 

expressou a professora Alice. Em todos os relatos, percebemos que o 

desenvolvimento pessoal e profissional está sempre relacionado às expressões 

“luta”, “sonho”, “interesse” e “força de vontade”, o que demonstra que o caminho 

desse desenvolvimento foi permeado de muitas dificuldades para todas nós. A força 

de vontade expressa nos dizeres das professoras nos remete a Freire (1998), 

quando fala que todo homem, seja ele quem for, é possuidor de uma vocação 

ontológica para ser mais, devendo realizar-se historicamente e com o outro. Assim, 

“luta” e “sonho” são expressões que carregam as marcas da busca pela liberdade e 

pela autonomia, não descartando o sonho, o desejo e a utopia, embora seja 

necessário dizer que a “realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas 

como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso”. 

(FREIRE, 2005, p. 41). Em outras palavras, como necessidade ontológica, a busca 

pelo ser mais necessita lutar para superar as “situações limites” para que possamos 

construir o “inédito-viável”. (FREIRE, 2006, p. 11).  

Dessa forma, compreendemos, pois, que, a despeito das dificuldades de 

todas nós, seja porque moramos na zona rural, seja porque somos mães e mulheres 

trabalhadoras e temos uma dupla jornada de trabalho, seja porque somos negras e 

pertencentes às classes socioeconomicamente menos favorecida, observamos 

nessas histórias a luta, o sonho e o desejo de superar essas situações limites e 

transformar o “inédito-viável” em “concretudes históricas” (FREIRE, 2006, p. 13), 

como: formar-se professora, cursar especialização ou torna-se a primeira doutora de 

uma família de muitas mulheres professoras e negras. No processo de construção 

de suas identidades, essa formação representa, portanto, não apenas a 

possibilidade de aprender mais, mas também a conquista de novos valores e 

posições sociais que as fazem melhorar a sua imagem para si e para os outros.   

O que nos parece ainda relevante compreender, a partir dessa realidade, 

é que a educação enquanto um bem sociocultural ainda não está acessível para 
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todos, nem mesmo para aqueles que já atuam no campo educativo como 

profissionais. As discussões desenvolvidas por Gatti (2008) e Brzenzinski (2008) nos 

ajudam a compreender e analisar, no contexto da educação brasileira, as políticas 

de formação inicial e continuada de professores para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (AIEF) com todos os seus possíveis avanços, ambiguidades e 

contradições, de forma a compreendermos que o acesso à educação, não só para 

as professoras partícipes, mas também para milhares de brasileiros, ainda se 

constitui em uma luta, cuja vitória se alcança com muita “força de vontade”, 

“interesse” e persistência. 

Ao retomarmos nossas reflexões sobre o processo de aprendizagem 

profissional das professoras, vemos que elas reconhecem as contribuições da 

formação acadêmica. Há uma valorização do conhecimento teórico, o que no dizer 

das partícipes significa que os saberes construídos nessa formação ajudaram-nas a 

“ser mais” enquanto sujeitos de relações com o outro e com o mundo (CHARLOT, 

2000) e a redimensionarem suas concepções e práticas sobre o ensinar e o 

aprender, conforme podemos perceber nas enunciações a seguir: 

 
Com estudos que foram realizados no decorrer do curso, oportunizou-me a 
construção de uma melhor aprendizagem mais significativa para o exercício da 
minha cidadania, como me ofereceu grande contribuição para a minha formação, 
pois inovou a forma de sistematizar a aprendizagem do aluno, onde na minha 
concepção esse processo passou a não mais ser visto como método mecânico, 
e sim como construção do desenvolvimento das capacidades, habilidades 
intelectuais do educando. (Professora Rita). 
 
O curso muito contribuiu para uma nova compreensão atribuindo um outro 
significado ao ensino-aprendizagem, tendo como finalidade a produção de 
conhecimento sobre o processo de ensinar e aprender, a partir de situações 
reais contextualizadas [...]. Hoje estou envolvida pela vontade de transformar, de 
fazer uma educação diferente. Acho que o professor tem esse poder na mão, de 
mudar conceitos, visões... passei a gostar de ler teóricos, Freire, Jean Piaget e 
Emília Ferreiro tem sido para mim grandes ídolos, os mesmos passam a ideia de 
perceber o aluno como alguém que está construindo junto comigo [...]. 
(Professora Alice). 
 
[...] quando cheguei à universidade, já no período do início da abertura política, 
na primeira metade da década de 80. Vivia, então, os anos dourados da minha 
juventude, iniciando o meu processo de politização, participando de estudos na 
universidade e seminários promovidos por outras entidades da sociedade civil 
organizada, como o sindicato dos educadores. Nesse processo, tomava 
consciência da realidade social e política do nosso país. [...]. (Professora 
Débora). 
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Por essas enunciações, percebemos os sentidos construídos pelas 

partícipes no processo de aprendizagem profissional vivenciado na academia, o qual 

revela as suas relações com esses saberes mediante a sua história pessoal e 

profissional. Dessa forma, os saberes da trajetória acadêmica caracterizam aspectos 

do processo de desenvolvimento11 profissional que se constituem e se desenvolvem 

na relação do eu com o outro, cujo processo revela o caráter ambivalente e de 

superação de situações limites de uma aprendizagem profissional voltada para si e 

para o outro. Retratam, ainda, em alguma medida, as condições e o contexto em 

que se dá o desenvolvimento profissional docente em nosso país. No item a seguir, 

discutiremos os aspectos revelados na relação das professoras partícipes com os 

saberes da trajetória profissional. 

 

3.1.4 A entrada na profissão e o desenvolvimento profissional (os saberes da 
trajetória profissional) 
 

Os saberes da trajetória profissional que estamos a considerar nesse 

contexto envolvem aspectos relativos às condições e ao acesso à carreira 

profissional, ao exercício profissional docente, bem como à continuidade da 

formação. Nessa perspectiva, os enunciados das partícipes traduzem os sentidos 

atribuídos a esses momentos como instâncias formadoras e de desenvolvimento 

profissional. 

Nos relatos de vida e de formação, observamos que a relação das 

partícipes com a profissão vai se dando desde o contexto e as condições que as 

levaram a escolher o curso de formação para o magistério até as primeiras 

experiências como docente e o ingresso propriamente dito na carreira.  

A professora Rita não explicita o que a levou a escolher o magistério, nem 

como se deu o seu ingresso na profissão. Entretanto, os sentidos da prática e sua 

relação com a docência vão sendo descritos nas suas relações de saber e de 

aprender ao longo da sua formação. É no curso de Magistério que essa relação 

aparece de forma mais nítida, especialmente quando ela menciona que os saberes 

                                                 
11

 Em Garcia (1995), a expressão desenvolvimento adquire o sentido de evolução e continuidade, 
com a valorização dos aspectos contextuais e organizativos, orientados para a mudança. Tal 
perspectiva busca superar as orientações que discutem a formação como mera justaposição da 
formação inicial à formação continuada dos professores. Acreditamos, assim, ser importante entender 
e adotar essa perspectiva sobre o desenvolvimento, bem como a orientação de que esse processo é 
mediado e relacional. 
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internalizados nesse curso são ainda válidos na prática atual. Assim, ela diz: “Vejo 

que algumas ideias estão até hoje comigo”, pois esse curso, segundo ela própria, 

ofereceu “[...] uma melhor aprendizagem mais significativa para o exercício da minha 

cidadania” e, quanto à sua prática, “inovou a forma de sistematizar a aprendizagem 

do aluno”.  

No relato de Débora, que antes de cursar Pedagogia sonhava em fazer 

Medicina, a relação vai se construindo à medida que se depara com a profissão de 

professora, descobrindo suas habilidades para o ensino e se realizando como 

profissional. Para a professora Alice, o papel de um familiar exerce grande influência 

no início do percurso em uma profissão, sendo através desta que ela inicia sua 

aprendizagem na docência, mesmo antes de formar-se professora. Vejamos os 

trechos nos quais as professoras relatam esses momentos: 

 

A escolha pela profissão de professora, na verdade, não foi uma escolha, pois, 
devido às condições econômicas não pude cursar fora da minha cidade um 
curso que eu considerava ser o meu sonho, medicina. No entanto, após estar 
exercendo a minha profissão, percebi que medicina não era a profissão que mais 
se adequava às minhas características e aos meus interesses pessoais e ao 
meu compromisso com a sociedade. Percebi que a capacidade de expressão e 
vontade de lutar, me fizeram e estão me fazendo uma boa profissional, que o 
seria em qualquer outra atividade, mas não em medicina. (Trechos do Memorial 
de Débora). 
 
Em 1986, através de uma pessoa influente na política local, consegui meu 
primeiro emprego para trabalhar na creche Saci Pererê, como tinha 16 anos 
ajudava minha irmã na organização com as crianças, somente em 1988 é que 
consegui assumir a sala de aula, uma 3a série [...]. (Trechos do Memorial de 
Alice). 

 
 

Quanto ao acesso à profissão docente, as partícipes Débora e Alice 

exemplificam percursos distintos. Apesar de se darem em período muito próximos, 

revelam o momento de transição histórica desse processo no contexto da política 

educacional no Brasil. Como vimos no trecho acima, a professora Alice não esconde 

o apoio político recebido para obter o seu primeiro emprego como professora, 

enquanto a professora Débora demonstra seu contentamento ao ser aprovada em 

concurso público e, finalmente, obter o seu emprego oficial de professora:  

 
Conclui minha graduação em 1986 e em 1988, após passar um ano 
desempregada, prestei concurso público e fui aprovada e, felizmente fui 
nomeada para o meu primeiro emprego oficial de professora, digo oficial porque 



108 

 

antes exerci minhas primeiras experiências profissionais como monitora, 
professora substituta e contratos provisórios. (Trechos do Memorial de Débora). 

 

 

De fato, o acesso à carreira docente através de concurso público foi uma 

conquista importante e uma bandeira de luta dos educadores organizados em suas 

categorias profissionais, partindo de uma agenda política mais ampla que busca a 

valorização e o reconhecimento da profissão, como lembra Batista Neto (2006, p. 

89): “a valorização é uma questão tratada por diversos discursos e de diferentes 

níveis, destacando-se dentre esses o discurso constitucional”. O texto da 

Constituição Federal de 1988, inspirado no debate social dos movimentos 

organizados dos educadores, é um exemplo dessa questão, pois traz como 

exigência o concurso público e a visão do docente como profissional. Porém, 

voltemos a uma questão importante. Os momentos de precarização e 

desvalorização, como a experiência em contratos provisórios, estão expressos nos 

dizeres das professoras. Com relação a esse aspecto, cabe ressaltar que, apesar de 

a exigência de concurso público para ingresso na profissão docente estar no texto 

da Lei, ainda hoje se encontra no contexto das escolas públicas do país profissionais 

que não atendem a essa exigência.  

No que tange à continuidade da formação, encontramos em alguns 

dizeres das professoras um discurso que identifica a necessidade de inovação, de 

busca de novos referenciais teóricos, como diz a professora Rita: “No entanto, na 

busca de inovação, procuro me respaldar em alguns teóricos estudados”, o que nos 

leva a pensar sobre os sentidos que tem assumido essa formação nas políticas 

públicas no Brasil. Entretanto, a exemplo do que foi discutido na sessão anterior, 

cabe analisar de que formação continuada se está falando quando nos referimos 

aos projetos implementados pela política oficial.  

Desse modo, encontramos no trabalho de Souza (2006) críticas aos 

modelos de formações continuadas desenvolvidas nas últimas décadas, 

principalmente os que têm sido oferecidos em muitas Secretarias Estaduais e 

Municipais em todo o Brasil, porque têm se fundamentado no argumento da 

incompetência dos professores, atribuindo-lhes a responsabilidade pela má 

qualidade do ensino público no Brasil, de forma que essas formações têm se 
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destinado, também, a sanar deficiências na formação inicial de professores, sendo 

por ela consideradas como políticas compensatórias.   

Para Arroyo (1999), as formações continuadas também vêm assumindo a 

concepção precedente de formação, o que segundo ele faz pensar a qualificação 

dos professores como pré-requisito ou pré-condição para a implantação da mudança 

na escola. Dessa forma, ao se implantar novo currículo ou nova organização 

escolar, a primeira questão que se impõe é a preparação, a capacitação dos 

professores. Nessa visão, o professor é considerado um prático. Trata-se de uma 

concepção atrelada aos modelos tecnicistas de formação, cujas consequências têm 

sido a desqualificação e a desprofissionalização dos professores. Talvez por 

influência dessa concepção ou daquelas que se enquadram nas políticas 

compensatórias, os professores estejam sempre em busca de alguma inovação, não 

se sentindo capazes, eles mesmos, de inovar na escola ou de criar suas próprias 

metodologias de trabalho, fundamentados na reflexão crítica. 

Tudo isso nos fez pensar na perspectiva de formação, fundamentada nos 

princípios da colaboração e da reflexão, proposta desta pesquisa, que encontra 

respaldo em muitos estudos, como já discutimos no capítulo anterior, mas que 

possui como um grande desafio mobilizar os professores, uma vez que, como diz 

Brzenzisky (2008, p. 1153): 

 

Não é difícil identificar o produto desta lógica (de)formação: o 
preparo do professor centra-se no desenvolvimento de competências 
para o exercício técnico-profissional, consistindo, pois, em um 
preparo prático, simplista e prescritivo, baseado no aprendizado 
“imediato” do que vai ensinar, a fim de resolver problemas do 
cotidiano da escola. 

 

Nesse sentido, o que a autora quer dizer é que devemos evitar no 

processo de formação profissional a busca por respostas rápidas e práticas para os 

problemas que nos afligem nas escolas, uma vez que a solução para esses 

problemas, bem como para a mudança das práticas pedagógicas, não se faz através 

de processos aligeirados de formação, tampouco sem um processo de reflexão 

crítica sobre a prática, conforme vimos defendendo ao longo desta investigação. 

Dos saberes da trajetória profissional, o que concluímos é que as vozes 

que ecoam nas enunciações das professoras sobre o processo de ensinar e 

aprender demonstram que é preciso sistematizar as aprendizagens dos alunos; que 
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o ensinar-aprender não se constitui em atividade mecânica, mas, sim, em processo 

de construção e de desenvolvimento de habilidades dos educandos; que é 

necessário pensar a realidade como um todo, possibilitando aos alunos mais 

autonomia; que se trabalhe a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, tendo em 

vista a construção de sua cidadania, conforme podemos ver nos enunciados a 

seguir:  

 

[...] inovou a forma de sistematizar a aprendizagem do aluno, onde na minha 
concepção esse processo passou a não mais ser visto como método mecânico, 
e sim como construção do desenvolvimento das capacidades, habilidades 
intelectuais do educando. [...] A partir das teorias aprendidas no curso e em 
outras atualizações, tento desenvolver culturalmente o aluno, procurando 
desenvolvê-lo, que tenham atitudes críticas, reflexiva, responsável e 
participativa, procurando pensar a realidade como um todo, tornando-se ser 
autônomo. (Trechos do relato da professora Rita). 

 

O curso muito contribuiu para uma nova compreensão atribuindo um outro 
significado ao ensino-aprendizagem, tendo como finalidade a produção de 
conhecimento sobre o processo de ensinar e aprender, a partir de situações 
reais contextualizadas [...]. (Trechos Memorial da professora Alice). 

 

Desse modo, percebemos a importância dos saberes construídos nesses 

contextos formativos, entretanto ainda não podemos ver como esses saberes se 

implicam na dinâmica mesmo da prática efetivada em sala de aula, o que só será 

possível pelo exercício da reflexão com as professoras sobre as práticas que elas 

desenvolvem, de forma que possamos, então, confrontar esses saberes.  

 

3.2 AS CONDIÇÕES E O CONTEXTO DE TRABALHO: OS SABERES DA 
TRAJETÓRIA DO TRABALHO VIVIDO 

 
 

A reflexão sobre as condições e o contexto de trabalho das partícipes 

tomou lugar nesta investigação nas seguintes situações: primeiro, quando 

questionamos as professoras sobre qual o ponto de participação para organização 

do processo de ensino-aprendizagem; segundo, quando estudávamos com as 

professoras sobre o sentido da reflexão como fundamento da pesquisa; e, terceiro, 

quando refletíamos com elas sobre a aula observada. Nessa reflexão, trataremos 

dos enunciados expressos no contexto dos encontros e estudos reflexivos. 
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Devido ao fato de esse tema ter surgido nos contextos enunciativos, 

merece olhar apreciativo, desde que consideremos que as relações estabelecidas 

no ambiente de trabalho, o modo como as professoras são vistas e percebidas pelo 

outro e o apoio às suas ações exercem implicações sobre os saberes que mobilizam 

e organizam o processo de ensino-aprendizagem. 

Para refletirmos sobre os enunciados construídos nesses contextos 

reflexivos, cercamo-nos também do pensamento de Dubar (1997) sobre identidade 

profissional, bem como dos demais autores com quem viemos dialogando ao longo 

deste trabalho. Para o referido autor, a noção de identidade profissional constitui 

preocupação bastante recente na sociologia francesa do trabalho. Os motivos para 

sua emergência, segundo o autor, estão relacionados desde as discussões sobre a 

racionalização do trabalho, predominantes nas décadas de 1960 e 1970, até os 

debates de novas formas de políticas de gestão, que suscitam a implicação dos 

empregados no sucesso da empresa e a importância crescente da formação 

contínua, que acompanham novas formas de qualificação e mobilidade nas 

empresas. Dessa forma, o referido autor revela, nesse estudo, que recentes 

investigações têm abordado a questão das identidades, articulando-as aos espaços 

das relações de trabalho. 

Ao relacionarmos a noção de identidade profissional, conforme aborda 

Dubar (1997), aos dizeres das professoras sobre o seu contexto de trabalho, 

acreditamos que podemos pensar sobre os saberes da trajetória do trabalho vivido, 

os quais são construídos pelas professoras nas suas relações com a realidade 

vivenciada em seu trabalho cotidiano. 

Tais saberes, em uma relação socioantropológica, são, como diria Charlot 

(2000), uma relação com saberes e uma relação de saberes. A relação com o saber 

comporta a relação de um sujeito consigo mesmo, com o mundo, e uma relação com 

um tempo, o qual é uma forma de relação com a história. Analisar a relação com o 

saber é “analisar uma relação simbólica, ativa e temporal”. (CHARLOT, 2000, p. 79, 

grifo do autor). Essa análise confere à relação com o saber uma relação com um 

sujeito singular, que se inscreve em um espaço social e histórico. Já as relações de 

saber são, para o autor, as do ponto de vista do aprender. Assim como nos demais 

saberes analisados até agora, os saberes do trabalho vivido constituem, nesse 

contexto, relações com o saber e relações de saber. 
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Também consideramos no contexto desses saberes a dimensão ético-

política que o envolve. Nesse sentido, a relação com os saberes do trabalho vivido 

exige que compreendamos que ensinar-aprender é “uma forma de intervenção no 

mundo”. (FREIRE, 1998, p. 110). Ao consideramos esses fundamentos, passaremos 

a analisar alguns contextos que nos permitiram pensar de forma mais específica 

sobre essas relações.  

No quarto encontro realizado com as partícipes, pensamos em conversar 

com elas sobre a organização do trabalho pedagógico, suas rotinas habituais, como 

planejavam as aulas, os recursos e as condições para isso. Foi uma conversa sem 

roteiro prévio, porém a intenção era a de que as professoras se expressassem 

livremente sobre a sua realidade, suas dificuldades e suas necessidades. Enfim, 

nesse diálogo, as professoras foram expondo seus modos de trabalho, suas 

escolhas e seu ponto de partida para a organização do saber escolar em sala de 

aula. Nesse encontro, a partícipe Alice foi a que mais usou a palavra, motivo pelo 

qual algumas vezes era necessário insistirmos para que a professora Rita também 

expusesse sua posição sobre o assunto em pauta. Uma das pautas de discussão foi 

sobre como organizavam e selecionavam os conhecimentos a serem trabalhados 

em sala de aula.  

Sobre o ponto de partida para o trabalho com os saberes escolares, a 

professora Alice nos contou que parte das necessidades e do que os alunos já 

sabem, conforme podemos observar no enunciado a seguir: 

 

 

A partir da necessidade do aluno. Assim, a primeira coisa que eu observo, é 
aquilo que o aluno já sabe. Como é a turma, a partir daí, eu vou buscando [...]. 
(Registro do encontro reflexivo do dia 16/05/2008). 

 

 

Compreendemos que esse enunciado não nos permite entender sobre 

quais necessidades a professora está falando. Porém, quando situamos o enunciado 

“a primeira coisa que eu observo é aquilo que o aluno já sabe”, na cadeia das 

interações verbais, como aborda Bakhtin (2002, 2003), sua articulação com os 

demais enunciados nos leva a compreender que essas necessidades estão 

relacionadas aos aspectos cognitivos e aos conteúdos socioculturais que os alunos 
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já dominam, de forma que permita à professora considerar quais saberes os alunos 

necessitam aprender.  

Entendemos que as necessidades dos alunos vão muito além das 

cognitivas e do aprender apenas os conteúdos escolares. Entretanto, naquela 

ocasião, não estabelecemos nenhuma contra palavra ao que estava sendo dito, 

nossa atitude foi muito mais de “escuta”, que não era de forma alguma passiva, mas 

de apreensão e reflexão sobre o que estava ali ocorrendo. Posteriormente, com 

base nessas conversas iniciais, discutimos com as partícipes a necessidade de 

estudarmos sobre as temáticas concepções de ensino e aprendizagem e a relação 

entre aprendizagem e desenvolvimento. Nos contextos desses estudos, retomamos 

com as partícipes esses aspectos, conforme podemos observar no trecho a seguir, 

como se deu esse processo nos respectivos estudos reflexivos. 

 

 

Débora: [...] “Assim a primeira coisa que eu observo é aquilo que o aluno já sabe 
como é a turma, a partir daí eu vou buscando. A minha maior preocupação é a 
leitura e a escrita. Por que a leitura e a escrita? Por que eles ainda não têm a 
maturidade de estar com conteúdos”. Eu também destaco essa fala porque aqui 
Alice tem a preocupação com a maturidade, e aí nas concepções de ensinar 
aprender essa questão da maturidade está relacionada com uma concepção de 
aprendizagem, não é? Então vamos discutir essa fala aqui também. Tá certo? 
[...]  

 
Rita: Partir dele, partir dele com as nossas intervenções. [...] 

Alice: eu vejo assim, como eu falei é necessário, eu concordo com Rita, que tem 
horas que a gente falha mesmo. Cada um tem uma aprendizagem diferente, mas 
assim eu vejo também que volta a questão da maturidade, umas crianças 
aprendem mais rápido e outras são mais lentas, é porque elas não são iguais, 
então muitas vezes você faz um encaminhamento, você acha que fez um 
encaminhamento que aquela criança vai avançar e, às vezes, você tá errada. 
[...]. É muito difícil, eu acho muito difícil você perceber – acho que é assim – o 
que é que eu preciso fazer para que essa criança avance. 

 
Débora: Pronto, esse é um ponto, o que eu estou trazendo aqui para os estudos 
é para que a gente vá retomando e esclarecendo a partir do que a teoria explica 
isso que vocês estão dizendo. Então os textos que foram selecionados eles 
foram selecionados para nos ajudar a pensar sobre isso.  
(Registro do estudo reflexivo do dia 15/12/2008). 

 

 

Tivemos a necessidade de discutir esses aspectos porque a posição da 

partícipe Alice sobre a questão da maturidade como pré-requisito para a 

aprendizagem entra em confronto com os estudos de Vygotsky (1991), uma vez que 
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para esse autor a maturação é um fator secundário no desenvolvimento das formas 

típicas e mais complexas do comportamento humano. Dessa forma, Vygotsky (1991) 

demonstra em seus trabalhos que é o uso dos signos que conduz os seres humanos 

a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento 

biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura. 

Dessa forma, as capacidades tipicamente humanas (as aptidões, as 

formas de pensar, o sentir, os valores, dentre outras), antes de serem desenvolvidas 

por cada indivíduo, isto é, por cada novo membro da espécie, encontram-se 

disponíveis na sociedade, na cultura. Por intermédio da aprendizagem, que se 

efetiva na convivência, nas trocas, nas interações entre pessoas e entre pessoas e 

coisas, essas capacidades são partilhadas, passando a existir tanto no plano 

interindividual como intraindividual (VYGOTSKY, 1991). Nessa perspectiva, a 

aprendizagem constitui-se em processo de internalização e transformação do saber 

socialmente elaborado, não sendo imanente ao sujeito, nem totalmente dependente 

do meio físico e das condições biológicas, mas construída na relação mediada pelo 

outro e pela cultura. 

Assim, prosseguimos nesses estudos apresentando e discutindo esses e 

os demais aspectos que necessitavam ser revistos, produzindo reflexão não 

somente crítica, mas também colaborativa, como vemos, por exemplo, no diálogo a 

seguir: 

 

Débora: Como é que ele chega e aí você vai detectar quais são as necessidades 
desse aluno e não só as necessidades em termos de conteúdo produtivo, até 
afetivas também é importante conhecer a história dessa criança de onde ela veio, o 
lar, as relações que ela tem com a família, porque isso sem dúvida interfere no 
processo ensino-aprendizagem, e quando a gente... 
 
Alice: Eu acho que é nesse sentido que a gente coloca, que quando as crianças não 
conseguem avançar algumas crianças, é por causa desse sentido, dessa falta de a 
gente não conhecer, não ter essa parceria com a família, infelizmente a família de 
alguns fica muito distante da escola e a gente tem alunos que vêm para a escola 
sem lápis, sem caderno, eu sei que sou culpada, mas eu não me culpo totalmente, 
porque existem “n” fatores. 
 
Débora: (fala sobreposta) Exato! 
 
Alice: Que implica também essa aprendizagem. 
 
Débora: Exatamente! Com certeza. 
(Registro do estudo reflexivo do dia 15/12/2008). 
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No diálogo acima, a posição da professora Alice sobre as relações 

contextuais e o desenvolvimento dos alunos expressam um sentido ambivalente, 

uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a importância de se conhecer a 

realidade dos alunos, minimiza a responsabilidade do professor sobre essas 

dificuldades na medida em que aponta a existência de muitos fatores que interferem 

no processo ensino-aprendizagem. Embora possamos concordar com a professora 

Alice sobre a existência de muitos aspectos que influenciam o processo ensino-

aprendizagem, é importante que estabeleçamos as devidas relações entre os 

aspectos observados e o processo de desenvolvimento dos alunos na escola.  

Nessa perspectiva, para Vygotsky (1991, p. 83), o desenvolvimento da 

criança é um processo dialético complexo que implica “periodicidade, desigualdade 

no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose ou transformação 

qualitativa [...] de fatores internos e externos, e processos adaptativos que superem 

os impedimentos que a criança encontra”. Nesse sentido, o referido autor rejeita 

análises unidirecionais do processo de desenvolvimento e propõe uma análise 

dinâmico-causal, tendo em vista que o desenvolvimento não é resultado da 

acumulação gradual de mudanças isoladas, mas de um processo histórico e cultural. 

A mensagem fundamental de Vygotsky (1991, p. 64) é a de que “as funções 

superiores originam-se das relações reais entre os indivíduos humanos”, daí a 

importância fundamental das interações que o professor mantém com os alunos, 

para que conheça a natureza dinâmica, evolutiva e revolucionária do 

desenvolvimento da criança.  

Segundo Vygotsky (2005), a criança não inicia sua aprendizagem na 

escola, ao contrário, quando ingressa nessa instituição, traz consigo inúmeros e 

variados conhecimentos aprendidos com seus familiares, em outras instituições, 

enfim no seu dia a dia. Esses conhecimentos prévios são construídos nas interações 

cotidianas, valendo-se, muitas vezes, da manipulação e da observação. Dessa 

forma, esses conhecimentos são, essencialmente, empíricos e vinculados a dados 

sensoriais, por isso nem sempre se constitui numa via de compreensão das próprias 

experiências vividas. Nesse sentido, espera-se que a escola trabalhe com esses 

conhecimentos e que ultrapassem as impressões e explicações imediatas, de forma 

a possibilitar a construção dos conceitos científicos. Nessa perspectiva, o referido 

autor destaca que “o aprendizado é uma das principais fontes de conceitos da 

criança em idade escolar, e é uma poderosa força que direciona o seu 



116 

 

desenvolvimento mental”. (VYGOTSKY, 2005, p. 107). Todos esses aspectos 

tratados pela teoria vygotskyana do desenvolvimento e da aprendizagem contribuem 

para que possamos entender que no decorrer do desenvolvimento das crianças há 

avanços, dificuldades e limitações, que, certamente, têm relações com o ambiente 

externo, mas não é totalmente determinado por ele, tendo em vista a importância do 

aprendizado escolar nesse processo. 

Ainda em relação ao ponto de partida na organização do processo 

ensino-aprendizagem, nos dizeres das partícipes sobre como a escola se 

organizava para planejar e acompanhar as atividades pedagógicas das professoras, 

notamos aspectos que informavam uma descontinuidade dessas ações e a ausência 

de trabalho sistematizado de reflexão coletiva sobre a realidade da escola.  

Observamos, em nossas primeiras idas à escola, uma agenda de 

encontros para planejamento de ações pedagógicas, os quais ocorreriam 

mensalmente com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, no 

entanto apenas um desses encontros aconteceu. Não tomamos conhecimento de 

quaisquer outros encontros sistematizados por parte da equipe pedagógica da 

escola para planejamento pedagógico. Ouvimos por parte da diretora que estavam 

ocorrendo dificuldades nesse sentido, uma vez que uma das supervisoras que 

desenvolvia esse trabalho havia solicitado afastamento para pós-graduação e outras 

supervisoras, por questões de divergências políticas, também haviam se afastado. 

A falta desse apoio pedagógico e de sistematização das ações político-

pedagógicas pode estar contribuindo para que as professoras desenvolvam suas 

práticas de forma isolada e sem processo de discussão coletiva. Essa dificuldade na 

constituição de processos de discussões coletivas na escola, ao que parece, vem 

dificultando o estabelecimento de relações mais afetivas, de valorização e de 

melhoria da autoestima das professoras, conforme podemos observar no enunciado 

abaixo: 

 

Alice: Posso até estar errada, mas eu sempre bato nessa tecla, eu acho que nós 
professores podemos até não fazer muito, mas a gente tem procurado fazer o 
que a gente pode. Porque nós estamos sozinhas. Eu acho assim, que a gente é 
uma vencedora, porque a gente está ali procurando, buscando... porque você 
vê, não tem acompanhamento de ninguém, é cada um por si e Deus por todos, 
sabe. (Registro do encontro reflexivo do dia 16/05/2008). 
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Ao nos depararmos com esse discurso, estamos diante das condições 

concretas nas quais as professoras desenvolvem o seu trabalho. Percebemos, pois, 

que o sentimento de solidão e a falta de valorização do trabalho são aspectos a 

serem considerados em uma análise de como as professores constroem a sua 

profissão e os seus saberes. Nos enunciados abaixo, vejamos a continuidade 

dessas relações:  

 

Alice: Quem é reconhecido, porque não vê o trabalho da gente, o esforço que a 
gente tem. Mesmo que a gente não seja cem por cento corretos, que a gente 
não é, ninguém é cem por cento, ninguém é melhor do que ninguém. Todo 
mundo tem suas habilidades, mas deveriam ser reconhecidas. Nós fizemos aqui 
de manhã essa atividade, todo professor fez cartaz, fez suas lembrancinhas, 
mas só citou fulano porque tem habilidade. Isso magoa a gente. E todo mundo 
aqui na escola já percebeu. (Registro do encontro do dia 16/05/2008). 

 
Rita: Agora no dia das mães, eu passei a semana ensaiando para os meninos 
cantarem a música, aí eles não conseguiram, eles ficaram tímidos, com 
vergonha no meio das pessoas, aí não conseguiram cantar a música toda. No 
outro dia a gente comentando, algumas colegas disseram: “por isso que eu não 
FAÇO”! Aí eu disse, não, vale o esforço da gente, está se esforçando, está 
aprendendo. (Registro do encontro do dia 16/05/2008). 

 

 

Nesses enunciados, as partícipes revelam a falta de apoio e 

reconhecimento do trabalho docente mesmo entre os pares. Diante disso, elas se 

sentem desvalorizadas e têm sua autoestima abalada pela falta de reconhecimento 

de suas capacidades e do seu trabalho. Não se intimidar e seguir adiante são 

esforços que a professora Rita demonstra ter em seu dizer, o que a faz reconhecer 

que o que vale é o esforço e a perseverança como incentivo delas próprias para 

levar adiante um trabalho sério e comprometido com a aprendizagem.  

Em outro enunciado, percebemos que as professoras denunciam a falta 

de discussão coletiva dos problemas de aprendizagem dos alunos na escola e se 

sentem responsabilizadas pelo insucesso dos estudantes. Vejamos o que disse a 

professora: 

 

Alice: Quando foi que a escola, quando é que a escola, todos, param, para dizer 
assim, fulana, a sala de fulana como que está a aprendizagem? Vamos fazer um 
trabalho em cima desses alunos, entendeu? Em termos de educação mesmo, de 
toda a educação. Aí quando chega o final do ano, que o aluno não conseguiu 
avançar, vamos culpar o professor. Porque você sabe que a gente faz a nossa 
parte, ou bem feita ou mal feita, mas a gente está ali toda hora, tentando, o que 
a gente entende e sabe fazer. Mas a escola é isso que eu não engulo da 
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educação. Porque a escola como um todo era para parar, fazer um estudo em 
cima desses alunos, porque que esses alunos não estão aprendendo, quais as 
dificuldades desses alunos, entendeu? E assim a gente passa o ano todinho, 
tem aluno que avança rapidamente, e outros que são mais lentos você sabe, 
mas se a gente não for cem por cento, a gente não presta [parte inaudível]. 
Chega o final do ano, vamos cair em cima dos resultados da turma, mas só... 
(Registro do estudo reflexivo do dia 27/06/2008).  

 

 

Nos dizeres acima, a professora Alice evidencia alguns aspectos 

vivenciados no cotidiano de sua escola, marcados pela falta de espaços para 

avaliação coletiva do processo ensino-aprendizagem, bem como pela 

responsabilização do professor pelo insucesso das aprendizagens dos alunos na 

escola. Compreendemos que não é à toa que o discurso da responsabilização do 

professor pelo insucesso da aprendizagem circula no meio escolar, pois, baseando-

se nos resultados das avaliações efetivadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Saeb/Inep), o governo, frequentemente, insiste em apontar o despreparo dos 

professores como a única causa do fraco desempenho dos estudantes. 

(BRZENZINSKI, 1999). 

Nessa reflexão, a professora reconhece ainda os limites de sua ação, 

entretanto tem consciência de que faz o que sabe e o que pode para que os alunos 

aprendam, ainda, de que não é a única responsável pelo fracasso ou dificuldades 

dos alunos em sala de aula. O posicionamento da professora Alice traduz também o 

que Esteve (1995, p. 97) denomina de “mal-estar docente”, expressão que resume o 

conjunto de reações dos professores às circunstâncias e condições em que 

desenvolvem o seu trabalho cotidiano, muitas vezes tendo que enfrentar de forma 

solitária, como disse a professora Alice, as incertezas e as mudanças no trabalho, 

impostas tanto pela realidade social e econômica como pelos redirecionamentos da 

política educacional; resume ainda suas insatisfações por ter de suportar as críticas 

e a responsabilidade pelo fracasso das aprendizagens dos alunos, sem que sejam 

analisadas as circunstâncias e as condições em que trabalham. Nesse sentido, o 

dizer da professora é emblemático, tornando-se mais contundente quando em outro 

momento ela diz: 

 

Alice: às vezes, as pessoas dizem que a educação é um faz de conta, as 
pessoas dizem assim por isso, a educação é um faz de conta porque as pessoas 
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querem dizer que estar tudo bem, quando a gente vê que o necessário, sabe... o 
negócio é se apresentar para dizer que estar tudo ótimo.  
 

 

Nesse dizer, a professora demonstra que as reais necessidades da 

escola não são alvo das preocupações daqueles que a fazem. Esses dizeres 

revelam ainda que as professoras se preocupam não apenas com o que ocorre em 

sua sala de aula, mas também com o sentido da educação de uma forma mais 

ampla, especialmente com as questões que deveriam ser prioridades na escola.  Há 

ainda nas reflexões das professoras uma preocupação com a falta de compromisso 

de alguns professores com a aprendizagem dos alunos. Eis o que dizem as 

professoras:  

 

Rita: eu como professora não tenho vergonha de dizer, um ponto negativo vem 
da parte do professor também [pausa] que eu fico nisso. 
 
Débora: como assim? 
 
Rita: porque o professor, nem todos, tudo tem suas exceções, alguns 
professores que vêm para a sala de aula, é jogar uma atividade para ele 
escrever, não senta, não acompanha direitinho o aluno, o aluno não está 
criando, o aluno não está produzindo [pausa] eu sinto isso.  
 
Alice: é complicado porque a gente não pode mudar as pessoas, a gente pode 
fazer a nossa parte e acabou. 
 
Rita: é isso que eu digo. Não é aqui sabe? É de um modo geral que eu vejo. 
 
Débora: é de um modo geral sem está apontando ninguém, mas no geral. 
 
Rita: que pode ser aqui no Rio Grande do Norte, pode ser em todo país também. 
Eu vejo isso aí. 
 
Alice: mas hoje assim, hoje já tem muitos professores preocupados, muitos 
professores bons. 
 
Rita: tem. 
 
Alice: no nosso município mesmo, tem muito professor bom, sabe? Que valoriza 
o seu trabalho, mesmo que seja criticado, mesmo que não seja valorizado pelos 
colegas ou pela escola seja como for, tem essa preocupação. (Registro do 
estudo reflexivo em 27/06/2008). 

 

 

Temos aqui um diálogo que expressa sentidos não consensuais a 

respeito do compromisso do professor com a sua prática. De um lado, Rita 
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reconhece no conjunto de sua classe a problemática da falta de compromisso de 

alguns colegas com a aprendizagem dos alunos; de outro, Alice, apesar de 

reconhecer essa realidade, ressalta a complexidade das relações interpessoais 

quanto à necessidade de reconhecer o comprometimento de muitos professores 

com o seu trabalho. Esses aspectos que as partícipes trazem nos diálogos revelam 

o modo como as professoras sentem e enfrentam os desafios vivenciados no 

cotidiano do seu trabalho. Algumas vezes, o sentimento de solidão e o 

descomprometimento de alguns colegas são enfrentados com atitude crítica, outras 

com resignação e acomodação, de modo que é necessário que consideremos que 

no contexto de trabalho coexistem essas relações de forças, cujo enfrentamento se 

dá pelo exercício crítico da reflexão.  

Essa reflexão em relação aos saberes do trabalho vivido demonstra, 

como diz Freire (1998, p. 110), que “ensinar exige compreender que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo”. Pensando mais profundamente sobre isso, 

Freire (1998, 2006) ainda lembra que essa atitude crítica exige que tomemos uma 

posição, que não pode ser neutra, mas a favor da decência e da esperança, que nos 

anima apesar de tudo.  

Assim, os saberes da trajetória do trabalho vivido expressam as relações 

das professoras partícipes com o contexto de trabalho, o modo como elas são vistas 

e percebidas pelo outro e o apoio que recebem para as ações que desenvolvem no 

cotidiano de suas práticas em sala de aula. A reflexão acerca desses saberes revela 

os sentidos ambivalentes e contraditórios da relação teoria-prática, assim como as 

condições em que as professoras constroem a sua profissão e profissionalidade 

docente, marcadas pela falta de reconhecimento, desvalorização e 

responsabilização das professoras pelas não aprendizagens dos alunos. Os saberes 

das professoras mobilizados nessa reflexão revelam, ainda, os limites de suas ações 

políticas e pedagógicas, embora elas acreditem que fazem o que sabe e se 

considerem vencedoras, apesar de tudo. 

O entrelaçar de todos esses saberes construídos ao longo dos processos 

de vida e trabalho das professoras partícipes cria um campo de possibilidades para 

que possamos analisar os saberes que mobilizam na organização do ensino-

aprendizagem. Com base na reflexão crítica e colaborativa das práticas, 

discutiremos nos próximos capítulos os saberes mobilizados pelas professoras na 

organização do processo ensino-aprendizagem.  
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4 SABERES QUE TECEM O FAZER COTIDIANO 
 
 
 
Esta aula me fez ver que minha prática significa 
uma tentativa de aprender com as crianças a 
construir conhecimentos a partir do que sei e do 
que eles sabem. (Professora Rita). 
 
Sei que não encaminhei esta aula dessa forma, 
mas outras sim, e percebemos que a criança 
aprende, mas mesmo da forma que planejei esta 
aula, direto ou indiretamente, alguns 
conhecimentos foram enfatizados [...]. (Professora 
Alice). 

 

 

Neste capítulo, trazemos as análises relativas ao processo reflexivo 

produzido no contexto das sessões reflexivas das aulas das professoras partícipes, 

o qual se desenvolveu a partir do olhar distanciado das práticas ou, como propõe 

Schön (1987), da reflexão sobre a ação. Acreditamos que através desses processos 

as professoras tiveram a possibilidade não somente de relatar suas ações, mas 

também de interpretá-las, explicando para si e para os outros os motivos que as 

levaram a agir de determinada maneira.  

Em nossa busca da compreensão do nosso objeto de estudo, em um 

dado momento nos encontramos com um conceito particularmente importante na 

obra bakhtiniana, trata-se do conceito de extraposição e seu correlato, o conceito de 

excedente de visão. Em sua obra Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2003, p. 21) 

assim expressa:  

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, não pode ver: as 
partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar [...].  

 
 

O que o autor quer dizer com esse exemplo é que, em dada configuração 

espacial, observador e observado não ocupam o mesmo lugar, isto é, o lugar 

ocupado pelo sujeito que observa e pelo Outro observado não coincide, pois quando 

alguém está observando, forma-se um excedente de sua visão e de seu 

conhecimento em relação a quem está sendo observado. (CASTRO, 2005).  
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O que queremos salientar ao trazermos esse conceito bakhtiniano é que o 

texto autorreflexivo das partícipes representa a observação da prática de um lugar 

em que a posição de observador e de observado coincide. Embora esse caráter da 

reflexão represente, neste trabalho, um aspecto da busca pelo autoconhecimento e 

reconhecimento de seus saberes e de suas práticas, não é definitivo nem 

conclusivo.  Há, portanto, necessidade de considerarmos outro tipo de reflexão, que 

permita o acesso a outro campo de visão, em que possamos construir esse aspecto 

do excedente de sua visão.  

Desse modo, a reflexão que desenvolvemos neste capítulo constitui o 

aspecto que aponta para “a complementaridade que se estabelece, no 

acontecimento comunicativo, entre o excedente de visão do falante e do ouvinte, 

cada um concluindo a partir de sua posição extraposta a imagem incompleta do 

outro”. (ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 110). A compreensão que construímos do 

processo autorreflexivo das professoras partícipes representa esse olhar de fora, 

cuja síntese a que chegamos constitui a possibilidade de que, ao analisar suas 

partes, não percamos de vista o processo como um todo. Consideramos que as 

professoras partícipes mobilizaram diversos saberes que se implicam no processo 

de ensino-aprendizagem, cujo processo reflexivo evidencia os sentidos no contexto.  

Dos relatos autorreflexivos das partícipes sobre suas aulas, 

compreendemos que os saberes implícitos nos rituais iniciais da aula e nas rotinas 

pedagógicas, os saberes sobre o conteúdo a ser ensinado-aprendido e os saberes 

sobre os objetivos do ensino e da aprendizagem constituem os saberes mobilizados 

nessa dinâmica de organização do trabalho pedagógico, os quais expressam as 

inter-relações com os saberes internalizados pelas professoras ao longo de suas 

vidas e trabalho.  

 

4.1 OS SABERES IMPLÍCITOS NOS RITUAIS DA AULA E NAS ROTINAS 
PEDAGÓGICAS 
 

Ao consideramos a primeira dimensão tomada para essa análise, a 

descrição da prática, bem como a capacidade ativa e responsiva das partícipes, 

observamos que os relatos autorreflexivos das professoras foram bastante 

resumidos. Desde a descrição do contexto da ação, explicitando a forma como, 

quando e porque as ações foram desenvolvidas, até a contextualização do ambiente 
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e as condições de trabalho, as descrições não apresentam de forma detalhada o 

contexto e o ambiente da ação, embora as professoras mencionem a escola, a 

turma e o total de alunos presentes. 

A ação do descrever requer, ainda, que as partícipes se voltem para as 

ações que desenvolveram e as exponham como realmente aconteceram, sem 

posicionamentos ou valorizações. Nesse sentido, percebemos que embora seja 

possível visualizar nas descrições das partícipes os principais momentos da aula, 

tais discursos não estão isentos de posicionamentos e nem sempre há uma relação 

clara entre o que foi descrito e a ações desenvolvidas. Entretanto, mesmo de forma 

resumida, as professoras relatam a sequência da aula, a abordagem dos conteúdos, 

os procedimentos, os recursos utilizados e os objetivos. 

Ao descreverem como as ações aconteceram ao longo de um dia de 

trabalho na escola, as professoras partícipes nos fornecem indicações de como a 

aula se estrutura em termos da distribuição do tempo na escola, dos tipos de 

atividades desenvolvidas, das suas relações com as finalidades educativas e 

enquanto ações mediadoras do processo ensino-aprendizagem. 

Ao focalizarmos a dinâmica da aula tomando como referência o princípio 

dialógico com base em Bakhtin (2002, 2003), compreendemos que a aula é um 

acontecimento discursivo, no qual, para além da sua estrutura formal de 

organização, as interações sociais que ocorrem demonstram as diferenciações dos 

lugares sociais ocupados pelos interlocutores, bem como as formas variadas de 

apreensão e articulação dos saberes que se entrelaçam em sala de aula. Nesse 

contexto, o processo de organização do ensino-aprendizagem, enquanto ação 

intencional e de caráter dialógico e ideológico, constitui o contexto em que se dão os 

processos de mediação e internalização desses saberes.  

Analisaremos a seguir aspectos do relato autorreflexivo da Professora 

Rita sobre sua aula, ministrada no dia 24 de julho de 2008. Nesse relato, 

observamos que ela não fornece muitos detalhes do contexto e do ambiente em que 

a ação foi desenvolvida, refere-se, principalmente, à quantidade dos alunos 

presentes, à data em que a aula foi ministrada e à forma de organização da sala. 

Embora tenhamos feito essa recomendação no encontro de orientação, talvez os 

questionamentos propostos tenham levado a professora a descrever especialmente 

as ações desenvolvidas sem relatar os aspectos das condições e do contexto de 

trabalho. Vejamos o relato autorreflexivo da professora Rita: 
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Começo agora discutir no grupo a aula realizada no dia 24 do 07 do 
corrente ano, por a minha pessoa, professora Rita, cuja aula estiveram 
presentes 13 (treze) alunos. 

Chegando à sala de aula cumprimentei as crianças dando bom dia! 
Após alguns minutos de espera, esperando alunos chegarem, onde, sempre, 
infelizmente, quase todos os dias ocorre, perdendo um tempinho da aula; 
começamos a conversar sobre o que iríamos fazer. Iniciamos com uma conversa 
sobre os dados já combinados todos os dias ao introduzir os registros no 
caderno, ou seja, atividades escritas. Conversa essa como: “O que costumamos 
de início fazer?” “Como são formados, dados contidos”. “Para que serve? Como 
faço?”... Em seguida, convidei as crianças para fazer a oração (Pai Nosso e Ave 
Maria). Momento que “possibilita desenvolvimento de valores, de não repudiar a 
discriminação baseada em diferentes crenças religiosas”. Após, combinamos o 
que iríamos fazer: cantar o Hino Nacional Brasileiro. Antes procurei conversar 
sobre o que é isso? O que isso significa? Para que serve? Como agimos? 

Organizamos em fila, aparelho de som com acompanhamento da 
música, cada criança com a cópia da música, cantando, verificando o que 
estávamos cantando e depois fizemos comentários sobre o significado, 
mensagem da música... Dando sequência a aula, ocorreu conversa coletiva 
sobre o que estudamos na aula anterior, que tarefa, dever de casa. A forma de 
organização da aula, geralmente as crianças ficam sentadas em fileiras, quando 
são atividades que precisam de mais atenção, algum material, ouvir o colega... 
Eu convido para sentarmos em círculo no fundo da sala, pois a sala oferece 
bastante espaço. Sentados no chão em círculo, fizemos apresentação e 
comentários da tarefa levada para fazer em casa. Após, voltando cada um para 
a carteira, convidei as crianças para escreverem uma lista com palavras 
começadas por a letra em estudo, com mais atenção, letra M. Combinamos 
escrever palavras ditas por cada um(a). Cada um buscou em seu repertório 
palavras, combinando escrever e escrevendo. Chega o momento do lanche e em 
seguida o intervalo. 

Retornando a aula, as crianças já registraram as palavras no caderno, 
realizamos a reescrita da lista no quadro (lousa) para confrontar a escrita, 
fazendo leitura e confrontando (como escreveu).  Momento de conversa sobre o 
que fizemos: Por que fizemos? Qual a importância?... 

Seguimos para a reconstrução das palavras já estudadas. Primeiro, 
começamos pela divisão de grupos, onde usamos a dinâmica de palavras já 
estudadas na disciplina Ciências, nomes de alimentamos, origem dos alimentos 
(animal, vegetal e mineral). Conversa sobre a origem dos alimentos, onde no 
primeiro momento, as crianças não conseguiram se dividir, conforme a 
classificação da origem dos alimentos, pois muitas vezes as crianças conversam 
paralelamente as aulas, sem prestar atenção, portanto necessitou de ajuda, 
assim com as orientações as crianças relembraram o conteúdo. 

Quando realizamos a divisão de grupos, distribui letras móveis para que 
as crianças procurassem reconstruir algumas palavras que tivessem dificuldades 
de escrever quando estávamos construindo a lista de palavras. Quando as 
crianças estavam bastante envolvidas, de certa forma gostando de realizar a 
atividade a campainha toca, foram logo se levantando, sem prestar muita 
atenção para o pedido, combinados, para terminarem em casa. Geralmente, é 
desse jeito, nem esperam as orientações, quando está perto de tocar, fica 
aquele entrando e saindo de colegas, irmãos... para pegarem as crianças.  

 

Conforme podemos observar no relato acima, embora a descrição da 

professora Rita seja um tanto genérica em alguns aspectos, por exemplo, quando 
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ela diz: “ao introduzir os registros no caderno, ou seja, atividades escritas” – porque 

aqui não detalha que atividades são essas e por que as realizou –, conseguimos 

apreender na sua reflexão os seguintes aspectos da organização do processo 

ensino-aprendizagem: os rituais iniciais da aula e a rotina de um dia de trabalho; a 

forma de organização das tarefas escolares; e o modo como a professora institui o 

diálogo pedagógico em sala de aula com os alunos. Embora não tenha sido 

considerada por nós como a atividade principal, essa ação tomou uma grande parte 

do tempo destinado à aula. Essas ações foram desencadeadoras de uma série de 

interações marcadas por questionamentos, como ela própria explica: “o que 

costumamos de início fazer? Como são formados? Quais os dados contidos? Para 

que serve? Como faço?...”, sinalizando para modos de fazer que se repetem em 

outros momentos da aula. Esses modos de fazer narrados pela professora, na 

perspectiva de Lowyck (1998), constituem os saberes implícitos, do tipo processual, 

que integram as rotinas enquanto uma forma de ação invariável.  

As pesquisas que se inserem no paradigma do pensamento do professor 

como as de Calderhead (1988), Jiménez (1988) e Lowyck (1998), têm se dedicado 

ao tema de como agem os professores no contexto de situações complexas de 

ensino-aprendizagem e posto em evidência que o professor não é exclusivamente 

racional, porque comumente reduz a complexidade de seu trabalho usando muitas 

condutas não reflexivas, dentre as quais estão as rotinas. Entretanto, mesmo nesse 

contexto, têm-se atribuído ao termo rotinas vários significados. Dessa forma, em seu 

estudo, Lowyck (1988) apresenta: a) alguns autores se referem a rotinas como 

unidades recorrentes, uma forma mais ou menos mecânica ou uma forma de 

atuação invariável; b) outros definem rotinas em oposição a atividades conscientes; 

c) no contexto das investigações psicológicas, a rotina tem uma conotação de 

automatismo; d) outros falam de rotinas como procedimentos estabelecidos, cuja 

função consiste em controlar e coordenar sequências específicas de conduta. 

Por outro lado, as perspectivas de análise que levam em consideração a 

sociologia do trabalho, como as de Tardif e Raymond (2000, p. 233), consideram 

que as rotinas não se reduzem a modelos simplificados de ação, mas funcionam 

como um fenômeno social: “a rotinização significa que os atores agem através do 

tempo, fazendo de suas próprias atividades recursos para reproduzir (e às vezes 

modificar) essas mesmas atividades”. Com essa posição, esses autores consideram 

a dimensão sociotemporal do ensino, na medida em que essas rotinas tornam-se 
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parte integrante da atividade profissional, constituindo, em “modos de ser” do 

professor, seu “estilo”, sua “personalidade profissional”.  

Do que foi observado e descrito pela professora, entendemos que essa 

forma de questionar o saber a ser ensinado e aprendido caracteriza o que poderia 

ser a linguagem pedagógica pessoal da professora ou, dito de outro modo, o diálogo 

pedagógico, o qual, no dizer de Freire (2006, p. 118), implica “tanto o conteúdo ou o 

objeto cognoscível em torno de que gira quanto a exposição sobre ele feita pelo 

educador ou educadora para os educandos”, constituindo, assim, os processos 

interacionais da aula que mediam o ensinar e o aprender. Nessa relação, as 

interações estabelecidas entre a professora Rita, os alunos e os saberes que ensina 

constituem, pelo seu modo de ser e agir, a expressão desse diálogo pedagógico do 

qual nos fala Freire (2006). Nesse contexto, consideramos que o diálogo da 

professora Rita com os seus alunos não se constitui, ainda, numa forma de 

problematizar a realidade, como propõe Freire (2006), porque tais questionamentos 

se relacionam muito mais com os conteúdos trabalhados ou com os procedimentos 

a serem realizados nas tarefas propostas do que numa relação horizontal em que 

aluno e professores propõem e discutem o que e como as ações serão realizadas 

pelo grupo. Nesse sentido, a construção do diálogo colaborativo nas relações de 

ensino-aprendizagem ainda é um aspecto que carece de maior reflexão, no sentido 

de que as professoras consigam perceber a importância de organizarem o processo 

de ensino-aprendizagem considerando as relações de saber e de aprender dos 

alunos em sala de aula. 

Destacamos do relatado acima outro momento em que, em seus dizeres, 

a professora Rita revela aspectos da posição que os sujeitos ocupam na relação 

pedagógica, conforme podemos observar no trecho a seguir: 

 

Chegando à sala de aula cumprimentei as crianças dando bom dia! Após alguns 
minutos de espera, esperando alunos chegarem, onde sempre infelizmente 
quase todos os dias ocorre, perdendo um tempinho da aula, começamos a 
conversar sobre o que iríamos fazer.  

 

 

Esses dizeres, além de enunciar como se deram os ritos iniciais da aula, 

revelam aspectos da posição social ocupada pelos sujeitos da relação pedagógica: 

de um lado, os alunos que chegam atrasados, cujos motivos não se acham 
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revelados; do outro, a professora que demonstra sua insatisfação diante uma 

situação que parece costumeira no dia a dia, e não restrita à sua sala de aula.  

A não explicitação de suas causas, bem como a sua repetição no dia a 

dia, demonstra que essa problemática não foi investigada pela professora e ainda 

não se tomou um tema a ser discutido no coletivo da escola. 

Todo esse quadro demonstra como se desenvolvem as ações da 

professora dentro do parâmetro de um tempo instituído na escola, que vai lhe exigir 

saber gerir as atividades dentro desse tempo escolar. Tardif e Lessard (2005), ao 

discutirem sobre as típicas jornadas de trabalho dos professores, mencionam alguns 

ritos básicos ou grandes rotinas que caracterizam o trabalho na escola. Alguns 

rituais que compõem essas grandes rotinas, como a chagada dos alunos, o sinal 

que marca o início e fim das aulas, bem como a hora do recreio, estão relacionados 

à dimensão organizacional da escola, fazendo parte da gestão coletiva das tarefas 

escolares para professores e alunos. Trata-se do tempo instituído da escola. Sem 

dúvida, esse tempo traz implicações ao processo de ensinar e aprender, pois 

estabelece os ritmos, as continuidades e as descontinuidades das ações na sala de 

aula.  

A organização do tempo e sua adequação às atividades em sala de aula 

apresentam descompassos entre os desejos da professora e as necessidades dos 

alunos, aspecto que pode ser observado no trecho a seguir: 

 

Quando as crianças estavam bastante envolvidas, de certa forma gostando de 
realizar a atividade, a campainha toca, foram logo se levantando, sem prestar 
muita atenção para o pedido, combinados, para terminarem em casa. 
Geralmente, é desse jeito, nem esperam as orientações, quando está perto de 
tocar, fica aquele entrando e saindo de colegas, irmãos... para pegarem as 
crianças. 

 

Nos dizeres acima, o envolvimento dos alunos descrito pela professora 

contrasta com o desejo e a necessidade dos alunos de saírem apressadamente da 

sala de aula, ao invés de permanecerem por um pouco mais de tempo na aula para 

que possam ouvir os encaminhamentos para o dia seguinte. Desse modo, 

entendemos que envolver o aluno na aula é mobilizá-lo para atuar ativa e 

responsivamente em torno das atividades propostas, compreendendo, ainda, o 

desenvolvimento de interações e ações conjuntas, que potencializam o processo de 
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internalização, ou seja, o movimento de transformação dos processos interpessoais 

em intrapessoais. (VYGOTSKY, 2005).  

Do relato da professora Rita, destacamos os seguintes trechos: 

 

Em seguida, convidei as crianças para fazer a oração (Pai Nosso e Ave Maria). 
Momento que “possibilita desenvolvimento de valores, de não repudiar a 
discriminação baseada em diferentes crenças religiosas. 
 
Eu convido para sentarmos em círculo no fundo da sala, pois a sala oferece 
bastante espaço. 
 
Combinamos escrever palavras ditas por cada um(a). Cada um buscou em seu 
repertório palavras, combinando escrever e escrevendo. 

 

Nesse contexto, os dizeres da professora revelam não só os saberes 

procedimentais, mas também a sua posição em relação aos saberes que ensina e 

às suas finalidades educativas. Assim, “convidar” e “combinar” constituem os 

sentidos que revelam o conteúdo ideológico do discurso da professora no 

contexto dessa relação de ensino-aprendizagem. Embora somente convide ou 

proponha os combinados, a professora, em relação aos sujeitos e aos objetos de 

conhecimento, posiciona-se como quem não impõe o conhecimento nem os seus 

valores sobre os dos alunos.  

Consideramos importante ainda destacar nos dizeres da professora 

Rita o seguinte enunciado:  

 

 
Conversa sobre a origem dos alimentos, onde no primeiro momento, as crianças 
não conseguiram se dividir, conforme a classificação da origem dos alimentos, 
pois muitas vezes as crianças conversam paralelamente as aulas, sem prestar 
atenção, portanto necessitou de ajuda, assim com as orientações as crianças 
relembraram o conteúdo. 

 

 

Nesse trecho, identificamos a posição da professora em relação à 

aprendizagem dos alunos, atribuindo à falta de atenção a dificuldade de os alunos 

se dividirem. Esse aspecto apontado pela professora Rita pode ser confrontado, 

no sentido de que, para Vygotsky (2005), todas as funções psicológicas 

superiores são processos mediados. Nesse sentido, o autor cita a formação de 

conceitos como resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções 
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intelectuais contribuem. Dessa forma, compreendemos que o processo de ensino-

aprendizagem não pode ser reduzido aos aspectos relacionados à associação, à 

atenção, à formação de imagens, à inferência e às tendências determinantes, o 

que significa dizer que nas nossas intervenções pedagógicas é importante que 

estejamos atentos à complexidade desse processo e compreendamos que 

ensinar “não é tarefa de desenvolver uma capacidade de reflexão. É tarefa de 

desenvolver muitas capacidades especiais de pensar sobre uma variedade de 

objetos”. (VYGOTSKY, 2005, p. 474).  

Por essa perspectiva, o ensinar deve provocar a transformação do 

processo de desenvolvimento mental dos alunos, na medida em que estes 

mobilizem novas ações e novas operações mentais que os possibilitem a 

(re)elaboração dos seus conhecimentos. Consideramos, assim, que saber 

diagnosticar as Zonas de Desenvolvimento Real e as Zonas de Desenvolvimento 

Proximal (VYGOTSKY, 2004) e atuar a partir desta última constitui um dos saberes 

necessários ao professor para que possibilite avançar o nível de desenvolvimento 

dos alunos em função da mediação pedagógica.  

Os trechos que analisaremos a seguir correspondem aos relatos 

autorreflexivos da professora Alice. Ao levarmos em consideração as questões 

propostas para a descrição, observamos que a professora Alice nos fornece 

indicações sobre os conteúdos a serem trabalhados, sobre os objetivos a serem 

alcançados, os saberes efetivamente trabalhados no contexto da aula, os 

procedimentos e recursos utilizados, a sua intervenção pedagógica e a participação 

dos alunos no processo. Eis a seguir um dos trechos do relato reflexivo da aula da 

professora, ministrada no dia 23 de julho de 2008: 

 

 

A aula que esta pauta tem como tema “As formas geométricas” abordando 
as áreas de conhecimentos (Português, Matemática e Artes). Iniciamos com o 
cabeçalho. Que em sua maioria já fazem sozinhos e alguns com o crachá, em 
seguida fiz a leitura da pauta, para a criança saber o que vamos realizar no 
decorrer da aula, dando continuidade, fiz algumas perguntas orais sobre o 
conteúdo a ser trabalhado, tais como: quem já tinha ouvido falar sobre as 
formas? Quais os nomes dados? Sendo que muitos participaram respondendo 
que sim e citando seus respectivos nomes. No momento seguinte fui fazer a 
leitura compartilhada: “Os três porquinhos”, que é um hábito permanente na sala, 
e foi interrompida pela chegada de mães com alunos, onde fui acomodar as 
crianças, continuei a leitura, havendo o envolvimento de algumas crianças, que 
contavam a história oralmente e todos queriam ver o livro. Continuando a aula, 
preguei na lousa um cartaz com as formas geométricas e os nomes encobertos 
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explorando os desenhos que foram construídos usando as formas e as cores de 
cada forma, após a apresentação do cartaz, partimos para a atividade, que era 
desenhar as formas e escrever o nome de cada uma e das cores, depois retirei o 
lacre perguntando quem tinha escrito como eu ou diferente. 
 
Objetivos: levar o aluno a compreender as formas geométricas, fazer uso da 
escrita, mesmo que ainda não saibam escrever convencionalmente e perceber e 
compreender as formas geométricas que estão presentes no nosso cotidiano e 
com estas podemos criar e recriar desenhos entre outras obras artísticas. 

 
Partindo para a escrita, algumas crianças questionavam como se escreve, 

por exemplo, a palavra “quadrado”, onde junto com eles fui perguntando quais 
letras eram preciso para escrever, com essa intervenção a maioria conseguiu 
realizar a tarefa. A aula foi interrompida para a merenda, momento este que 
atrapalha as crianças por ser servida em sala onde ficam dispersos ao que estão 
fazendo. Após o intervalo, continuamos com as atividades com a correção 
coletiva, cada criança veio à lousa para escrever, à sua maneira, os nomes das 
cores, onde fomos comparando com as demais. Sempre chamando a atenção, 
pois fizeram muito barulho e também estava tensa no momento, sim quatro 
alunos não conseguiram realizar as tarefas. Também foi entregue a eles 
algumas formas para que criassem desenhos e escrevessem os nomes dos 
mesmos e, por fim, fomos encaminhar a tarefa de casa, que foi montar um 
boneco utilizando as formas geométricas apresentadas. 

 

O processo de ensino-aprendizagem descrito pela professora Alice nos 

ajuda a pensar sobre as relações constitutivas Eu-Outro, isto é, sobre as relações 

dialógicas estabelecidas nesse processo, de forma que possamos apreender como 

a professora lida com os seus próprios saberes, os saberes que ensina e os saberes 

dos alunos. Nesses termos, a sua resposta aos nossos questionamentos nos 

permite identificar a posição desses sujeitos o Eu, no caso a professora, e o Outro, 

nesse caso os alunos, de forma a construirmos algumas significações que 

caracterizam o processo dialógico desenvolvido entre esses sujeitos, na perspectiva 

da construção do conhecimento em sala de aula.  

Nesse sentido, o que nos chamou atenção foi a posição dos alunos frente 

a esse processo descrita pela professora em termos de participação. Entendemos 

que, ao longo de sua descrição, a participação assumiu diversas significações, quais 

sejam: em relação às habilidades, isto é, ao que fazem e como fazem; em relação 

às suas capacidades em responder ao que estava sendo perguntado; e em termos 

de envolvimento. 

O sentido de participação em termos de habilidades dos alunos emerge 

quando, por exemplo, a professora diz: “Que em sua maioria já fazem sozinhos e 

alguns com o crachá”. Embora não possamos afirmar, esse posicionamento remete 

para um sentido avaliativo, na medida em que a professora identifica aqueles que já 
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fazem sozinhos e aqueles que fazem com ajuda. A interação da professora com os 

saberes dos alunos reflete, nesse contexto, o seu entendimento sobre as 

habilidades já desenvolvidas pelos alunos. 

O sentido de participação como resposta ao que estava sendo 

perguntado também assume caráter avaliativo na medida em que permite a 

professora avaliar o que os alunos já sabem sobre o conteúdo a ser trabalhado. 

Assim, quando questiona “fiz algumas perguntas orais sobre o conteúdo a ser 

trabalhado, tais como: quem já tinha ouvido falar sobre as formas? Quais os nomes 

dados? Sendo que muitos participaram respondendo que sim e citando seus 

respectivos nomes”, o sentido avaliativo assume a perspectiva de diagnóstico dos 

saberes prévios dos alunos sobre o conteúdo a ser trabalhado. Por fim, 

identificamos outro contexto em que a posição dos alunos é descrita em termos de 

envolvimento, pelo modo como os alunos participam, ou seja, “que contavam 

oralmente” e “todos queriam ver o livro”. 

Ao identificarmos essas diversas perspectivas que caracterizam o 

posicionamento da professora em relação aos saberes dos alunos na suas relações 

interativas nessa aula, permitimo-nos, também, apontar a sua posição frente a eles. 

Ainda que o tema da participação evoque esses sentidos nos contextos dessas 

enunciações, evidenciam-se nesse contexto as mediações estabelecidas pela 

professora entre os saberes que os alunos aprendem e os saberes que a professora 

ensina. Assim, a professora descreve as suas intervenções e o sentido de 

mediação, enquanto a interação dialógica acontece quando menciona: “algumas 

crianças questionavam como se escreve, por exemplo, a palavra „quadrado‟”, 

compreendendo que essa forma de intervir contribui para aprendizagem dos alunos. 

Destacamos esse aspecto como essencial para o processo de ensino-

aprendizagem, pois quando a professora questiona com os alunos quais letras são 

necessárias para escrever a palavra, está confrontando saberes, que, no dizer de 

Smolka (1993, p. 43), significa que ela vai 

 

[...] nomeando elementos do conhecimento para a criança, e 
indicando uma forma de organização desse conhecimento. Quando a 
criança fala, pergunta ou escreve, é ela quem aponta para a 
professora o seu modo de perceber e relacionar o mundo.  
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Entendemos que essas interações constituem relações de saber e de 

aprender que possibilitam aos alunos avançarem em seus níveis de aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Além desses aspectos, a reflexão da professora Alice expressa as suas 

insatisfações, dificuldades e as não aprendizagens dos alunos. Entretanto, ela não 

questiona, tampouco sugere como resolver tais problemas. São essas situações que 

nos levam a reconhecer a necessidade de debater, questionar com as professoras 

sobre os sentidos de suas ações, sobre a realidade e condições da prática, numa 

tentativa de construir com elas novos sentidos e possibilidades de ação. 

No conjunto das aulas descritas, apesar da especificidade de cada 

contexto, alguns elementos da estrutura das aulas parecem que são comuns. Nessa 

estrutura, bem ao modo como descreve Penin (1999, p. 128), percebemos duas 

grandes divisões do tempo em relação aos tipos de atividades desenvolvidas: uma 

relacionada às atividades de rotina e outra, às atividades específicas do ensino 

programadas para o dia. No interior dessas macrounidades, em que se encontram 

inseridas várias situações pedagógicas, ocorre toda uma dinâmica de interações que 

vão caracterizar o sentido de aula para essas professoras. 

Do que foi descrito e observado nas aulas das professoras, a sequência 

didática da aula apresenta o seguinte percurso: as ações introdutórias que 

compreendem a enunciação da pauta do dia e a escrita do cabeçalho; o assunto 

principal da aula, nessa hora as professoras tratam do conteúdo específico a ser 

trabalhado no dia; e momentos finais da aula. Não observamos no decorrer das 

aulas mudanças significativas dessa estrutura, o que nos leva a pensar que o 

entendimento de sequência didática da aula pelas professoras obedece 

determinados passos nos quais os conteúdos e atividades devem se encaixar.  

Ao confrontarmos os saberes das professoras sobre as sequências 

didáticas das aulas com a perspectiva histórico-cultural que fundamenta esta 

pesquisa, compreendemos que as sequências didáticas não são atividades 

organizadas ao acaso, tampouco atividades que se insiram numa rotina rígida de 

organização da aprendizagem, mas constituem espaços de organização do saber a 

ser ensinado e aprendido de forma que permitam atingir os objetivos do trabalho 

pedagógico de forma dinâmica, processual, adequando-se aos níveis de 

desenvolvimento potencial dos alunos. Nessa perspectiva, trataremos no item a 
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seguir sobre a articulação dos objetivos pedagógicos na dinâmica de organização do 

processo de ensino-aprendizagem pelas professoras partícipes.  

 

4.2 OS SABERES SOBRE OS OBJETIVOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 

 

No entrelaçamento das ações do ciclo reflexivo, os sentidos sobre o 

ensinar e o aprender foram se desvelando e tornaram-se mais evidentes na ação do 

informar. Percebemos nessa ação alguns elementos do que poderia representar os 

saberes internalizados pelas professoras em termos das suas teorias sobre o 

ensinar e o aprender, isto é, o que compreendem sobre a ação educativa, os 

saberes que ensinam e os saberes que os alunos aprendem, mediante análise da 

articulação dos objetivos e a dinâmica de organização do processo de ensino-

aprendizagem. 

Transcrevemos abaixo um trecho do relato reflexivo da professora Rita, no 

qual ela procura informar sobre sua prática: 

 
 

Minha experiência é pautada na tentativa de trabalhar, compartilhando com 
o outro algo de que se gosta (cantar) e apropriar-se de algo significativo - música 
(arte), garantindo a possibilidade de acesso, pois “é preciso levar a arte, que está 
circunscrita a um mundo socialmente limitado a se expandir, tornando-se patrimônio 
cultural da maioria” (Barbosa, 1991). 

Percebendo o gosto que algumas crianças trazem, ou mesmo que tenho, 
ensinamentos da família que os mantemos, que pode e deve ser democratizada 
para que as crianças na escola se apropriem deles, foi que fizemos (fazemos) a 
oração na escola, percebendo as subjetividades, da criança e dos outros. Momento 
esse “que possibilita desenvolvimento de valores, repudiando toda discriminação 
baseada em diferentes crenças religiosas” (PCN, vol. 10, p. 59). 

O domínio da língua oral e escrita é fundamental para a participação 
social, pois é por meio dela que nos comunicamos, temos acesso à informação, 
expressão e defendemos pontos de vista, partilhamos ou construímos visões de 
mundo, produzimos conhecimentos. Por isso, ao pedir que as crianças 
escrevessem a lista, entende que a “a escola tem responsabilidade de garantir a 
todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o 
exercício da cidadania” (PCN, vol. 1). 

A metodologia usada no desenvolvimento das atividades foram pensadas 
“que é preciso que os alunos sejam desafiados a escrever convencionalmente, para 
que os alunos se tornem capazes de utilizar no seu dia a dia (PROFA). 

Esta aula me fez ver que minha prática significa uma tentativa de aprender 
com as crianças a construir conhecimentos a partir do que sei e do que eles sabem. 
Embora, não tenha ocorrido bastante envolvimento, participação e atenção do 
aluno, as perguntas, diálogos e explicações como acréscimo feitos na hora da aula, 
não foram suficientes, para as crianças entenderem as questões, eu sinto que tudo 
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isso, esses pontos citados foram negativos. Atribuo essas dificuldades a mim 
mesma. 

 

 

O dizer da professora Rita sobre o que significa sua prática pedagógica 

nos remete para uma compreensão do ensino que se fundamenta no compartilhar 

com o outro; no apropriar-se de algo significativo; no gosto; nos valores, em garantir 

o acesso ao conhecimento e que privilegia o ensino da língua oral e escrita. 

Quando a professora diz: “Minha experiência é pautada na tentativa de 

trabalhar, compartilhando com o outro algo de que se gosta (cantar) e apropriar-se 

de algo significativo”, entendemos que sua prática pauta-se na compreensão do 

saber como algo que deve ser compartilhado; que é legítimo compartilhar “algo que 

se gosta” e, como não há um referente, supõem-se que os alunos e a professora 

têm um gosto em comum, que é cantar.  

Na continuidade da sequência, usa um discurso teórico legitimado pela 

academia para justificar o trabalho com a música enquanto arte como algo 

significativo. Mesmo referindo-se à ação seguinte, a oração, novamente “o gosto” e 

os valores adquiridos na educação familiar sinalizam uma postura educativa em que 

a figura da pessoa não se separa da do profissional, bem ao modo do que nos 

ensina Nóvoa (s/d): “Que enseñamos aquello que somos y que, em aquello que 

somos, se encuentra mucho de aquello que enseñamos”. Esse posicionamento de 

Nóvoa é muito semelhante às discussões de Sacristán (1999) sobre a ação 

educativa, por meio da qual compreendemos a prática educativa como uma ação 

que é pessoal e definidora da condição humana, pois esta se relaciona “a um eu que 

se projeta e que se expressa por meio dela ao educar. [...] Agimos de acordo com o 

que somos e naquilo que fazemos é possível identificar o que somos”. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 31). 

Embora o aspecto pessoal esteja presente na ação educativa, devemos 

evitar compreendê-la como ação individual e isolada. Nesse sentido, não podemos 

esquecer que a prática pedagógica é ação social que se dá em interação com 

outros. É social porque as ações desenvolvidas correspondem a vários sujeitos que 

se influenciam mutuamente.  

A professora Alice não apresenta de forma explícita o que sua prática 

significa em termos de ensinar e aprender. Entretanto visualizamos aspectos que 
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apontam para uma reflexão antes da ação, sobre o saber do conteúdo a ser 

ensinado e as dificuldades do processo de ensinar e aprender. Vejamos o que disse 

a professora Alice sobre os sentidos da sua prática e os objetivos pedagógicos: 

 
Durante o planejamento da aula, o que me motivou a elaborá-la foi o intuito que 
os alunos percebessem que podemos utilizar as formas geométricas, não só 
como conteúdo específico da matemática, e sim podemos brincar com as 
mesmas, criar desenhos diversos, entre outras utilidades. A aula foi respaldada 
nos conhecimentos adquiridos no curso de formação continuada. Geralmente 
encontramos dificuldades diante as aulas executadas, e nesta por algumas 
crianças ainda não saberem escrever convencionalmente e os 
encaminhamentos não terem sido suficientes, dificultou a aprendizagem de 
alguns alunos, atribuo em partes a mim mesmo, porque sei que poderia ter 
encaminhado a atividade de forma diferenciada, já que cada um apresenta 
conhecimentos diferenciados. Em alguns momentos também percebo que 
atender a cada criança sozinha na sala de aula, nem sempre damos conta, 
deixando várias lacunas a serem preenchidas, se não fizermos a intervenção 
adequada para a compreensão do que vai fazer. 

 

 

Ao informar sobre a sua aula, Alice traz uma proposta de trabalho com os 

conteúdos em que pretende trabalhar as formas geométricas não apenas como um 

conhecimento específico da matemática, mas com uma proposta que inclui o lúdico 

como abordagem possível no trabalho com esse conhecimento.  

Nesse sentido, insere à sua abordagem o aspecto do lúdico, do brincar. 

Na continuidade do seu discurso, percebemos que, as poucos, vai ocorrendo um 

apagamento desse discurso, na medida em que o discurso da instrumentalização vai 

se impondo e reposicionando tanto os conteúdos como os sujeitos nessa relação 

pedagógica.  

Pelo que compreendemos, a professora Alice demonstra intenções de 

escapar de uma prática que aprisiona os sujeitos e o conteúdo dentro de uma 

abordagem convencional, entretanto subverte esses princípios inicialmente 

anunciados. Esse discurso da instrumentalização vai se impondo, porque “não saber 

escrever convencionalmente” e “os encaminhamentos não terem sido suficientes”, 

expressa como a professora observa os aluno e se observa diante de seus saberes 

e dos saberes a serem ensinados e aprendidos pelos alunos.  

A professora Alice demonstra ter consciência das ações que desenvolve 

em sala de aula, percebendo as não aprendizagens dos alunos, entretanto têm 
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dificuldades na organização e mediação do processo pedagógico para que essas 

aprendizagens se efetivem.  

De forma geral, a professora diz que se respaldou nos conhecimentos 

adquiridos nas formações continuadas. Em relação à capacidade argumentativa 

exigida na informação, ela não esclarece os princípios teóricos que dão sustentação 

à sua prática. Não define nem explica que conhecimentos são esses que foram 

adquiridos nas formações continuadas, as quais constituem, nesse contexto, as 

fontes de aquisição desses saberes, e não o saber em si.  

 

4.3 OS SABERES DA RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA 
 

 

Ao confrontarem suas ações, as professoras partícipes nos fornecem 

indicações acerca das teorias que dão sustentação às suas práticas e do seu 

processo de construção. Percebemos que ao refletirem sobre o sentido de suas 

ações fazem emergir saberes relacionados com as aprendizagens do contexto 

familiar e com sua trajetória profissional. Entretanto, cada professora expressa sua 

relação com os saberes que adquiriram maior sentido em suas práticas 

pedagógicas. Vejamos um trecho da reflexão da professora Rita. 

 

 

Como cheguei a ser assim? Percebo que são pelas leituras, análises, reflexões e 
estudos de capacitações. Também vejo que tenho alguns ensinamentos 
construídos da família, hábitos que até hoje mantenho, como a honestidade, o 
respeito para com o outro, atenção e obediência de limites e regras. Por isso, me 
preocupo com a forma como as crianças se comportam, postura, tratamento com 
o colega, chamando a atenção deles, perguntando se está correto, como 
devemos agir... cobrando pôr em prática as normas de convivência elaboradas 
no início do ano letivo. 
Nesta aula, especificamente me preocupei em fazer com que as crianças 
desenvolvessem o domínio da linguagem oral e escrita, escrevendo seus 
próprios textos (lista), colaborando coletivamente e participando com respeito, 
inclusive a lista é um texto que na realidade, hoje, as pessoas usam para a 
organização das suas ações. Por exemplo: lista de convidados para uma festa, 
lista dos produtos para comprar, lista dos compromissos do dia, etc. Por ter uma 
estrutura simples, a lista é um texto privilegiado para o trabalho com as crianças 
que não sabem ler e escrever convencionalmente, pois como é visto PROFA, 
que “é necessário que o professor proponha a escrita de uma lista que tenha 
alguma função de uso na comunidade ou na sala de aula. A escrita de listas de 
palavras que começam com a mesma letra ou outras similares”. A tentativa de 
trabalhar desta maneira, propor reescrever a lista ao lado da escrita individual da 
criança, é que, ressalto que, no caso do PROFA, “quando propomos a escrita de 
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textos em que não há um destinatário específico, é fundamental aceitar as 
hipóteses e não interferir diretamente nas produções: não se deve corrigir, 
escrever em baixo ou coisa do tipo. Faça a reflexão sobre a escrita, sempre que 
for possível”, acho que é por isso que nas minhas aulas favoreço a reflexão dos 
alunos sobre a escrita, propondo comparações entre palavras que começam ou 
terminam da mesma forma, que pronúncia ou som. Assim, é que as crianças, da 
maneira que são ensinadas, elas vão pondo em prática, indagando, 
questionando e procurando outros conhecimentos. 

 

 

Para analisar esse texto da professora Rita, a princípio, lembramo-nos 

das palavras de Tezza (2005, p. 211), quando destaca que “no universo bakhtiniano 

nenhuma voz jamais fala sozinha”, o que nos ajudou a entender os princípios da 

dialogia de Bakhtin, e agora também nos auxilia a compreender as vozes que 

permeiam o discurso da professora Rita. Nesse sentido, ao responder a pergunta: 

“como cheguei a ser assim?”, sua resposta cria o contexto socioideológico através 

do qual diz a sua própria voz, como também a voz dos outros como se fosse sua, 

não no sentido de uma apropriação indevida, mas como mecanismo de legitimação 

de sua própria voz.  

Nessa perspectiva, a professora Rita se constrói como autor e como 

ouvinte da voz do outro na medida em que percebe que chegou a ser assim “[...] 

pelas leituras, análises, reflexões e estudos de capacitações” e também através dos 

“ensinamentos construídos da família, hábitos que até hoje mantenho, como a 

honestidade, o respeito para com o outro, atenção e obediência de limites e regras”.  

Desse modo, as vozes através das quais a professora Rita expressa os 

princípios pedagógicos nos quais está fundamentada sua prática estão enraizadas 

em seu processo histórico de formação pessoal, profissional, e em contexto 

normativo do trabalho escolar, cujas implicações podem ser percebidas quando ela 

se preocupa “[...] com a forma como as crianças se comportam, postura, tratamento 

com o colega, chamando a atenção deles, perguntando se está correto [...]” e “[...] 

em fazer com que as crianças desenvolvessem o domínio da linguagem oral e 

escrita”. Na sequência de sua enunciação, a voz da pessoa funde-se na voz do 

professor, fazendo-a quase desaparecer no discurso citado. (BAKHTIN, 2002). A 

professora passa daí em diante a justificar sua postura pedagógica em relação aos 

saberes necessários a serem ensinados e aprendidos, em termos do que é posto e 

valorizado no contexto social e escolar. A voz do outro, no caso dos PROFA, torna-

se o discurso da autoridade que dá legitimidade à prática que ela desenvolve. 
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O sentido da reflexão da professora Rita nos remete para a compreensão 

de que os saberes aprendidos por ela através de estudos, reflexões e formações 

contínuas entrelaçam-se com os saberes axiológicos e implicam-se na sua prática 

pedagógica, traduzindo-se em formas de ação que a levam a se preocupar com o 

ensino de normas, comportamento e postura das crianças em sala de aula, bem 

como com o ensino da escrita.  

Analisando as respostas da professora e levando-se em consideração o 

foco da ação do ciclo reflexivo, percebemos que sua reflexão caracteriza-se como 

técnica e prática porque, efetivamente, ela não estabelece nenhum confronto ou 

avaliação crítica entre os seus saberes, os saberes dos alunos, os saberes que 

ensina e os princípios através dos quais ela busca compreendê-los. Entretanto, 

como vimos, sua reflexão não está destituída dos valores e dos princípios 

pedagógicos que dão sustentação à sua prática.  

No confrontar da professora Alice, podemos perceber que ela enuncia 

aspectos do ponto de partida do trabalho pedagógico, critérios de seleção dos 

conteúdos, autoavaliação da prática e sua relação com as aprendizagens dos 

alunos, citando os teóricos nos quais ela diz que fundamenta a sua prática 

pedagógica. Vejamos o enunciado da professora Alice: 

 

Quando damos início ao ano letivo, destacamos na proposta de trabalho os 
conteúdos a serem trabalhados durante todo o seu decorrer, e diante estes, 
seleciono aqueles que vejo que meus alunos têm condições de aprender, 
compreender, ou seja, de acordo com sua capacidade. E diante minha formação, 
os cursos de capacitação que tenho participado, os conteúdos vêm sendo 
trabalhados de forma dinâmica, levando os alunos a aprenderem de forma 
prazerosa. Sei que não encaminhei esta aula dessa forma, mas outras sim, e 
percebemos que a criança aprende, mas mesmo da forma que planejei esta 
aula, direto ou indiretamente, alguns conhecimentos foram enfatizados, como o 
conhecimento de algumas formas geométricas que estão presentes em todos os 
espaços que nos encontramos; o uso da escrita mesmo convencional ou não, 
mas que há uma aprendizagem que, às vezes, nem percebemos que a criança 
sabe e aprende. Assim, a aula elaborada foi com o intuito de que os alunos 
desenvolvessem a escrita e os conhecimentos matemáticos. Apesar de observar 
falhas que surgem nos encaminhamentos da aula, minhas práticas pedagógicas 
estão baseadas nos teóricos como Paulo Freire, Ana Teberosk, Emilia Ferreiro, 
Telma Weis e os referenciais como PCNs, os módulos do PROFA, 
PROLETRAMENTO, entre outros, que nos leve a compreensão do 
desenvolvimento cognitivo, psicológico e de aprendizagem da criança de acordo 
com sua idade e capacidade. 
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A construção social do discurso da professora evoca, de partida, aspectos 

do discurso prescritivo da escola, nesse sentido a professora cita a proposta 

pedagógica como referencial para o seu trabalho. Na sequência, as marcas do seu 

discurso expressam o sentido da adequação, isto é, os conteúdos devem adequar-

se às capacidades dos alunos, levando-nos a pensar que ela considera necessário 

os alunos atingirem determinado nível de conhecimento para que tenham condições 

de aprender, o que corresponde a perspectiva que entende a aprendizagem como 

dependente do processo de desenvolvimento.  

Nos estudos sobre as abordagens psicológicas da aprendizagem, tal 

perspectiva encontra correspondência na abordagem piagetiana, a qual, ao analisar 

o desenvolvimento da pessoa em termos de suas estruturas cognitivas 

compartimentadas em estágios evolutivos, considera a aprendizagem como 

dependente do processo de desenvolvimento, nesse caso aquilo que a criança pode 

ou não aprender é determinado pelo nível de desenvolvimento de suas estruturas 

cognitivas. (CRUZ; FONTANA, 1997). De fato, não temos, nesse contexto, uma 

explicação teórica da própria professora sobre esses princípios que nos permita 

afirmar que são esses os fundamentos da sua prática. Entretanto, não 

desconsideramos a necessidade de um confronto teórico-prático. 

Contrapondo-se a esse ponto de vista, Vygotsky (2004, p. 482) afirma: “A 

aprendizagem, que se orienta nos ciclos já concluídos de desenvolvimento, acaba 

sendo ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança”. Para o autor, 

a aprendizagem não é desenvolvimento, mas se for adequadamente organizada 

possibilita não somente esse desenvolvimento, como também desencadeia uma 

série de processos que, fora da aprendizagem, se tornariam difíceis de acontecer. 

Por isso, Vygotsky (2004) destaca a importância da relação do adulto com a criança 

nesse processo.   

Sobre os referencias e fontes de saberes, as professora se reportam às 

formações continuadas e aos teóricos, principalmente os da área da alfabetização, 

sem, no entanto, emitir comentários ou explicações sobre o pensamento desses 

autores e as possíveis implicações nas suas práticas. A relação teoria-prática 

enquanto problemática emergente do discurso reflexivo das professoras exige que 

sejam estabelecidas, como diz Vieira (2005), “as pontes (in)visíveis” dessa relação.  

A exemplo do estudo realizado por Vieira (2005), observamos nas 

reflexões das professoras partícipes que elas quase não se utilizam da linguagem 
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teórica especializada para justificar as suas ações, o que não significa dizer que a 

teoria não está presente. Do ponto de vista da metáfora da (in)visibilidade, conforme 

trabalhada por Vieira (2005), não existe a possibilidade da não relação entre teoria e 

prática, o que pode ocorrer são alguns modos de (não) vermos essa relação. Ao 

estabelecerem relações entre a prática dos professores e as teorias que a 

fundamentam, autores como Shulman (2005), Schön (1987), Calderheard (1988), 

por exemplo, referem-se às teorias locais ou teorias em uso. De fato, utilizando-se 

ou não de uma linguagem especializada, compreendemos que o que pode 

acontecer é que, muitas vezes, desconhecemos ou temos pouca consciência das 

teorias que nos fazem ensinar de uma determinada maneira. No contexto dessa 

investigação, buscamos relacionar essas teorias ao aspecto histórico-cultural 

(VYGOTSKY, 1991, 2005) e ao auditório social (BAKHTIN, 2002, 2003), os quais 

contribuem para que as professoras estabeleçam determinadas relações de saber e 

de aprender no processo de ensino-aprendizagem. (CHARLOT, 2000).    

Assim, em termos do foco da ação, a reflexão das professoras traz as 

marcas da reflexão prática porque não estabelece um confronto com os 

pressupostos teóricos que a fundamentam. 

 

4.4 OS SABERES SOBRE AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: O QUE RECONSTRUIR? 
 

A professora Rita foca sua reflexão em três aspectos: no conteúdo 

trabalhado, na organização do ensino-aprendizagem e na mediação pedagógica. 

Vejamos a reflexão da professora sobre o reconstruir: 

 

Percebo que, ao trabalhar a música, seria necessário conversar, estabelecer o 
diálogo entre vivências e experiências artísticas. Para isso, “os saberes e fazeres 
da arte devem ser abordados em todos os níveis da educação formal”, segundo 
Barbosa (1991). 
Para melhorar mais a organização do ensino-aprendizagem é necessário ler 
mais sobre a forma de ensino, pois lendo um apoio metodológico, “deve-se ao 
trabalhar a música, fazer um estudo da letra, procedendo-a de uma pequena 
conversa, com ela relacionado (narração de um fato, uma circunstância, uma 
história ou descrição de um objeto ou de um ambiente), no sentido de despertar 
o interesse do grupo, enunciá-la com clareza, comentando o seu conteúdo. 
Assim, sua memorização será tanto mais fácil quanto mais atraente tiver sido a 
sua apresentação. Se houver alguma palavra de difícil compreensão para a 
classe é preciso explicá-las, obter clareza na dicção”  (Apostila Renovação MEC, 
CEH/UERJ, 1981). 
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Também, vejo que tenho dificuldade, e que é preciso melhorar os 
encaminhamentos e intervenções, vejo que ao fazer a confrontação, reflexão da 
lista no quadro não aconteceu o ponto discursivo, aconteceu somente a leitura, 
pois é necessário definir com clareza os objetivos. Considero importante 
melhorar a divisão de problemas para resolver (no caso a reconstrução das 
palavras), permitindo melhor participação dos alunos e entendimento produtivo 
(aprendizagem). 

 

 

No aspecto do trabalho com o conteúdo, a reflexão desenvolvida tem 

como foco os saberes acerca do como fazer. Quando a professora Rita diz: 

“Percebo que, ao trabalhar a música, seria necessário conversar, estabelecer o 

diálogo entre vivências e experiências artísticas”, o conteúdo temático dessa 

reflexão aponta o diálogo entre vivências e experiências como necessário à 

abordagem do conteúdo. Mesmo quando aborda a organização do ensino-

aprendizagem, a necessidade de leitura como tema de sua reflexão está relacionada 

a melhorar o como fazer. Nesse contexto, o como fazer assume grande importância 

nas suas justificativas. Para sustentar sua reflexão, a professora Rita traz o discurso 

da autoridade no ensino de Artes, no primeiro aspecto referente à necessidade de 

ensinar o saber da Arte; no segundo, ao como fazer o ensino da arte em sala de 

aula. Percebemos, assim, que, embora o saber teórico esteja presente nessa 

reflexão, não responde ao por que fazer, mas ao como fazer. 

Quando reflete sobre o processo de mediação pedagógica, Rita traz o 

tema necessidade de melhorar no que diz respeito aos encaminhamentos e 

intervenção na aula, à forma de resolver os problemas e à participação dos alunos 

na aula. Dessa reflexão, o que nos parece importante é o reconhecimento da 

professora da necessidade do diálogo, de dar voz e vez ao aluno na relação do 

ensinar com o aprender, o que nos remete a Freire (2006, p. 120), quando nos 

ensina que o diálogo numa relação não é exclusivo “de um sujeito cognoscente com 

o objeto cognoscível. Se prolonga a outro sujeito, tornando-se, no fundo, uma 

relação sujeito-objeto-sujeito”. Nesse sentido, há a necessidade do reconhecimento 

por parte do professor de que ensinar, como diria Freire (1998), não é transmitir 

conhecimento, mas exige o respeito à autonomia do educando, saber escutar e 

disponibilidade para o diálogo. 

O processo reflexivo sobre o reconstruir da professora Alice evidencia a 

que é necessário de rever os encaminhamentos pedagógicos em sala de aula. Além 
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da questão necessidade da disponibilidade de tempo para reorganizar a ação, 

ressalta ainda o seu esforço na busca de novas aprendizagens na tentativa de 

melhorar a sua prática. Vejamos a reflexão da professora:  

 

Com certeza, faria diferente, daria outros encaminhamentos, os quais poderiam 
ser em grupos, duplas, que facilita tanto a aprendizagem do aluno quanto o 
acompanhamento do professor, para atender a todas as crianças. O que temos 
de fazer é procurar disponibilidade de tempo para reorganizar os planos de ação 
porque isso implica no fazer pedagógico e na aprendizagem dos alunos. Sempre 
tenho buscado estudar, participar dos cursos de formação, para que estes 
contribuam para minha prática, e como ensinar é um grande desafio, estarei 
sempre à procura de novos conhecimentos. 

 

 

Olhando para a capacidade responsiva da professora Alice no que se 

refere ao foco da ação, percebemos que ela consegue responder aos 

questionamentos em termos das necessidades de reorganização da prática. 

Entretanto, as justificativas são colocadas apenas em termos práticos, havendo, 

portanto, a ausência de justificativas teóricas. Em relação à enunciação: “O que 

temos de fazer é procurar disponibilidade de tempo para reorganizar os planos de 

ação”, revela aspectos das condições estruturais do trabalho pedagógico, as quais 

podem estar relacionadas tanto ao espaço oferecido pela escola para discussão das 

propostas quanto às condições da professora. Em relação à escola, conforme 

discutimos no primeiro capítulo, esse ambiente não oferece as condições para que 

as professoras desenvolvam um trabalho coletivo, crítico e reflexivo. No que tange à 

professora, pelo que observamos, havia grande esforço de sua parte e um 

engajamento em atividades que possibilitavam o seu desenvolvimento profissional; 

por outro lado, as suas condições de trabalho também ficavam precarizadas, na 

medida em que, por razões que não chegamos a conversar, ela ocupava-se, alguns 

dias da semana, em jornada de trabalho complementar para ministrar aulas em 

outro horário. 

No capítulo a seguir desenvolveremos as análises das interações 

dialógicas entre as partícipes, buscando construir o confronto teórico-prático.  
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5 ENTRECRUZAMENTO DE PRÁTICAS, SABERES E SENTIDOS 

 

 

Impõe-se então, discernir a razão de ser 
desta prática – as finalidades, os objetivos, os 
métodos, os interesses dos que a comandam, 
a quem serve, a quem desserve, com o que 
se percebe, afinal, que esta é apenas uma 
certa prática, mas não a prática, tomada 
como destino dado. (FREIRE, 1981, p. 117). 

 

 

Ao longo do processo reflexivo que vimos desenvolvendo com as 

professoras partícipes, um dos aspectos que emergem diz respeito aos sentidos que 

elas construíram sobre o ensinar e o aprender ao longo dos seus processos de vida, 

de formação e de trabalho. Ancoramo-nos na perspectiva histórico-cultural para 

compreender os sentidos construídos pelas professoras acerca dos saberes que 

mobilizam na organização do ensino-aprendizagem e que expressam a dinâmica 

desse processo.  

Ao realizarem-se na esfera das interações sociais, esses saberes são 

marcados “pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinado”. 

(BAKHTIN, 2002, p. 44). E, ao assumirem uma natureza mediada (VYGOTSKY, 

1991, 2005), os processos inter e intrapessoais que explicam a sua construção 

revelam seus avanços, limites e contradições. Desse modo, pelo caminho do diálogo 

reflexivo-colaborativo, buscamos explicitar e colocar em confronto esses saberes.  

Assim, neste capítulo, daremos continuidade às análises do processo 

reflexivo desenvolvido com as partícipes a partir do olhar distanciado de suas 

práticas, voltado agora para os diálogos produzidos pelo grupo das partícipes nas 

sessões reflexivas. Nessa perspectiva, a reflexão crítica e colaborativa entre os 

pares sobre os sentidos do agir em sala de aula serviu como referência para que 

analisássemos a relação das professoras com os saberes que mobilizam o processo 

de organização do ensino-aprendizagem. 

Ao considerarmos o conjunto dos diálogos produzidos com as partícipes 

nas sessões reflexivas, percebemos que deles emergiam, dentre outros aspectos, 

os sentidos sobre o ensinar-aprender, a mediação e a sua relação com a 

aprendizagem. Desse modo, com este capítulo, objetivamos refletir sobre esses 

aspectos, de forma que possamos explicitar os saberes que as professoras 



144 

 

mobilizam na organização do ensino-aprendizagem e suas implicações nesse 

processo.  

 

 5.1 SENTIDOS SOBRE O ENSINAR-APRENDER 
 

 

No diálogo com a professora Rita, em vários momentos, ela justifica o seu 

agir mediante a necessidade de ensinar normas, valores, de relembrar e incentivar 

os alunos no processo de aprender. Entendemos, assim, que esses aspectos 

constituem alguns dos princípios que fundamentam o sentido que ela construiu 

sobre o ensinar-aprender. Trazemos, a seguir, um desses contextos, cujos 

enunciados e enunciações foram produzidos no diálogo que inaugurou a sessão 

reflexiva sobre a aula da professora Rita.  O diálogo que marca essa reflexão refere-

se aos sentidos construídos pelas professoras sobre o ensino da escrita em sala de 

aula. 

Para a professora Alice, o trabalho com a escrita, no caso a escrita de 

uma lista de palavras, deve estar inserido em um contexto. Baseada nesse saber, 

ela questiona a professora Rita a respeito da origem e do objetivo do trabalho com a 

lista. Ao dizer que Rita “deu uma misturada nos conteúdos”, no excerto 01 abaixo, 

Alice propõe uma reflexão que, inicialmente, estava no campo do informar, pois 

questionava de onde veio e qual o objetivo da lista. Entretanto, ela a recoloca no 

campo do confrontar na medida em que ela explicita e confronta os seus saberes 

com os saberes da professora Rita. Nessa perspectiva, a professora Alice não está 

apenas perguntando qual a origem e o objetivo de se trabalhar a lista, mas o que 

está implícito é o que sabe a professora Rita sobre o trabalho com a escrita. 

Vejamos a parte introdutória do diálogo: 

 

Excerto 01: 

Alice: [...] então, assim, o que eu sei, não sei se estou correta, mas o que eu sei, 
meus saberes, assim essa questão da lista, eu fiquei assim me perguntando, de 
onde surgiu essa lista? Eu não peguei essa parte de que as crianças estavam 
escrevendo. Assim o meu conhecimento de trabalhar com lista, ela deve estar 
dentro de um contexto. Eu percebi que ela, eu sei que ela é uma professora 
muito boa, muito questionadora – por que, para quê –, mas eu senti, assim, que 
ao trabalhar com lista você tem que trabalhar dentro de um contexto. Eu senti 
assim que ela deu uma misturada nos conteúdos. Assim, qual foi o objetivo 
dessa lista, era trabalhar letras maiúsculas ou era trabalhar a lista de alimentos? 
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Débora: então, vamos para Rita responder. Então, eu acho assim tem duas 
questões que Alice trouxe: de onde surgiu a lista? E por que trabalhá-la? 

Rita: a lista vem de um trabalho já atrás, eu vinha desde o início da semana 
trabalhando a letra M. Então, você disse que tem que surgir de um contexto. 
Claro. Então, olhe aqui Alice, quando eu digo para vocês [a professora tenta 
localizar no texto escrito de sua reflexão as justificativas que escreveu para o 
trabalho com a lista naquela aula], ela tem um objetivo, deixa eu dizer [continua 
tentando localizar], quando eu digo assim, por isso, ao pedir que as crianças 
escrevam a lista, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus 
alunos os saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. Por 
exemplo, e aqui eu já me aprofundei no PROFA, que diz que você pode 
trabalhar atividades, não era aqui [continua tentando localizar no texto o item em 
que há a explicação; encontra e lê]: “é necessário que o professor proponha a 
escrita de uma lista que tenha alguma função de uso na comunidade ou na sala 
de aula. A escrita de listas de palavras que começam com a mesma letra ou 
outras similares” [a professora se apoia na reflexão que escreveu na 
confrontação]. Entende? Então, aqui eu digo por quê. 

 

  A professora Rita, para responder a questão da origem do trabalho com 

a lista, reporta-se aos saberes da alfabetização e do trabalho vivenciado, isto é, ao 

que já vinha sendo desenvolvido em sala de aula. Porém, é no discurso de outrem 

(BAKHTIN, 2002) que ela se apoia para justificá-lo, por exemplo, quando diz: “[...] 

aqui eu já me aprofundei no PROFA”. O entendimento desse contexto enunciativo é 

importante, pois “há diferenças essenciais entre a recepção ativa da enunciação de 

outrem e sua transmissão no interior de um contexto. [...] Além disso, a transmissão 

leva em conta uma terceira pessoa [...]”. (BAKHTIN, 2002, p. 146).  

Assim, é importante pensarmos o que representa o PROFA como o 

discurso de outrem (BAKHTIN, 2002), que é utilizado pela professora partícipe para 

transmitir aos seus interlocutores as justificavas para o seu agir. Nesse sentido, 

inicialmente, discorreremos sobre os pressupostos epistemológicos que 

fundamentam esse Programa, especialmente sobre o ensinar e o aprender. 

O PROFA enquanto ação política de formação de professores 

alfabetizadores da Secretaria de Educação Fundamental-SEF/MEC materializa um 

discurso acerca do ensinar e do aprender e determinado sentido a respeito do que 

significa alfabetizar. Nessa perspectiva, é importante destacar as bases 

epistemológicas que sustentam o discurso do PROFA sobre o ensinar e o aprender 

nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Conforme podemos observar nos próprios documentos do Programa e 

nas análises de Becalli (2009), as bases teóricas que fundamentam o sentido de 

alfabetização no PROFA foram construídas e sustentadas nas pesquisas da 
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psicolinguística, especialmente na psicogênese da língua escrita, conforme 

investigações de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, cujos trabalhos tomam a 

abordagem piagetiana de aprendizagem como fundamento principal.  

Ao lermos os documentos do referido Programa, não é difícil constatar a 

sua opção pelos pressupostos da psicogênese da língua escrita. O texto de Telma 

Weisz, dentre outros, publicados no conjunto dos documentos do Programa, é uma 

amostra dessa realidade, conforme podemos observar na enunciação a seguir: 

 

 

As propostas pedagógicas de alfabetização que vêm sendo 
elaboradas tendo como referência teórica o construtivismo 
interacionista piagetiano e, mais especificamente, a psicogênese da 
língua escrita descrita por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky têm 
cumprido o papel de divulgar um corpo de ideias [...], dentre as quais 
uma das mais importantes é a de que as crianças, em seu processo 
de alfabetização, constroem hipóteses sobre o que a escrita 
representa. (BRASIL, 2001b, p. 135).      

 

 

A proposta de alfabetização com base nesses pressupostos indica que 

um dos saberes necessários ao professor alfabetizador é o de que, “sem um 

conhecimento pelo menos básico da psicogênese da língua escrita, não é possível 

descobrir o que sabem e o que não sabem os alunos”. (BRASIL, 2001b, p. 142). 

Há nos documentos do PROFA a compreensão de que “aprender significa 

elaborar uma representação pessoal do conteúdo de aprendizagem, fazê-lo seu, 

interiorizá-lo, integrá-lo nos próprios esquemas de conhecimento”. (BRASIL, 2001d, 

p. 116). Nesse sentido, defende a concepção de aprendizagem pautada nos 

princípios da autonomia, isto é, da autorregulação da aprendizagem, do aprender a 

aprender.  

Todas essas observações nos levam a compreender, pelo menos, dois 

aspectos presentes nos discursos das professoras: primeiro, quando se referem ao 

PROFA para fundamentar as suas práticas, mencionando-o para justificar os 

procedimentos didáticos, não apresentam explicações em termos de teorias do que 

representam o ensinar e o aprender mediante o procedimento adotado; segundo, 

embora tenham participado do mesmo processo formativo, cada professora tem um 

processo próprio de internalização desses saberes, cujas implicações em suas 

práticas são influenciadas pela relação que elas estabelecem com suas histórias de 
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vida, sua experiência profissional, enfim com a relação inter e intrapessoal com 

outros saberes. Daí, evidenciamos posturas diferenciadas das professoras diante do 

ensino e da aprendizagem da língua escrita. 

Desse modo, a posição das professoras no diálogo acima expressa o 

confronto entre saberes e práticas de alfabetização. Ao dizer que “a lista vinha de 

trabalhos anteriores, eu vinha desde o início da semana trabalhando a letra M”, a 

professora Rita nos fornece indicações das concepções de linguagem e de 

aprendizagem que norteiam sua prática em sala de aula. Nesse contexto, 

compreende a linguagem escrita como uma representação da fala e acredita que a 

sua aprendizagem se dá pelo processo de repetição, pela reprodução de letras e 

sílabas. O questionamento da professora Alice nos aproxima do debate que vem se 

dando nas últimas décadas sobre o processo de alfabetização, em que um dos 

questionamentos acentua a inadequação dessa prática para a aprendizagem 

eficiente da escrita. 

Assim, desde a década de 1980, influenciados pelos estudos no campo 

da psicolinguística e da sociolinguística, vários pesquisadores, como Ferreiro e 

Teberosky (1991), Smolka (1993), Soares (2003a), passaram a questionar 

radicalmente o ensino de leitura e escrita com base no treino das habilidades de 

decodificação e codificação do alfabeto, realizado com o apoio de materiais 

pedagógicos que priorizem a memorização de sílabas, palavras ou frases soltas. 

(ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2008). 

Nesse contexto, desenvolveram várias perspectivas de análise do 

processo de alfabetização. No campo da psicologia, os estudos sobre a psicogênese 

da língua escrita, desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1985), trouxeram 

contribuições que passaram a ocupar lugar especial, inclusive nos currículos 

nacionais e em materiais pedagógicos produzidos pelo Ministério da Educação para 

a formação de professores, como é o caso do PROFA, citado pelas professoras 

partícipes. 

Ainda no campo da psicolinguística, Albuquerque, Morais e Ferreira 

(2008) tratam de perspectivas de alfabetização que inserem a necessidade do 

trabalho com a consciência fonológica e que concebem a escrita alfabética como um 

código, cuja aprendizagem continuaria sendo interpretada como resultante de 

mecanismos de discriminação perceptiva e memorização. De acordo com esses 
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autores, essa seria a razão por que partidários desses estudos defendem a volta de 

métodos tradicionais de alfabetização, como o método fônico. 

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008) ainda apontam que desde os anos 

1990 vêm se consolidando no Brasil perspectivas de alfabetização que tratam o 

ensino da leitura e da escrita como práticas de letramento. O termo letramento é 

considerado por Soares (2003b, 2004) como a condição em que não apenas se 

sabe ler e escrever, mas também em que se faz uso dessas habilidades nas 

diversas práticas sociais. Soares (2004) demonstra que no contexto brasileiro a 

discussão sobre o conceito de letramento surge enraizada ao conceito de 

alfabetização. Entretanto, para a referida autora, há uma inadequada fusão entre 

esses dois conceitos, a qual, segunda ela, tem conduzido ao apagamento da 

alfabetização. 

Ao partir do conceito de alfabetização enquanto aquisição de uma técnica 

e de uma prática social, Soares (2003a, 2003b, 2004) compreende que esses 

processos são simultâneos e interdependentes. Todavia, para essa autora, a 

aprendizagem da técnica (domínio do código e das relações grafema/fonema) não é 

pré-requisito para o letramento. Por outro lado, há especificidades no processo de 

alfabetização que necessitam ser consideradas sob o risco de “desinventar” a 

alfabetização. Nesse sentido, a autora considera que a alfabetização precisa ser 

ensinada de forma sistemática, e não deve ser diluída no processo de letramento. 

Para Soares (2003b), a mudança conceitual que veio dos anos 1980 fez 

com que o processo de construção da escrita pela criança passasse a ser feito pela 

sua interação com o objeto de conhecimento. Interagindo com a escrita, a criança 

constrói o seu conhecimento e as hipóteses a respeito da escrita, aprendendo, com 

isso, a ler e a escrever numa descoberta progressiva. O problema é que, atrelada a 

essa mudança de concepção, veio a ideia de que não seria preciso haver método de 

alfabetização. Nesse sentido, Soares (2003b, p. 17) denuncia que, “se antigamente 

havia método sem teoria, hoje temos uma teoria sem método”. Para ela, é preciso 

que tenhamos duas coisas: um método fundamentado numa teoria e uma teoria que 

produza um método, sob o risco de que não produziremos as aprendizagens 

necessárias. 

Os pressupostos bakhtinianos, expressos neste estudo, fazem-nos 

compreender que a língua é dialógica e complexa. Sendo assim, não podemos 

ignorar a relação entre a linguagem e o contexto social que lhe dá origem. Daí a 
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importância de se desenvolver práticas de alfabetização que aproximem a língua 

dos seus contextos reais de uso. Para Vygotsky (1991), a linguagem escrita é um 

sistema particular de símbolos e signos, o qual constitui um simbolismo de segunda 

ordem, o que significa dizer que a linguagem escrita é constituída por um sistema de 

signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, mas esse elo 

intermediário existente entre fala e escrita gradualmente desaparece, e a linguagem 

escrita converte-se em um sistema de signos que simboliza diretamente as 

entidades reais. No processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, é 

importante que o professor compreenda que o desenvolvimento da linguagem 

escrita pelas crianças é marcado por descontinuidades e não é um processo 

puramente evolutivo e linear, isto é, os alunos não evoluem naturalmente de um 

nível a outro, sendo necessária e importante a mediação do professor nesse 

processo. 

A nossa participação nesse diálogo não contribuiu para avançar o 

processo de reflexão. Exercendo agora olhar exotópico (BAKHTIN, 2003), 

percebemos que ao buscarmos esclarecer a questão, no sentido de verificar se o 

que estava sendo perguntado era mesmo sobre a origem e os objetivos do trabalho 

com a lista, nós simplificamos a reflexão. Ao estabelecermos uma reflexão centrada 

mais nos aspectos do descrever e do informar, observamos que se caracterizou 

mais como reflexão prática e crítica do que crítico-colaborativa. Nosso 

posicionamento nessa relação dialógica nos fez entender que uma atitude 

colaborativa não surge a priori. Há que se desenvolvê-la pelo exercício do diálogo; e 

que fazer as perguntas necessárias é processo em que, também, se aprende. 

O materialismo histórico-dialético como fundamento do nosso 

pensamento sobre o processo de construção do conhecimento também nos orienta 

que todo processo de transformação se dá de forma processual, em diferentes 

espaços, tempos e ritmos. No processo de desenvolvimento humano, os aspectos 

vivenciados nas trajetórias de vida e formação entrelaçam-se de maneira que novas 

formas de pensar e agir não excluem necessariamente as formas antigas e a busca 

pela superação, incluindo tanto as contradições quanto os conflitos. Nesse sentido, 

compreendemos nesse movimento reflexivo – em relação ao nosso próprio papel 

enquanto partícipe pesquisadora e formadora e ao papel das partícipes professoras, 

cujas aulas foram objeto de análise, – que necessitamos rever e ressignificar 

saberes e práticas pelo exercício continuado da reflexão teórico-prática, bem como, 
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nesse movimento, criar as possibilidades para sua reconstrução. Os diálogos 

reflexivos representam, pois, o estado atual de desenvolvimento, o qual não 

permanece sempre o mesmo, pois está em movimento e mudança constantes. 

Embora não tenhamos feito os questionamentos necessários à 

confrontação entre esses saberes, a continuidade do diálogo nos indica os sentidos 

construídos pela professora para o trabalho com a escrita e suas conexões com os 

discursos citados. Selecionamos mais uma sequência dialógica para que possamos 

estabelecer relações com os saberes mobilizados pela professora Rita e, 

posteriormente, refletir sobre esses aspectos. 

 

Excerto 02: 

Alice: entendo! Mas é isso que eu estou querendo saber, não é que você não 
pode trabalhar a lista... 

Rita: mas ela veio das palavras que a gente já vinha trabalhando, estudando 
com a inicial M, sabe? Com a letra M. E também a misturada que você diz da 
letra maiúscula com a letra minúscula, mas se eu já estava trabalhando, não 
naquele dia, mas eu vinha trabalhando, eu tinha trabalhado o M maiúsculo e 
minúsculo. Então, não pode ser esquecido.  

Alice: não é isto que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, quando 
eu estou trabalhando uma lista, eu tenho que dizer qual é o objetivo dessa 
determinada lista. Se eu estou trabalhando os alimentos, então a partir desse 
conteúdo eu vou trabalhar uma lista, dentro desse conteúdo alimentação, a partir 
desse conteúdo eu posso trabalhar uma lista de alimentos, de frutas, entendeu? 
Então, eu senti assim, você trabalhou uma lista? Entendeu? Trabalhou. Estou 
dizendo, mas não sei se estou certa não. É meu pensamento.  

Rita: mas a lista veio, você disse que tinha que trabalhar nome de frutas, mas eu 
tinha trabalhado palavras com a inicial M no dia passado, na semana, dentro da 
semana. Então veio daí.  

Alice: mas você não está entendendo a minha pergunta.  

Rita: veio daí, entende? 

Alice: entendo. Eu sei, eu entendo que você trabalhou. Mas a letra M... 

 

 

O diálogo acima revela a posição dos sujeitos em relação ao 

conhecimento. Nessa perspectiva, quando a professora Rita diz: “[...] eu tinha 

trabalhado o M maiúsculo e minúsculo. Então, não pode ser esquecido”, a sua 

relação com os saberes a serem ensinados e aprendidos traz as marcas de que 

aprender é um processo no qual se recorre à memória, havendo, portanto, a 

necessidade de estar sempre relembrando. Essa posição da professora Rita entra 

em contradição com os próprios princípios do PROFA, que em seu documento de 
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apresentação defende o princípio de que “a estratégia necessária para um indivíduo 

se alfabetizar não é a memorização, mas a reflexão sobre a escrita”. (BRASIL, 

2001a, p.16).  

A réplica da professora Alice, ao posicionamento da professora Rita, é 

uma confrontação entre saberes, então ela cita o exemplo da lista de alimentos, 

dentro do contexto do trabalho com o conteúdo alimentação. A confrontação entre 

saberes fica mais evidente quando no curso da cadeia das interações discursivas a 

professora Alice finalmente aponta: “O que eu senti foi que você trabalhou a letra 

solta”. 

A posição das professoras e o confronto não só de modos de fazer, mas 

também do pensar sobre o que se ensina e por que ensinar nos remetem para os 

complexos processos de como as professoras internalizam os saberes trabalhados 

nas diversas formações continuadas das quais elas têm participado e de como 

esses saberes têm se implicado em suas práticas cotidianas. 

Ao citar o PROFA para responder às suas interlocutoras, o objetivo da 

professora Rita é convencê-las de que sua prática está fundamenta nos discursos 

das formações continuadas das quais participou, portanto se trata de uma prática 

adequada ao ensino-aprendizagem, o que não significa que ela realmente se 

“apropriou” desses fundamentos. (SMOLKA, 2000). Na sequência dos diálogos 

reflexivos, a professora Rita explica outros princípios que fundamentam o seu agir, 

como os saberes axiológicos construídos na sua trajetória familiar. Vejamos a seguir 

o trecho do diálogo:  

 

Excerto 03: 

Débora: tudo bem. Eu fiz outra pergunta também sobre o Hino Nacional. E você já me 
respondeu que a oração você não faz todos os dias. E o Hino Nacional, por que você 
desenvolveu essa atividade? Você costuma desenvolvê-la? Quando? 

Rita: costumo. E acho que é importante. E até mesmo para usar recursos que a gente 
tem e que ficam esquecidos. Eles recebem o livro didático, e a maioria dos livros vem 
com o hino, e a gente nem usa. É um recurso importante. E ali eu mostrando 
[demonstra com gestos que o aluno vai acompanhando a escrita quando canta], já vai 
se adaptando a leitura e a arte. Devemos trabalhar. Deve estar sendo trabalhada. 
Quando trabalhamos a música, é arte. 

Alice: a questão dos valores. 

Rita: é. O resgate dos valores que nós temos.  
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Nas justificativas da professora Rita, o argumento da valorização constitui 

os sentidos atribuídos ao ensinar-aprender: em um primeiro momento, o argumento 

da valorização é sobre o recurso existente; no outro, a valorização da música 

enquanto arte na sala de aula. Para a professora: “Quando trabalhamos a música, é 

arte”. Nesse sentido, se trouxe a música, trabalhou arte, independentemente do 

trabalho que tenha sido desenvolvido, justificado também como um saber necessário 

e importante a ser ensinado e aprendido, portanto um saber a ser valorizado. O 

argumento da valorização respalda os princípios do ensinar e do aprender da 

professora Rita, valores que são atribuídos por ela, ao selecionar o que vai ser 

ensinado e aprendido. 

No decorrer do diálogo, percebemos ainda que os objetivos nem sempre 

são claramente explicitados, de outro modo os objetivos declarados nem sempre 

correspondem às estratégias de ensino-aprendizagem privilegiadas na aula. Embora 

a professora tenha dito na sua autorreflexão que, ao propor cantar o Hino Nacional, 

seu objetivo era trazer a música enquanto arte, as ações desenvolvidas não 

privilegiaram esse objetivo. Sobre esse tema, os textos de didática nos ensinam que 

a relação objetivo-conteúdo-método tem como característica a mútua 

interdependência. (LIBÂNEO, 1994). De acordo com esse princípio, ao planejar suas 

aulas, o professor deve relacionar objetivos de ensino, conteúdos e estratégias 

pedagógicas que possibilitem o envolvimento dos alunos e os levem a aprender. 

Algumas reflexões desenvolvidas por Tacca (2006) sobre a relação entre os 

objetivos e as estratégias pedagógicas apontam que, muitas vezes, os objetivos 

estão tecnicamente bem elaborados, entretanto ficam comprometidos no desenrolar 

das situações pedagógicas se concentrados apenas em torno dos conteúdos e se 

não levarem também em consideração os sujeitos envolvidos no processo. 

Segundo Tacca (2006), é necessário considerar as relações sociais 

envolvidas, as quais incluem concepções, crenças, histórias de vida e outros 

aspectos que emergem desse processo relacional, que influenciam nas opções 

feitas. Mediante esse enfoque, as relações dos docentes com esses aspectos da 

organização do processo de ensino-aprendizagem necessitam ser analisadas para 

que possamos perceber e explicitar suas implicações no processo. No diálogo a 

seguir, encontramos algumas marcas desses entrelaçamentos, pois, ao expor as 

razões do trabalho com o Hino Nacional e com a oração, a professora Rita sustenta 

sua explicação no argumento do gostar. Portanto, gosto e valor no curso dessas 
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interações verbais constituem as formações ideológicas para a compreensão dos 

sentidos do ensinar e do aprender. Nessa perspectiva, os diálogos selecionados 

visam confrontar a relação entre esses saberes. 

 

Excerto 04: 

Débora: porque eu acho que você faz, não sei se o objetivo era esse, que a 
pergunta seria qual o objetivo que está subjacente nessa prática. E aí 
poderíamos fazer uma relação, é com os saberes, que relações você faz com 
essa prática e práticas anteriores que você vivenciou? Não sei também se esta 
prática está relacionada ao gosto de cantar, porque poderia cantar outras 
músicas, não poderia ser só o Hino Nacional, poderia trazer outras músicas, 
como as infantis. Então me parece que há outro objetivo além do gosto [a 
professora sorri quando eu faço essa insinuação].  

Rita: também vem de coisas também de como eu fui ensinada. 

Débora: ah! 
 
Rita: é, mas também não é tanto nem isso aí, é por utilizar o recurso que tem na 
escola, tem a música gravada, por que não usar? Por que ficar lá guardada?  

 

 

Ao explicar as razões do trabalho com o Hino Nacional e ao dizer que 

“também vem de coisas de como eu fui ensinada”, Rita demonstra que sua prática 

toma como referência, de alguma forma, os saberes de sua trajetória familiar e 

escolar, os quais se configuram em saberes axiológicos como os gostos, valores e 

as crenças, bem como os saberes construídos ao longo de sua experiência como 

estudante, os quais a professora carrega consigo, expressando-se nas suas opções 

pedagógicas. Embora, evidentemente, atribua outras razões, tais como aproveitar e 

valorizar o material existente. No diálogo a seguir continuamos a confrontar esses 

saberes. 

 

Excerto 05: 

Débora: pronto, com relação ao Hino. Com relação à oração, essa atividade faz parte 
do dia a dia? Você já me respondeu que nem todo dia você a faz. Então, por que você 
desenvolveu essa atividade? Você considera que trabalhou respeitando a religião de 
cada um? Por quê? 
 
Rita: a oração é assim. Porque, respeitando o gosto. Tem alunos que dizem “tia 
vamos rezar”. Tem alunos que gostam. E às vezes eu nem trago no meu roteiro, e 
eles pedem para rezar. Então, isso aí vem da família, não é? O gosto pela oração. E... 
[tentando relembrar a outra questão], o que foi que você falou aí? 
 
Débora: você considera que trabalhou respeitando a religião de cada um? Por quê? 
Nesse momento que você fez a oração... 
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Alice: Pai Nosso e ave Maria. Só tem uma religião? Só tem a católica? 
 
Rita: Acho que sim [Após a colocação de Alice]. Não. Tem evangélica. Mas eu 
conversei com ela [referindo-se a uma aluna que é evangélica] e ela falou que na 
igreja dela reza o Pai Nosso também.  

 

 

Nesse sentido, quando a professora diz: “Tem alunos que gostam. E, às 

vezes, eu nem trago no meu roteiro, e eles pedem para rezar. Então, isso aí vem da 

família, não é? O gosto pela oração”, ela expressa sua relação com um saber da 

cultura do povo, mais precisamente da tradição familiar, que na sala de aula ganha 

expressão como um momento que os alunos também apreciam. A nossa 

intervenção nesse processo reflexivo foi no sentido de alertar as professoras quanto 

à necessidade de confrontar nossos valores. Vejamos o diálogo: 

 

Excerto 06: 

Débora: porque... É um cuidado que a gente precisa ter com essas questões. 
Principalmente hoje, taí toda a questão dos cursos de formação mesmo que vocês têm 
participado, e já tem tocado na questão do trabalho com a diversidade e da igualdade 
em sala de aula. [...] De nós estarmos atentos a essas questões, e que a nossa prática 
ela procure, ela poderá se pautar nesses aspectos que procure a desmistificação 
desses valores. Então, voltando à questão da oração, e da religião, e aqui a gente não 
vai nem tocar na questão da religião, mas que a oração dentro desse contexto leva 
para essa discussão, para esse debate. É tanto que nós temos, há toda uma 
legislação, que discute essa questão que a escola ela precisa ser laica, ela não pode 
privilegiar nenhum culto, e aí nós temos toda uma discussão. 

 

 

Os saberes confrontados no diálogo acima nos remetem à reflexão sobre 

o sentido da cultura e do trabalho com as diferenças em sala de aula. Ao trabalhar o 

sentido de cultura desde uma perspectiva antropológica clássica até perspectivas de 

cultura em uma dimensão popular, Gómez (2000, 2001) compreende a escola como 

cruzamento de culturas. Para esse autor, a escola e o sistema educativo em seu 

conjunto podem ser entendidos como instância de mediação entre os significados, 

os sentimentos e as condutas da comunidade social e o desenvolvimento particular 

das novas gerações. De acordo com o referido autor, cada vez mais a herança 

social que cada indivíduo recebe, desde seus primeiros momentos de 

desenvolvimento, já não se encontra primordial nem prioritariamente constituída por 

sua cultura local. Como consequência, a função da escola é oferecer ao indivíduo a 
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possibilidade de detectar e entender o valor e o sentido explícitos ou latentes da 

cultura que recebem em seu desenvolvimento, como resultado de sua participação 

na complexa vida cultural de sua comunidade.  

Nessa perspectiva, Gómez (2000) defende que a primeira 

responsabilidade do docente é submeter sua prática e seu contexto escolar à 

reflexão crítica, para compreender a trama oculta de intercâmbio de significados que 

constituem a rede simbólica em que se formam os estudantes. Dessa forma, o autor 

diz: “a aula deve tornar-se um fórum de debates e negociação de concepções e 

representações da realidade. Não pode ser nunca um espaço de imposição da 

cultura [...]”. (GÓMEZ, 2000, p. 61).  

A perspectiva antropológica de cultura desenvolvida por Freire (1982) 

também aponta a sala de aula como espaço de debate e de diálogo, o que faz do 

aluno participante do grupo e, do professor, o coordenador do debate. Para isso, é 

importante que o professor reflita sobre “a razão de ser desta prática – as 

finalidades, os objetivos, os métodos, os interesses dos que a comandam, a quem 

serve, a quem desserve”. (FREIRE, 1981, p. 117). Pois, ensinar exige criticidade, 

reconhecimento da identidade cultural e respeito aos saberes dos educandos. 

(FREIRE, 1998). Assim, por mais bem intencionadas que sejam nossas práticas, é 

necessário que fiquemos atentos para que não privilegiemos o discurso monológico 

de cultura em sala de aula. (BAKHTIN, 2002).  

Na defesa por práticas pedagógicas comprometidas com uma sociedade 

mais justa e mais democrática, Santomé (2005) explica que professores e 

professoras, como intelectuais comprometidos, geram clima de reflexão e debate 

sincero e sem temores acerca do porquê dos conteúdos culturais com os quais 

trabalham, das dimensões da realidade, das fontes e metodologias que facilitam a 

reflexão dos nossos alunos e alunas, permitindo-lhes compreender a sua realidade e 

capacitando-lhes para seguir analisando e intervindo solidária, democrática e 

eficazmente em sua comunidade. A ausência dessa reflexão, continua o autor, 

contribui para que o trabalho cotidiano da escola e da sala de aula se transforme em 

práticas pautadas no costume, na tradição e na rotina. É claro que não estamos aqui 

interessados em culpar o professor pelas práticas que desenvolvem. Nesse sentido, 

concordamos novamente com Santomé (2005, p. 11), quando diz que seria “caer en 

un análisis excesivamente superficial”. O que estamos a suscitar, isso sim, é a 

necessidade de desenvolvermos processos reflexivos, como o que intentamos neste 
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trabalho, para que os professores adquiram mais poder (SMYTH, 1991a) para 

construírem saberes e práticas cada vez mais autônomas e emancipatórias.   

Ao argumento do valor vão sendo acrescidos outros sentidos para o 

ensinar e o aprender, os quais foram evidenciados quando questionamos sobre a 

importância dos vistos nos cadernos dos alunos. 

 

Excerto 07: 

Débora: não, mas a minha pergunta é: o visto nos cadernos, eles são importantes 
para quê? 
 
Rita: [a professora sorri e diz que precisa explicar, não é?]. É importante. Assim, para 
valorizar o caderno também, não é? Porque a gente convive com as crianças, não é 
Alice, quase todos os dias, é um caderno diferente. E também não zelam o caderno, e 
aquilo ali já é para eles... E até eu exijo e digo para eles que o caderno é importante, 
que aquilo que está anotado eu posso amanhã pedir, para ele ver no caderno, 
procurar lá no caderno. Aí eu coloco o visto, é uma forma de incentivo também, não é? 
 
Alice: e o que você coloca como incentivo? 
 
Rita: às vezes coloco parabéns, ótimo, que bom que você fez, esses incentivos. 
Gostei. 
 
Alice: e aqueles que não fazem? 
 
Rita: não fez? Eu coloco assim tipo uma pergunta. Até uma mãe naquele dia abriu o 
caderno e disse que o filho só tinha não fez, não fez e não fez. Não é assim. É 
perguntando, não fez? Eu interrogo. 
 
Débora: mas você pergunta e pergunta para ele? 

 

Antes de analisarmos o sentido que o visto nos cadernos assume na 

relação pedagógica da professora com os alunos, é importante compreender que 

abrir a própria prática para o diálogo crítico nem sempre é fácil, o que pode gerar 

desconforto ou mesmo constrangimento para quem está sendo questionado. Nesse 

sentido, entendemos que ao dizer “precisa explicar, não é?” a professora começa a 

sentir-se incomodada com tantos questionamentos. Esse foi um dos vários 

momentos em que até mesmo para nós não foi fácil assumir a posição de 

investigadora e formadora, porque nos sentíamos como invasora. Também 

compreendemos que, embora não quiséssemos adotar uma postura 

instrumentalizadora da prática, mostrando o como fazer, os questionamentos feitos 

caminharam mais nessa direção. Naquela ocasião, não conseguimos perceber essa 



157 

 

postura, a qual talvez fosse a causa de tamanho incômodo para todas nós. Ao 

direcionarmos olhar “extraposto”, percebemos que adotamos naquele contexto 

posição tradicional de investigadora, embora quiséssemos ser colaboradora.  

Retomando o diálogo sobre a importância do visto nos cadernos, o que foi 

dito pela professora sobre a necessidade desse tipo de atividade nos fez lembrar 

que há saberes que se ensinam e que se aprendem, os quais, necessariamente, 

não constam nas propostas de ensino, tampouco os professores aprendem a 

ensiná-los nos cursos de formação inicial ou continuada. Quando a professora diz: 

“a gente convive com as crianças, não é Alice, quase todos os dias, é um caderno 

diferente. E também não zelam o caderno”, embora se utilize de estímulos e 

reforçadores como sugere a abordagem comportamentalista da aprendizagem, a 

professora, baseando-se nos saberes do trabalho vivido, compreende a necessidade 

e a importância de ensinar os alunos a cuidarem do material, a organizarem o que 

se escreve no dia a dia e a aprenderem sobre a importância de ter os escritos como 

memória do que foi trabalhado. Assim, quando ela diz: “E até eu exijo e digo para 

eles que o caderno é importante, que aquilo que está anotado eu posso amanhã 

pedir, para ele ver no caderno, procurar lá no caderno”, essas estratégias, utilizadas 

pela professora, indicam objetivos de ensino e de aprendizagem enraizados nas 

necessidades dos alunos e nos saberes do professor construídos em suas práticas 

cotidianas.  

Ao relacionarmos os saberes docentes com o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores, podemos entender que, da mesma forma que estes, 

os saberes docentes são construídos e mobilizados em situações interacionais e 

expressam as marcas do processo sócio-histórico de sua construção. Desse modo, 

o que a professora Rita mobiliza nesse diálogo reflexivo em termos de seus saberes 

sobre o ensinar e aprender constitui, em alguma medida, a sua compreensão a 

respeito da organização desse processo. Assim, ensinar e aprender, para ela, é 

processo em que é necessário estar sempre relembrando os conteúdos. Sua história 

pessoal e a sua vivência profissional a levam a valorizar o ensino de normas, valores 

e os conteúdos necessários para a aprendizagem da leitura e da escrita como 

saberes necessários aos alunos para se tornarem alfabetizados. Os saberes 

advindos de suas formações continuadas constituem discursos que não 

reposicionam esses saberes, mas que acrescentam à sua prática modos de fazer 
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que se justapõem aos saberes e práticas internalizados ao longo da sua formação 

pessoal e profissional.  

Dando continuidade às nossas reflexões sobre os sentidos do ensinar e 

do aprender, analisamos a seguir uma sequência de diálogos produzidos na sessão 

reflexiva da professora Alice.  

No diálogo com a professora Alice, os princípios que fundamentam o que 

ela compreende sobre o ensinar e o aprender não se encontram tão claramente 

revelados, entretanto observamos nos seus dizeres que os saberes que ela mobiliza 

explicitam sua relação com os saberes da sua trajetória formativa, principalmente os 

saberes da trajetória profissional. Embora a professora tente dar novo 

direcionamento à sua prática, há algumas dificuldades no processo e, por vezes, 

distanciamento entre o que a professora anuncia como perspectiva de trabalho, por 

exemplo, trabalhar de forma interdisciplinar, e o que ela realmente desenvolve.  

No início do diálogo com a professora Alice, nós retomamos os objetivos 

da sessão reflexiva e, após interrogarmos sobre os motivos da escolha daquela aula 

para reflexão, iniciamos os questionamentos do seguinte modo: 

 

Excerto 08: 

Débora: sim, eu tinha feito uma questão sobre os objetivos, mas você já 
colocou, daria para repetir o objetivo? 
 
Alice: levar o aluno a compreender as formas geométricas, que é em 
Matemática; em Português, fazer uso da escrita mesmo que não saiba escrever 
convencionalmente; perceber e compreender que as formas geométricas estão 
presentes em nosso cotidiano e com estas podemos criar e recriar desenhos 
entre outras obras artísticas. 
 
Débora: tem alguma pergunta, Rita? 

 
Rita: já pode fazer agora? 
 
Débora: claro, deve. 
 
Rita: assim, você falou aí que era fazer com que o aluno a... 
 
Alice: levar o aluno a compreender as formas geométricas. 
 
Rita: no espaço, não é? Alguma coisa assim. Assim, os comentários que você 
fez; você apresentou os cartazes com as formas lá. Nem todas as formas, só as 
mais simples, vamos dizer assim, e lá ficou. Eu acho que faltou – eu acho que 
você sabe fazer isso – não é? Faltou explorar, porque é mais importante, é mais 
interessante e a criança se envolve mais assim, por exemplo, se você tivesse 
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usado, o que? As formas na sala de aula. Que você falou aí espaço. E aí você 
deixou, não é?  

 
Alice: [sobrepondo a fala de Rita] na aula seguinte foi trabalhado. 
 
Rita: [dando continuidade] deixou, não é? O espaço em que a criança estava 
inserida no momento, não é? Eu sei que você sabe disso, não é?  
 
Alice: como eu disse para você, isso foi na aula seguinte. Tem aí no caderno se 
quiser olhar. No outro, que tem várias aulas aí sobre formas geométricas, eu dei 
continuidade. Trabalhando as formas existentes na sala de aula. Na casa deles, 
nas plantas, entendeu? Foi uma aula, foi a introdução de uma aula realmente. A 
continuidade, que você sabe que nós damos, no dia seguinte, ou noutro dia da 
semana. Nós planejamos uma aula, então a gente não dá tudo ali naquele 
momento, a gente começa, inicia a aula, depois, no dia seguinte, você vai dando 
continuidade. Aí, assim eu fiz. O caderno está ali, se você quiser olhar. 
 
Débora: pronto. Eu acho assim, eu também, era uma observação que eu ia 
fazer, não é? Que Rita já disse, por que não aproveitou os objetos da sala? 
Porque poderia ter sido feito naquela hora mesmo, até que você falou aí que era 
um dos objetivos. Mas que nessa aula, ele não foi, digamos assim, trabalhado.  

 

 

No diálogo acima, embora a professora Alice evidencie que um dos 

objetivos era fazer com que os alunos percebessem e compreendessem que as 

formas geométricas estão presentes no cotidiano, a sequência didático-pedagógica 

da aula caminha noutra direção, ou seja, há uma desarticulação entre o que foi 

proposto como objetivo e o que efetivamente foi trabalhado em sala de aula. Nesse 

sentido, as partícipes Rita e Débora, ao estabelecerem essas relações, destacam a 

importância da abordagem do conteúdo a partir do contexto no qual os alunos estão 

inseridos. Essa realidade aponta para a necessidade de aprofundarmos a reflexão 

com as professoras sobre o entendimento da sequência didática e as possibilidades 

de organização do processo de ensino-aprendizagem de forma que as crianças 

avancem no entendimento da realidade que as cercam, bem como na construção 

dos conceitos científicos.  

Vygotsky (2005) aponta a necessidade de construirmos com os alunos os 

conceitos científicos verdadeiros. Nesse sentido, não basta apenas nomear os 

objetos, a linguagem conceitual necessita que construamos com os alunos 

habilidades que os tornem capazes de identificar as propriedades necessárias e 

suficientes que permitem identificar cada objeto em particular, de outro modo não 

estamos construindo os conceitos científicos verdadeiros. De acordo com Vygotsky 

(2005, p. 103): “Para se criar métodos eficientes para a instrução das crianças em 
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idade escolar no conhecimento sistemático, é necessário entender o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na mente da criança”. 

Nessa perspectiva, Ferreira (2009) justifica a necessidade de ensinar e 

aprender a conceituar, pois, para a referida autora, os alunos chegam à escola com 

uma variedade de experiências, através das quais olham para si mesmos e para a 

vida. Entretanto, algumas vezes, esses conhecimentos são imprecisos e podem 

constituir formas equivocadas de olhar a realidade. Modificar essas formas de ver o 

mundo não é um processo que se dá naturalmente. Para que ocorram as 

modificações necessárias, é preciso a orientação do “processo de ensino-

aprendizagem volitivo e consciente, centrado e direcionado para essa finalidade”. 

(FERREIRO, 2009, p. 23). Dessa forma, a autora propõe procedimentos teórico-

metodológicos para ensinar e aprender conceitos, como forma de romper com 

modelos hegemônicos, comumente desenvolvidos em sala de aula. Tal 

procedimento implica duplo movimento, iniciando pelos conceitos de menor grau de 

generalidade até os conceitos mais abrangentes.  

Nesse diálogo, além da relação da professora com os saberes que 

ensina, é importante analisar como os sujeitos se posicionam, isto é, sua capacidade 

responsiva. Logo no início do diálogo, a professora Débora, ao remeter a palavra 

para a professora Rita indagando-a sobre o seu interesse em fazer um 

questionamento, a resposta da professora expressa a relação assimétrica 

estabelecida entre os sujeitos: pesquisadora (que coordena os trabalhos, portanto, 

diz o que é permitido ou não – dizer-fazer) e partícipes professoras, que estão ali 

para prestar esclarecimentos, justificativas para suas ações.   

Embora tenhamos abordado nos estudos reflexivos os papéis 

desempenhados pelos sujeitos partícipes, na perspectiva de que estes são 

coprodutores de conhecimentos, percebemos nesse contexto que essa relação não 

se constituiu de forma plena. Em relação à sua colega, ao usar as expressões: “eu 

acho que você sabe fazer isso – não é?”, a professora Rita demonstra relação de 

muito respeito e valorização para com o trabalho da colega, uma vez que, por 

trabalharem na mesma escola, vivenciam os mesmos problemas, dificuldades e 

responsabilidades. 

A professora Alice, por sua vez, participa do diálogo em posição em que 

se vê questionada em seus saberes e fazeres, adotando postura de não aceitação 

do dizer do outro. Essas relações expressam o movimento dialógico com todos os 
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seus conflitos e tensões. Mediar esses conflitos, caminhar por esse terreno, foi como 

se percorrêssemos por um terreno pantanoso, não sabíamos muito bem o que 

iríamos encontrar ou como nos mover. Assim, essa experiência também se 

constituiu em aprendizagem para todas nós, em que nos vimos, nos descobrimos, 

com nossas potencialidades e limites. 

O diálogo com a professora Alice foi marcado por esse movimento tenso, 

de justificação e autodefesa. Em alguns momentos, há reconhecimento das 

dificuldades e da necessidade de reconstrução, entretanto essas possibilidades são 

referidas mais em termos práticos do que teóricos. No diálogo apresentado, a 

professora Débora, ao utilizar-se em sua enunciação de expressões, como “por que 

não aproveitou” ou “poderia ter sido feito”, adota posição em que procura suavizar 

sua réplica sem, no entanto, deixar de fazê-la no sentido de estabelecer relação de 

assentimento com a professora Rita sobre outras possibilidades de abordagem dos 

saberes em da aula.  

A seguir, selecionamos mais um diálogo por sua representatividade, não 

somente sobre os modos de fazer, mas pela possibilidade de apreendermos nesse 

movimento interacional o sentido do ensinar e do aprender.  

 

Excerto 09:  

Rita: aí da leitura compartilhada seria melhor, eu sei que você sabe fazer melhor, 
mas seria melhor o que para atenção deles, porque eu vi que eles ficam copiando e 
você lendo lá que eles não davam atenção, serve para nós professores e para eles 
também. Seria melhor, eu sei que você sabe, que você faz melhor, mas fazer o 
círculo, todos sentarem... 
 
Alice: [interrompendo a fala] mas é assim a preocupação deles é fazer o 
cabeçalho, porque eles já fazem sozinhos. Eu não coloco o cabeçalho geralmente 
no quadro. Quando eles chegam, eles já vão fazendo o nome da escola, o nome 
deles, eu nem faço mais diretamente no quadro. Eles, a preocupação deles é estar 
fazendo. No momento que eu estava lendo, eles estavam fazendo e ... 
 
Rita: tem que deixar terminar, por isso eu, na minha proposta de aula, sempre fica 
para concluir... [...] 
 
Débora: eu acho que é assim também, Alice, eu entendi o que Rita disse, a falta de 
atenção, e foi uma coisa que eu observei, e até eu já tinha conversado com você, 
quando eu perguntei – o que você achou da aula, não sei quê? – Aí eu já tinha 
chamado atenção e já hoje eu fiz essa observação também, em diversos momentos 
da aula, os alunos estarem fazendo uma coisa e você outra e isso dificulta sua 
própria ação, como Rita disse, e também a aprendizagem dos alunos. Não tem 
como a gente separar, como Rita falou, à medida que a gente faz uma observação, 
a gente acaba também dizendo uma possibilidade de fazer, que seria no 
reconstruir, mas não tem como a gente separar. 
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A reflexão produzida nessa situação enfoca o contexto da prática, 

preocupando-se, assim, com o como, onde e por que as ações foram desenvolvidas. 

Nesse sentido, ao realizar o seu questionamento, a professora Rita emite seu 

posicionamento acerca do que ela percebe das dificuldades da professora Alice na 

condução da aula. A enunciação da professora Rita aponta para a desarticulação 

entre os fazeres dos alunos e o da professora, posição que é assentida pela 

professora Débora.  

A compreensão responsiva da professora Alice nos leva a entender que o 

tema da autonomia, ou seja, do próprio aluno fazer sozinho, orienta sua justificativa 

nessa relação da professora com os saberes e fazeres dos alunos em sala de aula. 

Ao buscarmos relacionar esse contexto enunciativo com os discursos do PROFA 

citados pela professora como uma das referências para a sua prática, encontramos 

elementos que nos possibilitam relacionar a prática da professora com o sentido da 

aprendizagem autorregulada, como já mencionamos. 

Os saberes em confronto nesse contexto apontam para a importância da 

mediação pedagógica do professor no processo de organização do ensino-

aprendizagem. A professora Rita compreende a importância de acompanhar e 

orientar os alunos na execução das tarefas escolares. Para isso, é necessário que 

dediquemos o tempo e o acompanhamento necessários às atividades que as 

crianças executam. Dessa forma, é possível perceber as suas reais necessidades e 

as formas adequadas de intervenção que possibilitam que a aprendizagem 

aconteça.  

Nessa perspectiva, fundamentando-se na teoria da atividade –

desenvolvida por Leontiev e outros autores como Talízina e Galperin – Núñez (2009) 

esclarece que não é qualquer atividade que desencadeia o desenvolvimento 

potencial e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O referido autor, 

baseado na teoria da atividade, extrai uma série de princípios didáticos como 

condição necessária à organização dos processos de aprendizagem e ensino, que 

incluem: princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos; princípio 

do caráter ativo da assimilação, princípio da vinculação da aprendizagem com a 

vida, princípio da retroalimentação, dentre outros. 

Em que pesem as limitações da professora impostas pelo contexto e as 

condições de trabalho – pois eram cerca de vinte e três crianças na classe de 
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alfabetização, para uma professora sozinha acompanhar –, compreendemos como 

importantes as considerações feitas, no sentido de entendermos que a organização 

sistemática da aprendizagem exige atenção aos princípios acima referidos, bem 

como aos níveis potenciais de aprendizagem dos alunos. Entendemos, assim, que 

no processo reflexivo com as partícipes esse é um aspecto que merece ainda ser 

retomado em estudos posteriores, dada a necessidade de confrontar os saberes 

mobilizados com as dificuldades percebidas nos processos de mediação em sala de 

aula. 

Em outro momento do diálogo, os saberes em confronto se dão no debate 

sobre os sentidos da leitura compartilhada, conforme podemos observar no excerto 

abaixo:  

 

Excerto 10:  

Débora: então vamos entender. Que eu não sei, eu não entendo, e eu quero 
entender. Então, eu quero entender, e talvez Rita não esteja entendendo 
também. O que é a leitura compartilhada? E como se faz a leitura 
compartilhada? 
 
Alice: a leitura compartilhada é o hábito de ler da criança. A leitura 
compartilhada, a leitura colaborativa são textos, são leituras, o hábito de ler. O 
professor tem que ter aquele hábito de ler para a criança. 
 
Débora: histórias infantis... 
 
Alice: seja o que for. Então, assim, a leitura compartilhada é o hábito mesmo. 
Todos os dias ler, seja histórias infantis, seja os contos. Qualquer tipo de texto. 
Então o objetivo da leitura compartilhada é ler para os alunos, o hábito de ler 
para os alunos para que eles escutem, para que eles criem o gosto pela leitura. 
De ouvir, de escutar, entendeu? Então a leitura compartilhada não tem nada a 
ver com leitura de conteúdo. Não misture, certo? Então todos os dias o hábito de 
ler, o professor tem que ter esse hábito de ler para a criança. Não importa qual o 
tipo de texto. Leitura informativa, de jornal, o que quiser. A colaborativa do 
mesmo jeito, vai lendo, as crianças vão falando oralmente, a leitura com 
fantoche... 
 
Débora: então seria assim, deixa ver se eu entendi. É leitura compartilhada 
porque você compartilha uma história com os alunos... 
 
Alice: exatamente. 
 
Rita: então, e isso aí não pode ficar dentro do conteúdo a ser trabalhado?  
 
Alice: não. Não a leitura compartilhada, não. 
 
Rita: eu procuro. Eu sempre coloco, por exemplo, hoje eu trabalhei, vou 
trabalhar a letra S. Eu trago poesia que o título vem com a letra S. Existem 
vários textos com a letra S [...]. 
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Para que pudéssemos compreender a construção social do sentido da 

leitura compartilhada que a professora Alice expressa nesse diálogo, voltamos a 

consultar os textos do PROFA. Dessa forma, embora a professora não explicite 

claramente que se fundamentou nesse Programa, encontramos nos módulos que 

organizam a formação no referido Programa que a leitura compartilhada consiste em 

“ler diferentes gêneros especialmente literários, com a finalidade de divertir, 

comover, aprender mais, contribuir de alguma forma para a ampliação do horizonte 

cultural ou para o simples prazer de compartilhar uma boa história”. (BRASIL, 2001c, 

p. 19-20).  

Nos diálogos apresentados, as professoras Alice e Rita expressam 

compreensões divergentes sobre os sentidos do ensinar e do aprender, podemos 

tomar como exemplo o sentido do trabalho com a leitura. A professora Alice 

aproxima-se do sentido proposto pelo PROFA, principalmente quando afirma que 

“leitura compartilhada é ler para os alunos”. Enquanto a professora Rita expressa um 

sentido de leitura como pretexto para o ensino de determinado conteúdo. O 

posicionamento das partícipes no referido diálogo expressa o “confronto de 

interesses sociais” e constitui a arena na qual se desenvolve a “plurivalência social 

do signo ideológico”. (BAKHTIN, 2002, p. 46). Desse modo, o ensinar para a 

professora Alice, especialmente a leitura, expressa o interesse social de que os 

alunos entrem em contato com a leitura, sem se preocupar com um conteúdo a ser 

ensinado. Para a professora Rita, o seu interesse social é ensinar um conteúdo, 

utilizando a leitura e o texto com pretexto para tal. Embora a professora Alice tivesse 

a intenção de trazer a leitura como momento de compartilhar, a dinâmica da 

organização desse processo revela algumas dificuldades. Nesse sentido, 

confrontamos a prática da professora, conforme podemos observar no diálogo a 

seguir: 

 
 

Excerto 11:  

Débora: [...] agora eu penso que no desenvolvimento mesmo da leitura 
compartilhada, eu observo que compartilhar é também envolver os alunos nessa 
ação. Você contou, mas os alunos diziam “tia eu já ouvi essa história”, eles 
estavam a todo momento... E acho que você não deu ouvidos.   
 
Rita: ela encerrou e já foi... 
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Débora: e você encerrou e disse gostaram e pronto. Não houve assim um 
comentário, uma exploração. E alguém poderia contar. Se você já escutou essa 
leitura, que ele já sabe, que eles fizeram pré-escola. Porque também eu penso 
Alice que... 

 
Alice: eu já tinha contado essa história para eles, só que outra versão. 
 
Débora: porque Alice quando você pede para o aluno contar, se é leitura 
compartilhada, o aluno também pode trazer. O que ele já ouviu, o que ele já 
sabe da leitura, porque você vai entender também se ele tem a sequência lógica, 
se ele consegue contar numa sequência lógica. Mas naquele momento mesmo 
eu penso que faltou uma interação, esse envolvimento.     
 
Alice: também teve essa questão de estar sendo filmada.  
 
Débora: é eu sei que tem. Tem. 
 
Alice: a gente fica meio perdida sabe. Tudo isso assim esquece, sabe.  
 
Débora: entendo. 

 

 

A compreensão responsiva das partícipes, principalmente da 

pesquisadora, foi a de confrontar a prática no sentido de que o que a partícipe 

propunha como princípio e objetivo de sua prática naquele contexto não estava 

sendo desenvolvido de forma plena. Essa situação nos levou a pensar na discussão 

que Smolka (1993) desenvolve a respeito da necessidade de distinguirmos a tarefa 

de ensinar da relação de ensino. Nessa perspectiva, o objetivo da professora como 

tarefa do ensinar era trazer a leitura como momento lúdico, compartilhar valores e 

conhecimentos acerca da necessidade de construir o hábito de ler. Entretanto, ao 

considerarmos as relações de ensino-aprendizagem desenvolvidas, percebemos a 

necessidade de estabelecermos uma “séria reflexão sobre a ilusão em que vivem os 

professores que assumem a tarefa de ensinar”, pois “a tarefa de ensinar, organizada 

e imposta socialmente, baseia-se na relação de ensino, mas, muitas vezes, oculta e 

distorce essa relação”. (SMOLKA,1993, p. 31). Desse modo, a ilusão acaba por se 

produzir porque a tarefa de ensinar, conforme alerta Smolka (1993), adquire as 

características de uma prática linear e unilateral, ou, como diria Bakhtin (2002), 

produz um discurso monológico porque a posição que o professor ocupa nessa 

relação de ensino-aprendizagem é a de que “pensa que sua tarefa é precisamente 

dar o conhecimento à criança”. (SMOLKA, 1993, p. 31). A autora continua dizendo: 

“o professor tende a monopolizar o espaço da sala de aula: seu discurso predomina 

e se impõe”. (SMOLKA, 1993, p. 31). Daí resulta no que já havíamos discutido sobre 
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como os princípios pedagógicos vão reposicionando os sujeitos dessa relação, à 

medida que na dinâmica do processo de organização do ensino-aprendizagem o 

discurso da instrumentalização vai se impondo e reposicionando os sentidos e 

objetivos da organização do processo de ensino-aprendizagem. Assim, a leitura 

como momento lúdico rapidamente cede lugar às tarefas de ensinar a escrita como 

conteúdo a ser privilegiado nas relações de ensino-aprendizagem no contexto da 

alfabetização das crianças, da mesma forma como aconteceu em relação ao ensino 

da geometria: a possibilidade de brincar com as formas rapidamente cede lugar à 

escrita do nome das formas e aos exercícios de contagem como conteúdos 

privilegiados a uma prática instrumentalizadora da alfabetização. 

No que tange à réplica da professora Alice, não podemos desconsiderar a 

posição que os sujeitos ocupam na relação entre pesquisador e pesquisados. Desse 

modo, as relações que se configuram no contexto da relação dialógica expressam 

as condições de formação das identidades subjetivas dos sujeitos, pois eles 

evidenciam suas posições mediante o que o outro considera de si, uma vez que o 

sujeito se define a partir do outro. (BAKHTIN, 2002, 2003). Ainda que constitua e 

seja constituído a partir do outro, o sujeito é ativo e responsivo em relação ao que o 

outro percebe de si. Por isso, a atitude da professora Alice, mediante o olhar que a 

professora Débora dirige sobre si, é a de aceitação parcial do sentido atribuído à sua 

ação em sala de aula, na medida em que ela dirige sua réplica no sentido de dizer 

“também teve essa questão de estar sendo filmada”. Entretanto, é necessário que 

consideremos que “ver-se no espelho não dá ao sujeito a visão acabada do seu Ser 

que só o olhar do outro lhe confere”. (SOBRAL, 2008, p. 24).  

Sendo assim, a reflexão crítica dirigida às ações desenvolvidas pela 

professora foi necessária porque o sujeito pesquisador torna-se nessa relação 

dialógica o mediador (VYGOTSKY, 1991, 2005), cuja função é negociar as 

significações sociais possíveis dos enunciados proferidos nas situações dialógicas. 

Mais adiante, expressamos nossa contribuição no sentido das possibilidades e 

limites observados na prática desenvolvida pela professora, conforme podemos 

verificar no diálogo abaixo:  
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Excerto 12: 
 
Débora: eu penso que as atividades elas foram numa quantidade é suficiente. 
Então eu penso que faltou, como disse Rita, explorar mais cada momento. 
Porque aí vem a questão do trabalho com as atividades orais e com as 
atividades escritas. E eu tenho observado em outros contextos, em outros 
momentos, que a gente privilegia mais a escrita do que a oralidade. Se a gente 
pegar aí o tempo que você gastou para fazer a leitura compartilhada, para 
conversar sobre as formas, foram vinte minutos e o restante foi todo para eles 
fazerem atividade escrita. Aí nesse caso, de ter conversado, de ter interagido 
mais sobre a história, de eles terem contado, de quem quer contar do jeito que 
sabe. Quer dizer, porque a gente reclama que nosso aluno não sabe ouvir, mas 
será que a gente ensina o aluno a ouvir? E o que eu tenho percebido é que as 
atividades orais têm diminuído e tem sido mais expandido o tempo das 
atividades escritas.  
 
Rita: temos que trabalhar também a oralidade.  
 
Alice: a gente trabalha. Só que não está sendo suficiente. 
 
Débora: não é que teve pouca atividade para a aula, penso que faltou, digamos 
explorar mais cada proposta. Não sei se você concorda. 
 
Alice: é isso, quando a gente vê, como eu assisti, a gente vê assim as falhas. 

 

 

A relação tempo, atividades e aprendizagem é um aspecto a ser 

considerado na organização do ensino aprendizagem. Nesse sentido, o diálogo 

acima expressa a preocupação das partícipes não somente com a adequação das 

atividades ao tempo, mas, sobretudo, com o sentido que cada atividade assume 

para a aprendizagem dos alunos. A preocupação da professora Débora com o 

melhor aproveitamento dos momentos da aula não adquire, nesse contexto, 

simplesmente o sentido de ordenamento do tempo, mas confere à categoria tempo 

escolar a preocupação com os ritmos, as continuidades e descontinuidades 

provocadas pelas relações subjetivas dos sujeitos no processo de aprender. 

Compreendemos, assim, que a forma de distribuição do tempo no interior 

da sala de aula e suas relações com as atividades e aprendizagens dos alunos não 

são preocupações apenas das partícipes desta pesquisa, outros pesquisadores, 

como Garcia (1999), atribuem a essa questão importância fundamental, uma vez 

que as formas usuais de organização do tempo escolar privilegiam o trabalho 

sincronizado, submetem os tempos individuais às temporalidades das tarefas em 

curso e ignoram a dimensão subjetiva da temporalidade.  
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Assim, a forma de organizar as sequências de atividades e o tempo 

destinado para que cada aluno possa desenvolvê-las expressam o horizonte social 

que permite às professoras atribuir maior ou menor valor ao cumprimento das 

temporalidades impostas pelo ordenamento escolar das aprendizagens. Tais 

sentidos se implicam na dinâmica da organização do processo de ensino-

aprendizagem de tal forma que evidenciam as relações das professoras no processo 

de mediação das aprendizagens dos alunos, tema que será objeto de nossa reflexão 

no item a seguir. 

 

 

5.2 MEDIAÇÃO E APRENDIZAGEM 
 

 

Outro tema que emergiu dos diálogos produzidos com as partícipes foi o 

da relação entre mediação e aprendizagem. Em torno dele, buscamos apreender a 

relação das professoras com os saberes que ensinam e os saberes que os alunos 

aprendem, isto é, relação que se expressa na definição dos objetivos, nas 

estratégias utilizadas, enfim, sobre quais sentidos assumem o trabalho com 

determinados saberes para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, bem 

como sobre a intervenção das professoras nesse processo. Também discutimos 

sobre o que é construir conhecimento, já que no dizer de uma delas “a prática era 

uma tentativa de construir conhecimentos”.  

Os diálogos que analisaremos a seguir foram produzidos na sessão 

reflexiva da professora Rita. Assim, um dos questionamentos em que aparece o 

tema sobre o sentido de uma atividade para a aprendizagem do aluno foi o seguinte: 

 

Excerto 13: 
 
Débora: e a outra questão é com relação à lista. É sobre a aprendizagem do 
aluno e a sua mediação. Alice até já começou a falar da lista, já fez até uns 
comentários. Talvez, não sei se estou repetindo. Qual o sentido dessa atividade 
para a aprendizagem dos alunos?   
 
Rita: é como eu falei: escrever mesmo antes de saber escrever 
convencionalmente e também desenvolver a mente, a pensar também. Veio de 
onde a lista? De algumas palavras já estudadas, mas também eles podiam 
buscar novas palavras. Não só, como se diz, do contexto que eu trouxe, do 
contexto que estava sendo trabalhado.  
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Débora: de que forma os alunos participaram dessa atividade?  

 
Rita: e também na lista ao escrever, quando eu pedi para serem todos, para 
combinarem, era o quê? Ensinar a combinar, dando o quê? Limites também. 
Trabalhando também os limites que a gente deve também trabalhar. Em aceitar 
o outro também. Até houve uma aluna que ficou dizendo “tia coloque a minha”, e 
eles falavam tudo de uma vez, não é? 

 

 

Iniciamos nosso questionamento sobre a aprendizagem dos alunos e a 

mediação, entretanto, mais à frente, centramos nossa pergunta no sentido da 

atividade para a aprendizagem do aluno. A compreensão responsiva da professora 

foi no sentido de reafirmar os objetivos centrados no ensinar e não no aprender, tais 

como: escrever mesmo antes de saber escrever convencionalmente, ensinar a 

combinar, os limites. A professora novamente retoma suas intenções, como ela 

mesma diz: “escrever mesmo antes de saber escrever convencionalmente”, há um 

discurso indireto sendo citado, nesse caso, encontramos várias referências no 

PROFA desse discurso que as professoras trazem para esse contexto como se 

fosse delas, embora acrescentem outro como “também desenvolver a mente, a 

pensar”, situado no campo cognitivo. 

Nesse diálogo, deveríamos ter esclarecido sobre as teorias que estavam 

presentes, ou mesmo provocado as professoras para que refletissem sobre como os 

alunos aprendem essas questões, sua mediação e sobre como suas intervenções 

ajudam nesse processo, ou seja, como o aluno aprende com o Outro, mesmo que 

esse outro não seja o professor. Nesse sentido, poderíamos ter perguntado: o que 

os alunos estavam escrevendo? Para que e para quem? O que os alunos 

aprenderam quando estavam escrevendo a lista de palavras que começavam com a 

letra M? Era mesmo escrever, mesmo sem saber escrever convencionalmente, ou 

estavam aprendendo a escrever convencionalmente? 

Se as professoras realmente considerassem as perspectivas dos autores 

que elas citam, tais como Teberosky e Ferreiro, o posicionamento a ser descrito dos 

alunos em relação às suas aprendizagens seria: as hipóteses que os alunos 

elaboraram sobre como escrever determinada palavra; os erros e os acertos que 

mais ocorreram; como resolveram essa questão em sala de aula; e a ajuda 

necessária da professora nesse processo. 
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Percebemos que quando as professoras citam os teóricos ou mesmo o 

PROFA, não explicitam as bases teóricas e conceitos desses autores sobre o 

ensinar, o aprender e o processo de construção da linguagem. Nas interlocuções 

que estabelecemos com as professoras, o que emerge como saberes advindos 

dessas formações são os saberes procedimentais, ou seja, o como fazer, as 

estratégias metodológicas, como o exemplo do trabalho com a lista.  

Embora tenhamos discutido no contexto dos estudos reflexivos as 

diversas teorias psicológicas que fundamentam as concepções de ensino e 

aprendizagem, consideramos ainda a necessidade de aprofundamento dessas 

questões, principalmente de estabelecer um confronto entre os pressupostos 

teóricos piagetianos que dão sustentação às pesquisas de Ferreiro e Teberosky e os 

pressupostos vygotskyanos sobre o processo de desenvolvimento da linguagem 

escrita, destacando-se, primordialmente, o papel do aluno e do professor nesse 

processo.  

A seguir trazemos um questionamento sobre o sentido da mediação. 

 

Excerto 14: 
 
Débora: como você analisa a sua mediação? Seu posicionamento e a sua 
mediação nessa atividade para a aprendizagem dos alunos? 
 
Rita: [pausa] minha mediação? [parece não compreender a pergunta] É como eu 
falei, buscar coisas para, a partir dali, buscar aprender a partir do que já 
sabemos, não é?  
 
Débora: certo. 
 
Rita: se eu não entendi direito a pergunta. 
 
Alice: é a sua metodologia, não é?  
 
Débora: eu estou perguntando sobre o posicionamento dela na mediação, a 
forma como ela trabalhou. 
 
Rita: como eu pedi para eles escreverem. 
 
Débora: a sua intervenção nessa atividade. 
 
Rita: eu ia, por exemplo, o aluno fala a palavra, eu ficava falando, eu acho que é 
mais isso aí, não é? Eu ia pronunciando, para eles irem, não é? Pegando o som, 
a sonorização, a letra, a sílaba, não é? Para construir a palavra. É mais ou 
menos isso, não é? 
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Débora: [eu não confirmo nem nego, faço outra questão]. Você acha que essa 
intervenção, a sua intervenção ajuda no processo de aprendizagem dos alunos? 
Como que isso ajuda? 
 
Rita: aprendem. Porque às vezes a criança, ao pronunciar uma palavra, tem que 
pronunciar bastante forte, não é? Para que ela vá ouvindo o som, então eles 
falam, têm algumas crianças que falam diferente da pronúncia correta, não é 
assim? E conforme você vai... ele vai descobrindo como pronunciar aquela 
palavra.  

 

 

Dividimos a análise desse diálogo em dois momentos: o primeiro diz 

respeito ao que as partícipes entenderam por mediação; no segundo, analisamos o 

processo de mediação na atividade, descrito pela professora. Na primeira parte 

desse diálogo, as pausas e as expressões “não é?”, “buscar coisas” e “aprender a 

partir do que já sabemos, não é?” revelam dúvidas no entendimento do que seja 

mediação, o que é reforçado pelo que a professora Alice diz: “é a sua metodologia, 

não é?” No momento em que desenvolvemos o diálogo, percebemos essa dúvida, 

mas não fizemos nenhuma intervenção no sentido de partilhar, esclarecer o sentido 

de mediação ao grupo. Naquela ocasião, o nosso entendimento era que ainda 

estávamos realizando o diagnóstico dos saberes prévios das professoras e, nesse 

contexto, não cabia ainda intervenção teórica. Durante o próprio processo de 

pesquisa, compreendemos que a reflexão dialógica também se constitui em um 

momento não só de diagnóstico, mas também de partilha, de construção conjunta de 

sentidos e significados sobre a prática e teorias que a permeiam.   

Enquanto forma de apreender e explicitar o desenvolvimento psicológico 

no contexto das interações sociais, a perspectiva sócio-histórica destaca o conceito 

de mediação. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores e de novas formas de atividade mental não ocorre de modo 

passivo e individual, mas sim de forma ativa e interativa no interior das relações 

sociais. A mediação permite a construção partilhada de instrumentos e de processos 

de significação que irão, por sua vez, mediar as operações abstratas do 

pensamento. Isso implica compreendermos a mediação enquanto processo, ou seja, 

a mediação não se constitui apenas como ato em que alguém ou alguma coisa se 

interpõe na relação entre os sujeitos e os objetos sociais de conhecimentos, mas, 

conforme explica Molon (2010, p. 102), “a mediação não é a presença física do 

outro, não é a corporeidade do outro que estabelece a relação mediatizada, mas ela 
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ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação”. 

Assim, a mediação é a própria relação.  

Retomando o diálogo, nesse processo relacional a professora revela sua 

posição em relação aos próprios saberes, aos saberes que ensina e aos saberes 

que os alunos aprendem. Ao dizer que sua mediação foi no sentido de “eu ia 

pronunciando para eles irem, não é? Pegando o som, a sonorização, a letra, a 

sílaba, não é? Para construir a palavra”, a professora expressa a sua construção 

social em relação ao conhecimento, de modo que ela “sabe o que faz e acredita no 

que faz”. (SMOLKA, 1993, p. 48). Dessa forma, a professora organiza os processos 

de ensino-aprendizagem baseada em determinada concepção epistemológica de 

conhecimento, a qual supõe que as crianças aprendem pela percepção dos sons e 

suposta correspondência entre sons e letras, o que entra em contradição com os 

princípios do PROFA e dos teóricos citados pelas professoras como referências para 

o ensino da escrita em sala de aula, já que, nos próprios documentos do PROFA, é 

possível encontrar o seguinte posicionamento: “Já não é mais possível conceber a 

escrita exclusivamente como um código de transcrição gráfica de sons” (BRASIL, 

2001a, p. 8) e que “a estratégia necessária para um indivíduo se alfabetizar não é a 

memorização, mas a reflexão sobre a escrita”. (BRASIL, 2001a, p. 16).  

A seguir apresentaremos mais um diálogo, e embora o questionamento 

dirigido seja em torno de como a professora avalia a aprendizagem dos alunos, a 

compreensão responsiva e dialógica se constrói na perspectiva do que a professora 

compreende sobre o que é construir conhecimento. 

 

Excerto 15: 

 

Débora: como você avalia as aprendizagens? 

Rita: diante da atividade que eu fiz? 

Débora: sim. 

Alice: houve aprendizagem? 

Rita: houve. 

Débora: como é que você percebe que houve aprendizagem? Em que momento, 
como é que você detecta que houve essas aprendizagens? 

Rita: às vezes assim, a gente não percebe no momento que fez a atividade, em 
outras atividades que envolve aquilo, a gente já percebe que elas falam, dizem, 
já respondem como a gente ensinou, não é? Elas sabem explicar. 

Débora: quando eles sabem explicar! Ah! 
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Ao questionarmos como a professora avalia a aprendizagem, observamos 

que as relações discursivas se desenvolvem no sentido de como a professora 

percebe que houve aprendizagem. Para a professora Rita, as aprendizagens nem 

sempre são perceptíveis no momento em que se está ensinando. No entanto, de 

acordo com Rita, aprender significa saber explicar em resposta às perguntas do 

professor. Desse posicionamento, depreendemos que o sentido da aprendizagem 

nessa interação discursiva privilegia a capacidade cognitiva e o ensino como 

reprodução, pois ao considerar que os alunos aprendem quando “sabem explicar” ou 

que “já respondem como a gente ensinou, não é?” tais princípios não correspondem 

a uma perspectiva de aprendizagem fundamentada na construção de conhecimento. 

Nesse sentido, houve a necessidade de confrontar esses saberes, principalmente 

porque a professora havia feito referência à construção do conhecimento como 

fundamento para sua prática. Esse foi um dos limites da nossa reflexão. Como já 

mencionamos em outros trechos, o foco recaiu mais na informação e reflexão crítica 

da prática. 

Quando solicitamos à professora Rita que nos esclareça o sentido de 

construir conhecimentos, ela responde da seguinte forma: “a prática é uma tentativa 

de construir conhecimentos”. No decorrer do diálogo, fica claro que a professora tem 

dificuldades de explicitar o que ela compreende sobre o que é construir o 

conhecimento, pois as pausas e as hesitações em responder revelam dúvidas 

quanto a esse saber, conforme podemos observar no diálogo a seguir: 

 

Excerto 16: 

Débora: porque você disse na informação que é uma tentativa de construir 
conhecimentos, então para você o que é construir conhecimentos?  

Rita: [pausa] Conhecimentos? Aquilo que eu trago para ensinar aos alunos, que 
sirva também para o dia a dia deles, não é? 

Débora: certo, está bom [aqui eu não insisto, é uma questão a ser retomada nos 
estudos formativos]. 

 

Na continuidade desse diálogo, há um deslocamento do discurso, pois a 

professora passa a responder sobre como ela se relaciona com os saberes dos 

alunos. Transcrevemos abaixo uma sequência um tanto longa, mas que nos ajuda a 

compreender a relação da professora com os saberes dos alunos. 



174 

 

 

Excerto 17: 

Rita: [ela sorri, como que presumindo que não deu uma resposta satisfatória, 
mas continua] sim, eu acho que atrapalha quando estou comentando que o 
aluno fala, eu esqueço de continuar aquilo que eu estava falando. 

Débora: aquilo que você estava falando, ou o que o aluno estava falando? 

Rita: não, eu estava falando. Aí o aluno pergunta, ou fala, dá a opinião dele. Aí 
eu já deixo o meu e não dou continuidade. Aí fica uma coisa que eu acho que é 
por parte minha mesmo.  

Débora: e como é que você faz também, você esquece o que ia falando, você 
deixa. E aquilo que o aluno estava falando, como é que você faz para 
relacionar? Você faz para relacionar aquilo que estava falando ou não? 

Rita: [silêncio]. 

Débora: por exemplo, no vídeo, na hora do Hino Nacional, é, o aluno falou 
assim, você disse onde? 

Rita: sim, o soldado. O soldado, não foi? 

Débora: o aluno disse o soldado. Onde é que você imagina que ele construiu 
aquele conhecimento? 

Rita: eu acho que ele quis falar isso aí, que os soldados já cantavam.  

Débora: será que ele não ouviu cantar o Hino Nacional? 

Rita: foi. Até eu falei. Mas eu deixei isso aí de lado. Eu deveria ter, não é, 
continuado. 

Débora: O que você acha, Alice? 

Alice: ele já tem conhecimentos?  

Rita: é, ele falou uma coisa, e eu deveria ter continuado isso aí. 

Alice: ele já tem conhecimentos, das suas práticas sociais, do seu dia a dia, do 
seu cotidiano. Então quando você falou assim, eu parei! Eu acho assim, não é 
que você não saiba, você não tenha planejado, ou, você planejou sua aula... 

Rita: mas é assim, surgem coisas que a gente não esperava. 

Alice: eu sei que surgem. 

Rita: é isso. As perguntas, os comentários. Até onde a gente chega... 

Alice: eu acho assim são esses momentos, serve para mim também, que a 
gente deve parar e pensar. Não é que a gente tenha as respostas prontas, mas 
no momento que surge alguma coisa na sala de aula, que a gente vê que o 
aluno já adquiriu aquele conhecimento em algum lugar, que a gente possa dar 
não uma resposta, mas pegar aquele conhecimento dele e mostrar o nosso lado. 
E outra coisa também, se eu não souber, amanhã vou trazer. Então eu posso 
questionar, por que você acha que tem a ver o Hino Nacional com o soldado? A 
questão do questionamento. Você é muito questionadora. 

Rita: mas, às vezes, me perco. 

 

Se não houve no contexto anterior confronto teórico que possibilitasse 

ampliar os saberes das professoras sobre o sentido do que significa construir 
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conhecimentos, esse diálogo deu oportunidade para que a professora percebesse 

suas dificuldades nesse processo. Por um lado, é a constatação de uma perspectiva 

de ensino centrado na figura do professor, em que predomina em sala de aula o 

discurso monológico, daí a dificuldade da professora em trazer para o centro dessa 

interação dialógica os saberes dos alunos. Por outro, embora as professoras 

demonstrem comprometimento com a aprendizagem dos alunos, ainda há o que 

avançar em torno de uma perspectiva em que o ensinar considere também o 

aprender. Nesse diálogo, em relação à posição das demais partícipes, houve maior 

colaboração no sentido da partilha do conhecimento. 

 Para concluir nossa reflexão em torno dos diálogos produzidos na sessão 

reflexiva com a professora Rita, selecionamos mais três momentos em que tratamos 

do processo de reconstruir; da relação com o contexto e das condições de trabalho; 

e a avaliação da sessão reflexiva. Do reconstruir, percebemos que a professora Rita 

mantém sua preocupação com os saberes procedimentais. Vejamos o diálogo a 

seguir:  

 

Excerto 18: 

Débora: se fosse ministrar essa aula novamente, o que faria diferente? Por quê? 
E o que poderia ser feito para melhorar a organização do ensino-aprendizagem 
nessa aula?   

Rita: como eu coloquei aqui, quando fui avaliar, é necessário definir com clareza 
os objetivos. 

Débora: então o que poderia ser feito melhor, seria definir os objetivos. E se 
fosse ministrar a aula novamente, o que faria diferente?  

Rita: as tarefas.  

Débora: quais especificamente? 

Rita: na reconstrução das palavras. A reconstrução das palavras foi o mais difícil 
na escrita. Aí eu não dividi os grupos, ficou a turma toda reconstruindo as 
palavras. 

 

Como podemos perceber na enunciação da professora, a reconstrução 

centra-se no aspecto prático, o que nos leva a refletir sobre a relação epistêmica 

com o saber, aspecto abordado por Charlot (2000) para designar que aprender pode 

significar: apropriar-se de um objeto; colocar “coisas na cabeça”; apropriar-se de um 

saber que não se possui; passar da não posse à posse; dominar uma atividade ou 

capacitar-se a utilizar um objeto de forma pertinente; aprender a ser solidário, 

desconfiado, responsável, paciente, “[...] entender as pessoas, „conhecer a vida‟, 
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saber quem se é” (CHARLOT, 2000, p. 70), o que nos indica a necessidade de 

retomar com as professoras em outras situações reflexivas todas essas dimensões 

em que se inscrevem a relação de ensino-aprendizagem, na perspectiva de 

desenvolvimento pessoal e profissional, em que faz sentido articular a prática e a 

teoria e vice e versa. 

Por fim, trazemos o diálogo em que provocamos a partícipe Rita a avaliar 

a sessão reflexiva. 

 

Excerto 19: 

Débora: eu gostaria que agora Rita fizesse uma avaliação da sessão reflexiva, o 
que esse trabalho, essa prática, se foi a primeira vez que participou ou se já 
havia participado antes, e o que foi que você aprendeu hoje com essa sessão 
reflexiva para o seu desenvolvimento profissional, para a sua formação? 

Rita: [silêncio] não, não foi assim tão diferente, porque eu relembro que na 
Universidade fazia trabalhos quase assim. Observava a aula do professor e 
analisava aquela aula, só que não sentava com o professor para discutir. Mas 
trabalho assim parecido, sim.  

Débora: e dessa forma, o que você achou de ter desenvolvido a sessão 
reflexiva, de ter olhado sobre um tempo depois a sua aula, com essa atividade? 
Com essa mesmo do vídeo de se ver, de se distanciar da sua prática, de você 
fazer a sua análise e depois os partícipes fazerem a análise de sua aula?  

Rita: não foi assim tão diferente o que vocês falaram, não foi tão diferente do 
que eu senti assistindo. Não foi tão diferente. Agora eu estou assim, vamos 
dizer, hábito de ficar cobrando do aluno aquilo que eu já trabalhei, por isso que 
mistura muito, não é? Eu acho que não vou fugir muito disso não [sorri]. Porque 
eu acho isso importante, relembrar aquilo que já foi feito.  

 

Nessas enunciações, embora percebamos que a professora Rita reafirma 

os seus saberes e a sua prática em torno do que ela sabe e acredita como saberes 

necessários ao ensino-aprendizagem, é importante que consideremos que toda 

“relação com o saber é uma relação consigo próprio: através do aprender, qualquer 

que seja a figura sob a qual se apresente, sempre está em jogo a construção de si 

mesmo [...]”. (CHARLOT, 2000, p. 72). Dessa forma, ao resistir a algumas sugestões 

que lhe foram feitas no decorrer do processo reflexivo, a professora Rita procura 

preservar a si própria, seus saberes e a sua identidade. Entretanto, acreditamos que 

todo processo reflexivo provoca alguma mudança nos sujeitos que participam desse 

processo, pois “aprender é sempre entrar em relação com o outro”, e nessa relação 

está claro que as “questões aqui imbricadas são ao mesmo tempo epistêmicas e de 

identidade”. (CHARLOT, 2000, p. 72-73). Nessa perspectiva, a aprendizagem e a 
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mudança ocorrem nesse espaço relacional, de forma que não podemos precisar 

nem o seu limite, nem o seu alcance para os sujeitos envolvidos nesse processo. 

Os diálogos que analisaremos a seguir foram produzidos na sessão 

reflexiva da professora Alice. Selecionamos esses trechos porque eles nos ajudam a 

pensar a relação das professoras com os saberes sobre o conteúdo a ser trabalhado 

e a relação com os conhecimentos prévios, bem como as dificuldades no processo 

de organização do ensino-aprendizagem e as possibilidades de repensar a teoria e a 

prática. 

Os enunciados que selecionamos abordam o tema dos saberes sobre o 

conteúdo a ser ensinado e a relação com os conhecimentos prévios dos alunos. 

Vejamos: 

 

Excerto 20: 

Débora: pronto. Sim, o conteúdo da Geometria, dentro da Matemática, está 
dentro dos conteúdos em que são trabalhados espaço e forma. Na questão do 
espaço, vai trabalhar mais a localização, da orientação, de como os alunos se 
localizam no tempo e no espaço, a própria questão dos dias da semana, da 
lateralidade. E nessa questão da geometria... 
 
Alice: as formas dos objetos. 
 
Débora: as formas dos objetos, e que a gente já falou que nessa aula, e não em 
outra, nessa aula poderiam ter sido explorados os objetos da sala, que aí 
atenderia a esse objetivo que você tinha colocado, de perceber a geometria no 
cotidiano, nas formas que estão no ambiente. 
 
Alice: mas a partir do conhecer. Como eu perguntei se eles já conheciam, eles 
falaram. Então a partir daí, se eles já conheciam, já tinham ouvido falar, foi que 
eu fui trazendo, mostrando a eles que existem várias formas. Porque se eu 
dissesse a eles diretamente essa sala de aula, esse espaço aqui existem formas 
geométricas, essa janela aí é um retângulo, assim eu já ia diretamente. 
 
Débora: eu sei, não seria você que iria dizer. Seria através de questionamentos, 
suscitar essa observação.  
 
Alice: mas primeiro eu tenho que saber se eles conheciam.  
 
Débora: sim, e no caso eles conheciam ou não?  
 
Alice: conheciam. Eles conhecem. 
 
Rita: o que foi que você ampliou os conhecimentos deles? 
 
Débora: qual foi o conhecimento que foi ampliado nessa aula? 
 
Rita: aconteceu? 
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Alice: aconteceu o quê? 
 
Rita: aconteceu mais... 
 
Alice: a gente foi além. Por quê? Porque eles viram que poderiam até em artes 
poderiam construir. Em matemática eles viram que aquelas várias formas, eles 
poderiam contar com quantas formas eles poderiam fazer determinado desenho.  

 

 

O diálogo que inicialmente se desenvolveu no sentido da reconstrução 

aponta para a necessidade de confrontar os saberes. Nas enunciações das 

professoras, estão presentes o que elas sabem sobre o conteúdo a ser trabalhado 

em sala de aula e a importância dos conhecimentos prévios na organização do 

ensino-aprendizagem. Nesse diálogo, há uma tentativa da professora Débora para 

contextualizar o conteúdo, levando em consideração a sua abordagem dentro do 

tema espaço e forma, conforme abordam os PCNs. Antes de analisarmos esse 

diálogo, no que ele suscita em termos de reflexão sobre os nossos saberes, é 

importante que vejamos como se deu nossa intervenção nesse processo. 

 

Excerto 21: 

Débora: porque sobre o conteúdo que foi efetivamente trabalhado. [...] Porque 
se o objetivo era trabalhar Matemática, se o objetivo é que eles possam 
compreender a representação, porque a figura geométrica é uma representação 
das formas que estão no espaço. E o que eu tenho observado? É que 
normalmente o trabalho com as formas geométricas tem se detido mais nessas 
quatro, até porque, nessa faixa etária, eu compreendo que nessa faixa etária 
deles, eles são crianças de seis anos, e eles já viram também na pré-escola, as 
formas: o triângulo, o retângulo, o quadrado e o círculo. Mas assim, a pergunta 
que a gente faz, que a professora Rita fez e que eu repito, o que acrescentou ao 
que eles já sabiam? Porque um teórico que a gente estuda sobre as teorias da 
aprendizagem Ausubel, ele diz assim, que uma aprendizagem significativa, ela 
tem que partir dos conhecimentos prévios, mas Vygotsky diz que o ensino 
precisa caminhar sempre à frente do desenvolvimento do aluno. Então, a gente 
não vai ficar nos conhecimentos prévios, a gente tem que avançar, ir além. No 
tocante ao trabalho com as formas geométricas, o que foi que eles foram além, 
se eles já sabiam o nome? 
 
Alice: eles sabiam oralmente, o nome e algumas formas, que alguns chamaram 
redondo. Eles sabiam oralmente, mas quando você passa para eles escreverem, 
por exemplo, o desenho que formas eu usei? Quantas? O triângulo, muitas 
vezes eles não sabem identificar o objeto. Outro dia eu levei outras formas, 
muitas vezes eles não sabem construir aquelas formas. 
 
Débora: pronto, muito bem. A questão de como construir, é, um conhecimento 
novo. Como é que nós vamos fazer o desenho de um quadrado? Para ser um 
quadrado, o que precisa ter? Aí vai, é, onde explorar as características dessas 
figuras, o quadrado tem quantos lados? No caso, nessa aula não foi explorado 
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isso, de como vou construir um quadrado. O que nós precisamos? O triângulo. 
Uma proposta poderia ser, só a construção do quadrado dá um trabalho para 
eles aprenderem. Para fazer um quadrado precisaria da régua... 
 
Alice: muitos deles têm, que foi trabalhado nas aulas seguintes, as formas, 
muitos livros de matemática têm, eles foram cortar e colar. 
 
Débora: o que eu observo nessa aula, não em outra, analisando essa aula, 
nessa aula não houve, o que houve aí eu concordo com você, eles não sabiam 
grafar o nome; outros como redondo é a forma, o círculo é o contorno, que é a 
representação, é uma representação abstrata de objetos concretos que existem 
na natureza. A lua que tem a forma redonda, então aquela linha que contorna é 
o círculo. Para uma criança pequena esse conceito é muito complexo. A gente 
pensa que trabalhou esse conceito, mas ele vai sendo desenvolvido ao longo 
das outras séries. E nesse caso, nós precisamos como professores entender 
primeiro esse conceito. Para depois.... 

 

 Embora as professoras Débora e Rita tenham levantado a questão da 

necessidade de se ir além dos conhecimentos prévios, é importante que iniciemos a 

nossa análise por essa questão para em seguida retomarmos a construção social 

dos saberes das professoras sobre o conteúdo a ser ensinado. De fato, o que nós 

estávamos tentando explicar para as professoras sobre os conhecimentos prévios é 

que, ao abordar a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky (2004, 

2005) considera fato inabalável e incontestável a necessidade de definirmos o nível 

de desenvolvimento dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem. Para 

Vygotsky (2004), devemos definir pelo menos dois níveis de desenvolvimento: o 

nível de desenvolvimento atual ou real, que se refere ao nível de desenvolvimento 

das funções mentais da criança que já se formaram, em função do resultado de 

determinados ciclos concluídos do seu desenvolvimento; e o nível de 

desenvolvimento proximal, que diz respeito aos modos de pensar e agir ainda em 

elaboração, os quais requerem a ajuda do outro para serem realizadas. Vygostsky 

(2004, p. 482) se contrapõe à perspectiva de aprendizagem que se orienta pelos 

ciclos de desenvolvimento já concluídos, pois para ele esse ensino acaba “sendo 

ineficaz do ponto de vista geral da criança”. Nessa perspectiva, ele vai propor que 

“boa é a aprendizagem que supera o desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2004, p. 482), 

destacando, assim, o papel fundamental do processo de organização do ensino para 

potencializar o desenvolvimento.   

Ao analisarmos os diálogos acima, sentimos a necessidade de rever o 

entendimento que tivemos sobre o que os alunos já sabiam sobre o conteúdo a ser 

ensinado. Quando a professora se refere aos saberes dos alunos, é mencionado 
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que eles já sabiam o nome das formas, embora ela afirme que foi além porque 

ensinou como escrever o nome. Porém, quando ela fala: “Eles sabiam oralmente, 

mas quando você passa para eles escreverem, por exemplo, o desenho que formas 

eu usei? Quantas? O triângulo, muitas vezes eles não sabem identificar o objeto”, 

consegue explicitar os saberes ainda necessários a serem ensinados, ou seja, as 

características do objeto, que evidentemente, pelo menos nessa aula, a professora 

não dá conta de fazê-lo. Entretanto, parece não ter muita consciência dessa 

necessidade, pois, em vez das características das formas, a professora passa a 

ensinar a escrita do nome da forma, embora na continuidade do diálogo nós 

tenhamos apontado uma questão importante de que, para ensinar, nós professoras 

primeiro precisamos também compreender esse conceito. Naquela ocasião, uma 

intervenção necessária seria nos questionarmos sobre: saber o nome da forma ou 

saber escrever o nome é suficiente para compreender o conceito, ou seja, para 

saber identificar o que é um triângulo ou quaisquer outras formas, basta apenas 

saber o nome? O que é necessário então saber? 

Essas questões nos remeteriam à discussão de Vygotsky (2005) sobre a 

construção dos conceitos científicos. Nesse sentido, o referido autor explica: 

 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, 
em que todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No 
entanto, o processo não pode ser reduzido à associação, à atenção, 
à formação de imagens, à inferência ou às tendências determinantes. 
(VYGOTSKY, 2005, p. 72-73).   

 

Dessa forma, não basta apenas nomear as formas, ou associar a sua 

imagem à palavra escrita para compreender o que qualquer uma delas significa. É 

necessário, pois, que construamos junto com as crianças os critérios ou os atributos 

que faz com que aquela figura seja um triângulo ou um quadrado, isto é, as 

propriedades que identifica e diferencia uma da outra. No entanto, na proposta inicial 

da professora – quando ela dizia lá na sua autorreflexão que o seu objetivo era 

também que “[...] os alunos percebessem que podemos utilizar as formas 

geométricas, não só como conteúdo específico da matemática, e sim podemos 

brincar com as mesmas [...]” –, supomos que esse era um caminho possível, ou 

seja, do lúdico, do brincar com as possibilidades e combinações, mas que aos 

poucos vai sendo substituído pela prática instrumentalizadora, conforme já dissemos 

anteriormente.  



181 

 

Quanto à necessidade de o professor entender o seu próprio conceito a 

respeito dos conteúdos que ensina, lembramos que naquela ocasião era necessário 

também retomar a nossa própria história da construção social desse conceito, ou 

seja, de como aprendemos, de forma que pudéssemos questionar: será que não 

estamos repetindo nas nossas práticas da maneira como fomos ensinados? Nesse 

sentido, nas nossas intervenções não basta apenas que repitamos as palavras do 

autor em tom professoral, é preciso também que estabeleçamos uma relação com o 

saber e uma relação de saber (CHARLOT, 2000), de forma que possamos 

estabelecer uma aproximação e uma interligação entre esses saberes. Nesse 

sentido, percebemos que nossa prática como formadora também está carregada de 

limites, de modo que compreendemos que, assim como a professora Rita teve 

dificuldades em articular os saberes dos alunos ao que estava sendo ensinado, nós 

também tivemos dificuldades em articular os saberes do trabalho vivido na prática 

atual das professoras partícipes aos saberes das suas histórias socioculturais.  

Essa constatação nos levou a compreender por que ao final da sessão 

reflexiva, aos questionarmos a professora Alice sobre a necessidade de 

reconstrução teórica ou prática dos seus saberes, assim se posicionou:  

 

Excerto 22: 

Débora: nesse sentido, o que você acha que precisa mais, a partir do que você 
trabalhou, o que você acha que precisa mais de esclarecimentos ou de repensar 
sobre essas teorias que você vem trabalhando, que você vem se fundamentando 
sobre o ensinar e o aprender? 
 
Alice: quando você fala na questão teórica eu tenho um bom conhecimento, e 
na questão prática também, já tenho 20 anos de sala de aula, já tenho muitos 
alunos alfabetizados. É só essa questão mesmo, como ela falou, de ter um 
tempo para organizar as atividades, os planejamentos didáticos, o que vai ser 
trabalhado. Assim, pincelar essas pequenas coisas que são importantes. 

 

 

As enunciações expressas no diálogo acima nos indicam, a exemplo do 

que já havíamos analisado em relação ao posicionamento da professora Rita sobre 

a sessão reflexiva, que a professora Alice também reafirma os seus saberes e as 

suas práticas. Esses saberes são constituintes e constituídos em sua trajetória 

formativa pessoal e profissional, de modo que percebemos que as dimensões que 

constituem as relações das professoras com o saber e com o aprender envolvem o 

que os sujeitos pensam sobre si, sobre o mundo e sobre o outro. Para que esses 
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sujeitos possam ressignificar esses saberes, é preciso que consideremos que esse é 

um processo que se constitui na relação dialógica e sócio-histórica e, por isso, 

expressa os seus limites, avanços e contradições. A seguir, faremos nossas 

considerações finais como forma de estabelecermos mais um ponto nessa reflexão, 

que não se constitui o último, mas o lugar em que chegamos a partir do 

questionamento que nos propusemos investigar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nada a rigor tem começo e coisa alguma tem 
fim, já que tudo se passa em ponto numa 
bola; e o espaço é o avesso de um silêncio 
onde o mundo dá mais voltas. (ROSA, 1978, 
p. 33). 

 

 

Quando começamos essa jornada, sabíamos que teríamos pela frente 

grandes desafios, mas não imaginávamos que seriam tantos. Ao iniciarmos nossas 

considerações finais, voltamo-nos novamente para os dizeres de Guimarães Rosa: 

“Contar é muito, muito dificultoso [...]. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? 

Agora acho que nem não” (ROSA, 1985, p. 172), porque contar nesse instante o 

resultado da história de querer saber – quais saberes as professoras mobilizaram na 

organização do ensino-aprendizagem, no contexto dos anos iniciais do ensino 

fundamental? – apresenta-se agora como uma tarefa ainda mais complexa, porque 

se trata apenas de um olhar, em meio a tantas outras possibilidades.  

Para responder a nossa questão de pesquisa, escolhemos como caminho 

a investigação colaborativa. Esse foi o nosso primeiro desafio. Quando começamos 

este trabalho, pouco sabíamos do que se tratava, quais os seus princípios, 

principalmente quais caminhos percorrer para chegar a tal intento. Buscamos 

aprender nas leituras, nos grupos de pesquisa, nos seminários, nas defesas de tese. 

Esses conhecimentos foram importantes, tanto quanto a aprendizagem 

proporcionada pelo nosso caminhar ao longo da pesquisa. 

Depois de muito esforço, escolhido o caminho, percorrê-lo foi uma tarefa 

ainda mais complexa, pois, como vimos, pesquisar colaborativamente exige que nos 

dispamos de algumas vestes que cabem bem no corpo de um pesquisador qualquer, 

mas não de um pesquisador-formador imbuído dos princípios da reflexão e da 

colaboração como guia. Dessa forma, a história do nosso percurso na pesquisa 

demonstra que esse caminho foi permeado de muitos conflitos e contradições. 

Porém, a contradição, segundo o materialismo histórico-dialético, fundamento 

epistemológico que abraçamos na pesquisa, é também o caminho para a mudança. 

Assim, nem como primeira, tampouco a última palavra, o que diremos aqui, como 
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considerações finais deste trabalho, constitui mais uma etapa do caminho de uma 

história que não tem fim. 

Para analisarmos com as professoras os saberes mobilizados na 

organização do processo de ensino-aprendizagem e suas implicações na 

dinamização desse processo, foi necessário escolher uma abordagem dentre tantas 

existentes no campo. Escolhemos trabalhar numa perspectiva relacional e histórico-

cultural, cujos fundamentos básicos nos permitiram analisar os saberes numa 

perspectiva em que os saberes do ensinar não existem senão numa relação com o 

saber e com o aprender.  

Ao compreendermos os saberes docentes como um conjunto de relações 

individuais e sociais que os sujeitos mantêm com o mundo e consigo mesmos, 

mediadas pelos processos de ensinar e aprender, de saberes que abrangem o que 

os sujeitos percebem, pensam, desejam, sentem e agem numa relação objetiva, 

subjetiva e intersubjetiva, consideramos importante ressaltar, neste trabalho, ainda, 

que tais saberes são (re)construídos e mobilizados através de processos dialógicos 

e interacionais na relação com o outro. Daí que o contexto reflexivo e colaborativo 

criado no contexto desta investigação constituiu as condições históricas através das 

quais buscamos as respostas para a nossa questão de pesquisa.  

O desenrolar dessa história nos levou à necessidade de conhecermos 

nós mesmos, nossos saberes construídos na relação com nossas histórias de vida e 

formação profissional. Os resultados dessa reflexão nos indicaram que em nossos 

percursos de vida e formação mobilizamos saberes sobre o ensinar e o aprender, os 

quais estão relacionados a uma trajetória familiar, escolar, acadêmica, profissional e 

do contexto e das condições de trabalho. 

Os saberes da trajetória familiar expressaram, em nossos dizeres, uma 

forma de conscientização, uma relação dialógica, axiológica, em que 

acontecimentos, lugares e pessoas significativas relacionados às experiências 

familiares vão constituindo o eu para mim e o eu para o outro. 

Os saberes da trajetória escolar se constituem na relação das professoras 

com pessoas, lugares e objetos de ensino e aprendizagem, na medida em que 

essas relações tornam-se o auditório social (BAKHTIN, 2002, 2003) e os processos 

mediadores (VYGOTSKY, 1991, 2005) que vão constituir as posições ideológicas 

desses sujeitos sobre a atividade de ensinar e aprender. 
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Os saberes da trajetória acadêmica e da trajetória profissional das 

partícipes caracterizam aspectos do processo de desenvolvimento profissional que 

se constituem e se constituíram na relação do eu com o outro, cujo processo revela 

o caráter ambivalente e de superação de situações limites de uma aprendizagem 

profissional. A reflexão desenvolvida sobre esses saberes evidenciam os limites e as 

possibilidades dessa formação. Dentre as mudanças percebidas nessa trajetória, as 

partícipes citam: a mudança de postura em sala de aula, a mudança de concepção 

em relação ao ensinar e o aprender, passando de uma visão tecnicista do ensino 

para uma visão baseada na construção de conhecimento. 

Compreendemos que os saberes da trajetória do trabalho vivido se 

constituem na e pelas relações das professoras com a realidade e as condições do 

trabalho vivenciado no cotidiano escolar e da sala de aula. A reflexão sobre esses 

saberes revelam os sentidos ambivalentes e contraditórios da relação teoria-prática, 

assim como as condições em que as professoras constroem a sua profissão e 

profissionalidade docente, marcadas pela falta de reconhecimento, desvalorização e 

responsabilização das professoras pelas não aprendizagens dos alunos. 

Assim, os relatos de vida e formação nos possibilitaram uma aproximação 

ao modo de ser e agir docentes, expressos pelos saberes da trajetória familiar, 

escolar, acadêmica e profissional. Dessa forma, expressam os sentidos e os 

significados que fomos construindo sobre o ensinar e o aprender. Nessa 

perspectiva, entendemos que os saberes mobilizados nessa reflexão evidenciam as 

relações de saber e de aprender das professoras no processo de seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

No processo autorreflexivo, as professoras relatam sobre a escola, ponto 

de partida para a organização do conhecimento em sala de aula, os modos de fazer, 

as interações entre professor e alunos. As professoras falam partir da realidade e 

das necessidades dos alunos para organizarem o processo de ensinar e aprender, 

entretanto relacionam essas necessidades à maturidade, ao domínio dos aspectos 

cognitivos, embora estejam presentes outros saberes como as normas e os valores. 

Apesar das dificuldades impostas pela realidade de trabalho e pelas 

próprias falhas do processo em que as professoras se incluem, elas têm consciência 

de que fazem o que sabem e de que não são as únicas responsáveis pelo insucesso 

das aprendizagens dos alunos. Entretanto, a reflexão das professoras frente aos 

problemas vivenciados no cotidiano da escola e da sala de aula, algumas vezes, foi 
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marcada por sentimentos de resignação e acomodação, o que denota a 

necessidade de maior reflexão sobre a dimensão política do ato de ensinar e 

aprender.  

Dentre as dificuldades apresentadas pelas professoras no processo de 

organização do ensino-aprendizagem, observamos que a organização do tempo e 

sua adequação às atividades propostas em sala de aula apresentam descompassos 

entre os desejos das professoras e as necessidades dos alunos. A relação ensino-

aprendizagem revela o conteúdo ideológico dos discursos dos professores em sala 

de aula, os quais necessitam ser confrontados para que se respeite a dimensão da 

cultura e da diversidade, presentes na sala de aula. 

No processo de reflexão coletiva, foi possível confrontar os sentidos e 

significados dos saberes e práticas desenvolvidos em sala de aula, entretanto 

nossas reflexões foram, na maioria das vezes, práticas e críticas, e poucas vezes 

crítico-colaborativas. Compreendemos que enquanto as professoras partícipes 

tiveram dificuldades de confrontar os saberes teóricos e práticos nos seus processos 

autorreflexivos, enquanto professora investigadora e formadora, responsável pela 

mediação do processo reflexivo, também tivemos dificuldades de estabelecer o 

confronto teórico no processo reflexivo entre os pares. Dessa forma, ao procurarmos 

pelos saberes das professoras, descobrimos também os nossos não saberes. 

Os estudos desenvolvidos na pesquisa ensinaram, ainda, que o 

entendimento dos princípios, bem como a postura crítico-colaborativa se concretiza 

e se ressignifica no processo. A adesão das partícipes, por exemplo, foi se dando no 

decorrer dos estudos, encontros, nas negociações.  

As reflexões desenvolvidas ao longo deste trabalho nos aproximaram dos 

sentidos construídos pelas professoras partícipes sobre os saberes que mobilizam 

no processo de ensinar e aprender, os quais nos permitem concluir:  

 

 Os saberes docentes são construídos e mobilizados em situações 

interacionais e expressam as marcas do processo sócio-histórico de sua 

construção; 

 Os saberes mobilizados no processo de organização do ensino-aprendizagem 

expressam as compreensões responsivas dos sujeitos frente ao saber de si e 

ao saberes do outro; 
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 Os saberes mobilizados pelas professoras na organização do ensino-

aprendizagem trazem marcas de que aprender é um processo em que se 

recorre à memória, o que leva a necessidade de estar sempre relembrando; 

da valorização, do gostar, constitui os sentidos atribuídos ao ensinar-

aprender; ênfase nos saberes procedimentais; sendo que tal perspectiva 

necessita ser confrontada e revista pela continuidade dos processos 

reflexivos; 

 O discurso da instrumentalização vai se impondo e reposicionando os 

sentidos e objetivos da organização do processo de ensino-aprendizagem; 

 A relação das professoras com os próprios saberes, os saberes que ensinam 

e os saberes dos alunos expressa o horizonte social que lhes permitiu atribuir 

determinados sentidos ao ensinar e o aprender, que se implicam na dinâmica 

desse processo; 

 Todo processo de transformação se dá de forma processual, em diferentes 

espaços, tempos e ritmos; no processo de nosso desenvolvimento, os 

aspectos vivenciados em nossas trajetórias de vida e formação entrelaçam-se 

de maneira que novas formas de pensar e agir não excluem necessariamente 

as formas antigas, a busca pela superação inclui tanto as contradições como 

os conflitos; 

 As dimensões que constituem as relações das professoras com o saber e 

com o aprender envolvem o que os sujeitos pensam sobre si, sobre o mundo 

e sobre o outro. Para que esses sujeitos possam ressignificar esses saberes, 

é preciso que consideremos que esse é um processo que se constitui numa 

relação dialógica e sócio-histórica e, por isso, expressa os seus limites, 

avanços e contradições. 

 

Assim, compreendemos que os saberes docentes construídos e 

mobilizados em situações interacionais e na dinâmica da organização do processo 

de ensino-aprendizagem expressam as marcas do processo histórico-cultural de sua 

construção. Dessa forma realçamos a importância deste estudo para o campo dos 

saberes docentes, porque foi possível demonstrar que a construção e a mobilização 

dos saberes docentes evidenciam a relação dialética e histórico-cultural desse 
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processo, e que os saberes do ensinar se constroem na relação com os saberes do 

aprender. 

Compreendemos, ainda, que os princípios da investigação colaborativa 

contribuem para que repensemos os processos de formação inicial e continuada, na 

medida em que os pressupostos desta investigação possibilitam a criação de 

contextos reflexivos e a ressignificação de saberes e práticas. Destacamos, por fim, 

que o processo aqui desenvolvido foi permeado de conflitos e contradições, que 

embora não invalidem os resultados obtidos demonstram os seus limites e 

necessidade de darmos continuidade aos estudos e investigações sobre a 

problemática dos saberes docentes e sua relação com os processos de ensinar e 

aprender, dando especial atenção para os sentidos que os professores constroem 

sobre o aprender. 
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APÊNDICE A – Texto de apresentação da pesquisa  
 
PESQUISA: SABERES DOCENTES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO-
APRENDIZAGEM 
 

O tema saberes docentes constitui, na atualidade, uma temática que 

desperta o interesse daqueles que se preocupam com as discussões que envolvem 

a prática pedagógica, a identidade, o currículo e a profissionalização docente. 

Com uma experiência profissional de vinte anos no campo da educação, ao 

longo desses a maior parte (quinze anos) dedicada a formação inicial e continuada 

dos professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, pude observar 

diversas dificuldades que envolvem suas práticas, dentre elas, as dificuldades ao 

modo como conseguir o sucesso no ensino-aprendizagem a partir do trabalho 

pedagógico com os diversos saberes que envolvem o currículo escolar; bem como 

as relacionadas aos problemas sociais e econômicos que adentram os muros da 

escola e que tornam a prática pedagógica mais desafiadora.  

Contudo, a questão dos saberes docentes na organização do ensino-

aprendizagem, com vistas ao sucesso desse processo, vem preocupando-me cada 

vez mais, pois, como tenho observado e constatado em pesquisas anteriores e nos 

depoimentos dos próprios professores, há uma certa dificuldade em organizar os 

conhecimentos a serem ensinados e aprendidos com sucesso pelos alunos. Muitas 

dessas dificuldades podem estar relacionadas às inovações curriculares, às 

condições de trabalho, formação e desenvolvimento desses profissionais, afetando 

os seus saberes e suas práticas.  

A organização do ensino-aprendizagem é abordada por autores como 

Hernandéz e Ventura (1998), Zabala (2002), Gauthier (1998), Perrenoud (2000), 

Tardif (2000), dentre outros, como um dos saberes necessários à prática docente. A 

importância da organização do ensino-aprendizagem também pode ser observada 

em Vygotsky (1991, p. 101), quando diz: “[...] o aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento [...]”. Dessa forma, consideramos, pois, necessário 

estudar os saberes que os(as) professores(as) mobilizam nesse processo.  

Penso ainda que não basta somente buscar compreender esses saberes, 

mas que os(as) próprios professores(as)  identifiquem e compreendam os saberes 
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que mobilizam em suas práticas cotidianas, buscando, a partir daí, se necessário, as 

possibilidades de construção e reconstrução de novos saberes. 

Nessa perspectiva, estou propondo desenvolver uma pesquisa com uma 

abordagem colaborativa. Uma pesquisa dessa natureza considera os professores 

coparticipantes, ou seja, professores e pesquisador desenvolverão de forma 

conjunta um processo de investigação e reflexão sobre a ação pedagógica. Essa 

forma de investigação, dentre outras possibilidades, visa à construção de uma 

prática emancipatória, tomando a reflexão e o diálogo como fundamentos básicos. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, estou partindo das seguintes 

questões: que saberes docentes são mobilizados no processo de organização do 

ensino-aprendizagem? Como esses saberes implicam a dinâmica do ensino-

aprendizagem? A partir dessas questões, os objetivos são: a) compreender os 

saberes mobilizados pelos(as) professores(as) do primeiro segmento do ensino 

fundamental na organização do processo de ensino-aprendizagem; b) refletir com 

os(as) professores(as) sobre esses saberes e as implicações para a dinamização do 

ensino-aprendizagem. 

Com essas intenções, estou aqui para apresentar e discutir com vocês 

professores da “Escola Municipal Nila Rêgo”, que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, as nossas intenções de pesquisa e, também, solicitar-lhes adesão a 

essa proposta, vez que a pesquisa numa abordagem colaborativa tem ainda como 

um dos princípios fundamentais o compromisso e a participação voluntária. 

Apresento, em anexo, o detalhamento de uma proposta para o nosso 

cronograma de trabalho que, após a adesão dos partícipes, será colocado em 

discussão. 
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APÊNDICE B – Termo de adesão 

 

Eu,_________________________________________, RG n.______, professor(a) 

do ____ ano, da “Escola Municipal Nila Rêgo”, após os devidos esclarecimentos 

quanto ao objeto, objetivos e procedimentos do estudo, aceito participar da 

pesquisa: Saberes docentes sobre a organização do ensino-aprendizagem, 

comprometendo-me a desenvolver as ações encaminhadas, discutidas e negociadas 

coletivamente, para o cumprimento dos objetivos a que se propõe a referida 

pesquisa. 

 

 

 

 

____________________________ 
                                                                                             Professor(a)  

 

 

 

Presenciamos a solicitação, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

colaborador em participar. 

 

Testemunhas:   

Nome:_________________________________Assinatura:__________________ 

Nome:_________________________________Assinatura:__________________ 

 

 

Pau dos Ferros,________/_________/_______. 
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APÊNDICE C – Termo de esclarecimento e consentimento II 

Pesquisa de Doutorado: Saberes Docentes na Organização do Ensino-
Aprendizagem 
 

Conforme já apresentamos e esclarecemos no momento inicial dessa 

pesquisa, estamos utilizando uma abordagem metodológica fundamentada na 

pesquisa colaborativa. Essa abordagem exige, dentre outros princípios, que 

desenvolvamos um trabalho pautado na negociação, escuta e respeito aos 

partícipes. 

Desse modo, viemos através deste documento solicitar a vossa autorização 

para gravar e filmar os encontros reflexivos, bem como suas aulas. Ainda, esclarecer 

que as informações gravadas nesses eventos serão utilizadas no/pelos participantes 

do grupo e que os resultados do processo de reflexão dessas situações e eventos, 

ao serem divulgados na tese, ou em artigos científicos, serão tratados de forma 

sigilosa, a fim de garantir o anonimato e privacidade dos participantes da pesquisa. 

Débora Maria do Nascimento 
 Aluna do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 
 

Após os devidos esclarecimentos, e ciente de que minha aceitação ou 

recusa não acarretará em nenhum tipo de sanção ou prejuízo, e que mesmo 

aceitando posso, a qualquer momento, desautorizar as gravações ou, até mesmo, 

desistir de participar da pesquisa. 

 
Eu, ________________________________, autorizo a gravação em áudio e em 
vídeo dos encontros da pesquisa, bem como de minhas aulas. 

 
Pau dos Ferros, ___ de ____________ de 2008. 

 
Assinatura do participante 
RG 

 
Assinatura da pesquisadora 

Fone: 99789562 
 

 
Testemunhas: 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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APÊNDICE D – Plano de estudos I 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 
DOUTORANDA: Débora Maria do Nascimento 
ORIENTADORA: Márcia Maria Gurgel Ribeiro 
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS I 

 

TEMAS: A pesquisa colaborativa; a colaboração. 
DATA: 25/04/2008 
DURAÇÃO: 2h 
 

1 Objetivos 

 Discutir com os partícipes o significado da colaboração no contexto da 

pesquisa; 

 Estudar com as partícipes os pressupostos teórico-metodológicos da 

pesquisa colaborativa. 

2 Conteúdos 

 A pesquisa colaborativa: aspectos teórico-metodológicos; 

 A colaboração como um dos princípios da pesquisa colaborativa; 

 O conceito de colaboração; 

 Importância da colaboração no contexto da pesquisa sobre os saberes 

docentes. 

3 Metodologia 

 Leitura de textos; 

 Discussão. 

4 Avaliação 

Será desenvolvida ao longo e ao final das atividades, a partir do 

posicionamento dos partícipes sobre o estudo desenvolvido. 

 

5 Referências  

IBIAPINA, Ivana Maria; FERREIRA, Salonilde. A pesquisa colaborativa na 
perspectiva sócio-histórica. Linguagens, Educação e Sociedade, Teresina, n. 12, 
jan./jun. 2005. 
_______. A colaboração no processo de reflexão dialógica. (Mimeo.) Produzido a 
partir da transcrição da palestra proferida pela professora Cecília Magalhães. 
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APÊNDICE E – Plano de estudos II 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 
DOUTORANDA: Débora Maria do Nascimento 
ORIENTADORA: Márcia Maria Gurgel Ribeiro 

 
PLANEJAMENTO DE ESTUDOS II 

 
TEMAS: O sentido da reflexão no contexto da pesquisa; atribuições do mediador e 
colaboradores no desenvolvimento da pesquisa; rediscussão do cronograma de 
atividades. 
DATA: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 2h 
 

1 Objetivos 
 

 Retomar estudo sobre a metodologia da pesquisa colaborativa, com ênfase 
no sentido da reflexão e no desenvolvimento dos ciclos reflexivos; 

 Discutir com as partícipes os papéis a serem desenvolvidos pela mediadora e 
pelas partícipes ao longo da investigação; 

 Rediscutir o cronograma de trabalho. 
 

2 Conteúdos 
 

 O sentido da reflexão no contexto da pesquisa colaborativa; 

 Atribuições do mediador e partícipes para o desenvolvimento da pesquisa; 

 O plano de atividades: o que fazer? Como? Por quê? 
 

3 Metodologia 
 

 Reapresentação dos objetivos da pesquisa; 

 Reapresentação dos referenciais teóricos da pesquisa; 

 Leitura e discussão do texto: “Ação colaborativa na formação do professor 
como pesquisador” (MAGALHÃES, 2007); 

 Apresentação e discussão do quadro síntese sobre as atribuições do 
mediador e dos partícipes no contexto da pesquisa colaborativa; 

 Rediscussão do cronograma para delineamento das próximas ações. 
 

4 Avaliação 
 

Será desenvolvida ao longo e ao final das atividades, a partir do 

posicionamento dos partícipes sobre o estudo desenvolvido. 
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APÊNDICE F – Plano de estudos III 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 
DOUTORANDA: Débora Maria do Nascimento 
ORIENTADORA: Márcia Maria Gurgel Ribeiro 
 

PLANEJAMENTO ESTUDOS III 
 

 

DATA: 20/08/2008 
DURAÇÃO: 2h 
TEMA: Sessão reflexiva; análise das narrativas de vida e formação e rediscussão do 
cronograma de atividades. 
 

1 Objetivos 
 

 Retomar dos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa colaborativa; 

 Apresentar objetivos e metodologia da sessão reflexiva; 

 Discutir as análises das narrativas de vida e formação; 

 Rediscutir o cronograma de atividades, delineando os momentos de cada 
sessão reflexiva. 

 
2 Conteúdos 

 

 A sessão reflexiva; 

 As narrativas de vida e formação; 

 Cronograma das sessões reflexivas. 
 

3 Metodologia 
 

 Retomada, a partir dos textos já trabalhados, do sentido da reflexão na 
pesquisa colaborativa; 

 Explicação da espiral reflexiva; 

 Demonstração de exemplos de sessões reflexivas; 

 Leitura do memorial de formação da pesquisadora; 

 Apresentação e leitura do texto de análise das narrativas de vida e formação; 

 Discussão. 
 

4 Avaliação 
 

Será desenvolvida ao longo e ao final das atividades, a partir do 

posicionamento dos partícipes sobre o estudo desenvolvido. 
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APÊNDICE G – Plano de estudos IV 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 
DOUTORANDA: Débora Maria do Nascimento 
ORIENTADORA: Márcia Maria Gurgel Ribeiro 
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS IV 
 

DATA: 01/10/2008 
DURAÇÃO: 3h 
TEMA: Sessão reflexiva dos relatos de vida e formação. 
  

1 Objetivo 
 

 Refletir sobre os relatos de vida e formação. 
 

2 Conteúdos 
 

 Os relatos de vida e formação no contexto da pesquisa sobre os saberes 
docentes; 

 As narrativas de vida e formação das professoras partícipes. 
 

3 Metodologia 
 

 Leitura do memorial de formação da pesquisadora; 

 Apresentação e leitura do texto de análise das narrativas de vida e formação; 

 Discussão. 
 

3 Avaliação 
 

Será desenvolvida ao longo e ao final das atividades, a partir do 

posicionamento dos partícipes sobre o estudo desenvolvido. 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 
1 Introdução: aqui nós enfocaremos a importância dos relatos de vida e formação no 
contexto da pesquisa colaborativa sobre os saberes docentes. Abriremos a sessão 
com duas poesias de Carlos Drummond de Andrade que falam de memórias da 
infância e da cidade onde nasceu. 
2 Socialização dos relatos: aqui cada partícipe fará uma síntese do seu relato a 
partir de aspectos que considera importante nas suas histórias de vida e formação. 
3 Comentários e reflexões relacionando aos saberes construídos ao longo da 
formação: aqui cada partícipe pode colocar-se fazendo uma autorreflexão sobre o 
seu percurso de vida e formação. 
4 Questionamentos: 
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APÊNDICE H – Plano de estudos V 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 
DOUTORANDA: Débora Maria do Nascimento 
ORIENTADORA: Márcia Maria Gurgel Ribeiro 
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS V: Aprofundamento teórico 
 

TEMAS: O ensino-aprendizagem: abordagem conceitual; A relação ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento; Saberes docentes na organização do ensino-
aprendizagem numa perspectiva histórico-cultural. 
DATAS: 10 e 15/12/2008; 03 e 04/02/2009 
DURAÇÃO: 16h 
 

1 Objetivos 
 

 Possibilitar uma discussão conceitual sobre o ensinar e o aprender a partir de 
um estudo arqueológico desses conceitos. 

 Discutir a relação entre os processos de ensino, aprendizagem e 
desenvolvimentos no âmbito escolar. 

 Possibilitar uma reflexão acerca dos saberes necessários ao ensino-
aprendizagem, numa perspectiva histórico-cultural. 
 

2 Conteúdos 
 

 O ensino-aprendizagem: aspectos conceituais; 

 A relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento; 

 Saberes docentes na organização do ensino numa perspectiva histórico-
cultural. 

 
3 Metodologia 

 

 Estudo de textos; 

 Questionamentos; 

 Exposição dialogada; 

 Discussão no grupo; 

 Construção de síntese do tema estudado. 
 

4 Referências 
 
FERREIRA, Maria Salonilde. É só na escola que a criança aprende? In: FERREIRA, 
Adir Luiz (Org.). O cotidiano escolar e as práticas docentes. Natal: Editora da 
UFRN, 2000. 
 
IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Evolução do conceito de aprendizagem. In: 
IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo (Org.). Formação de Professores: texto e 
contexto. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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______. Palavra mágica: ensino. In: IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo (Org.). 
Formação de Professores: texto e contexto. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 
MIRAS, Mariana. Algumas concepções da aprendizagem e do ensino escolar mais 
habituais entre os docentes. In: COLL, César et al. O construtivismo na sala de 
aula.  6. ed. São Paulo: Ática, 2002.  
 
PALANGANA, Isilda Campaner; GALUCH, Maria Terezinha B.; SFORNI, Marta 
Sueli. Acerca da relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Revista 
Portuguesa de Educação, Braga, v. 15, n. 01, 2002. 
 
RIBEIRO, M. M. G. A Construção do currículo e os saberes das professoras: um 
estudo sobre formação cotidiana na escola. In: ENCONTRO DE PESQUISA 
EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE, 17., 2005. Belém, PA. Anais... Belém: 
EPENN, 2005. 
 
VYGOTSKY, L. S. O problema do ensino e do desenvolvimento mental na idade 
escolar. In: VYGOTSKY, L. S. Psicologia pedagógica. 2. ed. Tradução de Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

 
 

 

 


