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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo conhecer as representações de docentes universitários
acerca de mediação didático-pedagógica, verificando em que medida elas se relacionam com
o desenvolvimento do pensamento complexo de futuros professores do Ensino Fundamental.
As questões de pesquisa norteadoras do estudo relacionam-se à concepção de professor que os
sujeitos advogam para a escola da contemporaneidade, bem como às práticas de ensino
consideradas necessárias para formar tal professor. O problema contemplado é a incapacidade
de a escola concretizar um projeto pedagógico que vise à formação de cidadãos capazes de
pensamento autônomo, preparados para lidar com a complexidade da realidade atual de modo
ético e protagonista – isso em contexto de formação inicial de professores aligeirada,
insuficiente, que precisa ser repensada de forma profunda a fim de criar condições para que
essa escola tão necessária possa ser construída. O estudo é ancorado nos seguintes referencias
teóricos: D’Ávila (2008); Demo (2006, 2008, 2009, 2011); Freire (1985, 1986, 1987, 1996);
Garcia (1999); Galeffi (2003); Galvani (2002); Hoffmann (2011); Luckesi (2000,2011);
Macedo (2010); Marques (2010); Masetto (2003); Moraes (2008, 2010a, 2010b, 2004); Morin
(2011,2010, 2009, 2007, 2001, 1996 1995, 1987); Nóvoa e Finger (2010); Ramalho, Nuñez e
Gauthier (2004), entre outros. Utiliza-se da entrevista semiestruturada em abordagem teóricometodológica das representações sociais (MOSCOVICI, 2006; ABRIC, 1994; JODELET,
1989) e da análise de conteúdo do tipo temática de Bardin (2009) para o tratamento dos
dados. Os resultados apontam que os elementos das representações dos participantes estão
relacionados à mediação didático-pedagógica com vistas à profissionalização docente, através
de ensino pela pesquisa, que enfatiza os conteúdos conceituais e procedimentais em
detrimento dos atitudinais. Verifica-se a tendência dos sujeitos em contemplar o
desenvolvimento do pensamento pelos estudantes, no entanto, sem maiores investimentos na
dimensão pessoal.
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Mediação didático-pedagógica.
Pensamento complexo.

ABSTRACT

This study aimed to identify the representations of academics about mediation didacticpedagogic, checking to what extent they relate to the development of complex thinking of
future elementary school teachers. The research questions that guided the study relate to
conception of the subject who advocate for the school and the contemporary teaching
practices they deem necessary to form such a teacher. The problem with that was involved
was the inability of the school to achieve educational project aimed to train citizens capable of
independent thought, prepared to deal with the complexity of the current reality of ethical and
protagonist. This in context of initial teacher lightweight, insufficient that needs to be
rethought in order to increase the deep condition for that much needed school can be built.
The theoretical grounding was built from D’Ávila (2008); Demo (2006, 2008, 2009, 2011);
Freire (1985, 1986, 1987, 1996); Garcia (1999); Galeffi (2003); Galvani (2002); Hoffmann
(2011); Luckesi (2000); Macedo (2010); Marques (2010); Masetto (2003); Moraes (2008,
2010a, 2010b, 2004); Morin (2011,2010, 2009, 2007, 2001, 1999, 1995, 1987); Nóvoa e
Finger (2010); Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004); among others. We used semistructured
interview in theoretical methodological approach of social representations (MOSCOVICI,
2006; ABRIC, 1994; JODELET, 1989) and analysis of thematic content of Bardin (2009) for
data processing. The results show that the elements of the representations of the participants
are related to didactic-pedagogic-mediation with a view to professionalize teaching through
teaching by research that emphasizes the conceptual and procedural contents instead of
attitudinal. Checked tendency of participants in contemplating the development of thinking by
students, however, without major investments in personal dimension.

Keywords: Initial teacher education. Didactic-pedagogic mediation. Complex thought.
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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação, intitulada Formação de Professores: mediação didático-pedagógica
e pensamento complexo, estruturada em quatro capítulos e conclusões gerais, apresenta
resultado de pesquisa interessada na formação inicial de professores para os anos iniciais do
Ensino Fundamental, comprometendo-se com a qualidade de ensino da escola básica pelo viés
da mediação didático-pedagógica (também pedagógica a fim de enfatizar seu caráter
filosófico, político, ético, estético) de docentes da graduação em Pedagogia.
O objetivo do estudo foi conhecer as representações desses docentes acerca de
mediação didático-pedagógica, verificando em que medida elas se relacionam com o
desenvolvimento do pensamento complexo de futuros professores ao questionar qual
concepção de professor os sujeitos advogam para a escola da contemporaneidade e quais
práticas de ensino consideram necessárias ao processo formativo de tais professores.
No primeiro capítulo, intitulado A construção do objeto da pesquisa, descreve-se o
processo de construção do objeto da pesquisa, inicialmente, em perspectiva autobiográfica e,
em seguida, o estudo é contextualizado e problematizado, apresentam-se o problema, o objeto
de pesquisa e os objetivos, apontando-se a relevância do trabalho.
No próximo, Referencial teórico, como o título já indica, o referencial teórico é
construído, contrapondo o pensar complexo e o pensar cartesiano, mostrando de que maneira
esses tipos de pensamento culminam em modos conflitantes de se conduzir a formação inicial
de professores, o ensino, a aprendizagem e a mediação didático-pedagógica. É finalizado com
o conceito de representação social por sua estreita ligação com o objeto da pesquisa.
O terceiro capítulo, O caminho metodológico, descreve a metodologia que levou à
sistematização dos dados em categorias, possibilitando a discussão dos resultados que é
apresentada no capítulo seguinte (capítulo IV) cujo título é: Refletindo sobre mediação
didático-pedagógica com professores da graduação em Pedagogia, no qual, a partir de
proposições conclusivas, são trazidos os resultados da pesquisa.
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Capítulo I
A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA

Este estudo insere-se no campo da formação inicial do professor da escola básica. O
desejo de pesquisar sobre essa formação origina-se de minha implicação com o contexto da
prática do magistério, como estudante e como professora.
Meu sonho, quando criança, era ser médica, sempre gostei de cuidar de pessoas. Meu
pai queria que eu fosse advogada. Minha mãe, filha de professora, sonhava em sê-lo, mas
deficiente visual, não conseguiu – sonho que realizei. Lembro-me bem em que momento
decidi ser professora: trabalhei, por cinco anos, em uma agência bancária que atendia a
muitas pessoas que não sabiam escrever seu próprio nome, eu as ajudava a carimbar o dedo
polegar em documentos que se referiam a assuntos importantes e, nessa interação, foi
nascendo um carinho por elas e o desejo de que pudessem, um dia, ler e escrever. Imaginei
quantas pessoas em nosso país estariam na mesma situação. Decidi que iria ser professora.
Em 1982, iniciei o curso de Letras na Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
São Paulo, optando pela licenciatura em Português e suas Literaturas. Formei-me em 1986,
mas já no ano anterior, comecei a lecionar na rede pública.
As inquietações em relação ao porquê de meu trabalho começam aí. Por que ensinar
aqueles conteúdos? Qual sua relação com a esperada melhoria de vida? Eu me perguntava
sobre a razão de tanta energia gasta para resultados tão pequenos. Os estudantes não gostavam
de estudar, de ler e escrever.
Foi em busca de respostas para essas questões que me encontrei com as ideias de
Wanderley Geraldi, Ezequiel Teodoro, Ângela Kleiman, professores do Departamento de PósGraduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
Apaixonados e comprometidos com a educação de nosso país, indicaram-me outras leituras e,
através delas, de nossas aulas em cursos de formação continuada (oferecidos pela rede
estadual de educação do estado de São Paulo, em que trabalhava como professora) eu pude
começar a entender um pouco mais sobre o processo pelo qual passava minha prática
pedagógica e a origem das concepções que a norteavam. Descobri que era uma prática
reprodutivista, instrucionista, autoritária, embora a justificasse pelos ideais de igualdade e
fraternidade do projeto de modernidade.
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Iniciei um movimento de transformação de meu trabalho e, à medida que estudava, ia,
timidamente, mudando minhas ações pedagógicas, tentando construir algo diferente. Em
certos momentos, elas pareciam cair no vazio, em outros avançavam.
Em 1992, comecei a trabalhar em uma escola municipal criada com o objetivo de
diminuir o fracasso escolar. Lá conheci várias pessoas que balançaram minhas concepções.
Estela Sigrist foi uma delas, era nossa coordenadora pedagógica. Suas concepções estavam
relacionadas às teorias de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire. Ela criticava a fragmentação do
conhecimento, defendia um processo de aprendizagem significativa, concebia o estudante
como sujeito e uma avaliação da aprendizagem formativa segundo Luckesi.
Trabalhei durante quatro anos com esse grupo, construímos o projeto político
pedagógico da escola a muitas mãos, todas as áreas trabalhando em conjunto. Tivemos a
oportunidade de apresentar e ouvir a história de cada disciplina e de refletir, em grupo, sobre a
relevância social dos conteúdos selecionados para o objetivo de ensino que almejávamos: a
formação do leitor de mundo a partir da especificidade de cada disciplina. Buscávamos a
formação do cidadão crítico. Foi nessa época que cheguei à conclusão de que a
interdisciplinaridade é algo inerente ao conhecimento. Assim, queria trabalhar no sentido de
trazer para minhas aulas essa característica. Resolvi graduar-me em Pedagogia, pois o curso
poderia expandir minha visão e fornecer-me respostas metodológicas.
Nesse período, também, comecei a cursar três disciplinas como aluna especial do
Departamento de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNICAMP: Tópicos em Língua
Materna, Teoria e Gramáticas Pedagógicas, Leitura em Língua Materna, todas com a professora
Ângela Kleiman. Nessas aulas, surgiu o convite para colaborar em um de seus projetos de
pesquisa, relacionado ao letramento. Assim, abri minha sala de aula para a academia.
Em 1996, comecei a trabalhar como diretora, após concurso público na esfera
municipal, em uma escola supletiva de educação de jovens e adultos. Aprendi muito, mas não
me encantei pela atividade de gestão administrativa, o meu prazer estava no trabalho
pedagógico. Desafiada por tantas experiências formativas importantes, eu refletia sobre como
contribuir com o desenvolvimento de competências técnicas de meus alunos para lhes
possibilitar a ampliação de oportunidades no sentido de diminuir as desigualdades sociais.
Em 1999, já na Bahia, comecei a trabalhar em uma escola de filosofia construtivista
como professora do 5º ano do Ensino Fundamental. Aprendi a ensinar utilizando a
metodologia de projetos segundo Hernandez e Montserrat (1998). Nesse período, o velho
desejo de investir em estudos sobre Análise do Discurso como ferramenta para formação de
leitores críticos, impulsionou-me a cursar a Pós-Graduação lato sensu em Gramática e Texto
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pela Universidade Salvador – UNIFACS. Durante o curso, minhas inquietações a respeito da
avaliação instigaram-me a escrever a monografia intitulada: A correção no ensino da escrita
em uma visão interacionista.
Enquanto escrevia a monografia, a avaliação da aprendizagem era tema de nossos
grupos de estudo na escola, dos quais surgiu o projeto de implantação do portfólio como
estratégia avaliativa. Assumimos as proposições de Vygotsky que forneceram as bases para
esse processo avaliativo. Fui influenciada, também, por uma visita à Escola da Ponte em
Portugal, ocasião em que pude conhecer seu sistema avaliativo baseado em avaliação
individual com a participação ativa do aluno nesse processo usando o portfólio como uma
das estratégias.
No período de 2006 a 2008, assumi a coordenação pedagógica de Ensino Fundamental
após dois anos como professora. Das muitas experiências e aprendizagens construídas nos
anos que lá estive, destaco o trabalho coletivo que realizei na inclusão de alunos com
necessidades educativas especiais. Saí da descrença para certeza de que é possível e
enriquecedor que esses alunos estejam nas escolas ditas regulares. Apaixonei-me por essas
crianças, aprendi muito com elas e o desejo de incluí-las levou-me a cursar a Especialização
em Deficiência Mental: Diversas Abordagens pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, proporcionando-me uma visão multidisciplinar para investir em seu processo de
inclusão e em bases para produzir adaptações curriculares e trabalhar por modificações
estruturais na escola, em termos de contratação de pessoal, formação dos professores e
material didático, além de mais uma vez, constatar que é possível incluir essas crianças, e,
mais, que esse processo traz benefícios imensos a todos na escola.
Trabalhando com projetos que contemplavam conteúdos atitudinais, conceituais e
procedimentais, de acordo com os Parâmetros Curriculares, tivemos bons momentos de
interação, mobilização dos alunos. Eles estavam incentivados a ler, escrever, implicados nos
projetos. No entanto, o grupo chegou à conclusão de que, embora tivéssemos como
pressupostos

os

conteúdos

atitudinais,

nossas

ações

pedagógicas

estavam

predominantemente ligadas à dimensão conceitual e procedimental. A Leitura do livro
Vygotsky e o Aprender a Aprender: crítica às apropriações neoliberais pós-modernas da
teoria vygotskiana, de Duarte (2001), levou a reflexões sobre nossos projetos de ensino.
Embora, defendêssemos uma educação ética, estávamos centrados na formação somente
para o mercado de trabalho. Em meio a esses questionamentos, concluí que um trabalho
com vistas à cidadania restrita ao mercado de trabalho e centrado na prescrição não era
capaz de formar sujeitos críticos e transformadores. Fiquei um pouco descrente, questionei
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tudo que tinha feito até aquele momento. Será que é possível mudar alguma coisa de forma
significativa? Enquanto questionamentos como esse mexiam comigo, busquei o curso de
Especialização em Educação Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano oferecido pela
Universidade Federal da Bahia – UFBA.
O primeiro encontro do curso foi revigorante, encontrei pessoas com as mesmas
preocupações. Nesse curso, entrei em contato com a teoria da complexidade, com a
poemático-pedagógica de Dante Galeffi e com uma nova visão de filosofia. Brinquei nas
aulas de Cipriano Luckesi e pude aprofundar meu entendimento do que seja ludicidade e
corporeidade. Uma das conclusões foi a de que o olhar filosófico investigativo deve perpassar
por todas as áreas do conhecimento em nossos projetos pedagógicos, proporcionando assim
visão transdisciplinar. Isso no sentido de sairmos de uma pedagogia adestradora.
Como trabalho final de curso, escrevi a monografia intitulada: Primeiros Passos para
Construção de um Currículo Transdisciplinar. Dediquei-me a pensar nos fundamentos
teóricos dessa abordagem e a desenvolver com os professores que coordenava grupos de
estudo a respeito. O resultado foi à construção de uma proposta curricular na perspectiva
registrada na monografia. Os trabalhos de Morin diziam-me que algo pode ser feito para
mudar a mentalidade competitiva, egoísta, consumista que predomina na sociedade
capitalista. Uma conquista importante, durante o curso de Educação Transdisciplinar e
Desenvolvimento Humano, foi entender que o paradigma racionalista, cartesiano, positivista e
determinista influencia nossas posturas de vida, a forma como arquitetamos os currículos em
todos os níveis de ensino, sabendo que esse modo cartesiano de pensar o mundo está a serviço
de interesses capitalistas e que a exacerbação desse paradigma concorre para uma visão
fragmentada da condição humana. Perceber como isso interfere no modo como organizamos
as disciplinas do currículo, e na maneira como avaliamos, foi fundamental para meu processo
formativo. Entender que esse paradigma está na raiz da exclusão social inquietou-me ao
mesmo tempo em que me motivou a buscar meios para colaborar com possível processo de
ruptura paradigmática na escola. Inicio então meus estudos sobre o paradigma da
complexidade, tais leituras sinalizam que ele é mais inclusivo, pois pressupõe o diálogo entre
as várias dimensões da realidade, ou melhor, mostra que tudo é parte do mesmo todo, propõe
a construção da identidade na diferença. Passo a querer transitar com maior profundidade
pelas partes e pelo todo. Como fazer isso nas escolas?
Mobilizada por essas reflexões, constato, na prática como coordenadora pedagógica no
Ensino Fundamental, que a realidade contemporânea tem trazido inúmeras exigências para os
professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Suas
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responsabilidades têm aumentado: ensinar, educar em valores, cuidar, ser responsável pelas
atitudes dos alunos, atender à diversidade, dedicar-se à formação continuada. Contudo, se
olharmos para nossas escolas, o professor está em solidão. Assim, eu me perguntei: quem
cuida do professor? Como coordenadora, desenvolvi alguns projetos envolvendo psicólogos,
médicos, mas não o suficiente para tratar a questão com o aprofundamento que merece.
Concluí que precisava estudar mais sobre isso para poder ajudar meus professores e que a
formação inicial para docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental deveria ser cuidada.
Em meio a esses questionamentos, desde 2007, tive a oportunidade de trabalhar como
professora das disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica – PPP e Estágio em um curso de
Pedagogia. Nessa disciplina, assumo a responsabilidade de promover a articulação dos
conteúdos das demais disciplinas do currículo e o campo da prática profissional, Além de fazer
a mediação didática na escrita de memorial formativo, de maneira processual, ao longo dos
semestres do curso. Em Estágio, acompanho e oriento as estudantes nas atividades de
observação, coparticipação e regência. Experiências dos estudantes que são trazidas para o
memorial de formação de caráter reflexivo, nova paixão em minha vida profissional. Tem sido
estimulante conviver com estudantes que, em sua maioria, estão trabalhando há anos em escolas
públicas, que enfrentam inúmeros problemas, que batalham e que se dedicam, que se encontram
ora motivadas, ora pensam em abandonar tudo. Gratificante ouvir delas que, após seu ingresso
no curso, estão, por exemplo, vendo seus alunos com outro olhar, como exemplifica o
depoimento de uma de minhas alunas em seu memorial formativo: “Agora, trabalho com
conteúdos significativos para os alunos e as alunas, com objetivos que venham despertar outro
olhar para as diferenças, levando o aluno a refletir sobre os temas que coloco em discussão nas
aulas.” Escutar suas dificuldades nas escolas em que trabalham, aprofunda em mim a vontade
de saber mais para poder ajudá-las, em seu processo de formação inicial/continuada, a
desenvolver a dimensão social, política, ética e técnica de ser professor. Constato que no
discurso dessas estudantes/professoras existe a ideia da necessidade de serem professoraspesquisadoras sem, no entanto, entenderem com maior profundidade o que isso significa.
Constato que as pesquisas feitas por elas nas escolas apresentam como resultado a descrição do
que lá foi visto, sem análise dos dados coletados. Avaliando o processo, chego à conclusão de
que minha mediação docente não investiu para ensiná-las a coletar e analisar os dados de forma
mais aprofundada, bem como me vejo sem os conhecimentos necessários para fazê-lo visto
entender que minha experiência como pesquisadora é também insuficiente. Isso me chama
atenção, pois, desde minha atuação na escola, tenho pensado que se apropriar da metodologia da
pesquisa do tipo acadêmica, pode ajudar o professor a ser pesquisador do processo e para o
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processo de ensino. Senti, então, necessidade de investir em minha formação continuada para
me preparar melhor para ser professora da Pedagogia, de estudar as teorias a respeito de
formação docente a fim de entender como se dá o ser professor na contemporaneidade, bem
como para me apropriar das metodologias de pesquisa. Isso com o objetivo de fazer algo
positivo acontecer nas escolas brasileiras e a fim contribuir com o processo de inclusão social
que é muito mais do que atender crianças com necessidades especiais.
Com esse intento, comecei a cursar, como aluna especial, duas disciplinas do
Mestrado em Educação e Contemporaneidade da Universidade Estadual da Bahia – UNEB:
Currículo e Sociedade e Formação do Educador, escolhidas porque eu pensava muito na
formação de professores curriculistas, que para se colocarem nessa posição, carecem de uma
formação que os prepare para pensar seu trabalho de forma mais autônoma, na coletividade,
considerando a complexidade dos contextos pedagógicos. Sabendo que a construção de
currículos inclusivos, multiculturais, não eurocêntricos, depende em grande parte da
formação do educador.
As discussões provocadas pelas leituras solicitadas nessas disciplinas levaram-me a
pensar em como podia desenvolver um projeto de pesquisa que contemplasse minhas
inquietações. Assim, foi em um texto de Carlos Marcelo García (1999) que me deparei com o
conceito de isomorfismo e sua relação com a formação de professores. Confesso que
precisava aprofundar minha compreensão sobre tal conceito, mas vi aí um caminho para
desenvolver uma pesquisa-ação no sentido de me formar ao mesmo tempo em que formava
minhas alunas – desenvolvendo um projeto coparticipativo ligado à disciplina Pesquisa e
Prática Pedagógica, projeto que se utilizaria de diários de aula Zabalza (1994) como estratégia
para formação de professores reflexivos. Assim, nasceu meu anteprojeto de pesquisa:
Formação do Educador Reflexivo na Contemporaneidade: uma práxis isomórfica na
pesquisa-ação que foi aprovado. Dessa forma, adentro ao Mestrado de Educação em
Contemporaneidade no contexto da Formação do Educador, linha 02 de pesquisa, discutindo
meu tema no ambiente da docência universitária na contemporaneidade. Essa inserção no
mestrado proporcionou-me a participação no grupo de pesquisa Docência Universitária
Formação de Professores, permitindo-me traçar um caminho no programa de pós-graduação
que leva ao amadurecimento de meu projeto de pesquisa.
Posso afirmar que vivi uma trajetória de vinte e cinco anos assumindo diferentes
tarefas, mas sempre protagonizando minha formação continuada em busca de ações
pedagógicas voltadas para um processo de ensino e aprendizagem de caráter mais humanista.
Percurso esse que me levou à docência universitária em curso de Pedagogia, defendendo a
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parceria entre a escola e a formação inicial de professores, numa caminhada em que fui
desconstruindo e reconstruindo representações acerca do papel da escola, do professor,
currículo, dispositivos didáticos, avaliação, sobre a função da educação formal em nossa
sociedade e sobre minhas responsabilidades profissionais – dinâmica provocada em grande
parte por mediações didáticas realizadas por professores muito especiais, comprometidos
política, ética e ludicamente com a qualidade de ensino da escola pública.
Encontro-me em momento de transição paradigmática, investindo em um pensamento
complexo como pesquisadora e docente que sou. Pesquisadora que pretende trabalhar em
favor da profissionalização docente e entende a importância de se conceituar
profissionalização, mas que faz questão de trazer e refletir sobre conceitos que estejam
diretamente ligados ao como fazer para profissionalizar o professor através de mediações
didáticas, conceitos que entendo como melhores se levarem em conta os princípios do modo
de pensar complexo. Estou convencida de que é preciso reformar o pensamento para reformar
o ensino e reformar o ensino para reformar pensamento como defende Morin. E é nesta
intenção que me coloco como pesquisadora e docente na graduação em Pedagogia e que me
debruço sobre o objeto de pesquisa deste estudo.
Visando delinear o foco deste trabalho, desenvolvo a seguir a problemática da
pesquisa, começo buscando mostrar aspectos do cenário que evidenciam a premência da
formação de pessoas capazes de pensar de forma complexa e ética.

1.1 UMA SOCIEDADE COMPLEXA E MARCADA POR CONTRADIÇÕES

O cenário contemporâneo, marcado por fortes mudanças ocorridas a partir da segunda
metade do século XX, tanto nos campos socioeconômico e político, em especial no processo
de internacionalização do capitalismo, quanto nos campos da ciência e da tecnologia, com
destaque para o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, configura-se
como fortemente paradoxal.
O progresso científico é inegável, há novas curas para doenças, novas máquinas na
área da saúde, porém, infelizmente, elas não acessíveis a todos. A ciência trouxe importantes
descobertas benéficas para qualidade de vida da população, mas ao mesmo tempo passou a ser
utilizada como fonte de poder, gerando relações de subordinação entre nações em que aquele que
possui esse conhecimento se coloca em posição subordinante como afirma Lyotard (2009).
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As revoluções da microeletrônica, da tecnologia industrial e da biotecnologia trazem
inúmeras possibilidades de intensificar a produção de alimentos, além de aumentarem a
lucratividade dos empresários, no entanto, colaboram para gerar a pobreza de continentes
inteiros conforme denuncia Santos M. (2004), o que é confirmado por dados da UNESCO
(2010) que apontam um número de oitocentos e quinze milhões de pessoas, vítimas de
subnutrição crônica ou grave em todo o globo. Compondo esse quadro, verificamos em escala
internacional, o aumento da violência, genocídios, terrorismo, a destruição do meio ambiente,
o aumento do uso de drogas e segundo Schaff (1990), o desemprego estrutural provocado pela
revolução microeletrônica.
A tecnologia, que coloca em comunicação praticamente todos os países, possibilitando
acesso a diferentes culturas, tem provocado mudanças de costumes, concepções e valores,
ocasionando crise de identidade que, segundo Hall (2001), não seria tão preocupante se não
houvesse países que controlam os mecanismos tecnológicos de comunicação e impõem sua
cultura, enfraquecendo ou canibalizando as outras em prol de interesses mercadológicos.
Recursos tecnológicos são utilizados em larga escala para aquecer o consumo, motor
da sociedade capitalista atual, a qual enfatiza a formação de consumidores vorazes,
dificultando a formação de cidadãos críticos, autônomos (SANTOS, M., 2004), fazendo com
que as pessoas vivam para consumir (BAUMAN, 2001). Um contexto paradoxal em que
temos uma sociedade altamente desenvolvida tecnologicamente, mas que vive em crise de
natureza ética, estética, ecológica em que há aqueles como Guattari (1990), que a consideram
como um mundo que se deteriora lentamente, classificado também como sociedade da
supercomplexidade (BARNETT, 2005). Nessa sociedade, passamos por crise paradigmática
em que o modelo da racionalidade científica é questionado e o paradigma emergente aparece
como nova forma de pensar o mundo (SANTOS, B., 2009).
Nesse contexto, a atividade produtiva passa a depender cada vez mais de
conhecimentos e o trabalhador deverá ser um sujeito polivalente e flexível, preparado para se
adaptar a mudanças de processos produtivos e de contextos. O trabalhador do taylorismo,
especializado em tarefas simples, integrado à linha de montagem, com visão fragmentada,
tende a perder espaço. Será competente tecnicamente quem estiver preparado para tomar
decisões, adaptar-se rapidamente ao novo, ser criativo, comunicar-se bem oralmente, trabalhar
em equipe, lidar com máquinas sofisticadas, ser empreendedor, flexível integrando tarefas de
outrem, disposto a se capacitar continuamente a fim de alocar conhecimentos para
incrementar a produtividade e gerar inovação. Em contrapartida, a sociedade capitalista no
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cenário atual reduziu e tende a reduzir ainda mais os postos de trabalho, a proliferar a
terceirização da mão de obra e a precarização do trabalho.
A complexidade do mundo atual configura-se, ainda, em contínuas mudanças na
paisagem cultural, econômica e política de diversos países e regiões do mundo e, ao mesmo
tempo em que coloca à disposição inúmeros recursos tecnológicos, uma gama imensa de
possibilidades, também gera consequências negativas, tais como, o consumismo exagerado,
competitividade e desafios cada vez mais complexos. Situar-se frente à realidade tão
multifacetada, contraditória na qual conflitam o ter e o ser, perpassada por uma crise de
valores, e se posicionar de forma reflexiva, crítica, solidária e ética é um desafio de todos os
cidadãos que precisa ser enfrentado pela escola. Assumir tal desafio não é uma tarefa simples
considerando-se a cultura e a organização secular da escola moderna. Pressupõe, por parte dos
educadores, desocultamento de seu papel social historicamente assumido.

1.2 CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA MODERNA

A escola é uma organização socialmente e historicamente construída. Sua
configuração atual começa a se conformar com o nascimento da sociedade industrial e com a
constituição do Estado Nacional, no século XVIII, em virtude da Revolução Francesa e da
Revolução Industrial na Inglaterra e, consequentemente, fruto do projeto capitalista moderno
que lhe atribuiu características relacionadas ao taylorismo que até hoje podem ser verificadas
em sua maneira de se organizar. Assim, predominantemente, tem sido estruturada a partir de
princípios gerais como homogeneidade, segmentação, sequencialidade e conformidade
(ROLDÃO, 2001). O que significa previsão de percursos mais ou menos semelhantes para
todos; organização dos alunos por turmas homogêneas tanto mais quanto possível; espaços e
tempos previamente definidos, divididos em grades horárias; fragmentação cada vez maior do
conhecimento em disciplinas conforme o processo formativo caminha, aprofundando os
conteúdos específicos disciplinares, provocando a perda da visão do todo. Ainda voltada para
a preparação do trabalhador fabril, promove uma educação para docilidade, uma educação
doutrinária em que há obsessão pela manutenção da ordem, da disciplina que se garante pelo
cerceamento da criatividade (ENGUITA, 1989).
Nesse sentido, a fim de condicionar os estudantes à rotina e às relações de trabalho do
sistema produtivo, valoriza a submissão, disciplina, neutralidade afetiva e motivação
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extrínseca (por intermédio de premiação dos indivíduos através de notas, por exemplo) para
obter condutas funcionais para o trabalho coletivo submetido a relações de autoridade. Ensina,
portanto, a aceitação passiva de normas impostas, a alienação ao adotar processo de ensino
simultâneo e homogêneo em que o aluno não se posiciona como sujeito do processo de
aprendizagem – que se dá, por sua vez, pela repressão do desejo que poderia levar a
questionamentos, como ainda denuncia Enguita (1989). Seu sistema avaliativo classificatório
estimula a competição entre os estudantes em detrimento de atitudes solidárias e cooperativas
valorizadas pela educação proposta no paradigma emergente que, de acordo com Santos, B.,
(2009), está relacionado a “um conhecimento prudente para uma vida decente.”
Os currículos escolares têm sido organizados em disciplinas isoladas, gerando
fragmentação do conhecimento e visão restrita da realidade pelos alunos. A escola moderna,
portanto, tem ensinado a pensar as partes em detrimento do todo, o que é um empecilho para
compreender e situar-se em contexto social tão complexo como o atual. Seus professores têm tido
dificuldades para pensar de forma totalizante e continuam fomentando ensino transmissivo,
gerando aprendizagem mecânica, memorística.
A escola moderna foi arquitetada por líderes que afirmavam não desejarem a formação
de estadistas, mas de indivíduos de ordem, escola para modelar as dimensões cognitivas,
comportamento, relações com o corpo, relações mútuas (ENGUITA, 1989). Para garantir tais
objetivos, ter-se-á uma escola organizada a partir de princípios que garantam que ela seja
semelhante ao contexto da fábrica para qual se dirige formação de caráter taylorista que
oferece. Assim, os princípios que norteiam o trabalho escolar são: 1) ordem, autoridade e
submissão; 2) burocracia e impessoalidade; 3) alienação dos fins do seu trabalho por vontade
alheia; 4) motivação mediante recompensas extrínsecas; 5) competição interindividual; 6)
submissão a uma avaliação alheia (ENGUITA, 1989).
Baseando-se em tais pressupostos, essa escola reproduz a divisão do trabalho imperante
na sociedade, combina doses de teoria e prática, levando os alunos a decidirem entre teoria
irrelevante e uma prática carente de significado, oferecendo visão degradada do trabalho
intelectual, preparando jovens para trabalhos adultos pouco criativos, para renunciarem a
criatividade no trabalho (ENGUITA, 1989).
No Brasil, observa-se a predominância histórica da pedagogia liberal em suas
vertentes ora tradicional ora renovada (LIBÂNEO, 1985) como eixo de projeto educacional
moderno. Essa tendência pedagógica é norteada pela doutrina liberal que apareceu como
justificativa para sociedade capitalista baseada na propriedade privada dos meios de produção
(LIBÂNEO, 1985). Essa pedagogia inspira uma escola que tem o papel de preparar para o
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desempenho de papéis sociais de acordo com aptidões individuais. A educação liberal iniciouse com a pedagogia tradicional que evoluiu para liberal renovada, tecnicista pela necessidade
de recomposição da hegemonia da burguesia, o que, no entanto, não significou a substituição
daquela por esta, visto que elas conviveram e convivem na escola (LIBÂNEO, 1985),
significando que a escola que temos atualmente ainda é a moderna: “São visíveis até hoje os
traços semelhantes entre a escola e a fábrica em termos da organização dos espaços
(separados, bem delimitados), tempos (fragmentados) e relações (hierarquizadas; ordem
rígida)”. (VASCONCELLOS, 2009, p.31).
Proposições são feitas no contexto acadêmico e da sociedade em geral em prol de uma
escola que forme cidadãos capazes de refletir criticamente sobre os processos que se
desenrolam na complexidade da sociedade do conhecimento. Pessoas capazes de se
posicionarem criticamente frente às crises que se desenrolam na atualidade, preparadas para
avaliar e escolher frente às inúmeras opções de forma reflexiva como sujeitos políticos e éticos.
Os quatro pilares para educação do século XXI (DELORS, 1998) defendem uma
educação que considere o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto
e aprender a ser. O que significam respectivamente: 1) acesso inteligente aos saberes de uma
época determinada; 2) aquisição de uma profissão e dos conhecimentos e práticas associadas;
3) respeito a normas que regem as relações entre os seres que compõe a coletividade; 4)
processo de autoconhecimento para ter consciência de crenças, valores, condicionamentos
(NICOLESCU, 1999). Esses objetivos são solicitados à escola na sociedade atual em que a
aprendizagem é vista cada vez mais como a chave do progresso. Criar novo ambiente
pedagógico na escola é fundamental para ajudar os alunos a dominarem saberes, auxiliandoos a terem discernimento diante da massa de informações que recebem todos os dias e
também para que contribuam com o funcionamento das sociedades democráticas que
necessitam de cidadãos bem informados, críticos e participativos (BLONDEL, 2005).
Cidadãos que ajudem a construir uma nova ética “em que o respeito pelas diferenças
comportamentais de cada indivíduo e pela diversidade cultural esteja associado à
solidariedade do homem para com seus semelhantes nas necessidades de sobrevivência e de
transcendência.” (D’AMBROSIO, 1997, p. 48).
Surgem propostas para uma escola que promova educação para o desenvolvimento
integral do ser humano (ARRUDA; BOFF, 2002), advogando por uma formação que
contemple as dimensões técnica, filosófica, ética.
Valorizando a ética, a concepção para o desenvolvimento integral do ser humano,
esses autores (ARRUDA; BOFF, 2002) defendem a apropriação por cada cidadão dos
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instrumentos de avaliação crítica do conhecimento acumulado, seja científico ou históricosocial, seja o conhecimento de si próprio, de maneira que os alunos consigam identificar seu
caráter histórico e cultural e possam renová-lo, recriá-lo. Esse, portanto, é mais um dos desafios que
chega à escola.
No sentido de repensar a escola, Alarcão (2001) propõe uma escola reflexiva
“concebida como uma organização que continuamente se pensa a si própria, na sua missão
social e na sua organização, e confronta-se com o desenrolar da sua atividade em um processo
heurístico simultaneamente avaliativo e formativo.” (ALARCÃO, 2001, p.11).
Organizar o currículo por projetos de trabalho (HERNÁNDEZ & MONTSERRAT,
1998) aparece como meio para formação de sujeitos críticos, participativos, mais autônomos.
O trabalho com conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, a necessidade de
aprendizagem significativa, valorizando a criatividade e a descoberta, atribuindo ao aluno
papel decisivo na aprendizagem surgem como outros ingredientes que precisam fazer parte
dessa nova escola (COLL et al, 2000).
Os elementos apontados até aqui evidenciam que não faltam proposições interessantes para
mudar o rumo da escola, entretanto, é imprescindível que verifiquemos como a legislação
educacional tem se posicionado sobre os rumos da educação escolar.

1.3 PROPOSTAS DA LEGISLAÇÃO PARA A ESCOLA CONTEMPORÂNEA

Em finais dos anos 80 e na década seguinte, ocorre no Brasil uma efusiva discussão
sobre os novos rumos da educação escolar, sobre sua transformação em prol da formação para
cidadania no contexto do processo de transição política alavancado pela Constituição de 1988
que culminou com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
9.394 (BRASIL, 1996). Essa lei estabelece no primeiro artigo, parágrafo segundo que “A
educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.” E em seus capítulos
II, seção III, artigo II, traz como obrigatório para o Ensino Fundamental projeto que
possibilite ao estudante compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Seus artigos III e IV, da
seção Ensino Médio, apresentam como objetivo principal o aprimoramento do educando
como pessoa humana pela formação ética e desenvolvimento da autonomia individual e do
pensamento crítico.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) afirmam que a escola precisa
ser um espaço de formação e informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve
necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia a dia das questões sociais. Conforme
esse documento, os objetivos gerais do Ensino Fundamental envolvem a compreensão da
cidadania como participação social e política; posicionar-se de maneira crítica, responsável e
construtiva; conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro;
perceber-se integrante e agente transformador do meio ambiente; questionar a realidade
formulando problemas e tratar de resolvê-los através do pensamento lógico, da criatividade,
da capacidade de análise crítica (BRASIL, 1997).
A análise das políticas públicas para educação escolar no Brasil e no mundo revela que
seus pressupostos são de cunho neoliberal e que continuam vendo a escola como instrumento
para formação de cidadãos eficientes e competentes para o mercado, capazes de consumir
com eficiência e sofisticação e de competir com seus talentos e habilidades no mercado de
trabalho (LIBÂNEO, 1985; OLIVEIRA, 2002; LIBÂNEO; TOSHI, 2010). Constata-se que os
organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco Mundial ou
Banco Internacional de Reconstrução do Desenvolvimento – BIRD, vinculados ao
capitalismo, têm traçado as políticas educacionais para os países pobres propondo reformas que,
em sua maioria, adotam como princípio fundador a autorregulação de uma sociedade global
competitiva.
O discurso pela formação do cidadão crítico, autônomo, aparece em vários trechos
dos documentos oficiais, no entanto, essa intenção é questionada por autores como Alves
(2006), ao afirmar que a autonomia desejada dos discursos oficiais é cerceada pelas
concepções neoliberais que a limitam ao processo de produção em que o trabalhador é
colocado hoje somente para percorrer todos os setores da linha de produção com objetivo de
ter visão totalizante. Visão que é limitada, pois não são acessadas, nas etapas de criação,
decisões sobre o que será produzido, gerando visão restrita mesmo sobre o processo
produtivo (ALVES, 2006).
Durli (2008) também denuncia estar a escola pública sendo pensada pela legislação
atual em favor de interesses capitalistas, porém, com aberturas quando trazem como objetivos
a formação ética, o direito de cada escola produzir projeto político pedagógico próprio, a ideia
de escola democrática, desta forma propiciando brechas que “podem criar condições para a
resistência e a proposição de políticas práticas mais emancipatórias.” (DURLI, 2008, p. 38).
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1.4 PESQUISAS SOBRE A ESCOLA

A despeito das críticas contundentes à legislação que orienta a educação básica há a
evidência de que ela contempla características reveladoras de mudança em alguns aspectos
da lógica que sustenta a escola moderna centrada no ensino, na transmissão, na
padronização, portanto, na negação da individualidade. Após alguns anos de vigência dessa
legislação, para este estudo, é importante saber se ela conseguiu implementar algumas
mudanças na prática escolar. É o que veremos na sequência a partir dos achados de algumas
pesquisas sobre a escola.
As pesquisas têm mostrado índices alarmantes de fracasso escolar mesmo com
investimentos que se dizem feitos para melhoria da qualidade de ensino ao longo das últimas
décadas. Fracasso escolar, violência, a desmotivação dos alunos têm sido objetos de estudos
que demonstram a fragilidade dessa instituição frente às demandas que lhe são colocadas pelo
contexto de globalização. Resultados dos alunos nas provas de desempenho realizadas pelo
SAEB1 têm sido muito abaixo dos esperados.
Os resultados do SAEB demonstram que o concluinte médio do último ano do Ensino
Fundamental (9º Ano) domina os conteúdos esperados para um aluno do 5º Ano, já este mal sabe
decodificar palavras, sendo ambos incapazes de compreender uma notícia de jornal, não
possuindo condição cognitiva de cursar o Ensino Médio. Segundo o Relatório de Monitoramento
de Educação para Todos (UNESCO, 2010), os índices de repetência e abandono da escola
brasileira continuam elevados, estando entre os maiores da América Latina. Esse relatório alerta
também para baixa qualidade do ensino oferecido pela escola brasileira.
A falta de qualidade do ensino básico é reconhecida pelo Ministério da Educação/Inep
e grande parte dos educadores e especialistas brasileiros, desde a década de 1990, como um
dos maiores problemas da educação escolar brasileira na atualidade. Pesquisas realizadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP através da aplicação da Prova
Brasil, do SAEB e do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para detectar o nível de
aprendizagem dos alunos, apontam déficits no ensino oferecido pelas escolas brasileiras: “No
Brasil, há mais de 8,7 milhões de alunos do Ensino Fundamental em série incompatível com a
idade” (POLATO, 2009, p. 90).
1

O SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, criado em 1990, avalia a qualidade, a
equidade e a eficiência do ensino e da aprendizagem no âmbito do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Aplicado a cada dois anos, utiliza testes e questionários para analisar o desempenho dos alunos e os fatores
associados a esse desempenho.
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A escola falha no processo de alfabetização e letramento “dos alunos das camadas
populares levando a perguntar como alunos de relativamente longa duração de escolaridade
puderam desenvolver capacidades leitoras tão limitadas?” (ROJO, 2009, p.35). O processo de
alfabetização é o que mais tem sofrido pela discriminação em favor das classes
socioeconomicamente privilegiadas (SOARES, 2001, p.22).
Outras pesquisas alertam para o problema do aumento progressivo da violência na
escola. Estudo coordenado por Abramovay (2002) aponta para tendência de que as brigas, as
agressões verbais, os furtos estejam sendo vistos como formas corriqueiras, sugerindo a
banalização da violência e sua legitimação como forma de resolver conflitos nas escolas. Os
índices de violência crescem assustadoramente associados às práticas pedagógicas de ensino
autoritárias ainda nela presentes (MURIEL et al, 2006; ESTRELA, M., 1992; NOGUEIRA,
I., 2011; NJAINE; MINAYO, 2004). Esse aumento da violência é em grande parte causado
pelo fracasso escolar devido a processo de ensino incapaz de atender às necessidades e
particularidades das classes populares causando reação violenta nos alunos, também, em
grande parte pela postura autoritária dos professores (MURIEL et al, 2006).
Os estudos analisados permitem concluir que a escola não tem propiciado formação
que possibilite o desenvolvimento do pensamento autônomo de seus alunos, já que não tem
sucesso em uma de suas funções básicas, a alfabetização e o letramento, visto que a leitura de
mundo é precedida da leitura da palavra como já afirmava Paulo Freire.
Avançar nessa direção pressupõe que o professor deixe de ocupar o papel de
transmissor de conhecimento acabado e passe a assumir o papel de mediador que provoca,
instiga, prepara ambiente favorável à construção do conhecimento pelos estudantes, e à
condição ativa de construtor e reconstrutor do conhecimento.
As críticas que se colocam demonstram que escola e professores têm fracassado em
garantir a formação de cidadãos preparados para lidar com as demandas da sociedade
contemporânea. Por que isso tem acontecido? Tal questionamento evidencia a necessidade de
compreender melhor a formação desse professor.

1.5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA BÁSICA

O processo histórico de formação de professores no Brasil pode ser compreendido no
âmbito da difusão da escola moderna em que a atuação docente foi se tornando cada vez mais
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complexa e diversificada, ocasionando transformações no tipo de preparação para o
magistério. Importante destacar que a história da formação docente brasileira não corresponde
a uma superação contínua de modelos formativos inadequados objetivando a o
aperfeiçoamento do ensino. O que ocorreu, de fato, foi um processo conflituoso em que
diferentes modelos de formação docente, contraditoriamente, conviveram no mesmo
momento histórico (VICENTINI; LUGLI, 2009).
O surgimento de instituições especificamente para preparação de professores no Brasil
data de meados do século XIX, anteriormente, a inexistência de preparação específica era
substituída pelo atestado de moralidade e prova de conhecimento do conteúdo que se iria
ensinar (VICENTINI; LUGLI, 2009). Além disso, havia a formação pela prática do ofício,
realizada no sistema de professores adjuntos, em modelo artesanal, em que se aprendia a
lecionar acompanhando as aulas de um professor (VICENTINI; LUGLI, 2009).
Assim se pode sintetizar o processo histórico da formação docente para as séries
iniciais do Ensino Fundamental: sistema de mestres-adjuntos (modelo artesanal que
predominou durante quase todo período imperial); Escolas Normais em nível primário
(meados do século XIX); Formação Complementar (Primeira República); Escola Normal em
nível Secundário e A Escola Normal e a Escola Normal Regional com formações distintas
(1920); Licenciatura Curta (1965); Habilitação Específica para o Magistério (1971); Centros
Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Anos 70 e 80); Curso Normal
Superior (Anos 90) e Curso de Pedagogia (2006) (VICENTINI; LUGLI, 2009).

Essas

políticas para formação de professores sofreram e têm sofrido severas críticas por serem
marcadas pela precariedade e pelo aligeiramento, bem como por negligenciar os estudos
pedagógicos (VICENTINI; LUGLI, 2009).
Os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM,
atuantes nas décadas de 70 e 80 e com os quais a Escola Normal passou a dividir espaço,
representariam breve fase áurea na história da formação docente no Brasil, visto que essa
preparação era oferecida em carga horária integral, os estudantes contavam com bolsa de um
salário mínimo, currículo que equilibrava parte comum à diversificada, sendo que as
disciplinas específicas ocorriam de maneira interdisciplinar, a Didática Geral era desdobrada
em metodologias próprias das disciplinas a serem lecionadas na escola primária (VICENTINI;
LUGLI, 2009). Infelizmente, o projeto foi interrompido em virtude de mudanças no
Ministério da Educação.
No contexto das reformas políticas e econômicas ocorridas na década de 90 em virtude
do processo de globalização da economia, é criado o Curso Normal Superior – CNS para
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formação de professores da Educação Infantil e Séries Iniciais, através dos artigos 62 e 63 da
Lei 9394/96. Em 2006, o Curso de Pedagogia, após passar por várias reestruturações desde
sua criação em 1939, assume essa função. Atualmente, de acordo com Resolução do Conselho
Nacional de Educação de 15 de maio de 2006, o curso de Pedagogia, cujo eixo central passou
ser a docência, cuida da formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, formando também para participação na gestão e
avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, elaboração, execução,
acompanhamento de programas educativos em contextos escolares e não escolares. Assim,
tal curso enfrenta o desafio de, em um curto espaço de tempo, formar pedagogos que possam
atuar como professores na escola básica, nas áreas de gestão escolar, em hospitais, empresas,
organizações não governamentais, na área social. Assim, a sua complexidade curricular desse
torna-se grande para duração de quatro anos, o que impossibilita enfeixar todas as orientações
curriculares preconizadas pela legislação, principalmente, nos cursos noturnos onde se
encontra a maioria dos futuros professores (GATTI, 2011).
A graduação em pedagogia, estudo realizado por Gatti (2011) através do qual foram
analisados 71 cursos presenciais de Pedagogia (41% da região Sudeste, 18% da região Sul,
17% do Nordeste, 14% do Centro Oeste e 9% Norte) e 1.498 ementas de disciplinas que os
compõem no período de 2001 a 2006, demonstra que o ensino, incluindo o conteúdo ensinado
e o como ensinar, aparecem nas ementas das disciplinas que compõem o currículo de forma
inexpressiva embora as diretrizes oficiais coloquem a docência, e, por conseguinte, o ensino
como o centro da formação do pedagogo. Sobre os estágios, essa pesquisa aponta que a maior
parte deles envolve atividades de observação, não se constituindo em práticas efetivas dos
estudantes de pedagogia nas escolas. Ademais, a pesquisa evidencia que os estágios não
conseguem superar a dissociação entre teoria e prática gerando uma formação de professores
em curso que nem fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a
prática como referência para fundamentação teórica (GATTI, 2011).
Outros problemas estruturais são apontados por Libâneo & Pimenta (2006) como:
inchaço do currículo, pretensões ambiciosas, impossibilidade de conciliar a formação de
profissionais docentes e não docentes em pouco tempo, empobrecimento na oferta de
disciplinas e a evidente impossibilidade de dar ao curso o aprofundamento da ciência da
educação para formar o pesquisador e o especialista da educação.
A nova identidade profissional delineada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para
Formação de Professores (BRASIL, 2001) está ligada à figura do técnico-profissional
adequado às demandas do mercado globalizado (VEIGA, 2010). A formação “é restrita e
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prepara, na realidade, o prático, o tecnólogo, isto é, aquele que faz, mas não conhece os
fundamentos do fazer, restringindo-se ao microuniverso escolar e esquecendo-se da relação
com a realidade social mais ampla” (VEIGA, 2010, p.17).
Em consequência, torna-se muito difícil formar um professor capaz de pensar de
forma complexa e de entender criticamente o contexto em que atua, participando em um curso
dividido em disciplinas estanques e isoladas e que gera aprendizagem de conteúdos
disciplinares sem equivalência com a didática e pedagogia (MELLO, 2003). Outros
problemas apontados são: 1) ausência no Ensino Superior de instituição dedicada
especificamente à formação de professores; 2) formação docente em sua maior parte em
instituições privadas de má qualidade; 3) cursos de formação que adotam cultura pedagógica e
didática baseada numa clientela escolar ideal, homogênea social e culturalmente em
contradição com a realidade das classes cada vez mais heterogêneas, diversificadas social,
cultural e economicamente (MELLO, 2003).
A despeito da demanda para a escola básica de oferecer ensino baseado em um
paradigma mais inclusivo, estudos demonstram a prevalência de “modelo formativo” docente
no qual se misturam a existência do racionalismo técnico e a formação academicista
tradicional, que limita o professor a tarefas reprodutivas (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004). Modelo baseado no treinamento de habilidades; em conteúdos
descontextualizados da realidade profissional, fragmentados, reveladores de uma formação
acadêmica fragilizada; na distância do objeto da profissão (do processo educativo da escola),
com uma evidente dicotomia teoria/prática, com o criticado estágio terminal e com escassos
momentos para mobilizar saberes da profissão na prática real. Isso demonstra a necessidade
de investimentos em ações concretas no sentido de repensar a formação que está sendo
oferecida aos futuros professores, pois é incoerente que se exija deles algo para o qual não
foram preparados.
A prática formativa com base na racionalidade técnica tem mantido sua hegemonia,
tornando evidente a necessidade de se apostar na construção de “um modelo teórico
inovador”, de uma formação que possa contribuir para a superação dos diferentes obstáculos
ao trabalho docente. Isso no sentido de reconfigurar os cursos que formam professores na
atualidade, os quais têm oferecido uma gama de conteúdos disciplinares, sem fazer a relação
com os problemas reais que serão enfrentados nas escolas (CHARLOT, 2000), deixando
pouco espaço para relação entre a subjetividade do professor e sua prática pedagógica
(FACCI, 2004).
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Implementar a transformação da formação inicial, ao que tudo indica, não passa
simplesmente por mudanças legais e dos próprios currículos formais dos cursos de
Pedagogia, pressupõe a ressignificação do papel do professor formador e o investimento na
sua formação pedagógica.
Historicamente, a formação para docência universitária constituiu-se como atividade
menor (PACHANE; FERREIRA, 2010). Acreditava-se, como ainda hoje há quem acredite,
que “quem soubesse fazer, saberia automaticamente ensinar”, não havendo preocupações mais
profundas com a necessidade do preparo pedagógico do professor (MASETTO, 1998, p.11).
Essa preparação, posteriormente, voltou-se para formação do professor-pesquisador
em virtude da proximidade crescente das universidades com o modelo humboldtiano voltado
para produção de conhecimentos (PACHANE; FERREIRA, 2010). Assim, o aspecto
pedagógico, na preparação de professores universitários, continuou a ser negligenciado. Em
consequência da ênfase na condução de pesquisas, os critérios de avaliação e produtividade e
qualidade docente acabaram por se concentrar na produção acadêmica. Dessa forma, uma
cultura de desprestígio à docência acaba sendo alimentada no meio acadêmico (PACHANE;
FERREIRA, 2010).
A ausência de amparo legal que estimule a formação pedagógica dos professores
universitários é componente complicador. Verifica-se que a legislação brasileira sobre
educação, mais especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB é
omissa à formação pedagógica desses professores. Assim, no “art. 66 – A preparação para o
exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em
programas de mestrado e doutorado”.
A subestimação das políticas públicas e das instituições universitárias em relação à
formação de professores na perspectiva da pedagogia universitária tem permanecido.
Ampliam-se as exigências e encargos e restringem-se as condições de trabalho e o
investimento na sua formação. Tal subestimação pode ser verificada na proposta de Plano
Decenal de Educação, para o período de, 2011-2020, quando no corpo principal do plano não
inclui nenhum artigo que trate desse nível de ensino e na parte anexa ao plano, na meta 13,
repete o discurso estreito de: “Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da
atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do
corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores”.
O Ensino Superior no processo de formação inicial do professor tem papel
fundamental de ajudar o estudante a compreender, ressignificar, apreender e a se apropriar
crítica e criativamente dos conteúdos, favorecendo o pensamento crítico e criativo, construtor
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de novas soluções para os problemas da realidade (NOGUEIRA, M., 2009). O estudante,
futuro professor, precisa aprender significativamente, objetivo em que está implícita a
compreensão ampliada e orgânica do real para que possa agir de forma consciente e crítica. Essa
formação não se efetiva mediante a acumulação de conhecimentos desarticulados entre si e do
contexto da prática profissional. Ademais, considerando que os futuros professores da escola
básica vivenciaram uma longa trajetória escolar, na qual construíram crenças, estereótipos e
representações acerca do papel do professor, do aluno, do ensino, da aprendizagem, do
conhecimento, esta formação não pode se dar de forma intelectualista, precisa, portanto
estimular o reconhecimento e a reflexão crítica, fundamentada e transformadora dessas
representações que naturalmente orientarão as futuras práticas caso não sejam ressignificadas
no processo formativo. Dessa forma, o professor formador assume um lugar muito mais
desafiante do que aquele historicamente instituído de transmissor de conhecimento.
O formador de professores – no contexto dos cursos de Pedagogia, assim como os
docentes universitários em geral – está sendo convocado a promover mediações
pedagógicas para motivar aprendizagem que possibilite coletar informações, debatê-las,
produzir conhecimento que seja significativo e que se incorpore ao mundo intelectual e
vivencial do graduando e o ajude a compreender e interferir na realidade humana e social
(MASETTO, 2012, p.49).

O graduando, no entanto, nem sempre consegue fazer essas relações sem a mediação
do professor, este precisa mediar para provocar contextualização, problematização a fim de
promover conhecimento relacional, domínio dos conceitos em uma perspectiva reflexiva
(NASCIMENTO, 2009). Mediações que considerem os processos cognitivos sem esquecer as
dimensões ética, emocional, afetivas aí imbricadas.
Se a escola precisa ensinar a pensar criticamente, a formação inicial de professores
precisa preocupar-se em que os professores pensem desta forma. É necessário que se leve em
consideração a relação isomórfica entre o que se exige que o professor ensine na prática a
formação que lhe é oferecida.
Um levantamento ainda não exaustivo revela que há pesquisas sobre mediação
pedagógica do professor universitário predominantemente no contexto da utilização das novas
tecnologias. No universo da mediação pelo uso das tecnologias, tem-se o trabalho de Moran,
(2010), Masetto (2012) e Behrens (2010) sobre as Novas Tecnologias e Mediações
Pedagógicas em cursos on line. Já sobre a mediação pedagógica na sala de aula presencial,
Fontana (2005) realiza estudo no contexto da escola básica. Há também o trabalho de D’Ávila
(2008) no qual ela discorre sobre mediação didática e cognitiva.
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Há ainda os estudos organizados por Veiga (2010) e Castanho (2005) em coletânea
intitulada Pedagogia Universitária: a Aula em Foco; as contribuições de Anastasiou (2007) com
a obra Processos de Ensinagem na Universidade; os escritos de Masetto (2012), quando enfoca
a competência pedagógica do professor universitário ressaltando seu papel mediador no
processo de ensino aprendizagem; a perspectiva de Behrens (1999), que toca no tema mediação
e criticidade ao refletir sobre a prática pedagógica como desafio do paradigma emergente; bem
como Perez e Castillo (1999), que tomam diretamente como objeto de discussão as mediações
pedagógicas no contexto de cursos de Educação a Distância – EAD. Nenhum deles, no entanto,
procura conhecer as representações dos professores universitários sobre a relação entre
mediação pedagógica e desenvolvimento do pensamento complexo tida como importante visto
que “estudos sobre as representações dos indivíduos são relevantes, uma vez que trazem à tona
o estado da situação” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 195). Conhecer o estado
da situação é fundamental para que se pense em programa de formação inicial de professores
em que os docentes formadores atuem como mediadores que contribuam para o
desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo, da autonomia (CONTRERAS, 2002) de seus
alunos, futuros profissionais. Mediações que o professor formador precisa fazer para garantir a
trilogia reflexão∕investigação∕crítica como pilares básicos para formação inicial de professores
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004).
Diante da problemática que se vem delineando, o problema com o qual se envolve este
estudo é, de um lado, a incapacidade de a escola moderna concretizar projeto pedagógico
voltado para formação de cidadãos capazes de pensamento autônomo, preparados para lidar
com a complexidade da realidade atual de modo ético e protagonista. Essa incapacidade se
deve, além dos aspectos estruturais, à falta de treinamento dos docentes para conduzir uma
educação nessa direção, eles mesmos incapazes de pensar de forma complexa. De outro lado,
a evidência da dificuldade da formação inicial de professores em cursos de Pedagogia de
ultrapassar, a despeito de determinadas proposições legais, o ensino transmissivo, livresco,
desarticulado da prática profissional e desconectado das subjetividades dos formandos. Tal
problema torna imprescindível investigar a mediação didático-pedagógica promovida pelo
docente da graduação em Pedagogia. De onde se depreendeu o objetivo do estudo:


Conhecer as representações de docentes universitários acerca de mediação
didático-pedagógica, verificando em que medida elas se relacionam com o
desenvolvimento do pensamento complexo de futuros professores.

Visando responder a este objetivo formulam-se as seguintes questões de pesquisa:
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1) Qual concepção de professor os sujeitos pesquisados advogam para a escola na

contemporaneidade?
2) Quais práticas de ensino consideram necessárias para formar tal professor?
A escolha das representações sociais como perspectiva epistemológica para
compreender os sentidos que os professores universitários, formadores de professores em
curso de Pedagogia, atribuem à mediação didático-pedagógica se justifica, principalmente,
pelo fato de que, as representações sociais são um tipo de conhecimento do senso comum que
se constituem em potentes guias de orientação das práticas e intercâmbios sociais. Nesse
sentido, conhecer as representações sociais sobre a mediação didático-pedagógica entre
ensino e pesquisa é aproximar-se das práticas por elas determinadas dos docentes
universitários participantes desta pesquisa o que poderá ampliar o conhecimento sobre a
formação inicial.
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Capítulo II
REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PARADIGMA DA COMPLEXIDADE E O PENSAR COMPLEXO

O homem em sua filogênese vai se diferenciar como ser racional a partir do momento
que se torna capaz de pensar, passando a ter consciência do mundo que o cerca, ou seja,
lidando com ele a partir de representações mentais. Nessa filogenia, a linguagem simbólica
surge e vai permitir a troca de informações conscientes, levando à construção da cultura
humana a partir de repertório simbólico estruturado e estruturante do pensamento.
Do ponto de vista etimológico, a palavra pensar é oriunda do latim pensare,
originalmente querendo dizer “pendurar para avaliar o peso de um objeto” de pendere,
“pendurar, pesar”. Assim, pensar é formar um pensamento, é pesar, o que supõe a unidade de
uma balança ou de uma relação. “O pensamento é o que pesa ou sopesa os argumentos, as
experiências, as informações, até a própria pesada...” (COMTE-SPONVILLE, 2003, p.447),
“[...] pensar é unificar representações numa consciência, sob a norma da ideia verdadeira dada
ou possível.” (COMTE-SPONVILLE, 2003, p.448).
O termo pensamento carrega, conforme Abbagnano (2007), quatro significados: a)
qualquer atividade ou conjunto de atividades espirituais; b) a atividade do intelecto em geral,
distinta da sensibilidade, por um lado, e da atividade prática por outro – intelecto, então, como
a capacidade de pensar em geral (nesse caso, o pensamento, constitui faculdade própria do
indivíduo à qual pertence à atividade cognitiva superior: “Dizemos que estamos pensando
quando estamos cientes daquilo que acontece em nós, que representa as coisas que estão fora
de nós.”); c) a interligação de representações em uma consciência, significando que pensar é o
conhecimento por conceitos em um processo de síntese, unificação, confronto, coordenação,
seleção dos dados que são oferecidos ao pensamento, mas não por ele mesmo produzidos; d) a
autoconsciência criadora, ou seja, atividade que coincide com sua própria produção – nesse
significado, o pensamento se configura, ao mesmo tempo, como atividade e como produto em
relação dialética. (ABBAGNANO, 2007, p.875). Para Chauí (2005, p. 158):
[...] pensamento é a consciência ou a inteligência saindo de si (“passeando”) para ir
colhendo, reunindo recolhendo os dados oferecidos pela experiência, pela
percepção, pela imaginação, pela memória, pela linguagem, e voltando a si, para
considerá-los e atentamente, colocá-los diante de si, observá-los intelectualmente,
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pesá-los, avaliá-los, retirando deles conclusões, formulando ideias, conceitos, juízos,
raciocínios, valores. O pensamento exprime nossa existência como seres racionais e
capazes de conhecimento abstrato e intelectual, e sobretudo manifesta sua própria
capacidade para dar a si mesmo leis, normas, regras e princípios para alcançar a
verdade de alguma coisa.

Chauí (2005) explica que, ao se pensar, coloca-se em movimento o que vem da
percepção, da imaginação, da memória em processo pelo qual se apreende o sentido das
palavras, encadeiam-se e articulam-se significações. Assim, “O pensamento apreende,
compara, separa, analisa, reúne, ordena, sintetiza, conclui, reflete, decifra, interpreta,
interroga.” (Chauí, 2005, p.159).
O processo de pensamento é influenciado por paradigmas que se referem a modelos,
padrões de certos aspectos da realidade. Na perspectiva filosófica, paradigma pode ser
compreendido tal como concebido por Platão como modelo ou exemplo, ou no sentido
contemporâneo, formulado por Kuhn (1994), como uma constelação de crenças comungadas por
um grupo, ou seja, o conjunto das teorias, dos valores e das técnicas de pesquisa.
(ABBAGNANO, 2007).
Na perspectiva de Morin (2011), um paradigma significa um tipo de relação de conjunção
ou disjunção, possuindo uma natureza lógica dentre um conjunto de conceitos mestres. Relação
do tipo dominadora, determinando o curso de todas as teorias, de todos os discursos. Paradigma
então é entendido como uma noção nuclear simultaneamente linguística, lógica e ideológica
(MORIN, 1999). Morin (2011, p.37) conclui que um paradigma “É o cerne que orienta os
discursos teóricos neste ou naquele sentido.” Nessa mesma perspectiva, Moraes (2010a, p.32)
esclarece que “Um paradigma privilegia algumas relações em detrimento de outras, o que faz com
que ele controle a lógica do discurso.” Um paradigma, portanto, controla a forma como se pensa,
norteia a visão de mundo. De acordo com Morin (2011), o modo de pensar norteado pelo
paradigma da racionalidade científica é um pensamento simplificador, reducionista.

2.1.1 O pensamento simplificador

O modelo racionalista cartesiano de pensamento norteou de forma hegemônica a visão
de mundo nas sociedades modernas, hegemonia que se mantém na atualidade (SANTOS, B.,
2009). Os estudos de Moraes (2010a) indicam que esse paradigma foi resultado dos processos
de Revolução Científica, Revolução Industrial e do Iluminismo. A primeira iniciada com
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Nicolau Copérnico que se opôs à visão geométrica de Ptolomeu e da Bíblia. Copérnico, ainda
influenciado pelo pensamento medieval, teoriza que o Sol ocupava o centro do sistema
planetário, transformando o pensamento teocêntrico em antropocêntrico. O pensamento
teocêntrico do homem medieval segundo o qual a realidade é sagrada, estabelecida por Deus e
cabe ao homem contemplá-la, gerando respeito cego às autoridades, aos textos bíblicos e
gregos, passa a ser substituído por uma mentalidade antropocêntrica, o homem como senhor
do mundo, com direito de transformar a natureza, explorá-la para servi-lo (MORAES, 2010a).
Essa mudança paradigmática marca o início da idade moderna nos séculos XV e XVI, período
caracterizado por profundas transformações na visão medieval de mundo orgânico, vivo,
espiritual e encantado que passa a ser substituída, no decorrer nos próximos séculos, pelo
conceito de mundo-máquina newtoniano, composto de objetos e partes distintas que se dão a
conhecer pela sua divisão conforme o método de Descartes2.
A Revolução científica impulsionada pela ascensão da burguesia industrial acaba
gerando um paradigma que norteia de forma absolutizante o modo de pensar o mundo
consubstanciado “com crescente definição, na teoria heliocêntrica do movimento dos planetas
de Copérnico, nas leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre as
quedas dos corpos e finalmente na consciência filosófica que lhe conferem Bacon e,
sobretudo, Descartes.” (SANTOS, B., 2009, p. 22). O paradigma da racionalidade científica
passa a ser global e totalitário e exclui outras racionalidades “na medida em que nega o
caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios
epistemológicos e pelas suas regras metodológicas.” (MORIN, 2011, p. 21).
Esse paradigma parte do pressuposto de que “as leis da natureza são o reino da
simplicidade e da regularidade onde é possível observar e medir com rigor.” (SANTOS, B.,
2009, p. 28). Visa “à formulação de leis, à luz de regularidades observadas com vistas a
prever o comportamento futuro dos fenômenos.” (SANTOS, B., 2009, p. 29). Isso significa
um determinismo pela descoberta de leis da natureza que tem como pressuposto a
causalidade, ou seja, um mundo previsível. Um mundo em ordem em que há regularidade, o
que dá origem possibilidade de predizer a história completa (GELL-MANN, 1996).

2

Descartes “acreditava no ideal de Arquimedes de uma hierarquia dedutiva de proposições. Para ele, o
fundamento do empreendimento científico estava no raciocínio dedutivo. Fundamenta-se na razão como única
base segura para que possamos compreender o homem e a natureza. Por seu método analítico, Descartes
propunha a decomposição do pensamento e dos problemas em suas partes componentes e sua disposição em uma
ordem lógica. Para ele, o conhecimento era obtido da intuição e da dedução, por meio das quais se tentava
construir um conhecimento baseado em sólidos alicerces. análise mostrava o caminho verdadeiro para o qual
fora inventada [...]” (MORAES, 2010, p.36).
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Pressuposto que gera a ideia de que conhecer e pensar significa chegar a uma verdade
absolutamente certa.
O determinismo mecanicista é um dos traços principais do pensamento moderno e um
dos pilares da ideia de progresso do século XVIII, reconhecido pela grande capacidade de
dominar o real e transformá-lo. Concepção que coincide, no plano social, com os interesses da
burguesia ascendente “que via na sociedade que começava a dominar o estágio final da
evolução da humanidade.” (SANTOS, B., 2009, p. 32). Desta forma, o prestígio de Newton
com suas leis que reduziam à simplicidade toda a complexidade da ordem cósmica
converteram a ciência moderna no modelo de racionalidade hegemônica que do estudo da
natureza passou para o estudo da sociedade. Nesse processo, “A ciência filosófica da ciência
moderna que tinha no racionalismo cartesiano as suas primeiras formulações, veio a
condensar-se no positivismo oitocentista.” (SANTOS, B., 2009, p.33). O positivismo adotado
por Augusto Comte em sua filosofia passou a designar uma vasta corrente filosófica, que
segundo Abbagnano (2007), tem como principal característica a romantização da ciência,
devotando-lhe o papel de único guia da vida individual e social do homem, único
conhecimento, única moral, única religião possível. As teses fundamentais do positivismo de
Comte são:
1ª. A ciência é o único conhecimento possível [...]; 2ª. O método da ciência é
puramente descritivo, no sentido de descrever os fatos e mostrar as relações constantes
entre fatos expressos pelas leis que permitem a previsão dos próprios fatos (Comte);
ou no sentido de mostrar a gênese evolutiva dos fatos mais complexos a partir dos
mais simples; 3ª. O método da ciência, por ser o único válido, deve ser estendido a
todos os campos de indagação e da atividade humana; toda a vida humana, individual
ou social, deve ser guiada por ele (ABBAGNANO, 2007).

O positivismo, como explica Abbagnano (2007, p. 909), “presidiu a primeira
participação ativa da ciência moderna na organização social e constitui até hoje uma das
alternativas fundamentais em termos de conceito filosófico [...]”. O paradigma da
racionalidade científica, portanto, tem norteado a forma como as sociedades pensam a
realidade, como elas a organizam.
Nascido com base nas ciências matemáticas, traz um modo de pensar baseado nos
seguintes pressupostos: conhecer significa quantificar, dividir e classificar; o rigor do
pensamento afere-se pelo rigor das medições; a desqualificação das qualidades intrínsecas do
objeto; redução da complexidade. Um de seus procedimentos é dividir o objeto a ser
compreendido em tantas parcelas quanto for possível. De acordo com Santos B., (2009), é um
tipo de pensamento que privilegia o como funciona das coisas deixando de lado a intenção, a
subjetividade em benefício de uma suposta neutralidade. Sendo um pensar dicotomizante
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norteia-se por lógica binária colocando em oposição razão/emoção, teoria/prática,
certo/errado, sujeito/objeto funcionando a partir de identidades fixas, ocasionando a perda da
visão do todo.
O paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no universo, expulsa
dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o
uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo
múltiplo. Ou o princípio da simplicidade separa o que está ligado (disjunção), ou
unifica o que é diverso (redução) (MORIN, 2011, p. 29).

Desta forma, o paradigma da racionalidade científica origina um modo reducionista de
pensar o mundo por não dar conta dos fenômenos e problemas que são apresentados pela
realidade que é complexa e que, por isso, exige um pensamento complexo. “Se a realidade é
complexa, ela requer um pensamento abrangente, multidimensional, capaz de compreender a
complexidade do real [...]” (MORAES, 2010a, p. 30). O paradigma simplificador é fruto da
racionalização da racionalidade científica. A racionalização “consiste em querer prender a
realidade num sistema coerente, afastando, esquecendo tudo que o contradiz.” (MORAES,
2010a, p. 30). Racionalidade e racionalização nascem da razão, porém, ao se desenvolverem
tornam-se inimigas. O limite entre elas é tênue; difícil discernir quando se passa para o
território da racionalização conforme alerta Morin (2011).
O rigor e a operacionalidade do conhecimento na ótica do paradigma simplificador ao
se basearem na medida, no cálculo, na matematização e na formatização ocasionam a
desintegração dos seres e dos entes por somente considerarem as fórmulas e equações como
únicas realidades, fazendo com que esse tipo de pensamento seja incapaz de conceber a
conjunção do uno e do múltiplo (MORIN, 2011). “Ou ele unifica abstratamente ao anular a
diversidade, ou, ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade.” (MORIN,
2011, p. 12). O resultado disso é a inteligência cega. “A inteligência cega destrói os conjuntos
e as totalidades, isola todos os seus objetos do seu meio ambiente. Ela não pode conceber o
elo inseparável entre o observador e a coisa observada.” (MORIN, 2011, p. 12). Isso gera
visão

unidimensional

da

realidade,

enquanto

necessitamos

de

um

pensamento

multidimensional para dar conta das exigências da complexidade da realidade antropossocial,
em sua microdimensão (o ser individual) e em sua macrodimensão (o conjunto da
humanidade planetária). O paradigma simplificador, conforme Morin (2011), é uma patologia
do saber, uma inteligência cega por usar operacionalização de disjunção, de redução,
separando sujeito pensante e o objeto:

39
[...] rareando as comunicações entre o conhecimento científico e a reflexão
filosófica, devia finalmente privar a ciência de qualquer possibilidade de ela
conhecer a si própria, de refletir sobre si própria, e mesmo de se conhecer
cientificamente. Mais ainda, o princípio da disjunção isolou radicalmente uns dos
outros três grandes campos do conhecimento científico: a física, a biologia e a
ciência do homem (MORIN, 2011, p. 11).

Esse paradigma, embora continue hegemônico, atravessa uma significativa crise
provocada, em grande parte, pelo advento da teoria da relatividade e da física quântica no
início do século XX, momento em que entra em processo de ruptura. “A ruptura de um
paradigma decorre da existência de um conjunto de problemas, cujas soluções já não se
encontram no horizonte de determinado campo teórico, dando origem a anomalias [...]”
(MORAES, 2010a, p. 55). O referencial fornecido pelo paradigma que norteia a visão de
mundo passa a não mais ser capaz de solucionar os problemas prementes. Novos fatos, novas
interpretações surgem. Foi o que começou a ocorrer, a visão mecanicista de mundo advinda
do paradigma cartesiano-newtoniano começa a perder o seu poder como explicação para os
fenômenos naturais e sociais iniciando assim ruptura entre o mundo moderno e o
contemporâneo em que se anuncia o paradigma da complexidade (MORAES, 2010a).

2.1.2 O pensamento complexo

O pensamento complexo é aquele que não se prende à lógica de um único sistema
paradigmático que surge em contraposição à supremacia do pensar cartesiano, primeiramente,
sendo denominado “emergente” por autores como Capra (2002) e, posteriormente, como
“paradigma da complexidade” por Morin (2004). A complexidade, segundo Morin (2004), é a
multiplicidade entrelaçada na interação incessante de uma gama de sistemas e fenômenos que
compõem o mundo natural e os seres vivos. O método da complexidade:
[...] pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los por concluídos, para
quebrarmos as esferas fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi
separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na
singularidade com a localidade, com temporalidade, para nunca esquecermos as
totalidades integradoras (MORIN, 2011,, p. 192).

Isso significa que o pensamento complexo não é baseado em verdades absolutas, como
no modo cartesiano, mas é um modo de pensar em perspectiva, considerando diferentes níveis
de realidade. Significando não mais um pensar dualista, mas o considerar as diferenças como
complementares em um todo complexo. O pensar complexo contempla:
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[...] aptidão em contextualizar o que tende a “produzir um pensamento
“ecologizante”, no sentido em que se situa todo acontecimento, informação ou
conhecimento na sua relação de inseparabilidade com o seu ambiente – cultural –
social, econômico, político e claro, natural. Apenas situa um acontecimento no seu
contexto, como ilumina de outra maneira. Um tal pensamento torna-se
inseparavelmente pensamento do complexo, porque não é suficiente inscrever
qualquer coisa ou acontecimento num “quadro” ou “horizonte”. Trata-se sempre
de procurar as relações e inter-retro-acções entre qualquer fenômeno e o seu
contexto, as relações recíprocas todo/partes: como uma modificação local se
repercute sobre as partes (MORIN, 2011, p. 27).

O pensamento complexo é também sentipensar (TORRE, 1998), o que significa que o
fluxo do pensamento inclui as respostas intelectuais, emocionais, sensoriais, musculares e
físicas da memória, a partir de uma ordem implicada que há em cada um e que se revela a
partir de processos reflexivos em constante fluxo. Essa compreensão é também assumida por
Damásio (1996) quando aponta o erro de Descartes em separar emoção e razão no cérebro
humano, acolhendo, portanto, o conceito de mente incorporada de Varela (1997) segundo o
qual o corpo é contexto ou meio dos mecanismos cognitivos. O pensamento complexo
acontece considerando os vários níveis de realidade, como resultado da articulação entre uma
rede de pensamentos. Não é um pensamento de lógica binária, é forma não segmentada de
pensar pela articulação do diverso em contexto e se processa em consonância com os
princípios da epistemologia da complexidade que são também operadores cognitivos da forma
de pensar complexa.
A conceitualização do pensamento complexo passa pelo conceito de complexidade. A
definição de “complexidade” surgiu na obra de Morin a partir da década de sessenta, com base
na cibernética3, na teoria dos sistemas4 e no fenômeno da auto-organização (MORIN, 2011).
A complexidade está relacionada à quantidade de informações que possui um
organismo ou qualquer sistema, sistemas que trazem em sua formação grande quantidade de
interações e interferências nos mais diversos níveis (MORIN, 2005):
A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto)
de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do
uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido

3

A cibernética propõe-se a unir diversas disciplinas científicas através de uma metodologia comum, dentro
de uma mesma óptica, (servindo-se em particular da terminologia da teoria do comando e da teoria da informação).
Com isso, relaciona-se intimamente à comparação dos processos do campo de objeto de uma ciência com processos
formalmente paralelos estudados por uma outra ciência, em particular a simulação de processos biológicos ou
lógicos, através da máquina cibernética de transformação e informação (HELMAR, 1976).
4

A teoria de sistemas, iniciada com von Bertalanffy, estuda, de modo interdisciplinar, a organização
abstrata de fenômenos, independente de sua formação e configuração presente. Investiga todos os princípios
comuns a todas as entidades complexas, e modelos que podem ser utilizados para a sua descrição.

41
de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que
constituem nosso mundo fenomênico (MORIN, 2005, p. 13, grifo do autor).

A complexidade foi concebida no seio da própria ciência pelo mesmo caminho que a
tinha repelido:
O próprio desenvolvimento da ciência física, que se consagrava a revelar a Ordem
impecável do mundo, seu determinismo absoluto e perpétuo, sua obediência a uma
Lei única e sua constituição de uma forma original simples (o átomo) desembocou
finalmente na complexidade do real. Descobriu-se no universo físico um princípio
hemorrágico de degradação e de desordem (segundo princípio da termodinâmica);
depois, no que se supunha ser o lugar da simplicidade física e lógica, descobriu-se a
extrema complexidade microfísica; a partícula não é um primeiro tijolo, mas uma
fronteira sobre uma complexidade talvez inconcebível; o cosmos não é uma
máquina perfeita, mas um processo em vias de desintegração e de organização ao
mesmo tempo (MORIN, 2005, p. 14).

Isso significa que “os fenômenos antropossociais não poderiam responder a princípios de
inteligibilidade menos complexos do que esses requeridos desde então para os fenômenos
naturais.” (MORIN, 2005, p. 14). Tornou-se necessário pensar de forma complexa para enfrentar
a complexidade antropossocial, e não dissolvê-la, ocultá-la como ocorre na perspectiva
simplificadora.

2.1.2.1 Princípios do pensamento complexo

A superação do paradigma simplificador por uma forma de pensar capaz de enfrentar a
complexidade que é própria do real pressupõe um pensamento em contexto do complexo e
que enfrente a incerteza (MORIN, 1999).
O autor (MORIN, 1999) apresenta princípios-guias de pensamento, religando as
partes do real fragmentadas pelo modo cartesiano de pensar a realidade. Esses princípios são
complementares e interdependentes. São eles: 1) o princípio sistêmico-organizacional; 2) o
princípio hologramático; 3) o princípio do anel retroativo; 4) o princípio do anel recursivo 5)
o princípio de autonomia/dependência; 6) o princípio dialógico; 7) o princípio da reintrodução
do conhecendo/sujeito em todo conhecimento. Princípios que funcionam como operadores
cognitivos do pensamento complexo.
Assumindo como seu o axioma formulado por Pascal5, Morin (2005, p.81) afirma
sobre o pensamento sistêmico: “Eu considero impossível conhecer as partes sem conhecer o
todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.” Tendo isso como
5

Pascal foi físico, filósofo, matemático e contribuiu decisivamente para criação da Geometria Projetiva
e da Teoria das Probabilidades.
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pressuposto, o princípio sistêmico ou organizacional traz a ideia de que o todo é mais do que a
soma das partes, contrapondo-se à física clássica (pensamento reducionista para Morin) que
concebia o mundo físico como sendo constituído de elementos separados. Esses elementos, no
paradigma da complexidade, são entendidos como organizações. O termo organização vem da
palavra grega organon que significa instrumento. Assim, através da organização é que um
sistema expressa “aquilo que está destinado a desempenhar como totalidade complexa.”
(MORAES, 2008, p.56). Morin (1997) entende que a organização é o que liga os elementos
entre si, que une os elementos com a totalidade e a totalidade com os elementos, ligando,
religando, transformando, produzindo e mantendo. Assim, segundo Morin (1997), a
organização pode ser concebida como inter-relação de elementos, acontecimentos e
indivíduos diversos que acabam por constituir a totalidade. Como explica Morin (1997, p.
101), “[...] é à disposição de relações entre os componentes ou indivíduos que produz uma
unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas em nível dos componentes
ou indivíduos.” O conceito de organização de Morin incorpora as esferas antropossocial,
biológica e física. Para ele (1997, p.14), esse conceito “introduz uma dimensão física radical
numa organização viva e na organização antropossocial, as quais podem e devem ser
consideradas como elementos transformadores da organização física.”
O fato de o todo estar nas partes e as partes estarem no todo, como preconiza esse
primeiro princípio, resulta em que para compreender qualquer objeto é preciso manter seu
sistema relacional, “entender a configuração de suas relações; compreender de maneira
sistêmica ou complexa, o seu padrão organizacional [...]” (MORAES, 2008, p.58). Todo
objeto faz parte de um sistema que Morin (1997, p.99) explica afirmando que “podemos
conceber sistema como uma unidade global organizada de inter-relações entre elementos,
ações ou indivíduos.”.
O princípio sistêmico ou organizacional, segundo Morin (1995), preconiza que um
sistema não é simplesmente um todo constituído de partes, mas algo que tem qualidades
próprias que somente emergem quando o sistema se constitui, demonstrando a complexidade
dos sistemas.
O princípio hologramático evidencia a característica complexa dos sistemas em que
não só a parte está no todo, mas onde o todo está inscrito na parte. Um holograma, de acordo
com Morin (2005, p. 181), é “[...] a imagem física cujas qualidades de relevo, de cor e de
presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem quase toda a informação
do conjunto que ele representa.” O holograma em cada ponto contém a totalidade:
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[...] nós temos esse tipo de organização nos nossos organismos biológicos; cada uma
de nossas células até mesmo a mais modesta célula da epiderme, contém a
informação genética do ser global. [...] A mesma coisa, de um modo completamente
diferente acontece nas sociedades. Desde o nascimento, a família nos ensina a
linguagem, os primeiros ritos e as primeiras necessidades sociais, [...] a introdução
da cultura continua na escola, na instrução. [...] de certo, o todo da sociedade está
presente na parte – indivíduo – inclusive nas nossas sociedades que sofrem de uma
hiperespecialização no trabalho (MORIN, 2005, p. 181).

O princípio hologramático deriva de leis da física, a exemplo da Lei da
Complementariedade de Bohr (1961) que se refere à onda/partícula como dimensões
complementares da matéria. Com base nessa lei, Bohm (1992) infere que o mundo está em
holomovimento, em que cada parte manifesta deriva-se de uma totalidade maior,
reconhecendo, portanto, a multidimensionalidade do real. Para ele (BOHM, 1992), tal
totalidade ininterrupta e fluente é denominada de ordem implicada, envolvida, dobrada dentro
dela. A ordem implicada é uma totalidade indivisiva e se encontra em holomovimento: um
movimento contínuo, indefinível e imensurável.
Isso significa que os sistemas estão sempre em processos de mudança e transformação,
diferindo profundamente da certeza cartesiana, da estabilidade de Newton e da visão
mecanicista de mundo. O mundo é construído em movimento contínuo de forma dinâmica. O
pensamento, portanto, está em constante processo. Bohm (1992) entende o pensamento como
atividade real, sendo um processo material, em essência, uma resposta ativa da memória em
cada fase da vida. Para Morin (1999, p. 135), na perspectiva do princípio hologramático, “[...]
o pensamento é uma aventura contraditória porque é necessário, ao mesmo tempo, analisar e
sintetizar, reanalisar e ressintetizar”, o que remete ao movimento retroativo do pensamento.
Esse princípio do anel retroativo é derivado do princípio homônimo do matemático
Norbert Wiener, que permite conhecer processos de caráter autorreguladores. Tal princípio
rompe com o da causalidade linear, pois preconiza que o efeito age sobre a causa assim como a
causa age sobre o efeito, relacionando-se aos processos reguladores – fenômeno conhecido
como feedback que ao ser utilizado como princípio da recursividade pode levar à
transformação. Segundo esse princípio, o sistema é realimentado mediante um mecanismo que
permite o autocontrole de seu funcionamento. Essa realimentação desencadeia o processo de
resposta a uma ação inicial, corrigindo e autorregulando o meio interno de um sistema. O
processo retroativo reduz desvios e estabiliza o meio interno do organismo, equilibrando-o
(Morin, 2000).
O princípio da recursividade vai além da regulação, remetendo a noções de
autoprodução e autorregulação. Conforme Morin (2005, p. 182), uma organização recursiva é
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aquela cujos efeitos e produtos são necessários à sua própria causação e à sua própria
produção. Em outros termos, no processo recursivo, causa e efeito se retroalimentam, por
exemplo: “[...] A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade,
uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz.” ( Morin, 2011, p. 74). Esse
princípio, portanto, rompe com a cadeia linear “de causa/efeito, de produto/produtor, de
estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz num
ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor.” Essa ideia vai ao
encontro do que defende Maturana (2001) ao afirmar que a condição última da natureza de
cada um é precisamente esse “ser humano” que se faz continuamente a si mesmo, num operar
recursivo, tanto em nível individual como social. “De uma causalidade rígida, linear, fechada
e estável, onde as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, chegou-se a um outro tipo de
causalidade ao perceber que a retroação e a recursão afetam profundamente a dinâmica
organizacional do sistema.” (MORAES, 2008, p.184). Há um processo circular ocorrendo
como condição fundamental para a autopoiese, isto é, para a autoprodução do sistema e para
conquista de sua autonomia.
O princípio da recursividade é oriundo o Princípio da Incerteza de Heisenberg (1962),
cujos estudos permitiram introduzir uma incerteza interna na causalidade linear da física
clássica de essência cartesiana. Heisenberg descobriu, portanto, que jamais se pode
determinar com certeza a velocidade e a posição de um objeto, pois está-se sujeito à
existência de um erro no conhecimento. Rompeu assim com a ideia de determinismo do
pensamento reducionista. Há sempre o contexto, um objeto não pode ser considerado de
forma isolada, há o pressuposto do contextualismo. Há sempre a incerteza, e há a
obrigatoriedade de se desenvolver um pensamento para enfrentar a incerteza. A condição
humana está marcada por duas grandes incertezas: a cognitiva, revelada pela provisoriedade
do conhecimento, e a histórica, relacionada ao caráter caótico da historicidade humana
(MORIN, 2000).
A auto-organização6, mais um dos princípios da complexidade, é a capacidade que
todo sistema vivo tem de se autotransformar continuamente. Para tanto, “interage com o
meio exterior de onde extrai energia, matéria e informação, elementos constituintes de sua
dinâmica organizacional.” (MORAES, 2008, p. 182). Os seres vivos são simultaneamente
auto e eco-organizadores. Isso traz como consequência que a autonomia é construída em
função de alguma dependência. Esse princípio propõe, também, uma posição enativa
6

Conceito cunhado pelo químico russo Ilya Prigogine em Termodinâmica, de processos irreversíveis
com a formulação da Teoria das Estruturas Dissipativas.
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(VARELA, 1997, p. 7) que reconhece que “a cognição não é a representação de um mundo
pré-dado, mas antes é e enativamento de um mundo e de uma mente na base de uma história
da variedade de ações que o ser humano exerce no mundo.” Na perspectiva da
complexidade, há uma auto-eco-organização que faz com que a autonomia seja construída
em sua dependência com relação ao meio:
O processo auto-organizador que acontece nos sistemas vivos reforça também a
consciência de nossa incompletude, indicando que somos seres históricos inacabados
em processo constante de vir a ser. É ele que permite a reinvenção do ser humano no
aprendizado de sua autonomia, como nos diria Paulo Freire (MORAES, 2008, p. 183).

Esse princípio enfatiza a ideia de que “os produtos e efeitos são eles próprios
produtores e causadores daquilo que os traduz.” (MORIN, 1999, p.100). Retomando o
princípio da recursividade, tem-se que a autonomia é construída em uma relação de
dependência, pois:
[...] os seres vivos são seres auto-organizadores que sem parar de se autoproduzem e
por isso mesmo gastam energia para manter a autonomia. Como têm necessidade de
colher energia, informação e organização no seu ambiente, a autonomia é
inseparável desta dependência, e é por isso que é necessário concebê-los como seres
auto-eco-organizadores. O princípio de auto-eco-organização vale, evidentemente,
de forma especializada para os humanos que desenvolvem a sua autonomia
dependendo da sua cultura, e para as sociedades que se desenvolvem dependendo do
seu ambiente geoecológico (MORIN, 1999, p. 101).

O princípio da auto-eco-organização remete ao conceito de autonomia como um
processo que se dá nas inter-relações, em relação com o outro, assim ela:
[...] não é uma liberdade absoluta emancipada de qualquer dependência, mas uma
autonomia que depende do seu ambiente, que ele seja biológico, cultural ou social.
Assim um ser vivo, pode salvaguardar a sua autonomia, trabalha, gasta energia, e
deve, evidentemente, alimentar-se de energia no seu meio, do qual depende. Nós
outros seres culturais e sociais, só podemos ser autônomos a partir de uma
dependência original em relação original relativamente a uma cultura, a uma
linguagem, a um saber. A autonomia é possível, não em termos absolutos, mas em
termos relacionais e relativos (MORIN, 1999, p. 126).

Assim, para ser autônomo, é necessário interagir com o mundo exterior, o que vai de
encontro ao paradigma reducionista/simplificador segundo o qual existe a neutralidade,
significando que sujeito e objeto não se relacionam. Ao contrário, a teoria da complexidade
entende que a existência de interações sujeito/objeto é condição fundamental para a
ocorrência do processo de construção de conhecimento.
O sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo. Ele emerge desde o ponto de
partida sistêmico e cibernético, lá onde certo número de traços próprios aos
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sujeitos humanos (finalidade, programa, comunicação, etc.) são incluídos no
objeto máquina. Ele emerge, sobretudo, a partir da auto-organização, onde
autonomia, individualidade, complexidade, incerteza, ambiguidade tornam-se
próprios ao objeto. Onde, sobretudo, o termo “auto” traz em si a raiz da
subjetividade (MORIN, 2011, p. 38).

A afirmação de Morin traz mais uma ruptura com o pensamento reducionista ao
contrapor-se à eliminação positivista do sujeito a partir da ideia de que os objetos existem
independentes dos sujeitos e que por isso podem ser observados e explicados enquanto tais,
suscitando a autonomia na relação de interdependência que remete a mais um princípio do
pensar complexo: o princípio dialógico.
O princípio dialógico, por sua vez, permite o reconhecimento da dualidade no seio da
unidade ao associar dois termos aparentemente contrários, antagônicos, mas que se
complementam. Esse princípio vai de encontro à lógica dualista do pensamento cartesiano,
pois preconiza, na perspectiva da complexidade, a complementariedade de termos que tendem
a excluir-se como, por exemplo, a ordem e a desordem que pela termodinâmica são processos
que aparecem de forma indissociável na criação do universo. Assim se pode entender que a
realidade é composta de opostos que se complementam.
[...] o segundo princípio da termodinâmica indicava que o universo tende à entropia
geral, isto é, à desordem máxima e, de outro lado, revela-se que neste mesmo
universo as coisas se organizam, se complexificam e se desenvolvem. [...]. A
complexidade da relação ordem/desordem/organização surge, pois, quando se
constata empiricamente que fenômenos desordenados são necessários em certas
condições, em certos casos, para a produção de fenômenos organizados, os quais
contribuem para o crescimento da ordem (MORIN, 2011, p. 61-62).

A dialógica, é oportuno lembrar, para Morin (2005, p. 215, grifo do autor) constitui a
própria complexidade, pois “Complexus” = aquilo que é “tecido” junto:
O termo dialógico quer dizer que duas lógicas, dois princípios, estão unidos sem que
a dualidade se perca nessa unidade: daí vem a ideia de “unidualidade” que propus
para certos casos; desse modo, o homem é um ser unidual, totalmente biológico e
totalmente cultural a um só tempo. [...] A palavra dialógica não é uma palavra que
permite evitar os constrangimentos lógicos e empíricos como a palavra dialética. Ela
não é uma palavra-chave que faz com que as dificuldades desapareçam, como
fizeram durante anos, os que usavam o método dialético. O princípio dialógico, ao
contrário, é a eliminação da dificuldade do combate com o real (MORIN, 2005, p.
189-190).

Outro elemento para compreender o princípio dialógico é o conceito de
complementariedade (Bohr, 1961), segundo o qual dimensões antagônicas precisam interagir
para construir os universos, demonstrando o princípio dialógico como essência da criação das
diversas realidades. O princípio da complementaridade está de acordo com a lógica do
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terceiro termo incluído, denominação dada por Nicolescu (1999), originária do teorema de
Gödel de 1931, comprovado pela Física Quântica, segundo o qual a realidade é composta por
vários níveis. Descoberta que coloca em crise a lógica clássica binária, constituída de apenas
dois valores de verdade (verdadeiro ou falso) que norteia o pensar simplificador cartesiano,
diferente da lógica do terceiro termo incluído que traz em si o princípio dialógico.
A diferença entre tais lógicas está no terceiro axioma. O primeiro significa que o que
é, é (identidade). O segundo quer dizer que o que é não pode ser não é (nãocontradição). E o terceiro axioma, na lógica clássica, não admite a interação entre os
opostos (o que é e o que não é). [...] Ao contrário da lógica clássica, o Terceiro
Termo Incluído é o termo que admite a interação entre os opostos. [...] Como modo
de pensar a realidade contraditória em permanente transformação, a dialética é
incorporada à dialógica, um dos princípios da complexidade que se baseia no
princípio da Complementariedade de Niels Bohr (SANTOS, A.; SANTOS;
SOMMERMAN, 2008, p.3).

Assim, tem-se que, na natureza, na sociedade e no conhecimento, há diferentes níveis
de realidade, correspondentemente, diferentes níveis de percepção. A passagem de um para o
outro é garantida pela lógica do terceiro termo incluído. A estrutura da totalidade dos níveis
de realidade ou percepção é uma estrutura da totalidade dos níveis de realidade ou percepção,
portanto, é uma estrutura complexa: cada nível é o que é porque todos os níveis existem ao
mesmo tempo.
O princípio da reintrodução do conhecendo resgata o sujeito que foi eliminado pela
lógica cartesiana/positivista da ciência moderna. É uma ideia equivocada que acredita em um
universo objetivo que existe independentemente dos sujeitos e que pode ser observado e
explicado como tal, contestada pela teoria da complexidade ao preconizar que:
O sujeito surge na reflexão sobre si próprio e segundo um modo de conhecimento
intersubjectivo, de sujeito para sujeito, que se pode chamar de compreensão. Pelo
contrário eclipsa-se no conhecimento determinista, objectivista, reducionista sobre o
homem e a sociedade. A ciência, de alguma forma, expulsou o sujeito das ciências
humanas na medida em que o seu princípio determinista e redutor aí se propagou. O
sujeito foi afastado da psicologia, afastado da história, afastado da sociologia
(MORIN, 1999, p. 125).

O princípio da reintrodução do conhecendo, ou seja, do sujeito como construtor de
conhecimento, é uma das grandes contribuições da física quântica ao explicar que o
conhecimento decorre de uma relação indissociável entre sujeito observador, objeto
observável e processo de observação (MORAES, 2010a, p.88). Esses estudos quânticos
rompem com a visão de Descartes de que o corpo é governado por leis mecânicas,
separadamente da alma e da mente que são livres, visão essa que entende o homem da forma
dual corpo x mente. Para Morin (1987, p. 71), “[...] o que afeta o espírito afeta o cérebro e,
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através do cérebro, o organismo inteiro.” Assim, para ele, cérebro e espírito estão atados em
um único nó, o qual é impossível de ser desatado. No pensar complexo “O sujeito emerge ao
mesmo tempo que o mundo.” (MORIN, 1987, p. 38), sendo assim, faz-se necessário
[...] reintegrar e conceber o grande esquecido das ciências e da maior parte das
epistemologias, e enfrentar, sobretudo aqui, o problema a nosso ver incontornável da
relação sujeito-objeto. Não se trata de resvalar para o subjetivismo: trata-se, muito
pelo contrário, de enfrentar esse problema complexo em que o sujeito cognoscente
se torna objeto do seu conhecimento ao mesmo tempo em que permanece sujeito.
(MORIN, 1987, p.25).

Nesse sentido, o pensamento complexo não autoriza abandonar o sujeito, mostrando
que a “existência do sujeito pressupõe a presença do objeto, pois ambos estão implicados e
codeterminados.” (MORAES; LA TORRE, 2004, p. 37).
Os princípios indissociáveis do pensamento complexo norteiam um pensar para
enfrentar a complexidade do real e demonstram que pensar é conhecer as partes no todo; tratar
dos fenômenos da realidade de forma multidimensional; perceber a realidade considerando
sua característica dialógica fundante, respeitando o diverso e reconhecendo o uno (MORIN,
1999). Dessa maneira, pensar de forma complexa é contextualizar, considerando os diferentes
níveis de realidade através da reflexão crítica, deslocando-se pelas várias lógicas de forma
articulada. É pensar pela lógica transdisciplinar, ao mesmo tempo, separando e associando
concebendo os níveis de emergência da realidade sem os reduzir a unidades elementares e leis
gerais (MORIN, 2005).
Segundo a lógica transdisciplinar, é preciso pensar entre, através das e além das
diferentes disciplinas, procurando compreender o mundo presente, tomando como imperativo
a unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1999). Pensar de forma complexa/transdisciplinar
é se interessar pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis de realidade ao mesmo tempo
(NICOLESCU, 1999). A ideia subjacente ao termo transdisciplinar diz respeito a uma visão
de mundo baseada em paradigma que, ao mesmo tempo, separe e associe, que conceba os
níveis de emergência da realidade sem os reduzir a unidades elementares e às leis gerais
(MORIN, 2005). Em Paulo Freire, encontramos a aproximação da atitude interdisciplinar e
transdisciplinar visto que “encontrava nas duas, o coletivo, o trabalho em grupo, a
convivialidade, a transversalidade, o diálogo.” (GADOTTI, 2009, p. 10). Assim sendo, a
transdisciplinaridade deve ser entendida como método e atitude.
A emergência, um dos conceitos fundantes da teoria da complexidade, deriva dos
princípios holográfico e dialógico.
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As emergências são propriedades ou qualidades oriundas da organização de
elementos ou componentes diversos associados num todo, que não podem ser
deduzidas a partir das qualidades num todo, que não podem ser deduzidas a partir
das qualidades ou propriedades dos componentes isolados nem reduzidas a esses
componentes (MORIN, 2007b, p. 301).

Pensar de maneira complexa, portanto, é considerar as emergências, é fazê-lo
estrategicamente não conforme programas pré-fabricados como dita a lógica da racionalidade
técnica advinda do paradigma simplificador, entendendo que “A estratégia procura sem fim
juntar as informações, verificá-las, modifica a sua ação em função das informações recolhidas
e dos acasos encontrados pelo caminho.” (MORIN, 2007b). Sendo, portanto, um pensamento
que desemboca na criação, ou seja, que se configura partindo da compreensão, passando pela
reflexão crítica, culminando em pensamento criativo em consonância com o princípio da
reintrodução do sujeito do conhecimento.
O pensamento complexo é um pensar criativo que pode ser explicado ao modo de
Lipman (2001) como uma forma de investigação implicada eticamente, ludicamente, dentro
de uma situação, incluindo a totalidade e as singularidades e que é aprendido em diálogo, ou
seja, pela interação entre lógicas que se encontram, se confrontam e se transformam. No
âmbito da formação inicial de professores, faz-se necessário pensar em processo formativo
amparado pela epistemologia da complexidade e não mais sob a égide do paradigma
simplificador da racionalidade técnica forjado pelo cartesianismo.

2.2 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

É necessário que o corpo docente se dirija aos postos
mais avançados do perigo que constitui a incerteza permanente do mundo.
Martin Heidegger

A docência e, consequentemente, a formação de professores é um campo da educação
que tem suscitado inúmeras reflexões sobre a identidade docente, suas práticas e saberes, visto
que o ser professor na atualidade traz desafios bastante complexos e assim há necessidade de
projetos formativos que preparem o futuro professor para enfrentá-los.
A formação inicial de professores, segundo Flores (2003, p. 139), “constitui o primeiro
passo de um longo e permanente processo formativo, ao longo de toda a carreira, que prepara
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para a entrada na profissão”. A formação inicial é essencial para o futuro professor, para o seu
processo de aprender a aperfeiçoar-se a profissão, visto que contribui para o desenvolvimento
de conhecimentos que permitem compreender e problematizar a realidade, intervir na própria
atuação e avaliá-la (VEIGA, 2010):
Esta é formação primeira, aquela que habilita profissionalmente, que permite a
inserção no campo profissional da docência na educação básica, assegurada pela
respectiva titulação legal. [...] Ao estabelecer o marco identitário da profissão
docente, a formação inicial faculta um percurso acadêmico institucionalmente
orientado, cuja ausência tornaria frágil e pernicioso o exercício do magistério para
uma sociedade avançada que busca, na educação qualificada, uma perspectiva de
cidadania plena para os seus integrantes. Não basta saber algo a respeito de alguma
coisa para tornar-se professor. A docência se reveste de uma complexidade que vai
muito além do conhecimento tácito (BORGES, 2010, 53).

O processo de formação de professores é compreendido por Lima, E., (2004) como um
continuum que pede o estabelecimento de um fio condutor que vá produzindo sentidos e
explicitando os significados ao longo de toda a vida do professor a fim de garantir nexos entre
a formação inicial, a continuada e as experiências vividas. Para a autora, a simples prática não
dá conta dessa tarefa, “se não for acompanhada de um componente indispensável – a reflexão,
vista como elemento capaz de promover esses necessários nexos.” (LIMA, 2004, grifo da
autora). Relevante considerar que:
Aprender a ensinar é um processo que continua ao longo da carreira docente e que,
não obstante a qualidade do que fizermos nos nossos programas de formação de
professores, na melhor das hipóteses só poderemos preparar os professores para
começar a ensinar (ZEICHNER, 1993, p. 55).

A formação inicial pode proporcionar um bom suporte para atuação profissional
dependendo da concepção em que se paute esse processo formativo (VEENMAN, 1984).
Imbernón (2000) entende que o papel da formação inicial é o de fornecer as bases para construir
um conhecimento pedagógico especializado, por se constituir no início da socialização
profissional e da assunção de princípios e regras práticas. Quanto ao conteúdo, essa formação
deve se preocupar em trazer para os futuros professores “Uma bagagem sólida nos âmbitos
científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o futuro professor
ou professora a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente
com a flexibilidade e o rigor necessários, isto é, apoiando suas ações em uma fundamentação
válida para evitar cair no paradoxo de ensinar e não ensinar” (IMBERNÓN, 2000, p.66).
A formação inicial é, portanto, parte importante da preparação para o exercício
docente, sua qualidade interferirá significativamente na atuação do professor ao longo de sua
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carreira podendo propiciar estratégias para iniciar na profissão, bem como elementos para
alavancar a formação continuada. No contexto da formação inicial de professores, Ramalho;
Nuñez e Gauthier (2004, p. 106) alertam sobre a importância de se ter clareza sobre o perfil de
professor que se quer formar ao afirmarem que:
Um dos problemas parece residir numa indefinição da própria finalidade atual do
trabalho docente, o que acarreta, consequentemente, a falta de clareza sobre o
próprio processo de formação e as bases filosóficas e epistemológicas dessa
formação. É certo que a definição do tipo de profissional é dependente de diversos
fatores e constitui uma necessidade de cada agência formadora, podendo aparecer
como uma das respostas que contribuem para a construção da identidade
profissional para a docência. Explicitando esses aspectos, poder-se-ia chegar a
refletir sobre os processos organizacionais e curriculares formativos do profissional
da educação. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 106)

Dessa afirmação, depreende-se a necessidade de se refletir sobre o conceito de
formação visto que a concepção de formação que norteia projeto formativo docente está
diretamente ligada ao perfil do professor que se deseja. Assim, torna-se imprescindível que se
debruce sobre esse conceito.
O termo “formação” etimologicamente vem do latim formare, que, como verbo
transitivo, significa dar forma; como verbo intransitivo, significa colocar-se em formação e,
como verbo pronominal, significa ir-se desenvolvendo uma pessoa. A formação na perspectiva
do paradigma simplificador, referido na seção anterior, pode ser entendida como processo em
que se formata o aprendiz a um modelo dado. “Nessa visão, as formas já estariam dadas a priori
e aos seres competiria realizá-las na sua temporalidade como com-formações.” (CARVALHO,
2006, p. 184). Nessa acepção, se a forma é “previamente dada, resta conformar-se ou ser
conformado.” (CARVALHO, 2006, p. 184). Esse conceito de formação está implícito em
processos formativos por modelagem comportamental de caráter behaviorista traduzindo-se em:
[...] uma relação entre sujeito e objeto, na qual o sujeito é aquele que trabalha sobre
materiais determinados para produzir objetos ou coisas, sobre a base de alguns
modelos a priori impostos como formativos por alguém ou por alguns sujeitos
hegemônicos (MACEDO, 2010, p. 55).

A formação carrega, assim, a ideia de formatação a padrões preestabelecidos. Em
oposição a essa visão, o paradigma da complexidade entende a formação como processo
tripolar que se dá pela interação entre: “si: (autoformação), os outros (heteroformação), as
coisas (ecoformação).” (GALVANI, 2002, p.96). Assim, a formação tem como foco o
desenvolvimento das pessoas na sua condição de humanos.
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Nós nos formamos quando nós nos damos conta do sentido de nossa existência,
quando tomamos consciência do que viemos fazer no planeta, do porque vivemos. É
toda esta esfera do exercício da dimensão subjetiva da pessoa que nos torna
efetivamente humanos. Não bastam integridade física, biológica, o bom
funcionamento orgânico, as forças instintivas para um adequada condução da vida
humana. Sem vivência subjetiva continuamos como qualquer outro ser vivo
puramente natural, regido por leis predeterminadas, vale dizer, sem possibilidades
de escolhas, sem flexibilidade no comportamento (SEVERINO, 2002, p. 185).

A formação, portanto, é vista como processo vital e permanente de morfogêneses
emergindo das interações entre a pessoa e o meio ambiente físico e social (GALVANI, 2002,
p. 96). Nesse processo, “A autoformação não é concebida como um processo isolado. Não se
trata da ecoformação propalada por uma visão individualista.” Formação, nessa perspectiva, é
um processo tripolar conduzido pelos polos auto, hétero e eco. O polo hétero “inclui a
educação, as influências sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, das ações de
formação inicial e contínua, etc..” (GALVANI, 2002, p.97). Já a formação:
[...] conduzida pelo polo eco se compõe das influências físicas, climáticas e das
interações físico-corporais que dão forma à pessoa. Ela inclui também uma
dimensão simbólica. O meio ambiente físico em todas as suas variedades (florestas,
desertos, países temperados, metrópoles urbanas) produz uma forte influência sobre
as culturas humanas, bem como sobre o imaginário pessoal, que organiza o sentido
dado à experiência vivida (GALVANI, 2002, p. 97).

Nessa perspectiva, o processo de formação como autoformação pode ser representado
a partir do seguinte esquema de Galvani (2002, p.96): A formação/autoformação

Nessa representação, a autoformação é mostrada como três processos indissociáveis
conduzidos pelo sujeito que se forma. Os processos S.1 e S.2 referem-se às tomadas de
consciência e às retroações da pessoa sobre as influências físicas e sociais recebidas. O
processo S.3 demonstra a tomada de consciência do sujeito sobre seu próprio funcionamento.
A formação, então, é entendida como processo de autoformação caracterizando-se pelo
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“imbricamento da reflexividade e da interação entre a pessoa e o meio ambiente.”
(GALVANI, 2002, p. 97). De acordo com Galvani (2002), não é possível pensar em
autoformação sem articular pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva. Sem
isso, a formação seria um conjunto de reflexos condicionantes sem nenhuma possibilidade de
autonomização do sujeito. A autoformação é um triplo movimento de tomada de consciência
reflexiva, de tomada de poder da pessoa sobre sua formação que parece ser a base de uma
definição conceitual da autoformação. Emerge de uma consciência original resultado da
interação reflexiva com o meio ambiente, caracterizando-se pelo imbricamento da
reflexividade e da interação entre a pessoa e o meio ambiente.
Assim, não há possibilidade de se pensar em autoformação sem articular o
acoplamento interativo pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva. A
autoformação se declina então em três processos de retroação: de si sobre si (subjetivação),
retroação sobre o meio ambiente social (socialização) e retroação sobre o meio ambiente
físico (ecologização). Assim, a base da concepção antropológica de formação abarcada pela
perspectiva da complexidade é a combinação da retroação reflexiva da autos e das interações
tripolares, ou seja, a reflexão é formadora sendo essencial em processos formativos.
Na lógica do paradigma simplificador, a formação é entendida como cópia de modelo
dado a partir do qual o aprendiz é formatado relacionando-se à formação baseada em
pressupostos da racionalidade técnica. Modelo ainda hegemônico de formação conforme
apontam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004). Segundo esses autores, nesse modelo, “o
professor é reconhecido como um executor/reprodutor e consumidor de saberes profissionais
produzidos pelos especialistas das áreas científicas [...].” (2004, p. 21)
Desse entendimento acerca do que é ser professor emerge projeto de formação docente
norteado pelo treinamento de habilidades; pela abordagem de conteúdos descontextualizados
da realidade profissional, fragmentados, reveladores de uma formação acadêmica fragilizada;
pela distância do objeto da profissão, com evidente dicotomia entre teoria e prática; estágio no
final do curso como momento para mobilizar saberes da profissão em contexto real.
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 23). Enquanto que, na formação ancorada na
perspectiva da complexidade, “os projetos de formação jamais podem ser impostos, sejam
eles quais forem, mas propostos como auto, hétero e ecoformação [...].” (MACEDO, 2010,
p.53). Trata-se de uma formação voltada para desenvolver a autonomia profissional do futuro
professor e para seu protagonismo, pautada na autonomização, responsabilização e implicação
do sujeito que se forma com apoio de docentes que o ajudam nesse processo. Autonomia
profissional, então, entendida como sendo:
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[...] um processo dinâmico e definição e constituição pessoal de quem somos como
profissionais, e a consciência e realidade de que esta definição e constituição não
podem ser realizadas senão no seio da própria realidade profissional, que é o
encontro com outras pessoas, seja em nosso compromisso de influir em seu processo
de formação pessoal, seja na necessidade de definir ou contrastar com outras pessoas
e outros setores o que essa formação deva ser (CONTRERAS, 2002, p.214).

Isso como um processo de autonomização que é definido como ato e efeito de se
tornar autônomo, como mais um polo da formatividade da pessoa que precisa ser
desenvolvido com a melhor qualidade possível, “visto que um dos sentidos fortes da formação
é a construção da autonomia socialmente edificada e exercida de forma qualificada.”
(MACEDO, 2010, p.69). Importante ressaltar que o processo de autonomização provoca
movimento de personalização, de individualização e subjetivação da formação, subjetivação
que ocorre em relação com o outro e não de forma solitária e individualista (PINEAU, 2000).
Nessa perspectiva, a formação não pode ser compreendida como formatação a padrões
previamente estabelecidos, ela é um processo de autonomização do sujeito.
[...] fenômeno que se realiza a partir de um sujeito constituído nas relações que
estabelece ao longo da sua história de aprendizagens, a formação se configura por
um processo complexo, portanto, sistêmico, só alcançado em termos de
compreensão por um conjunto de reflexões informadas e relacionadas que possam
ultrapassar a preocupação apenas com o aprendizado pautado na capacidade de se
reproduzir bem ou não conhecimentos ensinados ou não (MACEDO, 2010, p. 49).

Esse conceito de formação está ligado ao desejo do sujeito que se forma e não nega
seu caráter autopoiético e emancipatório e, conforme tal pressuposto, formar-se é:
Interrogar-se sobre a existência em vista de um projeto, de outros projetos, sejam
existenciais/e ou socioculturais, objetivando-se e subjetivando-se criticamente,
desde as relações aprendentes consigo e com os outros, com as instituições com a
sociedade (MACEDO, 2010, p. 58).

A formação, na perspectiva da complexidade, remete às palavras de Demo (2002, p.
18) que a entende como formação da competência histórica humana “no sentido mais
relevante de saber ser e fazer a oportunidade de desenvolvimento.” Na medida em que
propicia:
a) capacidade (re) construtiva, condizente com a marca do sujeito capaz de fazer
história, não de copiá-la ou de recebê-la imposta; b) capacidade de atualização
permanente, para ser sempre inovadora e poder assim puxar a história; c) união da
qualidade formal e política, para que a competência se oriente tanto pela inovação,
quanto pela ética (DEMO, 2002, p.19-20).
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Os aspectos apresentados permitem concluir que a concepção de formação na lógica do
paradigma simplificador se contrapõe ao desenvolvimento da autonomia dos formandos, visto
que trabalha na ótica do ensino de modelos fechados a serem aplicados sem levar em conta os
contextos da atuação dos egressos. Já a formação na visão da complexidade advoga pela
reintrodução reflexiva do aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem. Em
consequência, um dos objetivos fundantes de um projeto formativo na perspectiva da
complexidade é desenvolver a capacidade de pensar. Formar para pensar é necessário visto que:
As condições que destroem a capacidade ou a disposição de pensar destroem
também a vida, a qualidade de vida, a felicidade. Não podemos confiar em quem
pensa por nós. Nem tudo está pensado (FREITAS, 2005, p. 224).

Os projetos formativos necessitam de ensinar a pensar de forma complexa, ou seja, de
maneira recursiva, dialógica, hologramática, a qual para ser desenvolvida necessita de práticas
educativas que contemplem, indissociavelmente, as dimensões técnica, estética, ética e
sociopolítica a fim de considerar o caráter complexo da formação para autonomização. Aqui
cabe destacar que a dimensão técnica:
[...] compreende qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade
qualquer. Nesse sentido, T. não se distingue de arte, ciência, nem de qualquer processo
ou operação capazes de produzir um efeito qualquer: seu campo estende-se tanto
quanto o de todas as atividades humanas (ABBAGNANO, 2007, p.1106).

De acordo com Lima Júnior (2005, p. 15, grifos do autor), “[...] técnica tem a ver com
arte, criação, intervenção humana e com transformação.” A formação que objetive a
construção de saberes de ordem técnica difere de uma formação tecnicista de base
instrucionista, conforme o paradigma simplificador. Assim há necessidade de:
[...] distinguir entre educação técnica e tecnicista. A primeira se refere ao processo
de manipulação do mundo material, a outra enfatiza a predominância da
mecanicidade dos mesmos, como pudessem atuar independentemente de qualquer
outra intencionalidade além da eficácia funcional (SEVERINO, 2001, p. 85).

A dimensão técnica deve aparecer articulada à dimensão estética. O termo estética
origina-se do grego aesthesis referindo-se a uma percepção sensível da realidade. Segundo
Galeffi (2003):
De modo imediato, a palavra estética refere-se ao sensível, ao perceptível, ao
sensual. Falar, então, de educação estética, ou melhor, de educação estética na
formação docente, é o mesmo que falar em educação da sensibilidade humana
aprendente. Nitidamente, isso não é qualquer coisa. Pelo contrário, é algo que toca o
cerne da condição humana vivente e vivida. Portanto, algo da ordem dos
acontecimentos implicados e não apenas daqueles hipotéticos e fantasiosos.
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A estética na perspectiva no paradigma da complexidade remete a um estado estético
como um transe de felicidade, a partir do sentido original do termo ‘sentir’. (MORIN, 2007a,
p. 132). No dizer do autor (MORIN, 2007a, p. 132-133), “Trata-se de uma emoção, uma
sensação de beleza, de admiração, de verdade [...]. A estética e o lúdico têm em comum o fato
de serem a sua própria finalidade.”
A formação estética não é possível sem considerar a formação ética, pois “a promoção
da ingenuidade à criticidade não pode ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao
lado sempre da estética.” (FREIRE, 1996, p.32). O conceito de ética tem sua origem em ethos,
“morada do homem” (VAZ, 1988, p. 12), como um espaço construído pela ação humana,
“que transcende a natureza e transforma o mundo, conferindo-lhe uma significação
específica.” (RIOS, 2010, p. 100).
Sabe-se que em sua origem mais arcaica ethos significou “morada” ou “guarida” dos
animais, e que só mais tarde, por extensão, se referirá ao âmbito humano,
conservando, de algum modo, esse primeiro sentido de “lugar de resguardo”, de
refúgio ou proteção; de espaço vital seguro, resguardado da “intempérie” e no qual
se costuma “habitar”. O sentido de “habitar” ou “morar” está certamente
entranhando no ethos humano: remete à ideia de morada interior. O ethos é “lugar”
humano de “segurança” existencial (GONZÁLEZ, 1996, p. 10).

Partindo desse pressuposto, “O ethos designa, assim, o espaço da cultura – do mundo
transformado pelos seres humanos.” (RIOS, 2010, p. 100). O ethos manifesta-se como um
aspecto essencial da existência humana: a criação de valores. “Valorizar é relacionar-se com o
mundo, não se mostrando indiferente a ele, dando-lhe uma significação.” (RIOS, 2010,
p.101). Morin (2005) define ética como exigência moral autoimposta. Na Ética da
complexidade, o imperativo provém de três fontes, uma fonte interna, equivalente à
consciência do sujeito; uma fonte externa, representada pela cultura, pelas crenças e pelas
normas preestabelecidas na comunidade; e de uma fonte anterior própria à organização dos
seres vivos e transmitida geneticamente.
A ética “só encontra referências na dimensão especificamente humana.” (SEVERINO,
2001, p.94). O que significa que “o sujeito se encontra sob as injunções de sua realidade
natural e histórico-social, que até certo ponto o conduzem e determinam seu comportamento.”
(SEVERINO, 2001, p. 94), no entanto, ela também:
[...] é constituída pelo sujeito, não mais entendido como entidade substancial e
absolutamente livre, nem como sujeito empírico puramente natural. Ele existe
concretamente nos dois registros, na medida em que é histórico-social-cultural. O
homem é uma entidade natural histórica, determinada pelas condições objetivas e
que atua sobre elas por meio de sua práxis (SEVERINO, 2001, p. 94).
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O pensamento complexo alimenta a ética da solidariedade visto que:
Todo conhecimento pode ser posto a serviço da manipulação, mas o pensamento
complexo conduz a uma ética da solidariedade e da não coerção. O pensamento
complexo alimenta a ética. [...] Ao religar os conhecimentos, orienta para religação
entre os seres humanos (MORIN, 2011, p.64).

Assim, a epistemologia complexa favorece conceber uma antropologia complexa, “a
qual é condição da ética complexa, que integra um circuito em que cada termo é necessário
aos outros.” (MORIN, 2011, p. 66). Dessa maneira, à luz da epistemologia da complexidade,
toda ação formativa pressupõe um projeto coletivo (MACEDO, 2010, p. 85). Nessa ótica, é
relevante que se reporte ao conceito de formação inicial com o qual esse projeto de pesquisa
está vinculado, comprometido com a profissionalização da docência (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004). Perspectiva que se articula com o paradigma da complexidade por
considerar princípios dessa teoria como, por exemplo, o dialógico, o hologramático; o da
reintrodução do sujeito no processo, fundamentais para o desenvolvimento da autonomia
como condição para ser profissional.
A profissionalização é entendida, então, como o desenvolvimento sistemático da
profissão, fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos
especializados e no aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. É um
processo não apenas de racionalização de conhecimentos como no paradigma instrucionista
simplificador, mas sim de crescimento na perspectiva do desenvolvimento profissional de
forma complexa. A profissionalização reúne em si todos os atos ou eventos relacionados,
direta ou indiretamente, à

melhoria da qualidade do trabalho

profissional. A

profissionalização é um processo socializador de construção das características da profissão,
fundada em valores de cooperação entre os indivíduos e o progresso social (RAMALHO;
NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). Marcada assim pelo princípio dialógico da teoria da
complexidade. Tal processo formativo implica:
Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam ao professor
participar na construção de sua profissão e no desenvolvimento da inovação
educativa, norteia a formação de um profissional não só para compreender e explicar
os processos educativos dos quais participa, como também para contribuir na
transformação da realidade educacional no âmbito de seus projetos pessoais e
coletivos. O fato de destacar a reflexão, a pesquisa, a crítica como atitudes
profissionais nos obriga a olhar o professor como alguém que tem sua história, suas
necessidades, interesses, limitações no processo de crescimento profissional
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 23-24).
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A formação inicial na perspectiva da profissionalização docente, conforme Garcia
(1999), elenca, em convergência com os princípios da complexidade, como seus pilares:
concepção da formação de professores como um continuum, o que implica uma forte
interligação entre a formação inicial e a formação permanente; integração da formação de
professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular; articulação dos
processos de formação ao desenvolvimento organizacional da escola; integração entre a
formação de professores em relação aos conteúdos propriamente acadêmicos e a formação
pedagógica dos professores; articulação entre teoria e prática; isomorfismo entre a formação
recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente espera que o formando
desempenhe; individualização, significando que a formação de professores deve ser norteada
pelas necessidades e interesses dos formandos, tendo em conta o contexto da prática
profissional e o fomento da participação e da reflexão. Salientar a reflexão, entendendo os
formandos não como consumidores de conhecimentos, mas como sujeitos preparados para
gerar conhecimentos e valorizar os produzidos por outros. Nóvoa (2008, p. 228), buscando a
profissionalização docente, defende que:
[...] os programas de formação devem desenvolver três “famílias de competência” –
saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber
analisar e saber analisar-se – que são essenciais para que os docentes se situem no
novo espaço público da educação. Na definição desse espaço, uso as formas
transitivas e pronominais dos verbos, para sublinhar que os docentes são, ao mesmo
tempo, objetos e sujeitos da formação. É no trabalho de reflexão individual e
coletivo que eles encontrarão os meios necessários ao desenvolvimento profissional.

Em consonância com uma proposta de formação docente na perspectiva da
complexidade, é imprescindível que o futuro educador seja preparado para que:
[...] não seja ele o repetidor passivo do processo excludente da pedagogia da
indiferença. O educador haverá de ser ele mesmo um campo de realização soberana
das potencialidades e possibilidades locais; ele haverá de sempre aprender a ser no
âmbito da modificabilidade ontológica permanente e na dinâmica incessante dos
processos históricos em curso. Nada do que foi será ou poderá ser de novo como já
foi um dia: a lei da mutabilidade operante deve instruir o novo patamar aprendente
da pedagogia a ser construída por cada educador efetivo. Devemos aprender a ser na
soberania da nossa possibilidade absoluta de liberdade partilhada e combativa. Tudo,
então, deve fazer-se na diferença do acontecimento que reúne as múltiplas vozes no
âmbito do comum-pertencimento de homem e ser (GALEFFI, 2003, p. 164).

Assim, arquitetar processos formativos consiste em assegurar espaço permanente para
a autoformação dos estudantes: reconhecê-la e reunir as artes do fazer cotidianas da formação;
propor abordagens e suportes de formalização; criar mediações entre a autoformação e a
coformação e os saberes formalizados (científicos, técnicos, poéticos, filosóficos, espirituais,
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mitológicos) numa perspectiva transdisciplinar (GALVANI, 2002). Transdisciplinaridade
que, segundo Santos A., (2005, p. 02), “é a busca do sentido da vida através de relações entre
os diversos saberes (ciências humanas, exatas e artes) numa democracia cognitiva.”
O professor precisa possuir mente aberta, evoluída, uma consciência transdisciplinar,
para que possa perceber a complexidade dos processos para melhor compreender a dinâmica
da realidade. Como, então, formar professores, considerando uma formação tripolar que passe
pela auto, hetero e ecoformação?
Primeiramente é necessário criar espaços e condições para a ocorrência da
autoformação, heteroformação e ecoformação, para a vivência de processos mais
integrados e integradores de aprendizagem, processos que resgatem a inteireza, a
autorreferencialidade e a multidimensionalidade do docente, do aprendiz e do
formador. Isto requer processos de formação diferenciados e trabalhados a partir de
metodologias transdisciplinares que levem o docente a transcender a dualidade
presente no nível de realidade em que ele se encontra. Para tanto, ele necessita
vivenciar processos que o levem a se reencontrar consigo mesmo, com o outro e
com o sagrado presente dentro de cada um de nós (MORAES, 2010b, p. 192).

Os pressupostos até aqui apresentados remetem para uma formação inicial de
professores que rompa com o modelo da racionalidade técnica, preocupada exclusivamente com
formação técnico-profissional, com ênfase na técnica, no saber-fazer, em prol da perspectiva da
complexidade. Pensar a formação para romper com o modelo cartesiano pressupõe currículo
alicerçado na compreensão a qual se dá pela reflexão crítica envolvendo o outro
(heteroformação); a si (autoformação); as coisas, os outros seres e as instituições (ecoformação)
e a transformação o que significa que para haver formação há necessidade de implicação
encarnada socialmente relevante para que se manifeste o ato de sentido característico da
formação/compreensão (MACEDO, 2010). Isso como um processo formativo que permitirá o
exercício da ação-reflexão crítica sobre o campo da prática profissional pelo licenciando, bem
como sobre o contexto global em que esse campo está inserido.

2.2.1 Concepção de professor

A formação inicial de professores, tendo como base a profissionalização docente,
perspectiva que contempla a lógica do paradigma da complexidade, concebe o futuro
professor como aquele capaz de pensamento complexo, ou seja, um profissional capaz de
lidar de forma protagonista com os desafios da prática de seu campo de atuação. O perfil
profissional

docente

pressupõe:

atitude

democrática,

convicção

de

liberdade,

60

responsabilidade, respeito por todas as pessoas e grupos humanos; princípios éticos sólidos
expressos em autênticas vivências de valores; sólida formação pedagógica e acadêmica;
autonomia pessoal e profissional; ampla formação cultural com real compreensão do seu
tempo e do seu contexto, que possibilite enfrentar com acerto e segurança os diversos desafios
culturais; capacidade de inovação e criatividade.
Nessa linha de raciocínio, na escola atual, o professor deve: estar comprometido com
as crianças que finalmente conseguiram adentrar as escolas; ser capaz de desenvolver um
trabalho docente de qualidade numa escola para todos; ser um profissional com capacidade de
participação nos processos de tomada de decisões e de produção de conhecimentos e∕ou
monitor de programas pré-elaborados; ter vivenciado um processo formativo que lhe tenha
garantido o acesso ao saber fazer a ao saber ser (conhecimentos, habilidades, atitudes,
valores); saber que o seu papel é fundamental e imprescindível para a construção de uma
escola pública de melhor qualidade (GHEDIN ALMEIDA; LEITE, 2008).
Os professores precisam ser capazes de “Criar, estruturar e dinamizar situações de
aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades individuais para
aprender.” (ALARCÃO, 2003, p. 30). Dessa mesma forma, Contreras (2002) compreende a
função docente como a capacidade desse profissional em prever suas ações, ou seja,
intencionalizá-las, produzindo um conhecimento no exercício da profissão, sendo a
investigação a ela inerente, visto que a prática apresenta problemas que necessitam ser
superados para continuidade do trabalho.
No entendimento de Demo (2009, p. 13), é “fundamental redefinir o professor como
quem cuida da aprendizagem dos alunos, tomando o termo “cuidar” em seu sentido forte.”
Saber cuidar significa dedicação envolvente e contagiante, compromisso ético e técnico,
habilidade sensível e sempre renovada de suporte ao aluno, incluindo-se aí a rota de
construção da autonomia.
O papel do professor básico precisa mudar da situação atual marcada pela mera
transmissão copiada de conhecimento, mero intermediário repassador, para condição
ativa, dinâmica de (re) construtor de conhecimento. [...] a sociedade necessita
absolutamente de profissionais competentes da educação, em termos formais e
políticos, inclusive para a competitividade econômica. Nenhum outro profissional
tem esse peso hoje (DEMO, 2002, p. 10).

O futuro professor precisa, então, aprender como: organizar e dirigir situações de
aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conhecer e fazer evoluir os
dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os pais;
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utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; administrar
sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000).
Há necessidade de que esse profissional seja capaz de elaborar e executar,
coletivamente, projeto político pedagógico e de escutar seus alunos de forma sensível. O
perfil de professor desejado pela ótica da complexidade é:
[...] de um docente capaz de discernimento, de atitude crítica diante dos
problemas; é um sujeito pesquisador, interdisciplinar e/ou transdisciplinar em suas
atitudes, pensamentos e práticas. Um sujeito observador que percebe o momento
adequado da bifurcação e da mudança, capaz de enfrentar um novo desafio ao ter
de iniciar uma nova disciplina ou uma nova estratégia pedagógica inspirada nos
princípios da complexidade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade
(MORAES, 2010b, p. 181).

Além disso, esse professor, guiado pela ética, deverá ser humanamente sábio, crítico,
capaz de ensinar, aprender e compartilhar com seus alunos. Assim, o educador:
[...] será aquele que oferece condições que potencializam o processo de
autodesenvolvimento do educando. O educador cria o espaço da receptividade viva
para o alunado, oferecendo-lhe condições para que se sinta num espaço seguro, sem
ameaças, julgamentos ou desqualificações, tendo em vista, através de atos e de
atividades educativas aprender e, consequentemente, desenvolver-se. Nesse
contexto, o educando aprende e, por aprender, se desenvolve. Para tanto, necessita
desse espaço acolhedor e seguro e de um tempo satisfatório. [...] educador é aquele
que acolhe, nutre, sustenta e confronta o educando, tendo em vista oferecer-lhe
condições para que construa e siga o seu caminho na vida, com criatividade e
independência (LUCKESI, 2009, p. 49).

O professor/educador tem como função estimular o educando e para isso deve estar
mais desenvolvido do que ele, visto que, no papel de mediador da cultura elaborada, é ele
quem promove, para o educando, experiências que o ajudem na construção de sua própria
individuação, “mas para isso, precisa já ter processado a sua, ao menos num nível aceitável,
pois ajudará o outro a fazê-lo até onde já tiver constituído a própria.” (LUCKESI, 2009, p.
143), sendo esse mais um aspecto fundamental a ser considerado na formação que se norteie
pela epistemologia da complexidade. Ele não pode mais ser um consumidor passivo de
produtos elaborados por especialistas, mas sim profissional da educação que desenvolve
pensamento crítico, autônomo (NAVAS, 2010, p. 74):
Optar em consecuencia por la construcción frente al consumo significa otorgar el
papel principal a los sujetos que aprendem (professorado y alunmnado) y la
realidade em la que viven (sociedade e institución educativa) significa em suma
abrir las puertas e la reconstrucción del conocimiento em las aulas, como respuesta a
los problemas de los seres humanos de nuesttro tempo. Significa em definitiva optar
por saberes críticos de alto poder funcional y transferencia y esto obviamente tiene
enormes consecuencias didácticas, especialmente las relativas a la coherencia
estratégica: no podemos estar enseñando a generar pensamento crítico com
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procedimentos memorísticos, burocráticos, autoritários, bancários y contenidos
irrelevantes para la vida y el bienestar integral de los sujetos (NAVAS, 2010, p. 75).

Esses pressupostos exigem reflexão acerca da concepção de ensino que norteará
projeto formativo que tenha intenção da profissionalização dos futuros professores.

2.2.2 Ensino e aprendizagem

O ensino diz respeito ao processo em que um indivíduo mais experiente interfere no
processo de aprendizagem de conhecimentos de outro indivíduo (QUEIROZ, 2008). O tipo de
ensino vai variar, no entanto, conforme os princípios filosóficos que o nortearem. Assim, há
várias formas de se conceber o ensino (MIZUKAMI, 1986) e isso quer dizer que uma
concepção de ensino pressupõe uma concepção de sociedade, de escola e de ser humano.
Do

ponto

de

vista

do

paradigma

cartesiano

racionalista,

o

ensino

é

tecnicista/instrucionista pautado pela fragmentação do conhecimento, materializando-se
através de currículos constituídos por disciplinas justapostas da mais geral para as mais
específicas. As relações entre as áreas de conhecimento ficam por conta dos estudantes, mas
na maioria das vezes, esses terminam com “uma cabeça bem cheia” ao invés de uma “cabeça
bem feita” (MORIN, 1999).
A perspectiva tecnicista busca a racionalização e a objetivação do ensino por ter como
pressuposto a objetividade e a neutralidade da ciência, gerando processo de ensino pelo viés
da técnica, do saber fazer suficiente para uma determinada profissão “sem questionamentos
adicionais nem aprofundamentos no conhecimento.” (SANTOS, A., 2005, p. 76). Esse tipo de
ensino está ancorado em uma visão reducionista que consiste em transmitir modelos a serem
reproduzidos pelos aprendizes. “O reducionismo é um recurso incorporado ao nosso modo de
pensar, trazido pelo princípio cartesiano de descontextualizar, simplificar e reduzir cada vez
mais, quando um fenômeno é complexo.” (DESCARTES, 1973). Isso faz com que o ensino
seja visto por esse paradigma como apenas método, sem se levar em consideração os
princípios pedagógicos que o envolvem e que a pedagogia resulta de uma relação entre
Filosofia, História, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Política, Economia, sendo um
campo complexo. Assim, resultando em conceito de ensino centrado na transmissão de
conhecimentos, em que o professor é o porta-voz do saber legitimado, único líder do processo
de avaliação heterônoma, responsável exclusivo pela gestão dos processos de ensino e
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avaliação, fomentando ensino de caráter instrucionista. O ensino instrucionista desenvolve
forma de pensar simplificadora, reducionista, visto que não estimula a aptidão de integrar, de
contextualizar, de pensar criativamente.
Na perspectiva da complexidade, a concepção de ensino aproxima-se das teorias
construtivistas (PIAGET, 1974) e interacionistas (VYGOTSKY, 1979). Esse tipo de ensino
força a contextualização, atende à necessidade cognitiva natural de se colocar um
conhecimento/objeto no seu contexto e situá-lo, desenvolvendo pensamento “ecologizante”
complexo que procura as relações e inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu contexto.
O ensino, nessa ótica, pode ser definido como ajuda ajustada, a partir das
características cognitivas e emocionais do estudante (ONRUBIA, 1999), ao aprendizado
intelectual, técnico, do saber fazer, de si mesmo, do outro e do conviver estética, política e
eticamente. Nesse processo, há o reconhecimento das interações existentes entre sujeito,
objeto e instrumentos de observação pelo paradigma complexo fazendo com que as pessoas
não mais sejam vistas como espectadores do mundo, mas sim como construtores da realidade
mediante ação-reflexão sobre ela, validando, assim, um ensino em a abordagem pedagógica
reflexiva. Esse ensino pressupõe um sistema de relações do qual fazem parte o professor, o
estudante e os objetos a serem conhecidos, apreendidos. Dessa forma, ensinar é, em essência,
trabalhar para estabelecer uma relação de um tipo particular, a pedagógica, uma relação em
que uma pessoa ajuda a outra na aquisição de novas capacidades (SAINT-ONGE, 2001). E,
segundo esse autor (SAINT-ONGE, 2001), o ensino sendo entendido como uma relação
cognitiva entre professor e estudantes.
Nessa visão, no contexto da graduação, o ensino é uma atividade intencional,
desenvolvida num contexto institucional, a qual pressupõe uma interação entre o professor e
os estudantes, objetivando mudanças que contribuam para profissionalização dos
sujeitos/estudantes (GARCIA, 1999). Remete-se então a Tardiff (2010), ao explicitar que
ensinar é desenvolver um programa de interações com os estudantes a fim de atingir metas,
envolvendo aprendizagem de conhecimento, valores, atitudes, formas de ser e de se
relacionar. Dessa forma, pressupondo um complexo processo de negociação de expectativas,
interesses, necessidades entre docente e estudantes. Concepção de ensinar essa que se
contrapõe a de ensino vinculado à obediência como no paradigma da racionalidade técnica
que se baseia em memorizar e repetir respostas conhecidas de antemão. Isso porque nessa
ótica, a capacidade de perguntar é muito limitada, entre outras razões porque se crê que é
unicamente o professor que ensina e os alunos aprendem (NAVAS, 2010). Já na visão da
complexidade, o conceito de ensino considera os princípios retroativo e recursivo, ou seja,
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docência e discência são processos relacionados e conectados, cujos resultados não dependem
da ação unilateral do docente ou do discente, mas sim da relação e dos processos de interação
que se estabelecem entre ambos (NAVAS, 2010). Processo em que há uma relação recursiva
entre ensino e aprendizagem, pois ambos são de natureza autopoiética enquanto que de forma
permanente produzem condições que tornam possíveis processos auto-eco-organizadores, em
que as pessoas ensinam e aprendem em interação ao estarem vinculadas ao contexto do objeto
de aprendizagem (NAVAS, 2010).
Na ótica da epistemologia da complexidade, o ensino está centrado na participação, na
problematização e para concretizá-lo um dos caminhos é a adoção ensino de caráter críticoreflexivo pela pesquisa. Como afirma Morin (2006, p. 20), “A reforma do ensino deve
conduzir à reforma do pensamento e a reforma do pensamento deve conduzir à reforma do
ensino.” Para Morin (1999), o ensino deve se preocupar em desenvolver um pensar complexo
rompendo com ensino tradicional que privilegia “a separação em detrimento da ligação, a
análise em detrimento da síntese.” (MORIN, 2006, p.26).
No âmbito da formação de professores, “a trilogia reflexão/investigação/crítica são os
pilares básicos das concepções teóricas que sustentam a formação inicial na base da
profissionalização.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 90) devendo, portanto,
estar presentes no ensino que é oferecido aos futuros professores.
O conceito de aprendizagem na ótica da teoria da complexidade deixa de ser
fundamentado pela teoria behaviorista, a qual aponta apenas para mudança de comportamento
pela internalização de hábitos mecânicos, para reprodução de conhecimento. Em contrapartida,
há a ideia de que aprender é um ato de autoria diretamente ligado ao processo de autonomização
do sujeito. Dessa forma, retomando a abordagem tripolar da autoformação (GALVANI, 2002),
segundo a qual todo ser humano nasce com potencial para aprendizagem, com capacidade de
adaptação e de auto-organização e, em sua interação com o meio natural e social, constrói
conhecimento, ao interiorizar as ações sobre o objeto e “não imitar este ou aquele modelo,
memorizar fatos ou ideias, absorver conteúdos [...].” (MORAES, 2010a, p. 143).
A perspectiva construtivista/interacionista (PIAGET, 1974; VYGOTSKY, 1984),
implícita nos processos de aprendizagem na ótica da complexidade, entende que esta acontece
quando o estudante age sobre conteúdos específicos e tem suas próprias estruturas construídas
em relação ativa com o objeto do conhecimento. Relação essa que produz transformações no
sujeito e no objeto, conforme princípio recursivo do pensamento complexo, segundo o qual
“os produtos e os efeitos são eles próprios produtores e causadores daquilo que os produz.”
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(MORIN, 1999, p.101). Assim, “[...] aprendizagem é uma construção. Pensar é o resultado
dessa construção, da ação sobre o objeto, de sua transformação, tendo como ponto principal o
próprio indivíduo, o educando sujeito ativo em processo permanente de construção.”
(MORAES, 2010a, p. 198). Esse conceito de aprendizagem ocorre em enfoque profundo em
processo em que há: “forte intenção de aprender; forte interação com o conteúdo; relação de
novas ideias com o conhecimento anterior; relação de conceitos com a experiência cotidiana;
relação de dados com conclusões; exame da lógica dos argumentos” (SOLÉ, 1999, p. 35).
A aprendizagem, nessa ótica, consiste na interpretação da realidade pelo sujeito a
partir de suas estruturas mentais, as quais são reconstruídas através de sua ação sobre os
objetos, indicando que “o instrucionismo não é possível, já que não existe movimento da
realidade de fora para dentro do cérebro.” (MORAES, 2008, p. 250). Dessa forma, se
aprendizagem é um processo de interpretação da realidade, em construção e reconstrução
(DEMO, 2008), inviabiliza-se conceituá-la como reprodução de conhecimento, como
resultado de processo instrucionista conforme o paradigma simplificador. “O instrucionismo
trata a aprendizagem como fenômeno linear: de cima para baixo, de fora para dentro, em
contexto autoritário da obediência weberiana.” (DEMO, 2008, p.134). Contrapondo-se a essa
concepção de aprendizagem, há uma face não linear da aprendizagem.
A face não linear da aprendizagem é particularmente notória em sua politicidade,
porque agrega a dinâmica das relações de poder e coloca na berlinda o processo de
formação do sujeito capaz de história própria. Como são irreversíveis os fenômenos
históricos, essa mesma propriedade aplica-se à aprendizagem, porque não é somente
histórica, como sobretudo é o expediente central para se poder fazer história
(DEMO, 2008, p. 136).

A aprendizagem é um processo auto-organizador, imprescindível ao fazer história,
fenômeno interpretativo da realidade em que o protagonista principal é o aprendiz: aquele que
é um “[...] sistema autopoiético, como expressão de processos de auto-organização, como
decorrência de fenômenos emergentes que implicam em ordem e desordem, equilíbrio e
desequilíbrio, o aprendiz, com toda sua corporeidade [...].” (MORAES, 2008, p.265).
A ideia de que a condição de ser aprendiz está ligada aos fenômenos que emergem do
contexto vai ao encontro do pressuposto da complexidade de acordo com o qual tudo está
relacionado e faz parte de uma mesma trama. Assim sendo, o contexto ganha relevância na
conceitualização de aprendizagem que se paute na autoria em detrimento da reprodução
mecânica. O aprendiz é um ser inserido no contexto social, não está isolado (PAPERT, 1986).
O aprendiz está imerso em uma realidade complexa que abarca dimensões complementares,
mergulhado em um contexto sociocultural que dá sentido a sua própria existência. O contexto
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interfere nos processos de aprendizagem, pois esta depende das circunstâncias criadas, “a
partir das quais os processos e as potencialidades dos sujeitos se revelam e novas qualidades
emergem e se destacam em relação às qualidades e propriedades anteriormente apresentadas.”
(MORAES, 2008, p. 300). Aprender é construir conhecimento em contexto, é criar
conhecimento abrindo espaço para que algo novo possa emergir. Enfim, aprender é ser autor e
não reprodutor de conhecimentos.
Outro aspecto importante para a concepção de aprendizagem como construção de
conhecimento é o conceito de mente incorporada de Varela (1997) que rompe com a visão
dicotômica entre mente e corpo um dos fundamentos do paradigma cartesiano centrada no
desenvolvimento intelectual desconsiderando a emoção, a corporeidade. O conceito de
mente incorporada de Varela coloca que a incorporação do conhecimento (a aprendizagem)
é realizada por um corpo considerado como contexto ou meio dos mecanismos cognitivos
(DEMO, 2008, p.91). Nessa visão, não cabe imaginar o aprendiz como um ser dotado de
olho descorporificado, mirando objetivamente a realidade, significando que “A
aprendizagem não se restringe somente ao cérebro, mas implica a totalidade do corpo
humano.” (MORAES, 2004, p.84).
A aprendizagem não pode, portanto, ser reduzida a comportamentos intelectuais, pois
comporta elementos emocionais, intuitivos, atitudinais, sociais, da corporeidade. Segundo
Damásio (1996), o que caracteriza o ser humano é a articulação entre a emoção e a razão,
portanto, aprender é aprender com todo o cérebro. Isso é o que Moraes (2004) denomina de
aprendizagem integral e que implica “[...] a globalidade do ser e acontece a partir de uma
causalidade circular que se manifesta em forma de espiral evolutiva que favorece de maneira
integrada a evolução do pensamento, da consciência, da inteligência e do espírito.”
(MORAES, 2004, p.84).
A aprendizagem integrada poderia ser descrita como o processo mediante o qual
vamos construindo novos significados das coisas e do mundo ao nosso redor, ao
mesmo tempo em que melhoramos estruturas e habilidades cognitivas,
desenvolvemos novas competências, modificamos nossas atitudes e valores,
projetando tais mudanças na vida, nas relações sociais e laborais. E isto baseado em
estímulos multissensoriais ou processos intuitivos que nos impactam e nos fazem
pensar, sentir e atuar (MORAES, 2004, p. 84).

O estudante/aprendiz deixa de ser visto como o reprodutor passivo de informações
para ser considerado como um ser de relações, contextualizado, “alguém que está no mundo e
com o mundo, cuja realidade lhe será revelada mediante sua construção ativa.” (MORAES,
2010a, p.138). Ele aprende enquanto se forma e se forma enquanto aprende, em processo
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reflexivo de autoformação. Assim, além da reflexão, há, como afirma Demo (2008, p.143),
mais dois componentes importantes da aprendizagem: a pesquisa e a elaboração própria. O
formando não é mais passivo, apenas receptor de conhecimentos, mas sim autor e produtor de
conhecimentos envolvido em seu processo de aprendizagem significativa.
Dessa forma, a concepção de aprendizagem na perspectiva da complexidade refuta a
ideia de aprendizagem como aquisição de conhecimento norteada pelo paradigma cartesiano,
como um fim em si mesmo, em processo no qual: “os conteúdos e as informações têm que ser
adquiridos, os modelos imitados.” Ótica em que aprender pressupõe uma relação do tipo
vertical entre professor estudante, na qual o primeiro detém o poder decisório quanto à
metodologia, conteúdo, avaliação, forma de interação (MIZUKAMI, 1986). Nessa visão, a
aprendizagem é tratada como um fenômeno linear, ou seja, de causa e efeito, e não como um
processo de construção e reconstrução do conhecimento, em relação recursiva entre o
estudante e o professor, entre eles e o contexto (DEMO, 2008). Segundo Solé (1999), a
aprendizagem do tipo reprodutivista tem um caráter superficial, caracterizando-se por:
intenção de cumprir os requisitos de uma tarefa; memorização da informação necessária para
provas; tarefa como imposição externa; ausência de reflexão sobre os propósitos ou
estratégias; foco em elementos soltos; os princípios não são distinguidos a partir de exemplos
(SOLÉ, 1999, p. 35). Já a aprendizagem de caráter construtivista é de enfoque profundo em
processo em que há: “forte intenção de aprender; forte interação com o conteúdo; relação de
novas ideias com o conhecimento anterior; relação de conceitos com a experiência cotidiana;
relação de dados com conclusões; exame da lógica dos argumentos” (SOLÉ, 1999, p. 35).
Considerando os pressupostos apresentados, a definição de aprendizagem na
perspectiva da complexidade remete a um processo de construção pessoal mediante o qual o
sujeito integra novos conteúdos de diversas naturezas em sua estrutura cognitiva-emocional
preexistente, e em consequência dessa integração, nasce uma nova estrutura cognitivoemocional, mais ampla e que permite dar conta das emergências em processo criativo que
resulta em produção de conhecimento (NAVAS, 2010).
Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser
(DELORS, 1998) fazem parte desse processo. Um primeiro entendimento do aprender a
conhecer diz respeito ao desenvolvimento de capacidades intelectuais, técnicas que
possibilitem uma autonomia de aprendizagem “o aprender a aprender". Outro sentido do
aprender a conhecer refere-se ao desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o
conhecimento, advindo de uma atitude investigativa, trata-se de pensar a origem desse
conhecimento, o contexto político, econômico, social em que foi produzido. Para assim,
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criticamente, poder, ao pensar o conhecimento, interpretar a realidade, buscando uma visão
global contextualizante. Aprender a fazer, por sua vez, traz a ideia de transformar a teoria
em ação, isto é, a aplicação do conhecimento em uma prática refletida e planejada
influenciada pelas reflexões filosóficas e postura ética. As habilidades de usar o
conhecimento de maneira original em situações específicas para atender a necessidades,
conectando, assim conhecimento com a realidade. O aprender a conviver diz respeito ao
saber cuidar de si, do outro, do ambiente, ou seja, a atitudes de respeito, compreensão,
afeto, ao participar de projetos coletivos, administrar conflitos. O aprender a ser relacionase ao desenvolvimento integral da pessoa: “inteligência, sensibilidade, sentido ético e
estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e crítico,
imaginação, criatividade, iniciativa.” (GADOTTI, 2000, p. 10).
Os modelos de formação docente traduzem-se em ensinar e aprender; e as diferentes
concepções de ensino e aprendizagem aqui apresentadas vão levar a um perfil de professor
com características distintas: ou a um professor tecnocrata (um profissional restrito),
formando-se em uma visão da racionalidade técnica, ou a um professor profissional pleno se
seu processo formativo ocorrer na perspectiva da complexidade.

2.2.2.1 Reflexão crítica
O termo reflexão origina-se do latim, dos vocábulos reflectere e reflexio que “significam
voltar para trás” e “recurvar” (INWOOD, 1997, p. 278). Reflexão é “em geral o ato ou o
processo por meio do qual o homem considera suas próprias ações.” (ABBAGNANO, 2007,
p.986). A reflexão no sentido lato seria a reflexão filosófica definida como:
[...] o movimento pelo qual o pensamento, examinando o que é pensado por ele,
volta-se para si mesmo ou pensando a si mesmo. É a concentração mental em que o
pensamento volta-se para si próprio para examinar, compreender e avaliar suas
ideias, suas vontades, seus desejos e sentimentos (CHAUÍ, 2005, p. 20).

A reflexão filosófica organiza-se a partir de três grandes conjuntos de questões: 1. Por
que pensar, dizer e fazer algo? 2. O que se quer pensar, dizer, e fazer? 3. Para que pensar,
dizer e fazer? Qual é a intenção ou a finalidade do que se pensa, diz-se e faz-se? (CHAUÍ,
2005).
O pensamento filosófico (reflexivo) proporciona a atitude crítica frente à realidade
porque “começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do dia-a-dia que passam a ser
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avaliados racional e criticamente.” (CHAUÍ, 2005). No entanto, no campo político-ideológico
pode-se identificar, além dessa noção crítica de reflexividade, uma concepção de reflexão de
cunho neoliberal (FREITAS, 2005), embora, tanto na dimensão crítica, quanto na dimensão
neoliberal, a reflexão seja considerada como potencialidade intrínseca ao ser humano. Sob a
égide neoliberal, a reflexividade é usada como condição de inserção e permanência no processo
de produção e consumo de bens materiais (LIBÂNEO, 2005). Há uma condição reflexiva na
modernidade que exige que os seres humanos se apropriem reflexivamente do conhecimento e
se mantenham em contato com as bases daquilo que fazem (GIDDENS, 1990).
A reflexão no processo de aprendizagem precisa ser sustentada pela crítica referindose à “capacidade de aprender de modo construtivo e atribuir significados, gerada no marco de
uma cultura da aprendizagem com o fim de construir novas formas culturais que modifiquem,
simbólica e realmente, o mundo em que vivemos” (POZO, 2002, p. 161). Esse tipo de
aprendizagem que traz a reflexão para o ensino exigindo “[...] por parte do aluno uma
participação mais ativa, uma atitude mais crítica em relação ao pensamento convencional,
mais imaginação e criatividade [...].” (BIGGE, 1977, p.324).
A reflexão, no âmbito da formação de professores, relaciona-se à capacidade de
pensar, à intencionalidade e ao empoderamento dos sujeitos frente à realidade (PIMENTA;
GHEDIN, 2010). Nesse âmbito, Kelchermans (2009, p.91), afirma que “a prática reflexiva
deve ir além do nível de acção até o nível das crenças, das ideias, do conhecimento e dos
objectivos subjacentes – ou da autocompreensão e da teoria educacional subjetiva.”
Necessária para esse autor (KELCHERMANS, 2009) é a reflexão crítica profunda, o que
implica em “uma abordagem contextualizada na qual as particularidades do contexto de
trabalho são, por um lado, cuidadosamente tidas em consideração, mas, por outro,
fundamentalmente, questionadas.”
O conceito de reflexão, segundo Schön (2000), converge para os princípios
holográfico, organizacional-sistêmico e dialógico da teoria da complexidade, pois ajuda a
pensar a dimensão técnica da formação de professores em contexto da prática (diferente de
tecnicista). Schön defende formação através de reflexão ancorada no contexto da prática
profissional em um processo de se conhecer na ação, um professor prático reflexivo. A
reflexão-na-ação é aquela que acontece no próprio discurso da ação profissional, dizendo
respeito ao:
[...] refletir no meio da ação sem interrompê-la. Em um presente da ação, um
período de tempo variável com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na
ação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova forma ao que estamos
fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria que em casos como este, refletimos na
ação (SCHON, 2000, p. 32-33).
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A crítica alimenta a reflexão e é alimentada por ela. O pensar complexo necessário à
atuação profissional docente pressupõe a reflexão crítica, assim esta deve ser estimulada por
projetos formativos. O termo crítica refere-se ao processo mental que envolve a ação de
pensamento especialmente, do próprio juízo. Exercer a crítica, portanto, implica “submeter
nossos conhecimentos, nossos valores e nossas crenças ao tribunal da razão.” (COMTESPONVILLE, 2003, p. 134). A tarefa da crítica é positiva e negativa ao mesmo tempo.
Negativa enquanto restringe o uso da razão; positiva porque, nesse processo de restrição,
garante à razão o direito da crítica. Para Hegel, de acordo com Abbagnano (2007, p.260), a
crítica diz respeito não ao fato de se aprender a nadar fora d’água, mas “de analisar os
movimentos do nado para determinar as possibilidades efetivas que ele oferece comparandoas às outras, fictícias que levariam ao afogamento.”
Em seu dicionário pedagógico, Queiroz (2008, p.75) explica que crítica refere-se à
“apreciação, exame de acordo com critérios [...]. Em educação é comum a ação crítica das
atividades realizadas, com o objetivo de apreciar seu conteúdo, metodologia, valor ou eficácia.”
O pensar crítico é aquele que “1) facilita o julgamento pois 2) fundamenta-se em
critérios, 3) é autocorretivo, e 4) é sensível ao contexto.” (LIPMAN 2001, p. 172). Uma
relação entre critérios/princípios e julgamento compõe o processo desse pensamento
(LIPMAN 2001, p. 173). “O pensar crítico é, portanto, o pensar que emprega tanto os critérios
quanto é aquele que pode ser estimado por recorrer aos critérios”, leva e é orientado pelos critérios,
sendo autocorretivo e sensível ao contexto (LIPMAN, 2001, p.279), opondo-se ao pensar
acrítico/fraco que é “amorfo, arbitrário, capcioso, acidental e não estruturado.” (LIPMAN,
2001). Assim, ao pensar criticamente:
[...] estamos nos esforçando por pensar não só racionalmente, mas também
imparcialmente. Ou seja, estamos tentando fazer a mediação entre diferentes
argumentos a partir de diferentes pontos de vista, e estamos, ao mesmo tempo,
tentando ser sensíveis ao contexto único no qual nos encontramos, buscando ainda
ser leais aos ideais e princípios com os quais estamos compromissados. Neste
processo, nosso pensamento é orientado tanto por critérios quanto por valores
(LIPMAN, 2001, p. 229).

Os pressupostos apresentados revelam que a reflexão crítica é elemento fundante na
formação e ensino na ótica da complexidade. Levando-se em consideração que, conforme
esse paradigma, a pesquisa é elemento essencial nos processos de aprendizagem como
construção de conhecimento pelo aprendiz, pode-se concluir que a reflexão articulada à
pesquisa representa caminho profícuo para ações formativas docentes.
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2.2.2.2. Pesquisa e conhecimento

A pesquisa está sendo aqui entendida como diálogo inteligente com a realidade, como
princípio científico e educativo fazendo parte de processo formativo emancipatório em que
“se constrói o sujeito histórico autossuficiente, crítico, participante capaz de reagir contra a
situação de objeto e de não cultivar os outros como objeto.” (DEMO, 2006, p.42). Ao definir
a pesquisa como diálogo inteligente com a realidade, Demo (2006) diz que ela não se
restringe a mera reprodução de conhecimento, mas sim como aprendizagem, o que em sua
acepção mais simples, pode significar “conhecer, saber, informar-se para sobreviver, para
enfrentar a vida de modo consciente.” O ensino pela pesquisa está ligado ao pressuposto de
que, para aprender,
[...] o aluno tem de pesquisar, não só para produzir conhecimento próprio, mas
principalmente para se formar de maneira adequada. Pesquisa não se reduz a
conhecimento de ponta, mas é, antes de tudo, ambiente de aprendizagem (DEMO,
2009, p. 78).

O ensino com pesquisa é aquele em que a aprendizagem somente se realiza caso o aluno
seja um sujeito investigador com ajuda do professor (CASTANHO, 2005) e propicia a
articulação entre teoria e prática nas ações formativas docentes. Conforme esse autor, “O ensino
com pesquisa leva o aluno à aquisição dos processos e procedimentos de produção de
conhecimentos, e não apenas aos produtos dessa processualidade”. (CASTANHO, 2005, p. 88).
No campo da formação inicial de professores, a “Pesquisa deve ser vista como
processo social que perpassa toda vida acadêmica e penetra na medula do professor e do
aluno.” (CASTANHO, 2005, p.36). A formação pela pesquisa promove a superação da
dicotomia entre o fazer e o pensar ocasionada pela forma com que os cursos de formação são
estruturados trazendo primeiro as teorias e, de forma desarticulada, as práticas em um
segundo momento do curso (ESTEBAN; ZACCUR, 2002).
Na perspectiva da complexidade, a pesquisa aparece como elemento fundante da
aprendizagem solicitando que o ensino estimule a atitude investigativa dos aprendizes. Há
várias possibilidades de articulação entre ensino e pesquisa em processos de formação
docente, tais como: a pesquisa como um dos eixos do curso; a inclusão de pesquisas na escola
a partir dos conteúdos específicos das disciplinas; a introdução de pesquisas dos próprios
formadores nos temas trabalhados em sala a fim de ensinar a metodologia da pesquisa e
levantar problematizações que gerem projetos de pesquisa (ANDRÉ, 2010). A pesquisa em
colaboração é também um caminho e pode ser realizada recorrendo-se a diferentes
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metodologias e instrumentos: resgate da memória educativa (LIMA, M., 1995); a combinação
da etnografia com a pesquisa-ação (PASSOS, 1997); o diário reflexivo (ZABALZA, 1994); a
leitura crítica da prática (DIETZCH, 1999).
A reflexão teórico-filosófica sobre conceitos, ideias, bem como a apresentação de um
problema para análise, interpretação e solução são formas de pesquisa que podem ser
utilizadas como estratégias de ensino para formação inicial de professores (GARCIA, 1999).
Isso pode ocorrer tomando-se como ponto de partida os problemas emergentes da prática
envolvendo os futuros professores, podendo articular-se à pesquisa-ação e a aprendizagem
experiencial provocando movimento reflexivo tendo o docente formador como instigador de
reflexões críticas (ALARCÃO, 2003).
Outra possibilidade de ensino com pesquisa é a utilização do método (auto) biográfico
(NÓVOA; FINGER, 2010), o qual possibilita a pesquisa de si mesmo pelo futuro professor.
Conforme Passegi et al (2006, p. 257), “o professor ao narrar, oralmente e por escrito, suas
experiências profissionais, modifica as representações de si e de sua prática pedagógica”. A
utilização do método autobiográfico permite considerar as várias realidades/diversidades
presentes em uma sala de aula de maneira autoral, contemplando o princípio da reintrodução
do sujeito do conhecimento:
El principio de la re-introducción del sujeto cognoscente em los procesos de
ensenanza-apredizaje resulta especialmente fundamentador em aquellas acciones
dirigidas a construir um curriculum aberto a la complehidad a partir de problemas
reales de caráter social, político, ecológico y psicológico descubiertos por los sujetos
que aprenden y enseñan y no bajo el tradicional y burocrático enfoque basado em los
contenidos disciplinares. Mediante diversas técnicas y procedimentos como la
autobiografia razonada, las historias de vida y los diarios, podemos por em marcha
procesos dialógicos y reflexivos capaces de generar conocimento a partir de las
experiências personales de lo sujetos que al ser ilustradas y analizadas com las
teorias disponibles y a partir de la Interacción, se constituye en uma fuente
inagotable de investigación, de autoconocimiento [...] (NAVAS, 2010, p. 99).

Assim, a pesquisa como estratégia didático-pedagógica é “um potente recurso
formativo a ser acionado permanentemente na base formativa inicial e continuada dos
professores em formação.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 172). Para esses
autores, “A aprendizagem como pesquisa se converte em parte do processo formativo, de
forma gradativa, permitindo o vínculo entre saber e mudar, criar, transformar, e ir da teoria
à prática”. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 172). Isso significa que a adoção
de ensino em abordagem crítico-reflexiva pela pesquisa contempla o objetivo de
desenvolver o pensamento complexo dos futuros professores, necessário para que se
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coloquem como profissionais. Isso não seria possível por meio de formação que adote
ensino de caráter tecnicista.
O ensino na lógica do paradigma emergente da complexidade/da profissionalização
docente valoriza o contexto real da prática profissional passando este a ser o lócus
privilegiado, tomando como fio condutor as situações-problema da profissão como base dessa
formação (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). A adoção de situações-problema do
campo profissional como um dos eixos da formação permite arquitetar ensino que instigue o
desenvolvimento do pensamento complexo que se concretiza pela articulação de
conhecimentos a fim de criar soluções para determinadas situações que emergirem do
contexto, objetivando a profissionalização do futuro professor. Concepção de conhecimento
que se contrapõe à da lógica cartesiana e que neste texto considera-se importante destacar.
O conhecimento na ótica do paradigma simplificador é tido como verdade pronta,
acabada, absoluta, como cópia de uma realidade estática, como resultado da percepção do
mundo exterior de acordo com a visão empirista. Assim, “o conhecimento apreendido não é
senão uma cópia da estrutura real do mundo, a marca que as sensações deixam na tabuinha de
cera inicialmente imaculada.” (POZO, 2002, p.44). O conhecimento visto então como fruto da
percepção neutra do objeto de forma correspondente, o que “aceita que tudo o que fazemos e
conhecemos é um reflexo fiel da estrutura do ambiente, e corresponde fielmente à realidade.”
(POZO, 2002, p. 45). Assim, o conhecimento origina-se na percepção, o que se difere do
conceito de conhecimento na ótica da complexidade que entende que ele se origina da ação do
sujeito, logo:
[...] não é algo que se transmite, que provém da sensação e da percepção, mas sim
algo que se constrói por força da ação do sujeito sobre o objeto, sobre o meio físico
e social e pela repercussão dessa ação sobre o sujeito. A atividade do sujeito sobre o
objeto é compreendida como ação assimiladora do sujeito que transforma o objeto e
ação de acomodação mediante a atuação transformadora do sujeito sobre si mesmo
(MORAES, 2010b, p. 91).

Essa concepção vai ao encontro da teoria freireana segundo a qual conhecimento
decorre de uma relação dinâmica, recursiva e indissociável entre sujeito e objeto.
Como tudo na realidade está em movimento, em fluxo, qualquer evento, objeto,
entidade ou atividade é uma abstração de uma totalidade desconhecida em
movimento fluente. Para ser coerente, é preciso também reconhecer que o
conhecimento está em processo, que é uma abstração extraída de um fluxo total e
único, que já não constitui um conjunto de verdades fixas, imutáveis, mas sim partes
de uma forma abstraída de um processo de vir a ser, que faz com que não haja
elemento do conhecimento que seja absolutamente invariante (2010a, p. 139, grifo
nosso).
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Dessa forma, a uma visão cartesiana de conhecimento como reprodução da realidade,
segundo a mecânica cartesiana de causa e efeito, contrapõe-se a noção de conhecimento como
“resultado de uma interpretação em andamento que emerge de nossas capacidades de
compreender.” (DEMO, 2008, p. 95). Tal concepção de conhecimento abarca a posição
defendida por Varela (1997, p. 9) segundo a qual “cognição não é a representação de um
mundo pré-dado por uma mente pré-dada, mas antes é o enativamento de um mundo e de uma
mente na base de uma história da variedade de ações que o ser humano exerce no mundo.”
Isso em consonância com o princípio holográfico de acordo com o qual não apenas a parte
está no todo, mas o todo está nas partes, do qual derivam o princípio da complementariedade
e o da transdisciplinaridade, significando que o macro e o micro estão vinculados sinalizando
que o conhecimento materializa-se através de uma rede de relações. O que remete à ideia de
conhecimento em rede cujo pressuposto básico:
[...] é de que os conhecimentos disciplinares, assentados na visão moderna de razão,
devem ceder lugar aos conhecimentos tecidos em redes relacionadas à ação
cotidiana. O conhecimento se constrói socialmente, não no sentido da assimilação da
cultura anteriormente acumulada, mas no sentido de que ele emerge nas ações
cotidianas, rompendo-se com a separação entre conhecimento científico e
conhecimento cotidiano (LIBÂNEO, 2005, p.38).

O conhecimento é construído pelos sujeitos em interação, tanto em interações com o
objeto como nas interações com outros sujeitos, demonstrando que a troca intelectual e o
diálogo são necessários ao desenvolvimento da aprendizagem e do pensamento (MORAES,
2008). O conhecimento na visão da complexidade é construído em processo interativo,
revelando assim a dimensão construtivista/interacionista desse paradigma que se contrapõe à
ideia de ensino como transmissão de conhecimento e aprendizagem como reprodução
mecânica de conhecimento conforme aborda o tópico seguinte.
No contexto da formação inicial pelo viés da profissionalização, o docente dos cursos
de Pedagogia é responsável por mediações didático-pedagógicas que contribuam para
processo formativo de um professor com perfil profissional. É nesse contexto que se afirma a
relevância da mediação didático-pedagógica já que o ensino se concretiza através dela. Assim,
passamos a tratar do conceito de mediação didático-pedagógica em virtude de sua importância
para este estudo.
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2.3 MEDIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE
A mediação7 sobre a qual objetivamos refletir é aquela promovida pelos docentes que
atuam em processo formativo na graduação em Pedagogia, focando na formação inicial de
professores profissionais/pedagogos. O emprego da adjetivação “pedagógica” prende-se à
intenção de colocar em relevo os princípios filosóficos, estéticos, políticos, éticos que
subjazem ao ensino promovido pelo professor através de suas mediações, pois é o caráter
pedagógico que introduz o elemento diferencial nos processos educativos que se manifestam
em situações históricas e sociais concretas e que marca as intenções e interesses que estão por
detrás de propostas educacionais (LIBÂNEO & PIMENTA, 2006).
A mediação didático-pedagógica refere-se a intervenções docentes contemplando as
dimensões: filosófica, social, política, ética, científica, técnica, estética. Relação em que o
professor se coloca como mediador. Segundo D’Ávila (2008, p. 24):
O professor, na sua arte de ensinar, medeia essas relações mais amplas, assim como
as relações que se fazem presentes no exercício diário do magistério, naquilo que ele
tem de mais essencial: a relação entre os alunos e os objetos de conhecimento.

Assim, a mediação didático-pedagógica pode ser compreendida como a relação que o
professor intencionalmente estabelece entre os estudantes e os objetos de conhecimento a
serem apreendidos, ou seja, aquela que conecta o sujeito aprendiz ao objeto de conhecimento
(D’ÁVILA, 2008). O radical grego mésos e o latino mediativo fazem parte da etimologia do
termo mediação. Mésos refere-e ao que está colocado no meio, designando também o sinal de
igualdade entre duas proporções. To meson significa do termo médio e o meio entre vários
objetos, o centro de algo. O radical latino mediativo quer dizer intercessão ou intermédio,
aquilo que está entre duas partes estabelecendo uma relação entre elas. Mediação designa-se
como “Interferência, ação de um mediador. Relação estabelecida entre duas coisas, pessoas,
fenômenos ou conceitos, por intermédio de uma terceira coisa, pessoa, fenômeno ou conceito.
O mediador, portanto, é o sujeito que promove a intervenção mediadora.” (QUEIROZ, 2008,
p.171). Em educação,
[...] podemos designar como mediador: 1º. o professor, que faz a mediação entre o
aluno e o objeto de estudo; 2º. o conhecimento intermediário, pelo qual é possível se
compreender um outro conteúdo de forma indireta; 3º. o método, que torna um
conhecimento compreensível (QUEIROZ, 2008, p.171).).

7

Este tipo de mediação será a partir de agora referenciada como mediação didático-pedagógica ou
mediação docente, termos que passam a ser sinônimos neste trabalho.
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A mediação didático-pedagógica é aquela que liga o professor à relação existente entre
o estudante e o objeto a ser aprendido, ou seja, ao processo em que o sujeito aprendiz assimila
o objeto, denominado por Lenoir (1999 apud D’ÁVILA, 2008), de mediação cognitiva.
Assim, a apreensão inteligente do objeto de conhecimento não ocorre de forma imediata, mas
é mediatizada pela operação mental do sujeito que o conceitua (D’ÁVILA, 2008). Nesse
processo, o professor é responsável por ensino que se concretiza através de suas mediações,
objetivando promover o encontro entre o estudante e o objeto do conhecimento (D’ÁVILA,
2008, p.77). “A mediação didática, por assim dizer, consiste em estabelecer as condições
ideais à ativação do processo de aprendizagem.” Intervenção educativa que abarca:
[...] um conjunto de interações e, como sistema didático, se insere em sistemas mais
largos. Depende, pois de uma relação de caráter psicopedagógico estabelecida de
modo disciplinar ou interdisciplinar entre o professor e os objetos de conhecimento.
[...] A ação pedagógica, então, efetua um movimento, uma passagem, na qual uma
totalidade se transforma em outra. A mediação didática, por sua vez, se desenvolve
através dessa ação, onde se situam o professor e seus instrumentos de ensino [...]
(D’ÁVILA, 2008 p.39-40).

O desejo é a força motriz que impulsiona o processo de mediação cognitiva ou seja,
deseja-se apreender aquele objeto e assim é acionada a mediação cognitiva do estudante. O
desejo do estudante, por sua vez, pressupõe o reconhecimento de um desejo de outro,
significando que o desejo humano é essencialmente uma ação dirigida ao reconhecimento por
outro desejo (LENOIR, 1999 apud D’ÁVILA, 2008). Dessa forma, o desejo de aprender de
um estudante não viria somente pela qualidade do objeto a ser apreendido, mas através do
desejo do outro, do professor (LENOIR, 1999 apud D’ÁVILA, 2008). Pressuposto
importantíssimo para a mediação didático-pedagógica, já que consiste em criar boas
condições para ativar e apoiar o processo de mediação cognitiva. Nesse processo, o professor
como mediador passa a ser “um sujeito capaz de provocar uma relação de encantamento, de
sedução, entre os aprendentes e objetos de conhecimento.” (D’ÁVILA, 2008, p. 41).
A mediação didático-pedagógica possui caráter histórico-cultural do desenvolvimento
humano e é prática social dialógica, mediada pela linguagem, e pedagógica, mediada pelo
outro (PEREZ; CASTILHO, 1999, p. 10). Significando um abrir caminhos a novas relações
dos estudantes em direção a conteúdos de natureza conceitual, atitudinal e procedimental
articulados a suas ações como sujeitos históricos na realidade em que estão inseridos e
envolvendo dialogar:
[...] permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar
experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas
orientadoras; auxiliar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento
quando o aprendiz não consegue se conduzir sozinho; garantir a dinâmica do
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processo de aprendizagem; propor situações-problemas e desafios; desencadear e
incentivar reflexões; criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde
nos encontramos, nos mais diferentes aspectos; colaborar para estabelecer conexões
entre o conhecimento adquirido e novos conceitos, fazendo a ponte com outras
situações análogas; colocar o aprendiz a frente com questões éticas, sociais,
profissionais, conflituosas por vezes; colaborar para desenvolver crítica com relação
à quantidade e validade das informações obtidas; cooperar para que o aprendiz use e
comande as novas tecnologias para aprendizagem e não seja comandado por elas ou
por quem as tenha programado; colaborar para que se aprenda a comunicar
conhecimentos, seja por intermédio de meios convencionais, seja mediante novas
tecnologias (MASETTO, 2012, p. 49).

A mediação docente é um ato político ao qual subjazem princípios filosóficos, não há
neutralidade mesmo que o professor não tenha consciência a serviço de que está seu ato
mediacional. Na perspectiva da complexidade, ela pressupõe a ação de um docente que ajuda a
desenvolver no aluno a curiosidade, a motivação, a autonomia e o gosto pelo aprender. A
mediação docente, nessa ótica, é processo comunicacional, em que se constroem significados,
tendo como objetivo ampliar possibilidades de diálogo e o desenvolvimento de negociação
significativa de processos e conteúdos em ambientes educacionais, visando também a incentivar
a construção de um saber relacional, contextual, que se gera na interação entre professor e aluno
(SHECHTMAN, 2009). Ela deve valorizar a presença enriquecedora do outro, mas também a
humildade e a abertura ao reconhecer a presença das múltiplas realidades, a provisoriedade do
conhecimento, bem como a presença do aleatório (MORAES, 2008).
A mediação didático-pedagógica nessa perspectiva desenvolve habilidades de
pensamento do sujeito, a fim de promover autonomia e assim podemos compreendê-la “como
uma posição humanizadora, positiva, construtiva e potencializadora no complexo mundo da
relação educativa.” (TÉBAR, 2011, p. 74). Ela envolve, portanto, operações lógicas que
objetivam a ativação dos processos mentais e emocionais dos estudantes e operações
estratégicas que buscam influenciar o andamento da aprendizagem, estimulando as atividades
intelectuais e emocionais (HYMAN, 1974).
No contexto do curso de Pedagogia, a mediação deve ensinar o futuro professor a
pensar de forma complexa, ao mesmo tempo em que são ensinados conteúdos da área
profissional: conceituais, práticos, atitudinais, tanto no campo disciplinar, quanto no campo
pedagógico. O professor deverá conhecer a área disciplinar que irá ensinar, bem como ser
capaz de fazer a transposição didática desse conteúdo de forma crítico-reflexiva, o que
envolve criação, planejamento, preparação de atividades, avaliação, relação com os
estudantes, com os colegas, pais, em atitude investigativa constante. Assim, como aconselham
Monereo & Pozo (2009), ao abordarem o que se deve ensinar a estudantes universitários para
que se tornem profissionais, os docentes dos cursos de Pedagogia precisam investir em
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mediações que desenvolvam habilidades para resolução de problemas; habilidades
interpessoais e de trabalho em grupo; as metacognitivas de autoconfiança, autoavaliação; às
relativas ao ser capaz de manter o aprendizado ao longo da vida; as acadêmicas de ler, ouvir,
tomar notas; de investigação tais como: observar, hipotetizar, analisar, buscar informações,
valorar, utilizar instrumentos de pesquisa; sociais: cooperar, saber discutir, defender suas
próprias ideias, trabalhar em equipe, resolver conflitos. Tudo isso no contexto do campo
profissional da Pedagogia que requer relacionar diferentes campos disciplinares, teoria e
prática em constante pensamento complexo.
Assim, o docente dos cursos de Pedagogia nos processos de formação inicial de
professores é responsável por expor, definir, explicar, comparar, associar, justificar,
questionar, verificar, encorajar, avaliar, mobilizar, ensinando através de mediações didáticopedagógicas que estimulem o desenvolvimento do pensamento complexo; promovam a
autoformação/autoconhecimento; estimulem o desenvolvimento da inteligência interpessoal
em ensino que tem como base a trilogia reflexão, crítica e investigação no contexto da prática
profissional. Ele deverá fomentar mediação pela problematização, utilizando-se da pedagogia
da pergunta (FREIRE; FAUNDEZ, 1985), desenvolvendo o hábito da indagação, da
curiosidade, de espantar-se.
O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível, a pergunta e a resposta a
ações que foram praticadas ou não a ações que podem vir a ser praticadas ou
refeitas. [...] Parece-me fundamental esclarecer que a tua defesa e a minha, do ato de
perguntar, de maneira nenhuma tomam a pergunta como um jogo intelectualista.
Pelo contrário, o necessário é que o educando, ao perguntar sobre um fato, tenha na
resposta uma explicação do fato e não a descrição pura das palavras ligadas ao fato.
É preciso que o educando vá descobrindo a relação dinâmica, forte viva, entre
palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão. [...] O importante é que esta pergunta
sobre a pergunta, ou estas perguntas sobre as perguntas, e sobre as respostas, esta
cadeia de perguntas e respostas, enfim, esteja amplamente vinculada à realidade, ou
seja, que não se rompa a cadeia. Porque estamos acostumados ao fato de que essa
cadeia de perguntas e respostas, que não fundo não é senão o conhecimento, rompese, interrompe-se, não alcança a realidade. O que exigimos é que, havendo perguntas
mediadoras, elas sejam sempre uma ponte entre a pergunta primeira e a realidade
concreta (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 49-51).

A mediação didático-pedagógica na perspectiva da complexidade ocorre quando o
docente mediador promove o diálogo. O diálogo é a conexão entre o sujeito aprendiz, o
objeto a ser conhecido e o professor que ajuda o estudante a conhecer esse objeto (SHOR;
FREIRE, 1986):
O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses dois sujeitos cognitivos,
levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a confirmação conjunta do
professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o objeto de estudo.
Então, em vez de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse
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fixa do professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto.
[...]. O diálogo não existe num vácuo político. Não é um “espaço livre” onde se
possa fazer o que quiser. O diálogo está dentro de algum tipo de programa e
contexto. Esses fatores condicionantes criam uma tensão para alcançar os objetivos
que estabelecemos para a educação dialógica. Para alcançar os objetivos da
transformação, o diálogo implica responsabilidade, direcionamento, determinação,
disciplina, objetivo (SHOR; FREIRE, 1986, p. 126-127).

Essa mediação ocorre em fluxo de criação coletiva em que o professor é um artista que
cria caminhos vários para refletir criticamente juntamente com os estudantes sobre os
conhecimentos já aprendidos, desenvolvendo pensamento criativo. O professor mediador
pode ser considerado um dramaturgo, ao escrever roteiros libertadores para sala de aula
(SHOR; FREIRE, p. 41), e nesse processo:
[...] ocupa um lugar central na criatividade da aula pelas suas possibilidades de
desenvolver, com criatividade, os principais aspectos de seu trabalho pedagógico, e
essencialmente pela sua contribuição para a criação de um clima social participativo,
reflexivo, produtivo, criativo e inovador; e também por seu papel na valorização e
no incentivo de uma aprendizagem centrada na produção própria, na personalização
do conhecimento e no desenvolvimento do aluno como sujeito de sua aprendizagem,
no seu caráter ativo e transformador (MARTÍNEZ, 2010, p.122).

Assim sendo, a mediação didático-pedagógica é ação docente com objetivo de
provocar a conexão do estudante com o objeto do conhecimento, seduzindo, provocando
encantamento por esse objeto pelo próprio encantamento do professor, o qual é responsável
por abrir caminhos, provocar diálogo, problematizar, valorizar a presença do outro,
reconhecer as múltiplas dimensões que fazem parte dos processos de construção de
conhecimento pelo estudante e, dessa forma, concebe-se:
[...] mediación pedagógica el tratamento de contenidos y las formas de expresión
de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte
de una educación concebida como participación, creatividad, expressividade y
relacionalidad (PÉREZ e CASTILLO, 2007, p. 70, grifo dos autores)

Mediação didático-pedagógica que atende à formação que se paute pelo pilar
composto pela auto, hetero e ecoformação, que se articula aos conceitos de aprendizagem
como construção de conhecimento pelo estudante, de ensino como ajuda do professor nessa
construção e que tem como alicerce a reflexão crítica pela pesquisa do campo de atuação
profissional, ou seja, a escola. Mediações pelas quais perpassam a reflexão, a crítica e o
espírito investigativo que devem ser instigados pelo docente mediador. Aprendizagem que se
pode definir pelas palavras de Masetto (2012, p. 45) como processo de crescimento e
desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, abarcando as dimensões do conhecimento,
afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes e valores. Isso contemplando
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aprendizagem integrada (MORAES, 2004), ou seja, a pessoa do estudante, rompendo com a
visão dicotômica entre mente e corpo, considerando, portanto, a emoção, a corporeidade, além
do intelecto.
A mediação didático-pedagógica na perspectiva da complexidade articula, portanto, a
mediação entre o estudante e os conteúdos conceituais e procedimentais; a mediação entre o
estudante e o conhecimento de si mesmo; a mediação da interação grupal. Ela tem como
pressuposto o estudante como um sistema auto-eco-organizador, ou seja, um sistema
autopoiético, levando em consideração, no caso dos cursos de graduação, o contexto
profissional dos egressos. Norteada pela pedagogia do diálogo (FREIRE, 1987), bem como
pela pedagogia da diferença (GALEFFI, 2003).
O diálogo coloca-se como condição essencial do mediar para promover aprendizagem
na ótica da teoria da complexidade, visto que a partir do princípio hologramático,
compreende-se que a dialogicidade é o coração da visão complexa da realidade. O diálogo,
como preconiza Freire (1987), é a prática da liberdade e “[...] é este encontro dos homens,
mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo não se esgotando, portanto, a relação eu-tu. [...]
o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto
homens.” (FREIRE, 1987, p. 80).
Ele é imprescindível em processos formativos que almejam desenvolver criticidade e
se inicia na busca do conteúdo a ser aprendido pelos estudantes quando o docente mediador se
pergunta sobre o que vai dialogar (FREIRE, 1987, p. 83) e, nesse sentido:
[...] é um caminho de observação coletiva de como os valores e intenções escondidas
podem controlar nossos comportamentos, e como diferenças culturais
desapercebidas podem entrar em conflito e oposição sem que nos apercebamos do
que está ocorrendo. Desta maneira, o diálogo pode ser visto como uma arena onde
acontece o aprendizado coletivo e da qual pode nascer um ampliado e crescente
senso de harmonia, camaradagem e criatividade (BOHM, 1991, p.11).

A mediação didático-pedagógica na perspectiva da complexidade está comprometida
com a criação de condições para que o diálogo aconteça em sala de aula, tendo como
pressuposto que na:
[...] vivência do diálogo ninguém objetiva fazer prevalecer o seu ponto de vista
particular, assim como ninguém está tentando ganhar, pois no seu exercício todos
ganham se alguém ganhar. Por outro lado, todos ganham quando qualquer erro é
descoberto por parte de um dos participantes. [...]. O diálogo instaura um sentimento
de grupo e uma compreensão que torna possível o nascimento de uma comunhão, de
uma relação de respeito genuíno pelo outro. O diálogo inaugura o espaço da
autêntica aceitação da diferença no outro (SOARES, 2005, p.129-131).
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Esse tipo de mediação considera o princípio dialógico da complexidade e, nessa
ótica, privilegia o integrar o diverso, incluir o diferente, unir os opostos que há em cada
um dos elementos dos processos de ensino e aprendizagem, em outras palavras: “[...]
significa também vivir plenamente procesos de intercambio, cooperación, escucha,
expresión, atención, reconocimiento, mirar u admirar, de y recibir, de solidaridad em
suma.” (NAVAS, 2010, p. 95).
Assim, mediações docentes através do diálogo necessitam de uma pedagogia da
diferença que, segundo Galeffi (2003), evita enxergar a diferença como desigualdade, mas
sim como elemento fundante da identidade. Na lógica da pedagogia da diferença, identidade e
diferença são mutuamente determinadas, existe a diferença como diferença, esta alimenta a
identidade, pois as pessoas são participantes da mesma gênese, visto que ninguém é igual a
ninguém (GALEFFI, 2003). Isso significa pensar a identidade conforme pressupostos da
teoria da complexidade (princípio dialógico e hologramático), ou seja, pensar a identidade
como constelação, como uma dimensão quântica, subquântica, porque muitos elementos
constituem a mesma identidade. Significa pensar a identidade como diferença, tendo como
consequência enxergar as relações humanas dentro da ótica do comum-pertencimento, ou
seja, o diálogo como base da construção da identidade, pois cada pessoa precisa do outro para
se autoconstituir. Isso remete a processos formativos que têm como pilares a auto, a hétero e a
ecoformação.
Na identidade, portanto, o que está em jogo é sempre uma relação com, o que é bem
diferente de se pensar o igual a partir da polarização metafísica, onde uma das partes
da relação se mostra como princípio fundante e a outra como princípio derivado.
Quando, então, se diz que algo é segundo seu princípio de identidade, ou este algo se
encontra fundado na sua diferença ou não passará de mera figuração subordinada ao já
estabelecido como princípio fundante homogêneo e vazio (GALEFFI, 2003, p.155).

O entendimento de que a igualdade humana é fundamentada na diferença faz com
que a mediação didático-pedagógica seja mais humana, tendo como consequência projeto
formativo pautado pela corresponsabilidade em um aprender a conhecer, a fazer e a ser com
os outros. Assim, será uma mediação docente em prol de um ambiente pedagógico inclusivo
em que docente e estudantes negociam procedimentos, objetivos e no qual o estudante é
visto como um todo, é ouvido, é singular enquanto complexo, ou seja, uma síntese a partir
das interações.
A mediação didático-pedagógica na perspectiva da complexidade ocorre à luz dos
princípios do pensamento complexo, ou seja, os princípios sistêmico ou organizacional;
hologramático ou holográfico; do anel retroativo; do anel recursivo; da auto-eco-organização;
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dialógico; da reintrodução do conhecendo/sujeito do conhecimento. Isso significa que se
pauta por conceitos de aprendizagem como construção do conhecimento pelo estudante,
ensino como ajuda a esse processo através do diálogo com base na pedagogia da diferença.
Esta, por sua vez, funciona como parte de formação inicial docente que articula a auto, hétero
e ecoformação pela abordagem crítico reflexiva, utilizando-se da pesquisa como estratégia
didática, pois a pesquisa propicia a aprender de forma profunda visto que através dela
“Aprende-se fazendo conhecimento com autonomia e autoria.” (DEMO, 2011, p.88). E nesse
processo é importante apropriar-se de conhecimentos de ordem conceitual, procedimental,
atitudinal, os quais necessitam de ser contemplados pela mediação-didático-pedagógica.

2.3.1. Mediação entre o estudante e os conteúdos conceituais e procedimentais

A formação profissional do professor requer dele a construção de saberes teóricocientíficos, técnico-práticos. A mediação docente então deve possibilitar: a) compreensão das
teorias, problematizando, trazendo as várias perspectivas sobre um mesmo conceito,
instigando reflexão sobre o contexto histórico da produção dessas concepções; b) articulação
entre a teoria e o contexto da prática profissional; c) desenvolvimento de capacidades de
pensamento complexo, tais como, comparar, sintetizar, categorizar, tomar decisões. O docente
formador precisa promover a inquietação epistemológica, ou seja, “levar os alunos a
aprenderem também, questionando os conhecimentos aprendidos, perguntando-se pelos
modos como são produzidos, compreendendo historicamente a gênese da utilização do
conhecimento.” (FREITAS, 2005, p.231).
A mediação docente deve provocar articulação entre as áreas disciplinares que
compõem o currículo do curso e com campo da prática profissional, buscando, com base
nisso, contato com professores de outras disciplinas para decidirem juntos, o que é
necessário para estudantes do curso (MASETTO, 2012, p. 56). A articulação entre as
disciplinas é necessária no sentido de incentivar postura transdisciplinar 8 necessária ao
modo de pensar complexo, ensinando o estudante a pensar, visto que “O fito é implantar o
saber pensar como maneira fundamental de aprender.” (DEMO, 2009, p. 94). Para isso, é
preciso criar ambiente que instigue a pesquisa, o que significa ensinar buscando a
elaboração pelo estudante, utilizando-se de instrumentos autopoiéticos, ajudando o
8

Postura transdisciplinar procura a axiomática comum a várias disciplinas “dentro das ciências, das
filosofias, das artes ou das tradições espirituais.” (WEIL, D’AMBROSIO & CREMA, 1993, p.40).
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estudante a construir e a desconstruir conhecimento e a reconstruir com mão própria
(DEMO, 2009). Entendendo que a “pesquisa sendo processo, supõe outro ritmo, fases de
aquecimento e introdução idas e vindas, fazer e desfazer, desconstruir e reconstruir, elaborar
e reelaborar.” (DEMO, 2009, p. 98). Isso significa que o cerne da formação será o fazer
metodológico representado pelo saber pensar e pelo aprender a aprender, pois “Saber pensar
é exatamente a forma mais hábil de intervir, razão pela qual passou a ser aceito como cerne
de todo processo de profissionalização.” (DEMO, 2009 p. 83). Com base nisso, segundo
esse autor (DEMO, 2009), em suas mediações didático-pedagógicas o professor deve: a)
organizar ambiente de aprendizagem reconstrutiva política, propiciando a participação ativa
do estudante colocando-o em situação de pesquisa, orientando-o nesse processo; b) planejar
meticulosamente os encontros com os estudantes, evitando entupimento ou esvaziamento do
currículo, evitando a mera coleta de dados, trabalhando pelo aprofundamento da
aprendizagem ao eleger temas para elaboração inteligente pelo estudante, cuidando para que
esse conhecimento produzido por ele seja socializado entre seus colegas; c) evitar
facilitação, atalhos e encurtamentos que impeçam o esforço reconstrutivo pelo aprendiz, em
particular o esforço de argumentar; d) lançar, perguntas, questionamentos, desequilibrar; e)
arquitetar ambiente de pesquisa, ajudando a conjugar esforço teórico e metodológico,
valorizando o estudante, ensinando-o a lidar com a crítica.
Os alunos precisam conviver com ambiente crítico e civilizado, contra argumentação
e compreensão, avaliação honesta e suporte afetivo. Construção da autonomia não se
coaduna com fraudes que encobrem problemas, escamoteiam a má aprendizagem
[...] (DEMO, 2009, p.95).

Nesse processo, o docente mediador orienta objetivando a aprendizagem pelo
estudante e, conforme Masetto (2012, p. 56), o professor do ensino superior deve: a) provocar
aprendizagem significativa; b) trazer o conteúdo/tema de forma a ajudar o estudante a coletar
informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las com seus colegas, com o
professor e outras pessoas; c) buscar pacto/compromisso em prol da aprendizagem em que os
estudantes e professor em parceria trabalham para aprender; d) ouvir os estudantes, seus
interesses, expectativas e necessidades, construindo com eles o plano de trabalho, de ação
cooperativa; e) abrir discussão sobre a programação do curso/dos trabalhos que podem ser
realizados; f) saber se já ouviram falar do conteúdo da disciplina, quais tópicos conhecem e de
onde obtiveram essas informações; g) comentar como membro do grupo quais assuntos
precisam ser estudados.
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Esse processo visa à produção de um conhecimento que seja significativo para o
aprendiz, que se incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial e o ajude a compreender sua
realidade humana e social, e mesmo a interferir nela (Masetto, 2012). Essas mediações devem
partir do definir claramente objetivos e metas, bem como recursos adequados, da criação de
um sistema de feedback contínuo, do estabelecimento de um clima físico, da arrumação das
carteiras em círculo ao emprego de dinâmicas que garantam deslocamento no espaço da aula
(MASETTO, 2012).
Nesse processo, o professor mediador instiga, orienta, avalia para ajudar o estudante a
construir conhecimento. Sobre avaliar, Hoffmann (2011, p. 40) afirma que “A avaliação
enquanto mediação significa encontro, abertura ao diálogo, interação. Uma trajetória de
conhecimento percorrida num mesmo tempo e cenário por alunos e professores.” Ao avaliar,
o docente precisa estar permanentemente atento às concepções prévias dos estudantes, bem
como ao seu modo de se expressar sobre elas para que possa organizar questões e situaçõesproblema para envolvê-los (Hoffmann, 2011).
A partir das concepções prévias dos alunos e dos vários interesses demonstrados nas
situações provocadas pelo professor, amplia-se e diversifica-se o leque dos objetivos
inicialmente delineados que constituirão diversos rumos de prolongamento dos
temas em estudo, a partir de uma visão interdisciplinar e da diversificação de
procedimentos de aprendizagem (HOFFMANN, 2011).

Nesse processo, o professor mediador precisa perguntar mais que responder,
transformando respostas em novas perguntas (HOFFMANN, 2011). Assim, seguindo no
processo avaliativo contínuo do estudante, o professor mediador é aquele que:
[...] provoca, questiona, confronta, exige novas e melhores soluções a cada
momento. O compromisso do avaliador passa a ser o de mobilizá-lo a buscar sempre
novos conhecimentos, o de ajustar experiências educativas às necessidades e
interesses percebidos ao longo do processo e de provocá-lo a refletir sobre as ideias
em construção para que seja cada vez mais autônomo em suas buscas
(HOFFMANN, 2011, p.76).

Tal processo traz a necessidade de que o professor pesquise o pensamento do
estudante, pois “[...] precisa descobrir o que seu aluno pensa e como pensa. Precisa descobrir
quais caminhos que levam a uma construção: da inexistência de uma capacidade para uma
capacidade ativa.” (MARQUES, 2010, p. 59). Exige que o docente mediador pense o aluno a
partir do aluno, o que significa dar-se conta de que há diversos pontos de vista em sala de aula
e que o seu é apenas um deles e que, para ter sucesso em seu ensino, terá que fazer um esforço
para coordenar esses diferentes pontos de vista e ajudar os alunos a estabelecerem relações
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entre o que já sabem e a novidade que traz (MARQUES, 2010). Esforçando-se para não
pensar o aluno a partir de si próprio, evitando o que Marques (2010) denomina negar a
existência do estudante por não se interessar em entender seu processo de aprendizagem.
Conforme Marques (2010), o docente precisa praticar a descentração, ou seja, colocar-se
temporariamente no ponto de vista do estudante a fim de entender seu pensamento, no
entanto, sem abrir mão do seu.
Considerando os pressupostos apresentados, o docente mediador nos cursos de
Pedagogia poderá promover mediações-didático-pedagógicas que conectem os graduandos
aos conteúdos conceituais e de natureza prática do campo profissional ao mesmo tempo em
que ensinam os futuros professores a pensar de forma complexa, afinal o cerne da
profissionalização é o pensamento autônomo e “a obra de arte do professor é o aluno que sabe
pensar.” (DEMO, 2009, p. 97).

2.3.2 Mediação do encontro do estudante consigo mesmo

O considerar a aprendizagem integrada (MORAES, 2004) significa colocar também
a pessoa do estudante como objeto de conhecimento, ou seja, o conhecer a si mesmo, o
pesquisar a si mesmo como fazendo parte do processo de profissionalização do futuro
professor. Essa necessidade, no campo da formação inicial de professores, foi apontada por
Garcia (1999) ao alertar que o vivido como estudante pode ser considerado como a fase de
pré-treino na formação docente e muitas das representações sobre o ser professor, ser aluno,
ensino e aprendizagem são oriundas dessas vivências como aluno, assim é necessário que
tais representações sejam trazidas para consciência do graduando sendo reconstruídas
porque, na maioria das vezes, estão comprometidas com ensino de caráter transmissivo,
autoritário, mecânico. Há a necessidade de que o futuro professor reflita sobre essas
representações e uma abordagem reflexiva nas mediações didático-pedagógicas pode trazêlas para o plano da consciência.
A abordagem crítico-reflexiva deverá ser o eixo do ensino oferecido em cada
disciplina. O docente mediador precisa trazer a pessoa do estudante para se relacionar com os
conteúdos conceituais e procedimentais, fazendo com que se estabeleça um processo de
reflexão contínua sobre o que se é ensinado e sua relação com a construção de um projeto
político pedagógico próprio pelo estudante; sobre suas atitudes como estudante; sobre suas
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posturas em relação aos compromissos com o estudo; sobre sua implicação/responsabilização
com seu processo formativo; sobre suas crenças e valores.
Um dos dispositivos a ser utilizado pelo docente mediador nos cursos de Pedagogia
com esse objetivo é o método autobiográfico ((NÓVOA; FINGER, 2010).Conforme Nóvoa
(2010, p. 167), as histórias de vida são:
[...] um método de investigação-ação, que procura estimular a autoformação, na
medida em que o esforço pessoal de explicitação de uma dada trajetória de vida
obriga a uma grande implicação e contribui para uma tomada de consciência
individual e coletiva. A biografia é, simultaneamente, um meio de investigação e um
instrumento pedagógico: é essa dupla função que justifica a sua utilização no
domínio das ciências da educação e da formação .

A biografia educativa é importante instrumento para compreensão de processos de
formação pelo sujeito em formação que poderá avaliar sua história tomando consciência de
tais processos pela oportunidade que as biografias trazem de reflexão crítica (DOMINICÉ,
2010). De acordo com Moraes (2008, p. 125), é através das histórias de vida que os sujeitos
procuram compreender “mais formalmente os próprios processos de autoformação, para que
possam melhor perceber e desenvolver os seus próprios processos de autonomização.”
Perrenoud (2002, p.17), afirma que a mediação docente deve “Formar mentes sem
conformá-las, enriquecê-las sem doutriná-las, armá-las sem recrutá-las, comunicar-lhes uma
força, seduzi-las verdadeiramente para levá-las à sua própria verdade, dar-lhes o melhor de si
mesmo sem esperar ganho que é a semelhança.”
A promoção do encontro do estudante consigo mesmo, então, remete à necessidade de
uma mediação didático-pedagógica que lance mão da pedagogia do autoconhecimento
(SOARES, 2005) e da ludopedagogia (LUCKESI, 2000). Segundo Soares (2001, p.49), “A
pedagogia do autoconhecimento considera que o florescimento da inteligência criadora depende
de um trabalho educativo que promova a ativação da interação recíproca entre o pensar, o sentir,
o intuir, o querer e o agir do ser humano.” Na perspectiva da ludopedagogia, a mediação
didático-pedagógica incidiria também no provocar ludicidade, esta entendida como experiência
interna do sujeito (LUCKESI, 2000).
[...] a ludicidade foi e está sendo entendida por mim a partir do lugar interno do
sujeito. [...] As atividades lúdicas, por serem atividades que conduzem a
experiências plenas e, consequentemente, primordiais, a meu ver, possibilitam
acesso aos sentimentos mais indiferenciados e profundos, o que, por sua vez
possibilita o contato com forças criativas e restauradoras muito profundas, que
existem em nosso ser. A vivência dessas experiências, vagarosamente, possibilita a
restauração das pontes entre as partes do corpo, assim como o equilíbrio entre os
componentes psíquico-corporais do nosso ser. Na atividade lúdica, o ser humano,
criança, adolescente ou adulto, não pensa, nem age, nem sente; ele vivencia, ao
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mesmo tempo, sentir, pensar e agir. Na vivência de uma atividade lúdica, como
temos definido, o ser humano torna-se pleno, o que implica o contato com e a posse
das fontes restauradoras do equilíbrio (LUCKESI, 2000, p. 15).

As atividades lúdicas devem ser consideradas em mediações docentes que objetivem o
encontro do estudante consigo mesmo, visto que proporcionam a consciência de si mesmo,
consciência que, de acordo com Luckesi (2000, p.83), “[...] não é abstração, algo intocável,
mas sim aquilo que somos na totalidade do nosso ser, o que inclui, simultaneamente, as
dimensões do corpo, da personalidade (emoção) e da espiritualidade.” Assim, pode-se inferir
que as mediações didático-pedagógicas com vistas ao encontro do estudante com si mesmo
têm como pressupostos: a) ensino significativo voltado para vida, para o presente, para
compreensão da realidade, para viver um aqui-agora, estimulante; b) um educador receptivo
às necessidades dos estudantes, amoroso.
A mediação didático-pedagógica, que pretenda formação de profissionais que se
formem como seres humanos que cuidam de si e dos outros assim como do meio em que
vivem, tem como primeiro foco a relação do estudante consigo mesmo (LUCKESI, 2011),
isso pela ação de um docente que “acolhe, sustenta e confronta amorosamente o educando,
para que este possa formar-se, constituir-se como sujeito.” (LUCKESI, 2011, p. 139) e nesse
processo, é importante:
[...] ajudar nossos educandos a fazer contato consigo mesmos, o que quer dizer
conhecer-se e, conhecendo-se, formar-se e transformar-se. Em síntese, “tomar
posse de si mesmo.” A autoconsciência é um recurso fundamental para nos
conhecermos e termos domínio sobre nós mesmos, assim como sobre nossos atos
(LUCKESI, 2011, p. 33).

A consciência está diretamente ligada à capacidade de pensamento crítico-reflexivo:
O anel reflexivo engendrado pela consciência produz, conforme a atenção do sujeito,
a consciência de si, a consciência dos objetos do seu conhecimento, a consciência do
seu pensamento, a consciência de sua consciência. Esse anel reflexivo constitui um
metanível que permite um pensamento do pensamento capaz de retroagir sobre o
pensamento, assim com a consciência de si permite retroagir sobre si. Esse
metanível que estabelece, ao mesmo tempo, ligação e distanciamento de si, das
ideias e dos pensamentos, instaura uma condição primeira do exame crítico de
qualquer ideia, pensamento, a começar pelos próprios (MORIN, 2007a, p. 111-112).

O docente mediador deve instigar o encontro do estudante consigo mesmo e, ao
mesmo tempo, provocar o desenvolvimento de valores pessoais, tais como: responsabilidade
pelo seu processo de aprendizagem, ética, respeito ao outro e a suas opiniões, honestidade
intelectual, criticidade, curiosidade, criatividade, autonomia, bem como o de valores cidadãos
(MASETTO, 2012, p. 49). Assim, o futuro profissional deve aprender a não se:
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[...] limitar a soluções técnicas dos problemas de sua área, ter abertura para perceber
e analisar as consequências de soluções técnicas à luz das ciências ambientais, da
antropologia, da sociologia, sentir-se comprometido com o crescimento e a melhoria
da qualidade de vida da população a que se serve e o desenvolvimento de valores
éticos, históricos, sociais e culturais (MASETTO, 2012, p. 49).

Nesse contexto, o docente deve “envolver os participantes no diagnóstico de suas
necessidades e encorajá-los a identificar recursos e estratégias que lhes permitam atingir os
objetivos, compartilhando com eles a avaliação de sua aprendizagem.” (MASETTO, 2012,
p.62). Isso significa também acompanhar e orientar o estudante em seu processo de
autoavaliação que:
[...] só tem significado enquanto reflexão do educando, tomada de consciência
individual sobre suas aprendizagens e condutas cotidianas, de forma natural e
espontânea como aspecto intrínseco ao seu desenvolvimento, e para ampliar o
âmbito de suas possibilidades iniciais, favorecendo a sua superação em termos
intelectuais (HOFFMANN, 2011, p.52).

O processo de autoavaliação tem caráter reflexivo, desenvolvendo-se no cotidiano da
sala de aula, pela ação do estudante “de pensar sobre o seu pensamento, pensar sobre suas
atitudes, analisar criticamente ideias defendidas, observar seus exercícios e tarefas para
complementá-los e enriquecê-los.” (HOFFMANN, 2011, p.53).

A mediação didático-

pedagógica é altamente importante nesse processo “provocando a refletir sobre o que está
fazendo, retomar passo a passo seus processos, tomar consciência das estratégias de
pensamento utilizadas [...]” (HOFFMANN, 2011, p. 53). O mediador precisará:
[...] ajustar suas perguntas e desafios às possibilidades de cada um, às etapas do
processo em que se encontra, priorizando uns e outros aspectos, decidindo sobre o
quê, como e quando falar, refletindo sobre seu papel frente à possível
vulnerabilidade do aprendiz (HOFFMANN, 2011, p.53).

Narrar histórias, fazer perguntas, dar sugestões, fazer críticas verbais, fazer anotações
nas produções dos estudantes, conversar com eles individualmente ou em grupo são
estratégias mediadoras que podem ser utilizadas pelo docente para desencadear processos de
autoavaliação. Hoffmann (2011) sugere questionamentos que podem ser feitos ao estudante
para provocá-lo: a) O que você está aprendendo? O que aprendi nesse período? Como
aprendi? Como convivi? De que forma poderia aprender e conviver melhor? Como poderia
participar e agir para aprender com maior profundidade? Que tarefas realizei? O que aprendi
com elas? O que mais poderia aprender? O que aprendi com meus colegas e professores? De
que forma contribuí para que todos aprendessem mais?
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Esses pressupostos subjazem ao conceito de formação como processo de
autonomização do sujeito contemplado pela teoria da complexidade, processo formativo que
necessita de mediações didático-pedagógicas para favorecer ao futuro professor a consciência
de si mesmo. O autoconhecimento é condição indispensável para construção da autonomia
profissional (CONTRERAS, 2002) e, para conquistá-lo ganhando em autonomia, é preciso
aproximar-se de sentimentos, trabalhando a dimensão emocional, pois não é possível “ganhar
em autoconhecimento e em autonomia, sem entender a forma pela qual nossos sentimentos
influem em nossas compreensões e atuações (e vice-versa).” (CONTRERAS, 2002, p. 210).
Preciso é, então, que haja, no processo formativo, mediação docente que ajude o futuro
professor a construir a consciência de si mesmo, tendo como pressuposto, como afirma
Contreras (2002), que o autoconhecimento é um processo de busca, compreensão e
construção pessoal que se dá no contexto das relações e para isso, o docente mediador
necessita investir em mediações com vistas à relação entre os estudantes.

2.3.3 Mediação da interação grupal

A mediação didático-pedagógica, na perspectiva da complexidade, abarca várias
dimensões do processo formativo docente e implica facilitar as interações entre os estudantes.
Mediar interações entre os estudantes incide também sobre a mediação entre os conteúdos
teórico/científico e técnico/prático, visto que:
[...] uma organização social cooperativa das atividades de ensino e aprendizagem na
sala de aula [...] é mais efetiva do ponto de vista do rendimento acadêmico e da
socialização dos alunos do que uma organização competitiva ou individualista
dessas atividades (COLOMINA; ONRUBIA, 2007, p. 280).

Isso significa que o investimento em mediações para melhorar a interação entre os
estudantes em busca aprendizagens cada vez mais profundas é altamente relevante:
A potencialidade desse tipo de interação, porém, não se esgota nesses aspectos
cognitivos. Ao contrário, na interação entre alunos, estão em jogo também processos
e mecanismos de caráter motivacional, afetivo e relacional que contribuem
igualmente, para explicar sua efetividade para a aprendizagem escolar e para o
desenvolvimento de capacidades de tipo diverso por parte dos alunos (COLOMINA;
ONRUBIA, 2007, p. 287).

Dessa forma, os docentes medeiam em favor de processo formativo docente
intercrítico assentado sobre uma epistemologia do falar junto como defende Macedo (2010).
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Colomina e Onrubia (2007) formulam cinco ações do docente mediador necessárias para
aumentar a probabilidade de interações construtivas em situação de cooperação entre os
estudantes: a) estabelecer condições iniciais relacionadas com a composição dos grupos e o
tipo de atividades que serão propostas; b) definir instruções específicas para realização da
atividade de forma cooperativa; c) definir, em parceria com os estudantes, regras de interação
facilitando sua aplicação no transcurso das interações durante a execução da atividade; d)
apoiar a regulação das interações do grupo; e) adaptar o ensino às necessidades específicas de
cada grupo observando diretamente o processo de trabalho, intervindo, proporcionando ajuda
imediata e contingente, corrigindo, dando mais informações, perguntando. Nesse processo, o
docente mediador deve:
[...] identificar indicadores observáveis que lhe permitam conhecer os processos e a
realização dos alunos durante o trabalho em pequenos grupos e necessita dotar-se de
estratégias, de critérios e de recursos específicos para avaliar o processo,
modificando seus objetivos, se for o caso, a partir dessa avaliação (COLOMINA &
ONRUBIA, 2007, p. 292).

A intervenção do professor para promover interação cooperativa entre os estudantes é
preciosa situando-se “sempre em um delicado equilíbrio entre o respeito aos processos e às
formas de trabalho dos alunos e o apoio otimizador a esses mesmos processos e formas de
trabalho.” (COLOMINA; ONRUBIA, 2007). No sentido de incentivar a cooperação entre
estudantes, o docente mediador tem a responsabilidade de estabelecer um clima físico –
desde a arrumação das carteiras em círculo até o emprego de técnicas participativas – que
permitam deslocamentos no espaço da aula, bem como um clima psicológico que alavanque
uma atmosfera de respeito mútuo e confiança entre os participantes, enfatizando assim a
aprendizagem como algo agradável (MASETTO, 2012, p. 62). Assim, o docente mediador
deve facilitar o diálogo sobre ser um grupo, situação que pressupõe que os estudantes se
conheçam, sabendo quem são, o que fazem ali, definindo, assim, os interesses comuns que os
unem (MASETTO, 2012, p. 62). Afinal, como esclarecem Cunha e Lemos (2010) o que faz
de um conjunto de pessoas um grupo é um projeto em comum, um objetivo que se pretende
alcançar de forma cooperativa. Fator que, no contexto da na sala de aula, traz para o
professor a tarefa de coordenar, mobilizar, orientar, suportar, ajudar os estudantes nessa
tarefa. Nesse contexto:
[...] a sabedoria do professor está em promover o grupo e o indivíduo,
paralelamente, articulando sua atenção e tempo de trabalho nas duas direções.
Principalmente, interpretando as peculiaridades individuais, sem julgamentos
padronizados ou comparativos (HOFFMANN, 2011, p. 46).
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O professor profissional necessita de saber trabalhar em grupo, relacionar-se bem com
seus colegas, pais, estudantes, assim em seu processo formativo precisa haver preocupação
com o desenvolvimento dessa capacidade o que remete para relevância de mediações
didático-pedagógicas a serviço das interações entre os graduandos, visto que se aprende a
conviver convivendo. Em processos de profissionalização:
[...] é importante aprender a trabalhar em grupo, em particular exercitar
argumentações que exigem consensos negociados. É preciso equilibrar trabalho
individual com trabalho em grupo, é fundamental estabelecer regras do jogo, em
especial implantar a necessidade de preparação individual elaborada. O trabalho do
grupo só é frutífero se os componentes contribuem com propostas individuais bem
pesquisadas e elaboradas (DEMO, 2004, p. 95).

O convívio ético dos estudantes com as diferenças que coabitam a sala de aula é uma
das condições para bons resultados na aprendizagem dos conteúdos conceituais, procedimentais
e atitudinais que contempla o aprender a se relacionar de forma equilibrada, pois:
Em sala de aula convivem diferenças, tanto aquelas derivadas das condições vitais
como aquelas oriundas das ideologias individuais. Ela delimita um espaço no qual as
mais diversas teorias comparecem e coexistem segundo o princípio da pluralidade e
onde procedimentos democráticos deveriam assegurar a todos condições para que se
sintam partes do mesmo processo de ensino-aprendizagem. Trata-se da vida em
discussão dentro da sala de aula; embates produtivos e criativos, onde cada um dos
participantes ouve, avalia e se reestrutura (SANTOS, 2003, p.61).

Assim, o docente mediador precisa propiciar dinâmica de confronto entre as várias
perspectivas presentes em sala de aula colocando o estudante frente a desafios, dando a ele
oportunidade de aprofundar seu espírito de autonomia por estar processando novas reflexões
e assim organizando sentimentos, ideias, opiniões, conceitos, ou seja, experimentando
novos equilíbrios em suas estruturas mentais e emocionais (SANTOS A., 2003, p.61). No
caso da formação inicial de professores, esse processo precisa ser vivido pelos futuros
professores de forma intensa para que eles tenham condições de fazer o mesmo com suas
crianças/estudantes da escola.
Nessa ótica, ao serem contemplados conceitos, procedimentos, o encontro do
estudante consigo mesmo a relação grupal, serão mediações docentes em favor do
desenvolvimento do pensar complexo aquele que supera a mentalidade disjuntiva por resgatar
a interconexão das partes, que distingue, porém, não disjunta, articulando simultaneamente
referenciais, complementando-se pelas oposições, integrando ambiguidades e incertezas,
transitando pelo todo e pelas partes sem os separar. Além disso, e principalmente, é
mobilizado pela ética, pois “a ética deve mobilizar a inteligência para enfrentar a
complexidade da vida, do mundo, da própria ética.” (MORIN, 2011, p. 60).
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2.4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

A Teoria das Representações Sociais foi construída por Serge Moscovici através da
obra intitulada La psychanalyse: son image et son public, publicada na França em 1961. O
sociólogo Durkheim trabalhara, anteriormente, com as representações coletivas, contribuindo
significativamente para a construção dessa teoria (MOSCOVICI, 2006).
O termo “representação social” foi cunhado por Serge Moscovici para designar
justamente o fenômeno ao qual sua interpretação teórica se aplicava (SÁ, 1998). Moscovici
(2009) buscou explicar os fenômenos sociais e psíquicos de forma abrangente, por meio da
dialética e da historicidade, mudando o foco de análise da psicologia social, visto que se
voltou para esfera coletiva. Criticando a ideia da passividade do homem frente ao mundo,
própria do paradigma mecanicista (MOSCOVICI, 2006). A concepção multidimensional de
homem é um dos pressupostos de sua teoria, segundo a qual as manifestações humanas não se
referem apenas a aspectos cognitivos, mas também afetivos, tais como, crenças, valores,
atitudes, opiniões (MOSCOVICI, 2006). Assim, o processo de representações envolve
cognição, afeto e práticas. A representação social é então:
[...] sistema de valores, de noções e de práticas, tendo uma dupla tendência: antes de
tudo, instaurar uma ordem que permite aos indivíduos a possibilidade de se orientar
no meio-ambiente-social, material e de o dominar. Em seguida, de assegurar a
comunicação entre os membros de uma comunidade propondo-lhes um código para
as suas trocas e um código para nomear e classificar de maneira unívoca as partes do
seu mundo, de sua história individual ou coletiva (MOSCOVICI, 2006, p.11).

Conforme Moscovici (2006, p. 62), a representação é “fundamentalmente, um sistema
de classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes.” Nesse sistema, a
neutralidade é proibida pela própria lógica do próprio sistema, que pressupõe que cada objeto
possui um valor positivo ou negativo, assumindo assim um determinado lugar em uma clara
escala hierárquica, o que revela teorias próprias sobre a sociedade e sobre a natureza humana
(MOSCOVICI, 2006, p. 62). Assim, a teoria das representações parte dos seguintes
pressupostos: 1) considera que não existe um corte entre o universo exterior e o indivíduo,
que o sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos e que o objeto está inscrito em
um contexto dinâmico; 2) entende a representação social como “uma preparação para a ação”
(MOSCOVICI, 1976, p.49). Essa teoria não concebe o sujeito em separado do objeto, este se
insere num contexto concebido pelo sujeito como prolongamento do seu comportamento
(ABRIC, 1994, p. 12).
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O ato de representar, de formular um pensamento sobre algo, é inerente ao ser humano e
as representações mentais sobre os objetos que compõem a realidade são forjadas pelos
indivíduos no processo de conhecer que é mobilizado pela necessidade que se tem de entender o
contexto real, que desafia, a fim de nele viver. Assim, tais representações são construídas a
partir da interação dialética entre o individual e o social, entre a atividade psicológica e as
condições sociais (MOSCOVICI, 2009). Elas “são sempre um produto da interação e
comunicação e elas tomam sua forma e configuração específicas a qualquer momento, como
uma consequência do equilíbrio específico desses processos de influência social.”
(MOSCOVICI, 2009, p. 21).

Assinalando, dessa forma, o caráter construtivista da

representação social.
A representação é um ato de pensamento através do qual se estabelece a relação
entre sujeito e objeto que torna este presente mesmo quando fisicamente ausente e, segundo
Jodelet (1989), apresenta as seguintes características: ser sempre a representação de um
objeto; ter sempre um caráter imagético e a propriedade de tornar intercambiáveis a
sensação e a ideia, a percepção e o conceito; ter um caráter simbólico e significante; ter um
caráter construtivo, autônomo e criativo. A representação, para Jodelet (1989), é uma forma
de conhecimento prático, refere-se à experiência a partir da qual o conhecimento é
produzido e, especialmente, ao fato de que a representação é empregada para agir no mundo
e nos outros. Isso porque ao entrar em contato com determinado objeto, esses sujeitos criam
uma teoria sobre ele que vai orientar suas posturas, suas ações. A representação não é um
simples reflexo da realidade, é sim uma organização significante que reestrutura a realidade,
integrando, ao mesmo tempo, as características do objeto e do sujeito (ABRIC, 1994;
JODELET, 1989). Para JODELET (1989), a representação assume a marco do sujeito e de
sua atividade de reconstrução e interpretação do fenômeno ou objeto em questão, o que
significa considerar o caráter construtivo, criativo, autônomo e de expressão do sujeito.
Segundo esse mesmo estudioso, “elas são ligadas a sistemas de pensamento mais largos,
ideológicos ou culturais, a um estado de conhecimentos científicos e à esfera da experiência
privada e afetiva dos indivíduos.” (JODELET, 1989, p. 35), Sobre isso, Moscovici (1976)
afirma que o nível social suporta e influencia o nível das manifestações individuais, ou seja,
as representações têm caráter social, o que significa serem produzidas pelos indivíduos no
contexto de grupo. Assim, é possível definir os contornos de um grupo pelo estudo das
representações partilhadas de seus membros.
A significação, um dos elementos fundamentais da representação, é determinada pelo
contexto, que pode ser discursivo ou social. Segundo Abric (1994, p. 14-15), a representação
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deve ser observada pela natureza das condições do discurso, pelo contexto ideológico e pelo
lugar que ocupa o indivíduo ou o grupo no sistema social em que foi produzida a
representação social. Abric (1994) explica a articulação entre o social e o individual,
afirmando que as representações sociais são construções sociocognitivas, nas quais o
componente cognitivo se refere ao sujeito ativo e a seus mecanismos psicológicos de
elaboração da representação, enquanto que o componente social concerne ao contexto
ideológico e ao lugar do indivíduo ou do grupo no sistema societário.

Assim, como

compreende Moscovici (1976, p. 66), elas “são organizadas de maneira fortemente diversa
conforme as classes, culturas e grupos existentes e constituem tantos universos de opinião
quanto os de classes, culturas e grupos existentes.” Segundo Jodelet (1989, p.361-362), “A
marca social dos conteúdos e processos se refere às condições e aos contextos nos quais
emergem as representações, às comunicações pelas quais elas circulam e às funções que elas
servem na interação com o mundo e com os outros”.
De acordo com modelo proposto por Moscovici (1961, p. 75), foram atribuídas,
inicialmente, duas funções às representações sociais: contribuir com os “processos de
formação de condutas e de orientação das comunicações sociais.” Abric (1994), acrescenta a
elas as seguintes funções: as de saber, de identidade e de orientação.
A de saber possibilita ao sujeito compreender e explicitar uma determinada realidade,
em consonância com o funcionamento de seu sistema cognitivo e seu repertório de valores e
crenças. A de identidade permite salvaguardar a imagem positiva do grupo e a proteger sua
especificidade. Isso como uma proteção na medida em que situa os indivíduos ou grupos no
campo social (ABRIC, 1994). Já a função de orientação aparece objetivando justificar os
comportamentos e posicionamentos dos indivíduos e grupos numa ação ou em
relacionamentos interpessoais, possibilitando aos atores manterem ou reforçarem os
comportamentos de diferenciação social nas relações entre grupos (ABRIC, 1994). A
representação pode ser acessada pelas práticas do sujeito, já que exerce uma função de
orientação e, por isso, atua como guia de comportamentos e práticas, funcionando como uma
antecipação das ações ao influenciar na finalidade da situação, no tipo de atitude cognitiva
que se é adotada pelos sujeitos sociais, demonstrando assim sua característica prescritiva
(ABRIC, 1994).
As representações são elaboradas através de dinâmicas de comunicação, sendo
responsáveis pelo duplo papel na sua própria formação, de tornar o estranho familiar e o
invisível perceptível. Isso implica em dominar a realidade pela integração cognitiva do novo
(NOBREGA, 1990). A teoria das representações sociais pode ser abordada em termos de
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produto e de processo, visto que a representação é, simultaneamente, produto e processo de
uma atividade mental pela qual um indivíduo ou grupo reconstituem o real (ABRIC, 1994, p.
64). Na perspectiva do produto, as pesquisas se voltam ao conteúdo das representações que:
[...] apresenta uma característica particular: não apenas os elementos da
representação são hierarquizados, mas, além disso, toda representação é organizada
em torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns elementos que dão à
representação o seu significado (ABRIC, 1994, p. 19).

Segundo Abric (1994, p. 73), o núcleo central é “um subconjunto de representação,
composto de um ou alguns elementos cuja ausência desestrutura a representação ou lhe daria
uma significação completamente diferente” e desempenha, na estruturação e no
funcionamento das representações sociais, duas funções essenciais: uma função geradora,
através da qual se cria, “ou se transforma a significação dos outros elementos constitutivos da
representação” (ABRIC, 1994, p.22); uma função organizadora que é o fato de que o núcleo
central determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos da representação.
A estabilidade é um dos aspectos do núcleo central da representação, ela lhe assegura
perenidade em contextos móveis e evolutivos, assim, o núcleo central: “[...] será na
representação o elemento que mais vai resistir à mudança. Com efeito, toda modificação que ele
sofre conduz a uma transformação completa da representação.” (ABRIC, 1994, p. 22). Ele é
constituído, por um lado, pela natureza do objeto representado, por outro, pela relação que o
sujeito – ou grupo – mantém com esse objeto, podendo assim assumir diferentes dimensões:
uma funcional e outra normativa (ABRIC, 1994). A primeira tem uma finalidade operatória; no
momento da realização de uma tarefa, serão priorizados os elementos a ela correspondentes. A
segunda será acionada em situações de ordem social, afetiva, ideológicas (ABRIC, 1994).
Dessa forma, na representação, haveria em primeiro lugar, um núcleo central que,
conforme Abric (1994): a) é ligado e determinado pelas condições do contexto histórico e
nesse sentido marcado, fortemente, pela memória coletiva; b) constitui a base comum
coletivamente partilhada das representações sociais; c) é estável, coerente, resistente à
mudança; d) guarda certa independência do contexto social e material imediato.
Em segundo lugar, como complemento indispensável do sistema central, há um
sistema periférico, constituído pelos elementos periféricos da representação, os quais
promovem “a interface entre a realidade concreta e o sistema central.” (ABRIC, 1994, p. 76).
Esse sistema atualiza e contextualiza constantemente os elementos do núcleo central,
resultando na mobilidade e na flexibilidade que caracterizam as representações sociais
(ABRIC, 1994). O sistema periférico, em complementariedade ao sistema central, possui as
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seguintes funções: a) concretização do sistema central nos processos de tomada de posição e
conduta, sendo mais sensível ao contexto imediato, no que se diferencia no núcleo central; b)
regulação e adaptação do sistema central às circunstâncias do contexto concreto com o qual o
grupo é confrontado; c) a modulação individual da representação, permitindo a integração na
representação social das histórias pessoais (ABRIC, 1994).
Na dimensão processual, as pesquisas buscam saber como se constroem as
representações sociais, como acontece a incorporação do novo, do não conhecido, o que,
segundo Moscovici, ocorre a partir de outros dois processos: a objetivação e a ancoragem, que
“correspondem à imbricação e à articulação entre atividade cognitiva e as condições sociais
em que são forjadas as representações.” (NOBREGA, 1990, p. 16).
A objetivação refere-se a uma nominalização, aquilo que não é familiar é convertido
em familiar, ou seja, objetivado ao ser relacionado a imagens ou sentidos próximos. A
objetivação faz com que se torne real um esquema conceitual (MOSCOVICI, 1978).
Objetivar, como ele afirma (2006, p.71), “é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser
impreciso: é reproduzir um conceito e uma imagem.” Sendo assim, consiste em “materializar
as abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim,
transformar em objeto o que é representado.” (NÓBREGA, 1996, p.16).
O processo de objetivação compõe-se de três fases: a) construção seletiva; b)
esquematização estruturante; c) naturalização. A primeira consiste-se na retirada pelas pessoas
de elementos do conjunto sistemático de ideias que circulam na sociedade com base em
valores, critérios culturais. A segunda corresponde ao processo de estruturação do núcleo
central e a naturalização é uma “projeção reificante de noções abstratas no real, de
materialização e de espacialização de entidades conceituais.” (NÓBREGA, 1996). O conceito
deixa de ser pura ideia para tornar-se uma entidade autônoma que vai ser ancorada.
A ancoragem está dialeticamente ligada à objetivação e é um processo de classificação
consistindo-se em converter um objeto social em um instrumento de que ele pode dispor, e
esse objeto é colocado em uma escala e preferência nas relações sociais existentes.
“Classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de comportamentos e regras
que estipulam o que é, ou não é permitido, em relação a todos os indivíduos pertencentes a
essa classe.” (MOSCOVICI, 2006, p.63). Ancorar quer dizer trazer para perto, para o que é
familiar, nomear, classificar aquilo que se apresentou como estranho em momento anterior.
Para Moscovici (2006, p.61),
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[...] esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga,
em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma
categoria que nós pensamos ser apropriada. [...]. No momento em que determinado
objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características
dessa categoria e é reajustado para que se enquadre nela. Se a classificação, assim
obtida, é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a categoria
irá se relacionar também com objeto ou com a ideia.

A ancoragem é, portanto, a integração cognitiva do objeto representado a um sistema
de pensamento social preexistente e nas transformações implicadas em tal processo
(JODELET, 1989). A representação é um processo de construção do sujeito em que não há
neutralidade.
De fato, a representação, é fundamentalmente, um sistema de classificação e de
denotação, de alocação de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, pela lógica
mesma do sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou
negativo e assumir um determinado lugar [...]. Categorizar alguém ou alguma coisa
significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer
uma relação positiva ou negativa com ele (MOSCOVOCI, 2006, P.62-63).

Esse processo é organizado sobre três condições estruturantes: a atribuição de sentido;
a instrumentalização do saber; o enraizamento no sistema de pensamento (NÓBREGA, 1996).
A atribuição de sentido tem relação com o fato de que o enraizamento de um objeto ocorre
pela significação que lhe é dada pelo sujeito, conferindo-lhe um valor funcional (a
instrumentalização), e posteriormente, o enraizamento do objeto nos sistemas mentais
preexistentes.
Nesse processo, as representações sociais vão sendo definidas como conhecimento
elaborado socialmente e partilhado entre pessoas, com um objetivo prático, que converge
numa realidade comum a um grupo social sobre um determinado objeto (JODELET, 1989).
Em busca de resolução de problemas, as pessoas que fazem parte de um grupo compartilham
representações que podem influenciar na permanência ou mudança de práticas. Assim, a
teoria das representações sociais interessa-se por entender como grupos se organizam
internamente, de que forma seu saber específico é produzido e de que modo isso interfere em
suas práticas e atitudes. Na coletividade, no coração das representações sociais, existem temas
“que perduram como imagens-conceito ou que são objetos de controvérsias antes de serem
questionadas.” (MOSCOVICI, 2009, p.242).
Este objeto de estudo, a mediação didático-pedagógica, é um tema controverso que
carece de ser estudado, visto que as representações sobre ele estão ligadas diretamente às
concepções de ensino, de aprendizagem, de professor, de estudante, advindos de princípios
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filosóficos referentes ao tipo sociedade que se deseja construir. Conceitos polissêmicos que
interferem na ação mediadora docente.
Este estudo esteve voltado para as representações de cinco docentes do curso de
Pedagogia no que se diz respeito às suas representações sobre mediação didático-pedagógica
e

sua

relação

com

o

desenvolvimento

do

pensamento

complexo

de

futuros

professores/egressos do curso, partindo dos pressupostos de que a partir dessas representações
pode ser acessada a forma como as pessoas compreendem um fenômeno e os elementos que
utilizam para orientar e justificar suas ações (ROUQUETTE, 1998)

e que, para gerar

representação social, o objeto deve ter suficiente relevância cultural (SÁ, 1998). Assim,
procura-se entender como o grupo de docentes entrevistados representa a mediação didáticopedagógica, buscando uma possível representação social sobre esse objeto já que ele é um
tema relevante em contextos formativos intencionais. Dessa forma, a teoria das representações
sociais foi o alicerce teórico a partir do qual se construiu o caminho metodológico que será
descrito minuciosamente no próximo capítulo.
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Capítulo III
O CAMINHO METODOLÓGICO

O presente capítulo apresenta o percurso metodológico assumido por esta pesquisa
cuja motivação foi contribuir para melhoria da qualidade do ensino escolar, especificamente,
o das séries iniciais do Ensino Fundamental, mediante a compreensão da formação inicial de
seu professor.
O processo envolveu, inicialmente, estudos históricos e conceituais elaborados sobre
escola, formação de professores, mediação didático-pedagógica, desenvolvimento do
pensamento, sobre as teorias da complexidade e das representações sociais no sentido de
construir a problemática da pesquisa e o quadro teórico.
A problematização fez emergir como problema a incapacidade da escola de
concretizar projeto pedagógico voltado para formação de cidadãos capazes de pensamento
autônomo, preparados para lidar com a complexidade da realidade atual de modo ético e
protagonista, sendo assim capazes de conduzir sua formação continuada, estando preparados
para aprender a aprender, para lutar, eticamente, por uma posição no mercado de trabalho.
Tudo isso em contexto de formação inicial de professores aligeirada, insuficiente e que
precisa ser repensada de forma profunda a fim de criar condições para que essa escola tão
necessária possa ser construída.
Tal problema tornou imprescindível repensar as mediações didático-pedagógicas
promovidas pelo docente da graduação em Pedagogia, considerando sua grande
importância para formação inicial de professores. O que apontou para a relevância de
estudos, no campo da docência no ensino superior, que se debrucem sobre essas
mediações no contexto do curso de Pedagogia. Dessa necessidade, desvelou-se o objeto da
pesquisa: mediação didático-pedagógica na formação inicial de professores. A partir
disso, depreendeu-se o objetivo do estudo: conhecer as representações de docentes
universitários acerca de mediação didático-pedagógica, verificando em que medida elas se
relacionam com o desenvolvimento do pensamento complexo de futuros professores. Isso
a partir das supramencionadas questões de pesquisa, as quais discutem a concepção de
professor para a escola contemporânea e as práticas de ensino encaradas como necessárias
para formar tal professor respectivamente.
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3.1 TIPO DE PESQUISA

Considerando-se o objetivo em questão, conhecer as representações de docentes
universitários acerca de mediação didático-pedagógica, verificando em que medida elas se
relacionam com o desenvolvimento do pensamento complexo de futuros professores, a
pesquisa qualitativa revelou-se a mais pertinente, por ser um tipo de pesquisa em que se
procura compreender um determinado fenômeno em profundidade ao realizar descrições,
análises e interpretações levando em consideração o caráter subjetivo. Dessa forma, um tipo
de pesquisa que se caracteriza por ser mais participativa, já que os participantes podem
orientar seus caminhos mediante interações com o pesquisador. Segundo Minayo (2004, p.
22), essa pesquisa “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas”
trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.
Consideramos, também, Galeffi (2009, p. 35) ao afirmar que:
A resultante de uma pesquisa qualitativa constituída consistente é sempre uma
combinação nova, um arranjo desconhecido em relação acervo já dado no passado
da tradição na qual se inscreve a pesquisa. É uma obra construída, portanto, que tem
uma serventia muito bem definida e que perde o seu sentido se não encontrar
ressonância em seu meio de atuação.

Ainda em consonância com os objetivos da pesquisa, assumimos a abordagem das
representações sociais. As representações sociais “são princípios geradores de tomadas de
posição ligados a inserções específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam
os processos simbólicos que intervêm nessas relações.” (DOISE, 1990, p. 125). Assim, o
campo da pesquisa em representações sociais parte da noção básica de que uma representação
social é “uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto.” (SÁ, 1998, p.32).
A pesquisa em representações sociais ocupa-se dos suportes das representações, dentre
eles, o discurso e as práticas, para daí inferir seu conteúdo e sua estrutura, assim como da
compreensão dos processos que geram a sua formação e transformação (SÁ, 1998). No caso
deste estudo, foram focalizados os elementos constitutivos das representações dos sujeitos, a
fim de acessar seu universo semântico, sem a pretensão de se chegar ao núcleo central, o que
demandaria mais tempo e a utilização de mais de um instrumento de coleta de dados. As
condições que favorecem a emergência de representações sociais foram consideradas, ou seja,
o contexto social que envolve a docência na formação inicial de professores no Brasil. Além
disso, o confronto do estatuto epistemológico das representações dos sujeitos pesquisados
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com os conceitos científicos, aspecto que consideramos relevante pelo fato dos sujeitos serem
professores universitários e em virtude de que:
[...] na consideração do estatuto epistemológico das representações focalizam-se as
relações que a representação guarda com a ciência e com o real, remetendo para a
pesquisa entre o pensamento natural e o pensamento científico, da difusão dos
conhecimentos e da transformação de um tipo de saber em outro, bem como das
decalagens entre a representação e o objeto representado, em termos de distorções,
suspensões e suplementações (SÁ, 1998, p. 33).

De acordo com a abordagem das representações, para gerar representações sociais, o
objeto deve ter suficiente relevância cultural ou espessura social (SÁ, 1998) e assim não se
pode deixar de considerar que:
É possível que um grupo, por exemplo, tenha uma representação social de certo
objeto e que outro grupo se caracterize tão-somente pelo fato de dispor de um
conjunto de opiniões, de informações ou de imagens acerca desse mesmo objeto,
sem que isso suponha a existência de uma representação social (SÁ, 1998).

No entanto, caso se chegue ao final de uma pesquisa concluindo-se que não há uma
representação, não deixa de ser um resultado válido, pois isso pode ser objeto de rica
discussão crítica e conclusiva (SÁ, 1998). Entretanto, seguimos a recomendação desse autor
de que a definição do par sujeito-objeto de uma pesquisa deve ter em mente que a
representação que os liga é saber efetivamente praticado. O pesquisador precisa ter de
antemão alguma confiança em que o fenômeno exista em que haja certa plausividade de que
tal ou qual objeto seja representado por tal sujeito. No caso deste estudo, essa condição foi
atendida pelo fato de que os sujeitos envolvidos são docentes do curso de Pedagogia; e
docentes atuam através de suas mediações-didático-pedagógicas, assim perfazendo o par
sujeito-objeto de forma intensa.
O presente estudo teve como foco os elementos constitutivos das representações dos
sujeitos sobre mediação-didático-pedagógica e sua possível relação com o pensamento
complexo. Moscovici (2009) concebe esses elementos das representações como um conjunto
organizado, não como uma simples coleção de ideias e valores. O conteúdo da representação
organiza-se em um sistema central e um sistema periférico, com características e funções
distintas (ABRIC, 1994), atribuindo-se ao núcleo central características de estabilidade,
rigidez, consensualidade e aos elementos periféricos um caráter mutável, flexível,
individualizado. O primeiro, sendo responsável pelo significado global da representação e
organizador dos segundos que asseguram a interface com as situações e práticas dos sujeitos.
Segundo a teoria das representações sociais: “[...] a transformação das representações começa
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sempre pelo sistema periférico em face de modificações introduzidas nas práticas sociais, e
pode apresentar diferentes desenvolvimentos e estados finais dependendo de variadas
circunstâncias (SÁ, 1998, p.77).
Assim, à luz de tais pressupostos, é que se passa a mergulhar em busca das
representações dos participantes da pesquisa.

3.2 SUJEITOS E LOCAL DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa foram cinco professores que atuam em um curso de Pedagogia
na instituição lócus do estudo, em diferentes disciplinas, em média, há mais de seis anos.
Foram denominados P01, P02, P03, P04 e P05, denominação que segue a ordem de
acontecimento das entrevistas individuais. Quatro deles atuam no curso desde sua
implantação como Normal Superior. Todos possuem especialização em temas ligados à área
de educação, tais como psicologia, linguística, artes, metodologia do ensino superior. Quatro
são mestres em educação e contemporaneidade e um deles é doutor. Três deles têm
experiência na escola pública em funções que vão desde a docência no Ensino Fundamental e
Médio à gestão e coordenação pedagógica. Em unanimidade, revelaram um profundo
comprometimento político com a docência na formação inicial de professores, bem como com
a qualidade de ensino da escola básica.
Prática de Ensino, Oficina de Leitura e Escrita, Metodologia da Alfabetização, da
Língua Portuguesa, Literatura Infantil, Psicologia da Aprendizagem, Avaliação e Currículo,
Corporeidade e Educação, Metodologia Científica, Estudos Filosóficos, Educação,
Linguagem, Sociedade e Educação, Psicologia da Educação, Aspectos Fisiológicos do
Desenvolvimento Humano, Práticas Interdisciplinares, Prática de Ensino em Geografia e
Gestão para Educação são disciplinas que fazem parte do universo de atuação dos sujeitos
entrevistados.
A escolha de cinco sujeitos, que atuam em curso de mesma instituição, deu-se em
virtude de que esse número perfaz cerca de cinquenta por cento do total de professores que
compõem o quadro docente do curso pesquisado. Além do fato, de que pertencendo a um
mesmo contexto de trabalho, a probabilidade de contato desses participantes é maior, o que
incide de maneira relevante sobre o processo de construção de representações sociais, visto que
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essas são construídas nas interações, sendo a comunicação, especialmente a linguagem, a
principal responsável pela formação desse conhecimento compartilhado (MOSCOVICI, 2006).
O curso de Pedagogia em foco foi criado a partir da transformação do Curso Normal
Superior que funcionava na mesma instituição, respaldado pela Resolução número 01/2006 do
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2006), transformando-se em graduação em
Pedagogia. Passando a graduar, além de professores, pedagogos para atuarem em outras áreas
da educação. Porém, como afirmam os professores entrevistados, o curso em questão está
focado na formação de professores para Educação Infantil e primeiros anos do Ensino
Fundamental, seu interesse maior.
A escolha desse curso, especificamente, prende-se ao interesse provocado pelo fato de,
como coordenadora pedagógica, ter trabalhado com professores egressos dessa formação, os
quais se destacavam por articular teoria e prática nos processos de ensino e aprendizagem nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso trouxe a hipótese de que a forma como o curso
dessa instituição era conduzido seria a causa disso e assim sendo, seus docentes teriam muitas
contribuições a dar para as reflexões sobre o ensino nos cursos de Pedagogia. Importante
ressaltar que, atualmente, a instituição em que ocorre o curso vem passando por mudanças em
virtude de venda de suas ações para uma empresa internacional, gerando consequências
também para o curso de Pedagogia, tais como aumento de estudantes em sala; queda nas
condições de ensino oferecidas aos professores e estudantes.
Assim, através da descrição das características dos participantes e de informações
trazidas sobre o curso em que atuam, esperamos ter conseguido esclarecer de que lugar falam
esses sujeitos por meio de entrevistas semiestruturadas.

3.3 A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

A entrevista é definida por Haguette (1997, p.86) como um “processo de interação
social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de
informações por parte do outro, o entrevistado”. Sendo assim, a entrevista do tipo
semiestruturada configura-se como um modo de interação verbal conduzida de forma flexível
pelo pesquisador, possibilitando alterações em direções que se tornem mais promissoras em
relação ao objetivo de pesquisa, pois é uma forma de buscar um testemunho completo
(SAVOIE-ZJAC, 2000). Realiza-se, por meio de interrogações estruturadas, em um guia aberto
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“à especificidade do caso e à realidade do ator” (PAILLÉ, 1991, p. 4). Essa forma de entrevista
repousa sobre alguns postulados específicos, cujo primeiro a concebe como uma narração, isto
significa que ela tem uma unidade de sentido e seus componentes devem ser considerados como
partes interligadas de um conjunto, sobre pena de se perder o sentido que os participantes dão às
suas ideias. Um segundo, considera que o participante é alguém ativo e que dá sentido à sua
ação num processo de interação. Um terceiro postulado compreende a realidade como um
processo permanente de mudança (PAILLÉ, 1991). De acordo com Bauer e Gaskell (2008), é
recomendada para pesquisa em abordagem teórica das representações sociais. Isso visto que a
forma como as questões são articuladas permite “reconstruir a teoria subjetiva do entrevistado
sobre o assunto em estudo” (FLICK, 2009, p. 149).
Esse tipo de entrevista acontece a partir de um guia com questões-chave que devem
ser apresentadas em sintonia com o fluxo da fala e do raciocínio do participante a fim de
buscar o máximo de aprofundamento possível. “Nesse sentido, a entrevista é uma densa
possibilidade de captação de ideias, de saberes, de conteúdos diversos, narrativas, memórias
individuais e coletivas e de representações.” (AMORIM, 2009). Considerando os
pressupostos apresentados, um guia de entrevista foi elaborado em processo de idas e vindas,
em que o quadro teórico foi constantemente revisitado, sendo ajustado levando em conta a
solicitação de uma boa quantidade de posicionamentos específicos dos sujeitos, ou seja,
procurando abordar uma diversidade de aspectos do objeto da representação, valores,
sentimentos, conforme recomenda Sá (1998).
Sua versão final contou com as seguintes questões-chave: Qual o perfil de professor
você entende como necessário para construção de uma escola de qualidade? O que entende
por ser um professor da escola básica autônomo? Como, na disciplina que ensina, investe no
desenvolvimento do pensamento autônomo dos futuros professores? Quais as dimensões do
estudante são contempladas no processo formativo desse professor em sua disciplina? Como
você trabalha os conteúdos da matéria? Pensando num determinado conteúdo importante da
disciplina, de que forma você conduz a aula para desenvolver este conteúdo? O que mais
motiva os estudantes a aprender? Como você trabalha para garantir o desenvolvimento de
atitudes? Como desenvolve o processo avaliativo? Como concebe a aula na formação de
profissionais professores? Quando falamos em mediação do professor o que você entende por
isso? O que mais dá prazer no desenvolvimento da docência na educação superior? Por quê?
O que causa desprazer no exercício da docência? Por quê? Como foi participar desta
entrevista?
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Com o objetivo de testar a clareza e a pertinência das questões, foi realizada entrevista
piloto com docente universitária da disciplina Psicologia, com duração de duas horas, a qual
foi transcrita pela pesquisadora e o processo de coleta avaliado na orientação a fim de ajustar
o guia às intenções do estudo.

3.4 OS PARTICIPANTES E AS ESTRATÉGIAS DE RECRUTAMENTO

O processo de recrutamento dos participantes ocorreu, em seu primeiro momento, por
intermédio de reunião com a coordenadora do curso, agendada na universidade lócus do
estudo, ocasião em que a pesquisadora apresentou-lhe o projeto de pesquisa cuja cópia lhe foi
entregue, solicitando a ajuda dessa profissional no contato com os sujeitos. Essa conversa
durou cerca de duas horas tendo como resultado o apoio da coordenadora que providenciou o
contato de todos os professores do curso, telefone e endereço eletrônico, bem como as
primeiras providências para obtenção das documentações necessárias para a viabilização do
estudo como, por exemplo, autorização assinada pelo Reitor da universidade conforme
exigência do Comitê de Ética.
Em seguida, iniciamos a fase de contato, que durou cerca de um mês, com os possíveis
participantes até encontrarmos os cinco sujeitos que se colocaram à disposição e
demonstraram interesse e, principalmente, desejo em colaborar.
O primeiro contato foi feito através de e-mails nos quais a pesquisadora apresentouse, explicou o projeto de pesquisa, argumentando sobre sua relevância e importância da
participação de docentes da graduação em Pedagogia em discussões/reflexões sobre
mediações didático-pedagógicas praticadas nesse curso. O segundo momento foi via
telefone, ligações em que o projeto foi novamente explicado e dúvidas e colocações dos
participantes foram ouvidas. Foi também quando marcamos as entrevistas com o cuidado de
deixar claro que necessitaríamos de um tempo de cerca de duas horas devido à natureza da
pesquisa, assegurando que isso seria possível. Foi descrita a dinâmica da entrevista, ou seja,
a existência de um guia que nortearia conversa sobre a prática pedagógica desses docentes
na formação de professores para as primeiras séries do Ensino Fundamental. As entrevistas
foram agendadas, quatro foram realizadas na própria instituição e uma na residência do
sujeito conforme sua solicitação.
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3.5 A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENTREVISTA

A realização do processo de entrevista ocorreu de forma bastante tranquila e
prazerosa, muito em consequência de planejamento e preparação minuciosa para esse
momento. Aconteceram nos dias e horários agendados, não havendo necessidade de
remarcações.
Todas as entrevistas iniciaram com conversa preliminar, em que foram retomados o
projeto de pesquisa e a apresentação da pesquisadora; com a assinatura do termo de
consentimento esclarecido; preenchimento de ficha com dados profissionais dos sujeitos;
explicação de que a entrevista seria gravada; e novo esclarecimento sobre seu tema:
mediações didático-pedagógicas na formação de professores para os anos iniciais do Ensino
Fundamental. Observação que se entende necessária a fim de garantir o foco deste estudo,
visto que o curso de Pedagogia forma profissionais para outros campos de atuação como, por
exemplo, pedagogia hospitalar, empresarial. Nesse momento, dedicou-se atenção ao
estabelecimento de um clima de confiança, necessário em processos dessa natureza, ao refletir
sobre a importância de dar voz aos docentes que estão nas salas de aula dos cursos de
Pedagogia. A duração média de cada uma foi de duas horas e suas transcrições geraram cerca
de duzentas e trinta páginas.
Os docentes entrevistados mergulharam na reflexão sobre os temas propostos pelo
guia, discorreram sobre suas práticas pedagógicas, descrevendo como aconteciam, relatando
suas dificuldades, facilidades, suas satisfações, insatisfações, revelando projetos, aspectos
ideológicos. Nesse processo, a pesquisadora esteve atenta a fim de garantir a sintonia com o
fluxo da fala dos sujeitos, levando em conta, entre outros aspectos, as diversidades trazidas
pelos campos disciplinares em que atuam sem perder de vista o objetivo da pesquisa.
Os entrevistados estiveram tranquilos durante todo o processo, mostrando-se envolvidos
e bem à vontade com o gravador. A pesquisadora, por sua vez, procurou evitar a violência
simbólica, enviando sinais de entendimento e estímulo através de gestos, sinais verbais, ouvindo
atentamente, procurando proporcionar ao pesquisado bem-estar, a fim de que ele falasse sem
constrangimento, conforme aconselham estudos sobre como proceder em entrevistas desse tipo.
Adotou-se postura de atenção e respeito a sentimentos, afetos pessoais e às singularidades
conforme recomenda Bordieu (2003). Assim, o processo ocorreu de forma tranquila, resultando
em dados significativos que foram analisados conforme descrição que segue.
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3.6 O PROCESSO DE TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados foram tratados mediante a análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN,
2009) que é:
A prática articulada mais comum de pesquisa – quase o “romeu e julieta” das
representações sociais – combina a coleta de dados através de entrevistas individuais
com a técnica para o seu tratamento conhecida como “análise de conteúdo.” (SÁ,
1998, p. 86).

A análise de conteúdo é uma técnica que busca organizar, num conjunto de categorias
de significação, o “conteúdo manifesto” dos mais variados tipos de comunicação, tais como
texto, imagem, filme (BERELSON, 1954). Através dessa descrição, objetiva-se atingir as
condições de produção das comunicações (intenções, representações, pressupostos e quadros
de referência dos sujeitos pesquisados) em análise por meio de um processo inferencial9
(AMADO, 2000, p.2).
O processo de análise dos dados iniciou-se com a leitura flutuante das transcrições das
entrevistas, momento em que foram extraídas as primeiras hipóteses sobre possíveis unidades
de registro/sentido e critérios de classificação. Na etapa seguinte, foi realizado o processo de
codificação, ou seja, “o processo pelo qual os dados brutos são transformados e agregados em
unidades que permitem uma descrição exacta das características relevantes do conteúdo”
(AMADO, 2000, p. 6), relevância essa norteada pelo quadro de referência.
O processo de codificação começou pela identificação das unidades de registro ou
significação focando nas proposições e temas. Proposição (ou ideia) entendida como “uma
afirmação, uma declaração, um juízo (ou uma interrogação ou negação), em suma, uma frase
ou elemento de uma frase que estabelece uma relação entre dois ou mais termos.”
(ESTRELA, A., 1974, p. 467). Após essa codificação, observou-se a incidência de cada
unidade de registro/sentido a fim de prosseguir num outro processo, o de categorização: “uma
operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e,
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios previamente
definidos.” (BARDIN, 2009, p. 117).
Durante o processo de categorização, houve o esforço para contemplar as seguintes
regras recomendadas por Amado (2000): 1) exaustividade, a fim de cada categoria abrangesse
por completo o conjunto das unidades de sentido colocadas sob seu teto; 2) exclusividade, ou
9

Inferência “Refere-se à operação pela qual se aceita uma proposição em virtude da sua relação com
outras proposições já aceitas como verdadeiras.” (RICHARDSON, 1989, p.177).
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seja, cuidar para que uma unidade de registro pertencesse a uma única categoria; 3)
homogeneidade, ficar atento para que um sistema de categorias refira-se a um único tipo de
análise; 4) objetividade, no sentido de que as categorias possam ser utilizadas, de igual modo,
por vários investigadores; 5) produtividade, investindo para que o sistema de categorias
resultante viesse a oferecer a possibilidade de uma análise fértil, possibilitando discurso novo,
adequado e coerente com os dados. Assim, os dados foram manipulados exaustivamente,
sendo produzidos cerca de dez esboços preliminares das áreas temáticas e do sistema de
categorias possível.
Seguindo esses passos, chegou-se à categorização da qual foram extraídas proposições
supostamente integrantes dos elementos que constituem as representações dos docentes
pesquisados acerca de mediação-didático pedagógica e sua relação com o desenvolvimento do
pensamento complexo na formação inicial de professores para os anos iniciais do Ensino
Fundamental. Tais proposições foram formuladas em processo de idas e vindas, sendo
avaliadas e reavaliadas, em três sessões de orientação, partindo do quadro teórico. Momentos
em que se deu a validação da análise. O processo contou com a colaboração de juízes
externos, membros de um grupo de pesquisa vinculado ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e uma professora universitária bastante
experiente na utilização dessa técnica de análise de dados, em contexto de curso sobre sua
utilização em pesquisas na abordagem das representações sociais. Nessa ocasião, foi
procedida a categorização de uma amostra do corpus documental gerando a confirmação de
uma das subcategorias que compõe o sistema geral de categorização.
O processo descrito permitiu formular um quadro (apresentado na sequência) em que
se apresentam as categorias, as subcategorias, os aspectos e as nuances que se relacionam ao
universo semântico dos entrevistados acerca de mediação didático-pedagógica.

Categorização
1. FORMAÇÃO INICIAL
Envolve as subcategorias perfil do professor a ser formado; concepção de ensino; concepção de aprendizagem.
1.1. PERFIL DO PROFESSOR A SER FORMADO
Envolve as dimensões saberes didático-pedagógicos e competências diversas.
1.1.1. Saberes didático-pedagógicos
Envolve os aspectos:
1.1.1.1. Saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino e aprendizagem
Envolve as nuances: planejar o ensino com capacidade de adaptar o planejamento ao contexto e com clareza de
objetivos; criar atividades que contemplem o estabelecido pela Lei; saber selecionar conteúdos significativos;
possuir saberes sobre o processo de leitura; possuir saberes sobre corporeidade.
1.1.1.2. Saberes relacionados ao contexto sócio-histórico dos alunos
Envolve as nuances:
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a) Saber como ensinar crianças com dificuldades de aprendizagem, tendo visão crítica de diagnósticos;
b) Acolher, orientar e encaminhar a criança;
c) Conhecer o contexto em que a criança vive;
d) Atender à diversidade;
e) Encaminhar estudantes com dificuldades.
1.1.1.3. Saberes relacionados à condução da aula em diversos aspectos
Envolve as nuances:
a) Saber responder pelos processos de aprendizagem e avaliação;
b) Conhecer as teorias de aprendizagem;
c) Dominar os conteúdos a serem ensinados;
d) Saber como aproximar os conteúdos escolares da realidade;
e) Fazer a transposição dos conceitos, dos conteúdos trazidos pelos campos disciplinares para atuar
pedagogicamente;
f) Provocar desequilíbrio cognitivo em alunos e pais;
g) Preparar os alunos (crianças) para resolverem situações-problema;
h) Articular contextos diversos durante a leitura;
i) Autoconhecimento.
1.1.2. Competências diversas
Envolve os aspectos: competências cognitivas; postura político-pedagógica; competências relacionais;
autoconhecimento.
1.1.2.1. Competências cognitivas
Envolve as nuances: pensar de forma crítica; considerar variáveis; ser capaz de investigação; pensar de forma
criativa; ser leitor e escritor competente; ser capaz de pensamento autônomo.
1.1.2.2. Postura político-pedagógica
Envolve as nuances: ter consciência da importância da escola no desenvolvimento da criança; ter consciência da
importância política, ética e social de seu trabalho; ter domínio técnico alicerçado por formação política.
1.1.2.3. Competências relacionais
1.2. CONCEPÇÃO DE ENSINO
Envolve as dimensões ensino tendo como eixo a formação do professor; compreendido como ajuda; pensado
coletivamente; que se dedique ao desenvolvimento de habilidades de leitura; que contemple conteúdos de
natureza conceitual, procedimental e atitudinal; concepção de estudante; perfil do docente formador.
1.2.1. Tendo como eixo a formação profissional do professor
Envolve os aspectos:
1.2.1.1. Foco no contexto escolar
1.2.1.2. Ensino com pesquisa como estratégia didática
1.2.1.3. Provocação de reflexões sobre a escolha profissional
1.2.1.4. Ensino como referência para o ensino.
1.2.2. Compreendido como ajuda ao estudante
1.2.3. Pensado coletivamente
1.2.4. Que se dedique ao desenvolvimento de habilidades de leitura
1.2.5. Que contemple conteúdos de natureza diversa
Envolve os aspectos:
1.2.5.1. Conceitual
1.2.5.2. Procedimental
1.2.5.3. Atitudinal
1.2.7. Concepção de estudante
Envolve os aspectos:
1.2.7.1. Estudante ideal
Envolve as nuances:
a) Aquele capaz de produzir conhecimentos;
b) Ter clareza de sua escolha pelo curso.
1.2.7.2. Estudante real
Envolve as nuances:
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a) Pessoas que procuram curso mais fácil e barato;
b) Pessoas afetivas;
c) Pessoas que não sabem o que querem;
d) Pessoas que vêm de bairros periféricos; pessoas que trabalham;
e) Donos de escolinhas;
f) Pessoas descompromissadas com a educação (os donos de escolinha);
g) Pessoas que têm dificuldades para pensar em virtude da formação oferecida pela escola básica;
h) Que entram em conflito ao se depararem com ensino de caráter construtivista;
i) Que não têm internalizados conceitos básicos que lhes permitam pensar a realidade de forma crítica;
j) Pessoas que acreditam que ser pedagogo é só trabalhar com gestão;
l) Pessoas que desistem do curso quando percebem que seu eixo é a formação do professor;
m) Grupo que em sua maioria, no final do curso, quer ser professor; grupo composto, prioritariamente, por
mulheres.
1.2.8. Perfil do docente formador
Dimensão advinda considerando a descrição que os professores fazem de si mesmos e do que afirmam ser
importante para atuação de docentes que formam professores para a escola.
Envolve os aspectos:
1.2.8.1. Ter clareza sobre o tipo de professor que desejam formar
1.2.8.2. Conhecedor da escola, lócus da atuação do futuro professor
1.2.8.3. Politicamente implicado
1.2.8.4. Gosta da disciplina que ensina
1.2.8.5. Tem experiência na escola pública
1.2.8.6. Consciente dos pressupostos pedagógicos que movem sua ação didática
1.2.8.7. Protagonista do processo de ensino
1.2.8.8. Atento à dinamicidade da realidade
1.2.8.9. Sabe fazer o que pediu para que o estudante faça
1.2.8.10. Aquele que traz algo mais
1.2.8.11. Aquele que entende que o papel da escola é apresentar e explicar a realidade do mundo
1.2.8.12. Aquele que pesquisa de forma acadêmica sua sala de aula
1.2.8.13. Animado para pensar em novas alternativas para sua atuação docente
1.2.8.14. Reflexivo
1.2.8.15. Planeja o ensino
1.2.8.16. Satisfeito
Envolve as nuances:
a) Com a possibilidade do bom relacionamento com os alunos do curso de Pedagogia;
b) Por saber que pode contribuir para transformações;
c) Por participar do processo de descoberta pelos estudantes;
d) Por constatar que o professor está sendo formado.
1.3. APRENDIZAGEM
Envolve as dimensões: aprendizagem como construção do conhecimento; facilitadores da aprendizagem;
obstáculos para aprendizagem.
1.3.1. Aprendizagem como construção do conhecimento
1.3.2. Facilitadores da aprendizagem
Envolve os aspectos:
1.3.2.1. Estabelecer pontes com o campo de atuação profissional
1.3.2.2. Partir da realidade dos estudantes
1.3.2.3. A discussão em sala de aula
1.3.2.4. Ser escutado e ouvir os colegas falando sobre si
1.3.2.5. Dinâmicas de grupo e exercícios corporais
1.3.3. Obstáculos para aprendizagem
Envolve os aspectos:
1.3.3.1. A não formação do docente universitário para atuar nas outras áreas de atuação do pedagogo, diferentes
das da escola
1.3.3.2. Formação precária oferecida pela escola básica
1.3.3.3. A resistência dos estudantes para pensar e sua visão imediatista
1.3.3.4. A dificuldade do estudante com a avaliação processual
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1.3.3.5. Alguns estudantes que não desejam ser professor
1.3.3.6. Dificuldades para ir à escola
Envolve as nuances:
a) Por falta de tempo dos estudantes;
b) Pelas dificuldades impostas pela escola.
1.3.3.7. As condições oferecidas ao docente pela instituição formadora
1.3.3.8. O atual currículo do curso de Pedagogia
1.3.3.9. A desmotivação dos estudantes por estarem cansados
2. MEDIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Envolve as subcategorias: conceito e ação mediadora pelo docente.
2.1. CONCEITO
Envolve os aspectos:
2.1.1. Assessoramento ao processo formativo
2.1.2. Recursos utilizados pelo professor com objetivos formativos, com consciência política, ajudando na
formação para autonomia pela pesquisa
2.1.3. Convite
2.1.4. Forma de despertar o interesse do estudante pelo objeto a ser aprendido
2.2. AÇÃO MEDIADORA PELO DOCENTE
Envolve as dimensões: provocar pensamento; considerando relações e interações; utilizando-se de avaliação
formativa.
2.2.1. Provocar pensamento
2.2.1.1. A partir de conteúdos conceituais e procedimentais
Envolve as nuances:
a) Instigando o uso das teorias para observar a realidade;
b) Estimulando o estudante a refletir criticamente;
c) Colocando os estudantes em situação de escrita para desenvolver seu pensamento;
d) Provocando desequilíbrio cognitivo;
e) Estimulando pensamento criativo;
f) Instigando a articulação de várias dimensões da realidade;
g) Provocando problematização;
h) Provocando articulação conteúdos de outras disciplinas;
i) Contextualizando historicamente.
2.2.1.2. Considerando a dimensão pessoal
Envolve as nuances:
a) Estimulando para aprender;
b) Considerando interesses;
c) Pesquisando representações dos estudantes procurando desequilibrá-las, modificá-las;
d) Partindo das características dos estudantes;
e) Considerando as dimensões corporal e emocional;
f) Considerando a diversidade, a singularidade;
g) Oportunizando escolha de tópicos para aprofundamento de estudo;
h) Provocando reflexões sobre posturas profissionais;
i) Provocando criticidade;
j) Trazendo a pessoa do professor para colaborar com o processo formativo;
k) Estimulando para que o estudante se veja como fonte de conhecimento.
2.2.2 Considerando relações e interações
Envolve os aspectos entre o professor e o(s) estudantes(s) e entre os estudantes.
2.2.2.1. Entre o professor e o(s) estudante(s)
Envolve as nuances:
a) Entendendo que o estudante lê o professor;
b) Adotando postura de atenção para atitudes dos estudantes;
c) Ouvindo os estudantes e respeitando sua opinião;
d) Deixando claros quais são os valores considerados pelo professor, fazendo acordos;
e) Tratando o estudante como futuro professor;
f) Negociando;
g) Sabendo o nome dos estudantes;
h) Criando laços afetivos com os estudantes;
i) Considerando que se aprende com os estudantes;
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j) Colocando-se em processo de coautoria com os estudantes.
2.2.2.2. Entre os estudantes
Envolve as nuances:
a) Abrindo espaço para que os estudantes falem, posicionando-se;
b) Provocando a aproximação entre os estudantes;
c) Lidando com a queixa/conflito do grupo como oportunidade de aprendizado;
d) Propondo atividades em grupo.
2.2.3. Utilizando-se de avaliação formativa
Envolve os aspectos:
2.2.3.1. Considerando a dimensão individual
2.2.3.2. Deixando claros os critérios de avaliação
2.2.3.3. Utilizando-se de instrumentos avaliativos escritos ao longo do processo
2.2.3.4. Diagnosticando dificuldades dos graduandos
2.2.3.5. Considerando possibilidade de autoavaliação a partir de critérios e objetivos
2.2.3.6. Considerando avaliar o percurso didático
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Capítulo IV
REFLETINDO SOBRE MEDIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA COM
PROFESSORES DA GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA

Esse capítulo apresenta a discussão dos resultados advindos da análise dos dados
descrita no anterior, partindo do objetivo do estudo e de suas questões de pesquisa em
diálogo com as ideias apresentadas pelos sujeitos e autores convocados por elas. Inicia-se
retomando o objetivo desse estudo que foi o de conhecer as representações de docentes que
atuam em curso de Pedagogia acerca de mediação didático-pedagógica e sua possível
relação com o desenvolvimento do pensamento complexo no processo de formação inicial
de professores para os primeiros anos do Ensino Fundamental. Buscando acessar os
elementos que compõem o universo semântico dessas representações, faz-se necessário
recapitular também as questões de pesquisa: 1) Qual concepção de professor os sujeitos da
pesquisa advogam para escola da contemporaneidade? 2) Quais práticas de ensino
consideram necessárias para formar tal professor?
A busca pelos elementos constituintes das representações desses sujeitos acerca de
mediação docente no contexto da graduação em Pedagogia, com foco na formação de
professores, resultou na organização de sistema de categorias que interpretamos como parte
dos elementos que compõem essas representações e que contemplam duas grandes categorias:
formação inicial docente e mediação didático-pedagógica. Estas se subdividem em
subcategorias, aspectos e nuances.
O cruzamento desse sistema de categorias com o quadro teórico, bem como com o
objetivo do estudo e questões de pesquisa, permitiu extrair alguns elementos das
representações dos sujeitos pesquisados acerca da mediação didático-pedagógica e sua
possível relação com o desenvolvimento do pensamento complexo dos futuros professores, a
saber: formação inicial de professores com vistas ao professor profissional; ênfase na
formação de um professor comprometido social e politicamente; pesquisa como dispositivo
de ensino; ensinar a ensinar pela homologia dos processos; valorização de aprendizagem
significativa; avaliação numa perspectiva formativa; escassa intervenção no sentido de
aprofundar a interlocução entre os estudantes; raras mediações docentes com vistas ao
autoconhecimento e tônica no ensino de conteúdos conceituais e procedimentais. Proposições
sobre as quais passamos a refletir à luz de estudos convocados pelos temas que fazem parte
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das representações dos docentes entrevistados, do referencial e dos saberes da experiência
como professora da escola básica e na graduação em Pedagogia.

4.1 RETORNO À PRIMEIRA QUESTÃO DE PESQUISA

O retorno à primeira questão de pesquisa visa a compreender qual concepção de
professor os sujeitos da pesquisa advogam para a escola da contemporaneidade. Nessa
perspectiva, investir-se-á na discussão das proposições: a formação inicial com vistas ao
professor profissional e ênfase na formação de um professor comprometido social e
politicamente.

4.1.1 A formação inicial de professores com vistas ao professor profissional

A análise dos resultados parece indicar que a compreensão de formação inicial de
professores com vistas ao professor profissional é um elemento fundamental das
representações sobre mediação didático-pedagógica dos participantes. Com efeito, todos os
cinco participantes concebem que o perfil do professor a ser formado envolve o domínio de
saberes didático-pedagógicos e de competências cognitivas e sociais complexas.
O professor profissional é definido por Paguay et al. (2001, p. 25) como sendo “uma
pessoa autônoma, dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre
uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência ou conhecimentos
explicitados, oriundos da prática.” Ademais, o professor profissional é em primeiro lugar um
articulador dos processos de ensino e aprendizagem em uma determinada circunstância, não
aquele que apenas transmite conhecimentos de forma dogmática e descontextualizada.
Os saberes didático-pedagógicos referidos pelos participantes se relacionam à
condução da aula em diversos aspectos; ao contexto sócio-histórico dos alunos, ao
planejamento das atividades de ensino-aprendizagem. Esses aspectos remetem tanto à
concepção de saber defendida por Altet (1994, p. 28), como aquilo que “[...] para um
determinado sujeito é adquirido, construído, elaborado através de estudo ou experiência.”,
quanto à definição de Paguay et al. (2001, p. 18), como representações organizadas do real
“que utilizam conceitos ou imagens mentais para descrever e, eventualmente, explicar, às
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vezes antecipar ou controlar, de maneira mais ou menos formalizada e estruturada,
fenômenos, estados, processos, [...] observados da realidade ou inferidos a partir da
observação.” E segundo o autor Paguay et al. (2001) essa representação funciona como um
saber desde que os que a têm estejam convictos de ter percebido e compreendido uma parte
da realidade e de poder agir com conhecimento de causa sobre ela.
Dentre os saberes didático-pedagógicos, os relacionados à condução da aula em
diversos aspectos são os referidos pelos cinco participantes. Nesse aspecto, o domínio das
teorias sobre desenvolvimento e aprendizagem foi citado por todos como um saber
fundamental para auxiliar nos processos de ensinar e aprender do futuro profissional, como
ilustra o depoimento:
Eu vou usar a Psicologia da Aprendizagem, mas são as teorias de aprendizagem.
[...]. Como PROFESSOR, eu preciso saber disso. Para saber como eu conduzo
determinado assunto em que momento eu decido ou não. [...] Então, eu acho que o
olhar de Vygotsky, veio contribuir para um novo olhar sobre esse sujeito que está
na escola e dizer para o professor: VOCÊ PRECISA SABER DISSO (P01).

Esse depoimento aponta para a classificação Paguay et al. (2001, p. 29) que separam
os saberes necessários à docência em saberes teóricos e práticos. Dentre os saberes teóricos,
esses autores (PAGUAY et al. 2001, p. 29) dizem haver saberes a serem ensinados e saberes
para ensinar. Os saberes a serem ensinados compreendem os disciplinares, os constituídos
pelas ciências e os tornados didáticos a fim de possibilitar a aprendizagem dos estudantes. Os
saberes para ensinar incluem os pedagógicos sobre a gestão interativa em sala de aula, os
didáticos nas diferentes disciplinas e os saberes da cultura que os está transmitindo.
Entre as nuances que compõem os saberes relacionados à condução da aula, citados
por três docentes, estão os saberes disciplinares, aqueles que correspondem aos campos do
conhecimento, por exemplo, matemática, história, literatura, mas associados aos saberes que
asseguram a transposição didática desses conteúdos. Essa perspectiva pode ser exemplificada
no depoimento de um dos sujeitos: “Significa primeiro ele dominar o conceitual, a
epistemologia: o que significa lugar, qual é a sua potência. E, em seguida, como operar com
isso. Aí, a gente tem a questão didática, a questão do método.” (P04).
O conceito de transposição didática, cunhado por Chevallard (1991), diz respeito às
transformações operadas sobre o conhecimento científico para que ele se torne objeto de
ensino. Perrenoud (1998) atualiza esse conceito, introduzindo a expressão transposição
paradigmática, assinalando a importância da mobilização prática dos saberes em situações
inesperadas e imprevisíveis. Nóvoa (2009, p. 14) declara preferência pela definição
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transposição deliberativa, considerando que o trabalho docente não se reduz a uma mera
transposição dos saberes e obriga a uma deliberação, ou seja, a uma resposta a dilemas
pessoais, sociais e culturais. Sobre isso, um dos participantes alerta sobre a necessidade de se
repensar essa transposição, como esclarece seu depoimento:
[...] a ideia que prevalece entre mim e outros professores, notadamente entre
professores que estiveram aqui nesse curso, é a necessidade de aproximar os
conteúdos acadêmicos da Geografia da realidade vivenciada, experenciada tantos
pelos alunos (os futuros alunos desses futuros professores estudantes de Pedagogia)
como pelos professores (os estudantes de Pedagogia). Isso porque a gente já tinha
identificado que há um distanciamento muito grande entre o que se produz na
universidade e o que se ensina nos anos iniciais dentro da Geografia. Esse é um
problema fundamental que a gente vai precisar resolver (P04).

O autoconhecimento é um saber do professor considerado por três dos cinco
participantes como importante para o processo de condução das aulas. Um deles entende que:
“Primeiro ele tem que saber dele mesmo. Quem ele é, o que ele precisa [...] Primeiro saber
quem são. Autoconhecimento” (P03). O autoconhecimento refere-se ao postulado filosófico
conhece-te a ti mesmo, à atitude filosófica de indagar-se a si mesmo, tornando-se um filósofo.
Em visão fenomenológica, conforme Husserl (2006, p. 20) “quem quiser realmente tornar-se
filósofo deverá “uma vez na vida” voltar-se para si mesmo e, dentro de si, procurar inverter
todas as ciências até aqui e tentar reconstruí-las.” De acordo com a fenomenologia de Husserl,
somente a partir do autoconhecimento é que se pode descobrir a presença e o sentido do outro,
sendo a descoberta de si a descoberta do outro.
O autoconhecimento conforme o que pode-se inferir da leitura de Josso (2010, p. 84) é
um processo de caminhar para si mesmo como sujeito. Nesse conhecimento de si mesmo,
reconhecendo-se ao encarar seu itinerário de vida, aos seus investimentos, visitando de forma
mais consciente as suas heranças, as suas experiências formadoras, seus desejos, seus valores.
Podendo, então, refletir sobre a experiência e responsabilidade sobre sua própria história,
reproduzindo momentos cruciais de sua história escolar, dando-lhe um significado consciente
ao examinar seus construtos pessoais (GARCIA, 1999).
O conhecimento de si mesmo como saber necessário ao professor representa a
valorização das dimensões afetiva e emocional no processo formativo inicial, visando ao
desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma (CONTRERAS, 2002). Conforme o
autor, considerando que as ações são norteadas por valores, não se pode esperar o
desenvolvimento de práticas comprometidas com determinados valores pelos futuros
professores sem que eles prestem atenção aos seus próprios sentimentos. Assim, o
autoconhecimento deve permitir aos sujeitos o conhecimento da realidade múltipla que lhes
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constitui, “indagando as dimensões não reconhecidas nem integradas, compreendendo
nossas experiências de marginalização e de opressão [...]”. Configura-se como um
movimento exploratório na tentativa de compreensão das relações vivenciadas no contexto
profissional. Faz parte do papel do professor entender seus estudantes. “Entender alguém é
sempre um processo que implica a forma pela qual entendemos a nós mesmos.”
(CONTRERAS, 2002, p. 211). De acordo com Nóvoa (2009), é preciso construir uma teoria
da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade docente. Com base nisso,
esse autor (Nóvoa, 2009, p. 15) reivindica que a formação de professores deve dedicar uma
atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, pois “[...] ensinamos aquilo
que somos e naquilo que somos se encontra muito daquilo que ensinamos.” E assim, é
necessário que o futuro professor passe por um trabalho sobre si próprio, visto que é
impossível separar as dimensões pessoais e profissionais.
Cada vez mais, os professores precisam lidar com a diversidade de alunos que adentram
as escolas, de interesses, de capacidade cognitiva, sociais e culturais, assim sendo, a fim de
garantir a qualidade das relações exige-se que os professores cuidem de sua pessoalidade. Tratase, portanto, de reconhecer que as competências técnica e científica do docente, embora
necessárias, não são suficientes para garantir a condução do processo de ensino e aprendizagem
de forma a promover o pleno desenvolvimento dos sujeitos envolvidos. “E que é fundamental
reforçar a pessoa-professor e o professor-pessoa.” (NÓVOA, 2009, p. 16). O professor precisa
ser preparado para se autoquestionar, para se colocar em reflexão permanente sobre si mesmo
enquanto se relaciona com seus alunos, dando-se conta de seus processos psicológicos, das
possíveis transferências10 que possa vir a fazer.
Essa preocupação dos três participantes com o autoconhecimento dos professores em
formação remete, também, aos estudos de Garcia (1999) que apontam para a necessidade da
ressignificação pelos graduandos/futuros professores de sua experiência como aluno, pois as
concepções de ensino e aprendizagem que movem a maioria dos professores em suas ações
pedagógicas são oriundas dessa experiência. Concepções essas que não são modificadas por
processo formativo baseado apenas em formação centrada em conceitos e procedimentos.
(GARCIA, 1999). Esse autor aponta que a formação docente conta com uma fase de prétreino que inclui as experiências prévias de ensino como estudante que podem ser assumidas

10

“Designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre
determinados objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles […] Trata-se aqui de uma
repetição de protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade acentuada.” (LAPLANCHE E
PONTALIS, 2004, p.514).
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de forma acrítica, influenciando de modo inconsciente o professor em sua forma de ensinar.
Por isso, a importância de se considerar o autoconhecimento como parte do rol de
conhecimentos necessários aos professores com o que parecem concordar os depoentes. A
esse respeito, Tardif (2010) registra que os professores terminam sua formação inicial sem
terem sido abalados em suas crenças, crenças estas que vão se reatualizar no momento da
prática e serão, habitualmente, reforçadas por sua socialização com os grupos de trabalho nas
escolas. A valorização do autoconhecimento pelos docentes participantes relaciona-se, em
alguma medida, também à resposta dada por Luckesi (2011, p. 140) à pergunta como se forma
um professor, a qual ele responde da seguinte forma: “pelo permanente processo de
autoinvestigação, tendo como parâmetro o papel de educador no contexto de um projeto
pedagógico construtivo”.
O domínio sobre o processo de leitura foi apontado por um participante como um
saber relacionado à condução da aula, o que também é entendido como imprescindível
visto que introduzir a criança no mundo da leitura é uma das principais tarefas da escola,
um dos principais objetivos do professor profissional. Assim é fundamental o domínio de
saberes sobre o processo de leitura nas dimensões psicológicas, pragmáticas, linguísticas,
de forma a compreender o sentido do texto, sobre leitura e produção de textos, dominando
os gêneros discursivos, enfim, tendo consciência da importância do ato de ler e de
incentivar o hábito da leitura.
Saberes sobre corporeidade são citados por um dos participantes como importantes
para condução de aulas como demonstra o depoimento desse depoente: “Meu interesse é que
eles entendam que o corpo não é estritamente físico, ele tem uma série de dimensões que se
interconectam, que se entrecortam, que se sobrepõe e que constituem o corpo, a pessoa
(P02).” Segundo Polak (1997, p.37), a corporeidade é o existir, é a história de cada um.
Segundo esse autor (Polakm 1997, p. 35), “O corpo é o lugar de fusão de fenômenos
singulares que colocam em relação aderente o processo de reversibilidade, a natureza orgânica
e social do homem, cenário no qual a cultura e a natureza dialogam, onde o coletivo e o
individual se interpenetram.” Dessa forma, o homem se faz vivente e no mundo pelo seu
corpo, sua existência no mundo é mediada pelo corpo, por isso, é importante que se trabalhe
com práticas e vivências corporais na escola visando à qualidade da percepção corporal com
consequente avanço nas ações e interações das pessoas no mundo, tornando-se assim
necessário que os professores possuam saberes a esse respeito para que possam promover
atividades que considerem as questões da corporeidade, que contribuam para superação da
visão dualista cartesiana que separa mente e corpo vigente na maioria das escolas. O professor
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precisa compreender que o corpo é um conjunto de significações vividas e que a produção de
novas significações se dá no corpo enquanto situado em um mundo (Polakm 1997).
Como uma dimensão dos saberes didático-pedagógicos do professor, os saberes
relacionados ao contexto sócio-histórico dos alunos são referidos pela totalidade dos
participantes. Acolher, orientar e encaminhar a criança (aluno da escola) foi apontado por três
deles. O que sugere uma compreensão da necessidade do professor acolher, sustentar e
confrontar o aluno, tal como Luckesi (2011, p.139) “para que este possa formar-se e
constituir-se como sujeito”.
Nesse contexto, atender à diversidade surge como um dos saberes necessários ao
futuro professor nos depoimentos de três entrevistados. Como reflete um deles: “A pílula que
dou para um não vai ter o mesmo efeito se eu dou para outro. São sujeitos diferentes,
realidades e histórias diferentes. E aí preciso ver que ação eu tenho com determinado aluno,
que não é necessariamente a mesma que vou ter com o outro” (P01). Isso coincide com o fato
de que, cada vez mais, na escola os professores precisam lidar com diferenças físicas,
cognitivas, afetivas, sexuais, culturais e étnicas tornando assim o ensino cada vez mais
complexo, o que demanda adaptações curriculares, a reorganização da sala, a flexibilização do
tempo, a diversificação das atividades. Trazendo a necessidade de o professor posicionar-se
metodologicamente para atender os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem e os diferentes
níveis curriculares da classe.
Ensinar e encaminhar crianças com dificuldades de aprendizagem são saberes
mencionados por três docentes, enfatizando a importância da visão crítica e competência do
futuro professor para dialogar com outros profissionais sobre diagnósticos que não se revelam
nas interações da criança no ambiente escolar. Como afirma um dos participantes:
O professor vai ter que ter uma série de encaminhamentos: letra maior; prova
individualizada; prova por folha, questão por folha... Se o professor não tem a clareza do
que o aluno sabe, do que o aluno não sabe, o que está por detrás daquilo, ele vai dizer amém
a esse diagnóstico. E a escola hoje está tendo de fazer o caminho inverso: contestar o
diagnóstico. Porque a gente não pode ir para consultório dizer a ele se tá errado. Os pais
chegam convencidos de que seus filhos estão com dislexia. Porque, se eles estão com
dislexia, o problema deixa de ser deles e passa a ser da escola. Então é uma situação
cômoda. Como é que a escola vai dizer: “seu filho não tem dislexia, seu filho tem um
problema de natureza emocional. De uma situação mal resolvida emocionalmente e que tá
travando sim a aprendizagem”?(P01).

Assim, é necessário que os professores estejam preparados para ensinar crianças com
dificuldades de aprendizagem que vão das generalizadas, aquelas que afetam toda a
aprendizagem (escolares e não escolares) até as graves, “por serem afetados vários e
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importantes aspectos do desenvolvimento da pessoa (motores, linguísticos, cognitivos)”
(ROMERO, 2010, p. 55).
Os saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino e aprendizagem são
mencionados por três dos participantes. Planejar o ensino, com capacidade de adaptar o
planejamento ao inesperado e com clareza de objetivos é pontuado por um dos docentes.
Como enfatiza P03: “Você faz um planejamento idealizado. Você montou isso como o ideal.
Depois, acontecem coisas que talvez não estivessem no seu roteiro.” Saber selecionar
conteúdos significativos é defendido por P01. Criar atividades que contemplem o estabelecido
pela Lei é arrolado por P05 ao afirmar que o professor da escola básica “precisa ter a
compreensão da Lei, ele precisa saber como construir atividades que estejam relacionadas
ao processo de afirmação do negro nas escolas para superação de posturas racistas [...].”
Esses aspectos denotam a preocupação de operar a articulação de saberes teóricos e
contextuais a fim de dar conta de demandas de ensino. Sobre isso, Paguay et al. (2001)
explicam que quando um saber de base é utilizado em ação desenvolvem-se outros saberes
provocando modificações nos esquemas de pensamento.
No que concerne às competências que compõem o perfil do professor profissional a
ser formado, na visão dos participantes, elas são de natureza cognitiva, político-pedagógica e
relacionais. As competências cognitivas destacam-se por terem sido mencionadas por todos os
participantes e contemplam saber pensar de forma crítica, considerar variáveis diversas, ter
capacidade de investigação, saber pensar de forma criativa, ser leitor e escritor competente,
ser capaz de pensar com autonomia. Todos os cinco docentes pesquisados enfatizam a
capacidade de pensamento autônomo como ilustra o depoimento:
Primeiro esse professor tem que ser capaz de pensar por ele mesmo, ainda que
minimamente. Ele tem de ser capaz de escolher. De definir o que quer de acordo
com a realidade, o que seriam coisas mais adequadas para ele, para própria
maneira dele dizer e de fazer as coisas e, claro, mais adequado para aquele
ambiente, para aquele contexto, para aquela conjuntura (P02).

Ademais, os depoimentos fornecidos sugerem aproximação com a teoria piagetiana
segundo a qual pensar com autonomia pressupõe a capacidade de transformar, de tomar
decisões próprias, de buscar novas soluções para os problemas enfrentados, pela coordenação
de seu ponto de vista com outras pessoas envolvidas em diversos processos decisórios.
Autonomia assumida não como independência, visto que ela é sempre relativa, pois liberdade
e autonomia são algo que se experimenta “em relação no convívio com as pessoas.” (RIOS,
2010, p. 124).
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A competência de pensar de forma crítica é citada por quatro docentes. Como afirma
P04: “[...] o professor precisa ter essa visão crítica se ele quiser avançar em níveis mais
sofisticados com a criança.” O pensamento crítico é dirigido, fundamentado e propositivo,
voltado para a compreensão de algo, para formulação de inferências, para tomada de decisões,
para resolução de problemas e avaliação conforme esclarece Lizarraga (2010, p. 55). O
pensamento crítico refere-se à capacidade de considerar variáveis na visão de três docentes.
Como afirma P01: “[...] gerir a sala de aula implica em ele pensar em variáveis, variáveis
das quais muitas vezes ele não tem o domínio, nem o controle.” Dois dos participantes
referem-se à competência de leitura, também de ordem cognitiva e necessária ao processo do
pensar crítico, pois à visão crítica de algo é precedida da leitura compreensiva.
A totalidade dos participantes idealiza o professor profissional como aquele capaz de
desenvolver investigação como evidencia o depoimento: “[...] quais são as características
mais importantes do professor? É que para mim ele tem que ser pesquisador [...].” (P02). A
defesa dos sujeitos por um professor-pesquisador aproxima-se de Freire (1996, p. 45) quando
declara que a formação docente implica na passagem da curiosidade ingênua para curiosidade
epistemológica. Remete também a Demo (2009) quando afirma que a pesquisa, a atitude
investigativa é o cerne da profissão docente. O professor necessita ser um investigador
reflexivo de sua prática, de seu ensino, do processo de aprendizagem de seus estudantes, do
contexto em que esses processos estão inseridos. A competência de pesquisar se expressa de
diferentes formas na prática do professor profissional: na sua capacidade de interrogar e
buscar compreender os desafios postos para o desenvolvimento com sucesso de seu trabalho;
na capacidade de investigar o pensamento do aluno, sua lógica, necessidades, confusões para
subsidiar a escolha de mediações adequadas; e na capacidade de orientar seus alunos a
problematizarem, a desenvolverem pesquisa. Para tanto, o professor profissional precisa
dominar saberes disciplinares de cunho teórico e prático necessários à sua atuação, os saberes
relacionados à pesquisa científica, mas também os saberes didático-pedagógicos na
perspectiva de fazer a transposição didática dos saberes disciplinares e dos saberes da
pesquisa para o contexto da aprendizagem.
Analisando mais detidamente esse último aspecto, é imprescindível que tendo
aprendido o que precisa para enfrentar a sala de aula, desenvolva projeto de ensino que ajude
seus alunos a buscarem, a investigarem aquilo que querem aprender, dando-lhes liberdade de
trânsito, pesquisando com eles e aprendendo também, instigando e sendo instigado a aprender
mais, em constante processo de aprendizagem reconstrutiva pela pesquisa. Afinal, como
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afirma Freire (1996, p. 29), ensinar exige pesquisa, pois para ele “Não há ensino sem pesquisa
e pesquisa sem ensino.”
A ideia do professor profissional como pesquisador, defendida pelos participantes,
remete à da perspectiva de formação docente emancipatória, aproximando-os das propostas de
Stenhouse (1983, apud DICKEL, 2007), segundo as quais o caminho para emancipação, para
autonomia docente, passa pela adoção da pesquisa pelo professor com base nos seguintes
princípios: a pesquisa realizada pelo professor deve se vincular ao fortalecimento de suas
capacidades e ao desenvolvimento autogestionado de sua prática; o currículo é o foco de sua
pesquisa, currículo como um processo (DICKEL, 2007, p.46).
Nessa perspectiva, o desenvolvimento profissional do professor concretiza-se à
medida que ele busca compreender “as situações concretas que se apresentam em seu
trabalho, e é dependente, portanto, da sua capacidade de investigar sua própria atuação.”
(DICKEL, 2007, p.55). É esse tipo de professor que os docentes pesquisados parecem
almejar, ou seja, um professor protagonista, capaz de produzir conhecimentos enquanto busca
caminhos para melhorar a qualidade de seu ensino. O que remete novamente a Freire (1996,
p. 28) ao afirmar que ensinar exige pesquisa: “Enquanto ensino contínuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.” (Freire,
1996, p. 29).
Segundo Carr e Kemmis (1988), a ideia de o professor fazer pesquisa envolve não
apenas a capacidade de refletir criticamente sobre as teorias elaboradas por outros, mas
também fazer suas próprias pesquisas em seu processo de ensino, em seu contexto de atuação
profissional considerando as variáveis que nele se apresentam.
O professor, visto como um pedagogo, precisa transitar pelo ensino e pela pesquisa
integrando essas dimensões. Nessa discussão, é pertinente considerar as reflexões de André
(2010, p.59) que alertam para importância do desenvolvimento de pensamento e atitude
investigativa dos futuros professores, que os ajudem a tomar decisões “sobre o que fazer e
como fazer nas suas situações de ensino, marcadas pela urgência e pela incerteza.” Isso não
significa, como informa Demo (2009, p. 81), que todos os professores serão pesquisadores
profissionais, “mas serão de todos os modos profissionais pesquisadores: capazes de pesquisar
sempre para renovar sua profissão.” Professores que por serem profissionais serão capazes de
pensar articulando os saberes práticos e teóricos ao contexto da prática pedagógica. Como
afirmam Esteban e Zaccur (2002), é na inserção em diferentes espaços educativos, pela
observação metódica do que está sendo vivenciado, que o professor- pesquisador formula as
questões que alimentam a necessidade de saber mais, de compreender melhor, construindo
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assim novas formas de percepção da realidade, encontrando indícios que transformem dilemas
em desafios a serem enfrentados.
Demo (2002) ressalta a marca metodológica da pesquisa como procedimento mais
relevante na formação do professor por possibilitar alto grau de desenvolvimento do
pensamento, visto que o processo de pesquisa realiza a pretensão de questionamento
sistemático crítico e criativo e dinamiza sobremaneira a coerência crítica. Pesquisar significa
duvidar, querer saber, buscar avançar no conhecimento, oferecer resultados. Dessa forma, ele
defende a pesquisa como princípio educativo para formação de professores profissionais, ou
seja, com competência reconstrutiva, por isso, capazes de construir e reconstruir
conhecimento, de pensamento autônomo, criativo.
O pensamento criativo foi mencionado por dois dos participantes quando afirmam que
os conhecimentos acerca da relação entre currículo e o contexto social, por exemplo, devem
ser utilizados para criação de estratégias de ensino que atendam às necessidades atuais de
aprendizagem (P01); que os conhecimentos relativos à legislação devem ser utilizados para
que o professor faça a leitura da realidade e seja um pesquisador da escola em que atue (P05).
Conforme Lizarraga (2010), a capacidade de pensamento criativo relaciona-se à inteligência,
motivação e aos conhecimentos que se manifestam no exercício profissional e nas atividades
diárias, sendo esse tipo de pensamento uma extensão do pensamento compreensivo e crítico.
Nesse sentido, é preciso ultrapassar os modelos de formação de professores norteados
pelo paradigma simplificador da racionalidade técnica, ajudando assim a formar professores
profissionais, pesquisadores e não tecnocratas, autômatos replicadores de fórmulas
sofisticadas, mas sim capazes de pensamento criativo que pressupõe questionamentos.
Somente quem pesquisa sabe que não sabe tudo, interessa-se em perguntar, duvidar, querer
saber (DEMO, 2011). A pesquisa é processo permanente, apostando na inovação pelo
conhecimento sempre renovado; é um ponto de chegada, porque os resultados da pesquisa
nunca representam um ponto final, sendo apenas o próximo convite ao questionamento. O que
se aproxima da seguinte afirmação de P03: “o professor precisa saber questionar, precisa ser
um sujeito reflexivo, crítico da situação em que vive. Precisa considerar as questões da
educação dentro de um contexto social, histórico, cultural.” Depoimento ao qual parece
subjazer a ideia de Demo (2011, p. 58) de que pesquisa favorece o nascimento de processos
emancipatórios, visto que tem em comum o ato de questionar, sendo assim uma possibilidade
de “burilar a habilidade questionadora do sujeito, conjugando a capacidade lógica e
capacidade política.”
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4.1.2 Ênfase na formação de um professor comprometido social e politicamente

A preocupação com a formação de um professor comprometido social e politicamente
está presente nas representações de quatro dos cinco participantes. Com efeito, eles defendem
a necessidade de adoção de posturas éticas e político-pedagógicas pelos futuros professores,
enfatizando que eles devem ter consciência da importância política, ética e social de seu
trabalho como exemplificam os depoimentos:
Agora, ele não pode perder a dimensão política, a dimensão política tem sempre
que estar presente, porque esse professor, essa dimensão política é aquela que faz
você tomar as decisões e isso que nós estamos falando é muito sério, por isso é que
eu estou respondendo assim tão sério para você (P04).
[...] um dos pressupostos fundamentais para autonomia é que o professor tenha
domínio técnico e que ele relacione esse domínio técnico ao alicerce, a uma
formação política [...] o domínio técnico é fundamental para o professor, mas é
um domínio técnico que seja aliado a um processo de compreensão da realidade
social (P05).

A implicação política tal como preconizam para os futuros professores da escola
básica faz parte do perfil que consideram para o docente formador: “Eu não atuo pelo
salário que eu ganho. Eu atuo pela proposta em que eu acredito.” (P01). Dois participantes
acentuam a importância da atenção desse docente às modificações do contexto político e
social a fim de alertar os estudantes, por exemplo, para mudanças na legislação educacional.
A valorização da dimensão política parece se associar à proposição de Giroux (1997,
p. 161) de que os professores devem “assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de
questões sérias acerca do que ensinam, como devem ensinar e quais são as metas mais amplas
pelas quais estão lutando.” E, ainda, às ideias de Freire (1996) que preconiza: que ensinar
exige postura ética; que a educação é uma forma de intervenção no mundo; que ensinar exige
comprometimento e apreensão da realidade.
Segundo Freire (1996, p. 32), “A necessária promoção da ingenuidade à criticidade
não pode e não deve ser feita a distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da
estética.” Acrescenta ainda o autor a necessidade de o professor transitar com clareza por sua
prática, conhecendo as diferentes dimensões que a caracterizam. Para Freire (1996, p. 98), o
professor enquanto presença não pode ser uma omissão, mas sim um sujeito de opções.
Importante pontuar que a formação de professores considerando a dimensão política
pressupõe ensino que vá além de um compromisso retórico, mas sim inclui “uma forte
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preparação em conteúdo acadêmico e de ensino, avaliação e habilidades de relacionamento e
de administração [...]” (ZEICHNER; FLESSNER, 2011, p. 333).
A reflexão provocada pelas proposições apresentadas permite inferir que a concepção
de professor que os depoentes advogam para a escola básica da contemporaneidade está
fortemente influenciada pela ideia do professor profissional, colocando assim a
profissionalização como eixo da formação que defendem.
Em consonância com o que defende Imbernón (2000), essa etapa formativa deve
fornecer as bases para a construção de um conhecimento pedagógico especializado e deve se
preocupar em trazer, para o futuro professor, bagagem científica, cultural, contextual,
psicopedagógica e pessoal sólida, capacitando-o para assumir, profissionalmente, a tarefa
educativa em toda sua complexidade. Esse professor poderá, então, atuar reflexivamente com
a flexibilidade e o rigor necessários, ou seja, apoiando suas ações em uma fundamentação
válida. Professor profissional pelo qual parecem advogar os docentes entrevistados.

4.2 RETORNO À SEGUNDA QUESTÃO DE PEQUISA

O retorno à segunda questão de pesquisa visa a responder quais as práticas de ensino
os docentes participantes consideram necessárias para formar o professor profissional.
Responder a essa questão possibilita conhecer as representações de mediação didáticopedagógica dos participantes na medida em que, conforme Abric (1994) e Jodelet (1989), as
representações sociais são sistemas de interpretação do real que orientam as práticas sociais e,
ao mesmo tempo, são determinadas por estas. No presente estudo, embora tenhamos optado
por acessar as representações mediante o discurso, um dos meios mais utilizados nas
pesquisas desenvolvidas no campo das representações sociais, foi possível obter informações
ricas de detalhes sobre as práticas, pois os participantes todo tempo eram solicitados a
explicitar como suas concepções se expressavam na prática no contexto da sala de aula. Essa
forma de proceder foi assumida com base na compreensão de Abric (1994) de que as
representações, as práticas e os discursos são partes de um todo que não podem ser
dissociadas e, que ademais se engendram mutuamente.
Para responder a essa questão de pesquisa, será desenvolvida a discussão partindo das
proposições a advindas da análise dos dados. Pesquisa como dispositivo de ensino; ensinar a
ensinar pela homologia dos processos; valorização da aprendizagem significativa; avaliação
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numa perspectiva formativa; escassa intervenção no sentido de aprofundar a interlocução
entre os estudantes; raras mediações docentes com vistas ao autoconhecimento; tônica no
ensino em conteúdos conceituais e procedimentais.

4.2.1 Pesquisa como dispositivo de ensino

O ensino com pesquisa destaca-se como a estratégia didática, mencionada por todos os
participantes. Essa opção aparece diretamente ligada à importância que eles atribuem a uma
prática formativa que articule teoria e prática, como revelam os cinco sujeitos, e pela
preferência, também unânime, a ensino que tenha como um de seus eixos o contexto da prática
profissional, ou seja, a escola. Como explica P05:
[...] pensávamos que essa formação teria que estar atrelada à pesquisa e para que
essa formação tivesse atrelada à pesquisa [...] Então, nesse sentido é todo nosso
trabalho, na maioria das vezes, em muitos de nossos componentes curriculares a
gente pede para o aluno para que vá até a escola, que ele veja o rebatimento que se
dá. Um trabalho de pesquisa... [...].

A escola e seus alunos são referências constantes para as atividades propostas aos
graduandos por esses docentes. A menção ao contexto escolar, a situações pedagógicas reais,
aos desafios dessa escola, às crianças que nela se matriculam é recorrente nas falas dos
sujeitos participantes. O modo como todos os cinco participantes descrevem sua prática de
ensino evidencia que a articulação entre teoria e prática vai aparecendo por meio de ensino
que tem como base a atitude investigativa como ilustra o depoimento: “Como eles levariam
esses conteúdos, essa proposta do trabalho com esses conteúdos (teorias) para sala de aula.
Então a mostra foi a apresentação de tudo isso.” (P01). Bibliográfica ou empírica, essa
pesquisa sempre tematiza o contexto da escola, embora os participantes apontem limitações
para que se realize conforme eles desejam, tais como, a dificuldade de acesso à escola pela
falta de tempo dos estudantes, pelos obstáculos colocados pela própria escola, pela
dificuldade em acompanhar todos os estudantes no processo de pesquisa. Situação ilustrada
pelo seguinte depoimento:
Mas muitos deles trabalham em escolas de bairro privadas que ainda têm uma concepção de
gestão muito autoritária. E essa escola não abre para essa aluna estabelecer um processo de
problematização da gestão da escola. Porque no entendimento das pessoas que estão lá, que
têm uma concepção muito autoritária, é que se vai fazer uma denúncia da própria escola.
Esse é um elemento que dificulta. A gente já viu situações, por exemplo, da aluna ir fazer o
trabalho e até ter ameaça de demissão (P05).
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A ênfase atribuída ao ensino com pesquisa no processo de formação fortalece a
conclusão de que as representações de mediação didático-pedagógica dos participantes se
associam à perspectiva de formação de um professor profissional, em consonância com as
proposições de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) que apresentam projeto de formação inicial
pela profissionalização propondo a pesquisa contextualizada, ou seja, pesquisa aliada à
formação em situação concreta da prática, a partir de situações-problemas da profissão em
processo constante de reflexão crítica. Tal tendência também apoiada por Ghedin, Almeida,
Leite (2008) afirmando que a pesquisa em contexto é “momento privilegiado de reflexão da
prática educativa, já que se debruça sobre uma realidade concreta, historicamente situada.” Para
Imbernón (2010, p. 67), é imprescindível que se introduza na formação inicial de professores
uma metodologia que seja “presidida pela pesquisa-ação como importante processo de
aprendizagem da reflexão educativa, e que vincule constantemente teoria e prática.”
Experiências formativas relatadas e propostas apresentadas em publicação organizada
por Pimenta e Franco (2008) vinculam-se à ideia da pesquisa como estratégia de formação
inicial docente. Como é o caso, por exemplo, de artigo de Formosinho (2008) que argumenta
em favor da investigação ação para construção de conhecimento profissional relevante. André
(2010, p. 61) explica que uma das formas de articular ensino e pesquisa na formação docente
é “que a pesquisa se torne um eixo ou um núcleo do curso, ou seja, que ela integre o projeto
de formação inicial [...]”.
Como afirma Demo (2009), é evidente a necessidade de conduzir o ensino com base
na metodologia da pesquisa, a fim de desenvolver capacidades de pensamento. Segundo esse
autor (Demo, 2009, p. 83), “Saber pensar é exatamente a forma mais hábil de intervir, razão
pela qual passou a ser aceito como cerne de todo o processo de profissionalização.” Pensar
profissionalmente, é articular teoria e prática e, segundo Demo (2009), toda prática só se
renova se souber voltar à teoria e toda teoria só é relevante se colidir com a prática, “porque
toda teoria é outra na prática”.
Apesar da reiteração da defesa da pesquisa como estratégia formativa, chama atenção
a ausência, nos depoimentos dos participantes, de elementos que demonstrem a mediação dos
participantes na perspectiva de análise dos dados das pesquisas que informam conduzir os
licenciandos a fazerem no contexto das suas disciplinas, posto que a pesquisa não se esgota na
ida ao campo e na socialização do lá encontrado de forma apenas descritiva, mas supõe a
observação e a análise com base em recursos metodológicos que ao se processarem provocam
o desenvolvimento de competências compreensivas, críticas, de autonomia, de tomada de
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decisão. Competências essas que só se efetivarão se os estudantes tiverem a oportunidade de
explorar adequadamente os dados coletados do campo com a devida mediação do professor.
Assim, investir em mediações didático-pedagógicas que estimulem e orientem a
análise de dados é relevante em projeto formativo comprometido com a profissionalização
docente. Mediações que estimulem descrição densa dos fatos, dos acontecimentos, para
posterior interpretação/análise. Conforme Soares S. (2012), a análise e interpretação dos
dados, a partir de referencial teórico, é processo desafiante e árduo para estudantes que estão
habituados a simplesmente descrever o observado, sem reflexões mais aprofundadas. O que
exige a intervenção perspicaz e atenta do professor de forma a aproveitar amplamente os
recursos que a pesquisa oferece como estratégia para formação de professores profissionais.
Outro aspecto a destacar é que, a despeito da ênfase atribuída pelos participantes à
pesquisa como estratégia formativa do professor, a pesquisa-ação não parece fazer parte de
suas intenções e práticas, embora o contexto da escola seja referência das atividades propostas
aos graduandos. A esse respeito, Garcia (1999) considera o desenvolvimento profissional de
professor através de investigação ação o caminho mais frutífero para formação de professores
crítico reflexivos, afirmando ser essa uma possibilidade para abordagem reflexiva na
formação que “seja activa e militante, que reintroduza no discurso do ensino e da escola uma
preocupação pelos aspectos éticos, pessoais e políticos.” (Garcia, 1999, p. 44). Do ponto de
vista da investigação-ação, o professor é aquele capaz de refletir sobre sua própria atividade
docente, diagnosticando problemas de sua prática e, ao fazer isso se colocar intencionalmente
a possibilidade de intervir em tal situação utilizando-se de dispositivos apropriados, assim
desenvolvendo seu profissionalismo e competência epistemológica (Garcia, 1999). Esse
modelo de formação docente pressupõe a atuação do futuro professor do contexto da escola,
entendendo “a escola como um lugar onde surgem e se pode resolver a maior parte dos
problemas de ensino.” (GARCIA, 1999, p. 171).
Nessa discussão, faz-se também relevante considerar a crítica de Noffke (1994) de que
a comunidade acadêmica, em sua maioria, ao tematizar a questão do professor pesquisador
reduz o processo de investigação realizado pelos próprios professores considerando-o
somente como processo de profissionalização e não como produção de conhecimento.
Conforme Zeichner (1993), é muito raro ver citações de artigos produzidos por professores,
bem como ver professores sendo convidados a dar palestras em congressos sobre pesquisa
educacional.
Considerando a preocupação expressa pelos participantes com a formação de um
professor comprometido social e politicamente, chama atenção ainda a ausência de menção
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pelos participantes à pesquisa colaborativa como dispositivo de formação de professores e de
articulação entre as agências formadoras de professores e as escolas contribuindo assim para
formação dos futuros professores, dos professores em exercício e para a transformação da
escola. As pesquisas feitas na escola parecem ser sobre a escola e não com a escola, ou seja,
sem o envolvimento dos professores em exercício como participantes da pesquisa. A esse
respeito, Zeichner (1993) propõe a adoção da pesquisa colaborativa entre docentes
universitários, professores da escola e os estudantes (futuros professores) na formação inicial
de professores com o objetivo de formar professores autônomos e reflexivos que estejam
comprometidos com uma educação de qualidade para todos os estudantes. Sobre esse tipo de
projeto, Zeichner (2007) declara que querem engajar seus estudantes em deliberações a
respeito de diferentes perspectivas em uma ampla variedade de questões educacionais em
relação as suas próprias práticas. Conforme Geraldi, Messias e Guerra (2007), a proposta da
pesquisa-ação de Zeichner como estratégia de formação docente coloca os professores e os
futuros professores como sujeitos produtores de conhecimento. A adoção desse tipo de
pesquisa contempla “[...] desenvolvimento profissional em oposição à racionalidade técnica,
ou à dicotomia de quem produz e quem amplia conhecimento, bem como da prática social e
política e ainda luta para tornar mais visível o conhecimento produzido pelos professores.”
(GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 2007, p. 255).
Nesse sentido, cabe destacar que não emerge do conjunto de depoimentos nenhuma
menção dos participantes sobre pesquisa colaborativa como dispositivo de formação de
professores e de articulação entre as agências formadoras de professores e as escolas na
perspectiva da formação inicial e continuada e de apoio à inovação do ensino.
Creditamos essa ausência à existência de alguns fatores limitantes, citados pelos
docentes participantes, como: pouca disponibilidade de tempo dos estudantes para irem à
escola, obstáculos colocados pela própria escola ao acesso dos estudantes, do currículo do
curso de Pedagogia que agora traz disciplinas não diretamente ligadas à formação do
professor. Entretanto, tal lacuna pode também estar associada à cultura de desvalorização do
professor da escola básica, em geral destituído de saber, à herança da racionalidade técnica,
que entende a escola como espaço de aplicação dos conhecimentos válidos aprendidos na
academia e ao descompromisso histórico da academia com a formação continuada do
professor da escola básica.
A não adoção da pesquisa colaborativa como estratégia formativa dificulta a formação
de profissionais comprometidos com a transformação da escola, visto que atitudes como essa
somente podem ser desenvolvidas em situação real, pois toda ação ou pensamento se situa em
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um contexto dado, pois a competência é a ordem de saber mobilizar-se no contexto da ação
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 74). A pesquisa em contexto é considerada por
Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 174) como “forma de reconstruir/construir
competências profissionais [...] orientando para desenvolver a capacidade de questionar, de
atualizar a prática, de teorizá-la, de negociar, de tomar decisões [...]”. Isso como “resultado de
reflexões fundamentadas e como estratégia para a inovação curricular que leva ao
desenvolvimento profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 74).
O ensino com pesquisa proporciona ambiente de aprendizagem centrado no estudante,
proporcionando a autoria. Conforme Demo (2011, p. 88), “Para o aluno, pesquisa tem caráter
eminentemente pedagógico, como referência central do processo formativo. É uma das
maneiras mais convincentes de se aprender bem, além de burilar a cidadania.” Assim, o
desenvolvimento do pensamento do futuro professor passa pela pesquisa que proporciona
investimentos em atitudes, procedimentos e conceitos que devem ser pensados de forma
articulada pelos processos de ensino.

4.2.2 Ensinar a ensinar pela homologia dos processos

Em seu sentido etimológico, o termo homologia vem do grego ομοως, "igualmente" e
λοlÄγος, "ciência", "razão". Cientificamente, homologia tem várias definições nas diferentes
disciplinas, significando, em sua acepção ampla, uma relação analógica entre dois elementos,
dimensões, ou seja, remetendo a uma relação de correspondência entre partes de um todo
(ABBAGNANO, 2007). Esses elementos são homólogos, o que significa que mantêm uma
relação de “correspondência que pode ser de localização, de forma, de função [...]”
(HOUAISS, 2001, p. 1548).
A ideia de que o docente de Pedagogia deve possibilitar que seu ensino seja referência
para os futuros professores é recorrente nos depoimentos de três participantes, remetendo a
uma relação analógica, de correspondência entre a forma que ensinam e a maneira que os
egressos da graduação em Pedagogia deverão ensinar. Como afirma um deles, referindo-se a
um momento de sala de aula: “Depois que vocês agruparam, precisaram explicar e, por fim,
a gente fez a discussão coletiva e correção. Foi isso? Esse é um exemplo de uma postura
didática para uma sala de aula. Então, eu sempre trago a homologia dos processos.” (P01).
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Processo exemplificado por outro depoente referindo-se ao texto que os estudantes escrevem,
normalmente, como conclusão das aulas:
No texto, existem momentos em que eles são obrigados a pensar o meu objetivo
nesse dia em sala de aula, observarem meu procedimento e descreverem a situação
toda em sala de aula. Ele observa a minha ação e o texto que ele escrever está
aliado ao fazer dele que é identificar o passo a passo: o meu objetivo, o meu
procedimento, o material que eu uso. [...] Observe que eles acabam fazendo
indiretamente um plano de aula (P04).

Isso quer dizer que esses docentes ensinam a ensinar, buscando estabelecer coerência
entre o ensino oferecido por eles na graduação e o tipo de ensino que esperam que,
posteriormente, seus estudantes desenvolvam, tal como formula Marcelo Garcia (1999)
quando defende como um dos princípios da formação inicial o isomorfismo entre a formação
recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que
desenvolva. Seguindo tal pensamento é que Pérez Serrano (1988, apud GARCIA, 1999)
afirma que no que diz respeito à formação de professores, o principal conteúdo é o método
através do qual o conteúdo é ensinado, garantindo assim a congruência entre o conhecimento
didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico ensinado e a forma como esse
conhecimento é ensinado (GARCIA, 1999). Isso é feito por um dos participantes (P02) ao
estimular seus alunos a praticarem jogos que eles irão utilizar com as crianças na escola.
A homologia de processos como estratégia formativa está expressa nos Fundamentos
para a Formação do Professor da Educação Básica. Assim, “O professor tem que
experimentar, vivenciar o quê e o como ensinar em termos dos mesmos princípios, do ponto
de vista de um aprendiz, para poder entender e agir na mesma direção com seus futuros
alunos.” (BRASIL, 1999a, p. 17). Na abordagem da homologia dos processos, o paralelismo
com a situação da prática profissional é explorado na situação de aprendizagem do futuro
professor de forma que formador e formandos movem-se em registros isomorfos. A
homologia dos processos possibilita uma apropriação e uma aprendizagem com tal sentido e
significado, que sua utilização profissional torna-se mais coerente e consistente (BRASIL,
1999a).
Dessa forma, a homologia dos processos refere-se à necessidade do futuro professor,
enquanto estudante, de vivenciar os mesmos métodos de ensino que se espera que ele utilize
com seus futuros alunos. Ideia essa que parece fazer parte das representações da maioria dos
entrevistados. De acordo com Zeichner e Flessner (2011, p. 335), há evidência de que se
aprende melhor quando os formadores exemplificam ou modelam, diante dos futuros
professores, os conceitos e práticas demonstrando mais uma vez, a relevância da homologia
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por processos para ensinar futuros professores a ensinar.

Procedimento ilustrado pelo

depoimento de um dos participantes ao explicitar que:
Agora, já, por exemplo, outros tipos de atividades, jogos de integração grupais
muito antigos (chineses, indianos) que trabalham com isso. Eu gosto muito de
trabalhar com a mão dada, troca de energia, que é muito interessante e que se deve
fazer muito com criança. Criança adora (P02).

Isso significa considerar que a preparação do professor tem uma característica muito
especial: “ele aprende a profissão no lugar similar àquele em que vai atuar, porém, numa
situação invertida. Isso implica que deve haver coerência absoluta entre o que se faz na
formação e o que dele se espera como profissional”. (BRASIL, 1999a).

4.2.3 Valorização de aprendizagem significativa

Todos os participantes consideram que ensinar é ajudar o estudante em seu processo
de construção de conhecimentos, sinalizando para valorização de aprendizagem do tipo
significativa, em detrimento de uma perspectiva mecanicista, reprodutivista, característica
de processos formativos docentes em modelo da racionalidade técnica como evidencia o
depoimento:
Eu pego esse texto, esse primeiro texto, corrijo, discuto coletivamente. Depois, eu
pontuo algumas questões, peço para que ele faça algumas considerações das
considerações que foram feitas. Então, vai sendo um processo de reconstrução. [...]
Porque aí, os conteúdos que a gente vai trabalhando em seguida vão alimentando o
processo de construção (P05).

Concepção de ensino que aproxima as representações desses participantes sobre
ensino das teorias de caráter construtivista que preconizam que o professor conecte o
estudante ao objeto a ser apreendido, ajudando-o em seu processo de construção de
conhecimento, desequilibrando-o cognitivamente, dando-lhe suporte, organizando o ambiente,
objetivando proporcionar aprendizagem significativa. Segundo Ausubel (1988), a
aprendizagem é significativa quando o novo conteúdo é incorporado às estruturas de
conhecimento do aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu
conhecimento prévio. Conforme esse autor (Ausubel, 1988), há duas condições a serem
observadas em prol de uma aprendizagem significativa: a disposição do aluno para aprender e
o potencial significativo psicológico do conteúdo a ser aprendido. Assim, é necessário fazer

133

uma seleção de conteúdos logicamente significativos a partir de uma sondagem sobre os
interesses dos estudantes. Essa parece ser a concepção de um dos participantes ao afirmar que:
[...] defendemos um currículo tomando como referência essa filosofia construtivista,
os professores eram de formação construtivista então levaram para sala de aula, no
curso de graduação, essa experiência, com esse olhar. Primeiro que esses alunos
precisam saber que tem um sentido tudo que se aprende (P01).

A articulação do ensino com a escola, a relação entre a teoria e o contexto da prática
profissional no processo de formação inicial de professores, parece ser uma forma de tornar
o conteúdo significativo, atendendo aos pressupostos da Andragogia (termo creditado a
Malcolm Knowles em 1970 e que se refere à arte ou ciência de orientar adultos a aprender)
que traz premissas que devem ser consideradas por quem ensina adultos, ou seja: seus
interesses pelo aprendizado se direcionam para o desenvolvimento das habilidades que
utilizam no seu papel social, na sua profissão; esperaram uma imediata aplicação prática do
que aprendem, reduzindo seu interesse por conhecimentos a serem úteis num futuro
distante; apresentam motivações internas, mais intensas que motivações externas como
notas em provas.
Os conteúdos a serem aprendidos no processo de profissionalização docente pela
pesquisa defendido por todos os participantes são de natureza conceitual, procedimental e
atitudinal. Conforme sinalizam Coll, Pozo, Sarabia e Valls (2000, p.22), o estudante
aprenderá simultaneamente conceitos, procedimentos e atitudes, pois a aprendizagem de
conceitos “requer atitudes às vezes diferentes, sendo difícil adquirir fatos ou conceitos sem
colocar em ação algum procedimento” (COLL et al, 2000, p.22). De acordo com esses
autores o que mais varia entre os campos disciplinares é a trama conceitual e a
aprendizagem de conceitos. Eles (COLL et al, 2000, p. 25) explicam que “uma pessoa
adquire um conceito quando é capaz de dotar de significado um material ou uma informação
que lhe é apresentada, ou seja, quando “compreende” esse material [...].” Por sua vez, o
procedimento “é um conjunto de ações ordenadas, orientadas para a consecução de uma
meta.” (COLL et al, 2000, p. 77). Já as atitudes são definidas “como tendências ou
disposições adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um
objeto, pessoa, acontecimento ou situação e a atuar de acordo com essa avaliação.” (COLL
et al, 2000, p. 77). Como, por exemplo, a defesa enfática de P03 por ensino na graduação
em Pedagogia que provoque reflexões profundas sobre a escolha profissional, focando
assim em conteúdo de natureza atitudinal.
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A aprendizagem como construção de conhecimentos é um aspecto sobre o qual todos
os sujeitos têm unanimidade. Isto pode ser percebido, por exemplo, na preocupação em
articular a teoria e a prática: “A discussão em sala de aula. Não simplesmente uma aula
expositiva, teórica. Mas assim, eles trabalhando nisso. Eu trago textos e lanço questões sobre
o texto. E eles aí vão construindo essa teoria junto.”(P03). Tal proposição é evidenciada
ainda nos depoimentos acerca do estudante ideal que para todos os entrevistados é aquele
capaz de produzir conhecimentos. Como esclarece um deles, seus estudantes são “[...]
convidados a construir e não repetir o que o professor falou.” (P04).
A preocupação em promover um ensino que oportunize a construção do conhecimento
por parte dos estudantes também aparece quando os participantes apontam os aspectos que
facilitam e que dificultam a aprendizagem dos graduandos. Como facilitadores trazem: ensino
que estabelece pontes com o campo da atuação profissional; que parte da realidade dos
estudantes; discussão em sala de aula; ser escutado e ouvir os colegas falando sobre si;
dinâmicas de grupo e exercícios corporais.
A preferência por ensino que estabelece ponte com o campo de atuação profissional e,
portanto, que gere mobilização para aprender, aparece no depoimento de P05, ratificando a
valorização de aprendizagem significativa.
Então, quando a gente fez uma atividade de dar suporte a determinadas escolas na
construção do Regimento onde elas, efetivamente, metiam a mão, fazendo, dando
suporte à escola e a escola ia efetivamente usar o regimento que elas estavam
ajudando a fazer, foi assim muito motivador.

Partir da realidade dos estudantes, promover discussão em sala de aula, ações
defendidas pelos participantes, remete às teorias interacionistas de aprendizagem segundo as
quais o contexto do estudante e as trocas entre estudantes são elementos a serem considerados
em processos de ensino objetivando construção de conhecimento.
Já as dinâmicas de grupo e exercícios corporais, citadas apenas por um dos depoentes,
podem ser elencadas como dispositivos para estimular aprendizagens significativas de
conteúdos atitudinais além dos conteúdos de caráter conceitual e procedimental. Os exercícios
corporais podem tanto propiciar aproximação entre os estudantes, como o conhecimento de si
mesmo estando intimamente relacionados ao aprender com sentido.
Dentre os aspectos que dificultam a aprendizagem, todos os participantes apontam o
perfil de limitações cognitivas do estudante de pedagogia, em consequência da precária
formação oferecida pela escola básica conforme o depoimento de três sujeitos. Outros
aspectos são citados somente por um dos participantes: a não formação do docente formador
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nas outras áreas de atuação do pedagogo (como organizacional e hospitalar); a resistência dos
estudantes com a avaliação processual; a resistência do estudante para pensar e sua visão
imediatista; a dificuldade do estudante com a avaliação processual; a existência de alguns
estudantes que não desejam ser professor; dificuldade para ir à escola por falta de tempo dos
estudantes, pelas dificuldades impostas pela escola; as condições oferecidas pela instituição
formadora; o atual currículo do curso. Faz-se necessário salientar que o ensino que pretenda
provocar a aprendizagem significativa não pode desconsiderar o contexto social e os
conhecimentos prévios dos graduandos, suas motivações.
Os estudos de Gatti (2011) confirmam a avaliação feita pelos participantes sobre o
perfil do graduando em Pedagogia que colocam como um obstáculo para a aprendizagem.
Tais pesquisas chegaram aos seguintes resultados: a maioria dos estudantes é oriunda de
famílias com renda baixa e não escolarizadas; estudaram em escola pública; possuem
carências nos domínios de conhecimentos básicos como aponta o Exame Nacional do Ensino
Médio e é nessas condições que adentram nos cursos de graduação. Trazendo assim maiores
desafios para o docente com vistas à concretização de uma aprendizagem significativa.
A maneira como o currículo do curso de Pedagogia está organizado dificulta o ensino
e, portanto a aprendizagem segundo depoimento de um dos participantes. Gatti (2011, p. 208)
ratifica a fragilidade do currículo do curso ao apontar seu inchaço como obstáculo para
formação inicial de professores, visto que a complexidade curricular exigida para esse curso é
muito grande para o tempo legal de formação, quatro anos. Ademais, a fragmentação
disciplinar, a prevalência de ementas que não se preocupam em relacionar teorias e práticas,
que enfatizam o porquê ensinar em detrimento do como ensinar, que dedicam só trinta por
cento às disciplinas que possuem cunho profissional; a pouca incidência de disciplinas que
focam no conteúdo a ser ensinado pelos futuros professores aos alunos da escola básica; a
escassa referência à educação infantil são problemas também verificados nas tramas
curriculares dos cursos de Pedagogia conforme Gatti (2011).
Isso demonstra que, mesmo que se utilize a pesquisa como estratégia principal para
formação de professores, é necessário que os currículos do curso de Pedagogia sejam
repensados para garantir com maior rigor a especificidade da formação do professor para
escola básica que necessita de trama disciplinar/interdisciplinar investigativa reflexiva com
vistas ao desenvolvimento de competências complexas. E, nesse sentido, há necessidade de
um currículo como expressão de uma visão de unidade (BRZEZINSKI, 1998, p. 168) em que
teoria e prática são consideradas como núcleo articulador, entendendo-se “que o eixo teoria e
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prática deve perpassar todas as disciplinas do currículo que formam o professor e não ser
restrita a uma disciplina, ou a um momento particular/disciplinar.”
Os participantes demonstram preocupação em articular teoria e prática sem, no
entanto, investirem em experiências interdisciplinares mais sistematizadas. Somente um deles
relatou experiência dessa natureza no curso. Outro participante, no entanto, deixou clara a
dificuldade para que isso venha a ser colocado em prática, embora entenda a importância.
Segundo ele, os professores teriam que ter mais tempo para preparar coletivamente as
atividades de ensino propostas.
Mesmo assim, verifica-se a preocupação com a aprendizagem significativa dos
estudantes no ensino com pesquisa tendo como lócus a escola, pela referência ao contexto da
prática nas atividades propostas aos estudantes, pela preocupação em articular teoria e prática,
pelo objetivo de fazer com que os estudantes se vejam como produtores de conhecimento,
demonstrando proximidade ao conceito de aprendizagem reconstrutiva (DEMO, 2010) que a
define como “aquela marcada pela relação de sujeitos e que tem como fulcro principal o
desafio de aprender, mais do que ensinar, com a presença do professor na condição de
orientador [...]”. Esse tipo de aprendizagem, segundo esse autor (DEMO, 2010), tem como
razão de ser de seu processo o propósito ético-político, assume o conhecimento e o mercado
como meio, tendo como eixo a formação com qualidade humana, de cunho político, sem
desconsiderar a competência técnica.
De acordo com Demo (2010), a qualidade política prevalece sobre a qualidade formal,
mesmo que uma não substitua nem se desfaça da outra e, nesse processo, o professor é
considerado componente intrínseco da aprendizagem por ser esta uma habilidade humana e
social. Assim, o professor é o orientador do processo de aprendizagem, não no sentido de
“substituir, simplificar, facilitar, banalizar a aprendizagem do aluno, mas torná-la viável e
tanto mais profunda e qualitativa.” (DEMO, 2010, p. 14). Com esse objetivo, ele instiga,
mobiliza, inquieta, instabiliza em busca do sentido emancipatório que necessita de trajeto
marcado por questionamento permanente, pois “aprender não é acabar com as dúvidas, mas
conviver criativamente com elas.” (DEMO, 2010, p. 15).
O professor precisa tornar possível a aprendizagem do pensar e “quem sabe pensar não
encontra coisas definitivas, mas harmoniza-se com a imprecisão da realidade e a precariedade
da ciência.” (DEMO, 2010, p. 15). Uma aprendizagem reconstrutiva que se “alimenta da
dúvida e das incertezas, nutre-se da flexibilidade das indagações profundas, vê no saber
pensar a dinâmica permanente de um movimento aproximativo que jamais se esgota em si
mesmo, aprende a aprender.” (DEMO, 2010, p. 16). A concepção reconstrutiva da
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aprendizagem privilegia o diálogo entre docente e estudante que fazem a mesma coisa:
aprender, em processo cuja diferença entre os dois é o estágio de desenvolvimento com
respeito à aprendizagem (DEMO, 2010, p.23).
A valorização da aprendizagem significativa é expressa também na visão dos
participantes sobre o perfil do docente formador. Quatro deles apontam a necessidade de um
professor que planeje seu ensino. Como explica P05: “[...] eu sempre faço um planejamento
anterior de pelo menos uns quinze dias. Então, eu apresento a referência bibliográfica, eu
faço uma leitura prévia.”
Outras características são referidas pelos participantes: ter clareza do tipo de professor
que se deseja formar; ser conhecedor da escola; gostar da disciplina que ensina; ter
experiência na escola pública; estar consciente dos pressupostos pedagógicos que movem sua
prática; saber fazer o que pediu para que o estudante faça; ser aquele que traz algo mais;
entender que o papel da escola é explicar a realidade do mundo; ser pesquisador de sua sala de
aula; ser animado para pensar em novas alternativas didáticas; ser reflexivo. Características
essas que se relacionam diretamente com o perfil do professor que desejam formar, ou seja,
um profissional, capaz de pensamento crítico-reflexivo, criativo, autônomo e comprometido
ética, social e politicamente. Tal desejo dos professores vincula-se à necessidade, apontada
por Zeichner e Flessner (2011, p. 331), de que as agências formadoras devem decidir entre
formar para uma educação escolar que corrobore apenas com o projeto neoliberal, com
projetos que contribuam para reprodução das relações hegemônicas de classes ou com os
alicerçados sobre pressupostos ligados à formação crítica de professores em projeto voltado
para justiça social. As representações dos docentes entrevistados sobre mediação docente
demonstram que eles caminham em direção a uma formação para justiça social, a despeito dos
limites impostos pelo contexto.
A mediação didático-pedagógica, na visão dos cinco participantes, configura-se como
assessoramento ao processo formativo, como modo de conectar o estudante ao objeto de
conhecimento, como ilustram os depoimentos:
É um processo de formação, entendeu? Então, quando eu digo que eu dou
autonomia, eu dou a possibilidade de ele aprender a fazer sozinho, mas eu preciso
estar ali o tempo todo mediando isso. Acompanhando isso. Então, mediar para mim
também tem um significado de acompanhar o processo. Estar vigilante, o professor
precisa estar vigilante (P01).
“Mediação didático-pedagógica [...]. Eu imagino que mediar é estar entre médios.
Eu estou de um lado, ela está do outro, Mediar é fazer com que essa coisa (o objeto
do conhecimento) se torne interessante.” (P02).
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“O professor precisa ser generoso com o aluno.” Entendendo o tempo do estudante,
porque, segundo ele: “[...] tem o seu tempo como professora pós-graduada e tudo,
mas tem o tempo do aluno.” (P04).

Dois dos participantes entendem também a mediação docente como forma de
despertar o interesse do estudante: “Eu apresentei a imagem e o convido a olhar a imagem,
uma área de caatinga, como objeto. Olhe para essa coisa, mostre interesse pela coisa! [...]
Quando eu os convido a pensarem sobre um conteúdo que está no livro didático [...].” (P04).
Apontam que é fundamental estimular os estudantes para aprender, como exemplifica o
depoimento de um deles: “Como é que eu quero seduzir você para leitura? Eu não quero que
você veja a leitura como uma encomenda a ser prestada conta. E o deleite? E o desejo?”
(P01). Relacionando-se assim ao pressuposto de que o desejo é a força motriz que impulsiona
o processo de mediação cognitiva (LENOIR, 1999, apud, D’ÁVILA, 2008), ou seja, deseja-se
apreender aquele objeto e assim é acionada a mediação cognitiva que se trata da conexão
entre o sujeito aprendiz e o objeto de conhecimento.
Isso ajuda a perceber a preferência desses docentes pela aprendizagem significativa e a
confirmar a representação de ensino como ajuda que se depreendeu das descrições de sua
prática pedagógica. O entendimento de mediação docente como assessoramento ao processo
de aprendizagem, como o mobilizar o desejo pelo aprender, como ato de conectar o estudante
ao objeto de aprendizagem vai ao encontro da concepção de mediação defendida por D’Ávila
(2008), na qual o professor é responsável por ensino que se concretiza através de suas
mediações objetivando promover o encontro entre o estudante e o objeto do conhecimento.
“A mediação didática, por assim dizer, consiste em estabelecer as condições ideais à ativação
do processo de aprendizagem.” (D’Ávila, 2008, p. 77). Isso remete a Demo (2002, p. 59)
quando ele afirma que não há “contato pedagógico mais profundo do que aquele em que o
professor emerge como orientador do processo de questionamento reconstrutivo, deixando de
ser o instrutor ou treinador, para assumir a maiêutica pedagógica.”

4.2.4 Avaliação em perspectiva formativa

A avaliação em perspectiva formativa emerge como dimensão da ação mediadora na
visão de todos os participantes, aproximando-os do pensamento de Perrenoud (2001) de que
ensinar e avaliar são termos complementares.
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Conforme Hadji (2001, p.19), a avaliação situa-se no centro da ação de formação e é
chamada de formativa porque sua função principal é contribuir para uma boa regulação da
atividade de ensino. Trata-se de levantar informações úteis à regulação dos processos de
ensino e aprendizagem Hadji (2001). Segundo esse autor, a avaliação formativa pressupõe,
por parte do docente, flexibilidade, vontade de adaptação e ajuste, já que uma avaliação que
não é seguida por uma modificação das práticas didáticas tem poucas chances de ser
formativa. “É a vontade de ajudar que, em última análise, instala a atividade avaliativa em um
registro formativo.” (HADJI, 2001, p. 22).
Conforme Perrenoud (1999, p. 103), “É formativa toda avaliação que ajuda o aluno a
aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo.” A regulação dos processos de
aprendizagem é entendida por esse autor (Perrenoud, 1999, p. 90) como “o conjunto de
operações metacognitivas do sujeito e de suas interações com o meio que modificam seus
processos de aprendizagem no sentido de um objetivo definido de domínio.” Nesse processo
de regulação da aprendizagem, o professor deve reconhecer a diversidade dos aprendizes,
partir dos conhecimentos reais, apostar na autorregulação.
Assim, a avaliação da aprendizagem é um componente do ato pedagógico, sendo uma
avaliação de acompanhamento (LUCKESI, 2011). Segundo esse autor (LUCKESI, 2011, p.
21), “A avaliação de acompanhamento exige um projeto que tenha como meta subsidiar de
forma construtiva e eficiente o educando no seu autodesenvolvimento [...]” Luckesi (2011),
ao se posicionar em favor da formação do educando como sujeito, enfatiza a necessidade de
que o docente mediador faça previamente a escolha e tenha a posse das finalidades filosóficas,
políticas e pedagógicas que darão rumo à sua ação avaliativa. Os entrevistados – ao
valorizarem o comprometimento ético, social e político como componente do perfil do
professor que desejam formar, o ensino com pesquisa para desenvolver pensamento autônomo
e a aprendizagem significativa – demonstram convergência com avaliação vinculada a projeto
de cunho político pedagógico em conformidade com o defendido Luckesi (2011). Remetendo
assim para a ideia de avaliar para promover pela qual advoga Hoffmann (2011), explicando
que “Avaliar para promover significa, assim, compreender a finalidade dessa prática a serviço
da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, visando à promoção moral e intelectual
dos alunos.” (Hoffmann, 2011, p. 18).
A perspectiva da avaliação formativa se expressa nos instrumentos avaliativos
utilizados. A totalidade dos participantes informa adotar instrumentos avaliativos escritos
(também instrumentos de ensino), como mostram os depoimentos:
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Por exemplo, eu não dou prova objetiva. Eu só dou prova aberta para que ele
possa refletir, colocar sua linguagem. Eu gosto de ler o que meu aluno escreve,
porque eu faço uma devolutiva comentada. Essa devolutiva comentada vale mais
que muita aula (P03).
[...] uma das estratégias que a gente usa é assim: as atividades elaboradas,
especialmente, as atividades escritas, elas são todas observadas [...] Então, eu
recebo a versão, faço todas as anotações, faço uma consideração oral e devolvo e aí
eu peço a reescrita. E aí, eles me devolvem a reescrita com a avaliação anterior. Às
vezes, eu torno a fazer outras considerações pela terceira vez (P05).

Isso leva ao caráter processual da avaliação formativa, da avaliação que está a serviço
da promoção da aprendizagem. Avaliar, então, como afirma Hoffmann (2011, p. 82), não
pode ser delimitado “em etapas: começo, meio e fim, pois no seu sentido dialético, se
constitui por momentos contínuos e simultâneos de mobilização, experiência educativa e
expressão de conhecimento por educadores e educandos, momentos [...] que só podem ser
analisados em seu conjunto.”
O procedimento avaliativo desses docentes condiz com a noção de avaliação como
mediadora no sentido de uma avaliação dinâmica, ou seja, um processo em que se ampliam as
oportunidades de aprender e que se constitui em “processo interativo, dialógico, espaço de
encontro e de confronto de ideias entre educador e educando em busca de patamares
qualitativamente superiores de saber.” (HOFFMANN, 2011, p. 77). Nesse sentido, é que o
docente, como informa o P04, ao verificar que os escritos dos estudantes não apresentam a
qualidade esperada, solicita que eles refaçam, aprofundando com autores sugeridos. A
avaliação mediadora é em sua essência dinâmica, baseando-se na ideia de Vygotsky (1979) de
que os estudantes aprendem melhor quando pessoas mais experientes lhe proporcionam
suportes para construir e produzir significados. Assim, a escolha de texto escrito como
instrumento de avaliação, desenvolvido processualmente pelos graduandos com ajuda do
docente formador evidencia a preferência desses sujeitos por avaliação do tipo formativa em
detrimento de uma avaliação do tipo classificatória.
Assim, como enfatiza Hoffmann (2011, p. 102): “As intenções avaliativas do educador
definem o instrumento e não o inverso.” O que remete à necessidade de se estar atento ao
porquê avaliar, pois é a partir dessa reflexão que “decidimos os instrumentos de avaliação a
serem usados e as formas de registro dos resultados.” (SILVA, J., 2006, p. 23). Luckesi
(2011) diferencia instrumento de avaliação de instrumentos de coleta de dados. O primeiro
designa os atos metodológicos da prática da avaliação; o segundo, os que utilizados
efetivamente para coletar dados a fim de avaliar e ampliar a capacidade de observação do
estudante pelo professor (Luckesi, 2011).
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Os atos metodológicos da avaliação referem-se à: coleta de dados relevantes sobre a
realidade do objeto da avaliação mediante algum meio consistente de observação;
qualificação do objeto da avaliação por meio de comparação de sua descrição com um
critério; intervenção se necessário (Luckesi, 2011).
Já os instrumentos de coleta de dados para avaliação precisam ser construídos e
aplicados criteriosamente estando focados nos processos de ensino e aprendizagem, tendo por
objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes “a fim de, no seu acompanhamento,
reorientá-los, se necessário, do melhor modo possível e, no final, poder testemunhar
socialmente a qualidade de suas aprendizagens.” (LUCKESI, 2011, p. 370). A atenção às
diferenças individuais dos educandos, referida por três participantes, é outra evidência da
perspectiva de avaliação formativa adotada como ilustra o depoimento que segue.
As demais avaliações, por exemplo, do texto, eu observo muito o processo deles de
crescimento ao longo da construção do texto. Alguns alunos e aí a gente vai dizer,
verdadeiramente, eles não conseguem alcançar esse lugar (transposição do conceito para
atuar na prática e compreender a realidade da escola), mas eles conseguem alcançar o
lugar da compreensão do conceito e da aplicação literal do conceito sem fazer a
problematização. Alguns alunos vão acompanhando isso ao longo do curso e vão avançando
mais, outros vão avançando menos. Mas eu digo que esse é um processo de construção, né ?
É um processo de construção onde (sic) a gente tem uma diversidade muito grande, é
absolutamente previsível que algumas pessoas alcancem, que outras pessoas não alcancem,
algumas em parte, que algumas alcancem mais (P05).

Dois dos cinco participantes mencionam a importância de diagnosticar as dificuldades
dos estudantes nesse processo, tal como concebe Hadji (2001, p. 21) quando enfatiza a
necessidade de coletar de informações, “referentes aos progressos realizados e às dificuldades
de aprendizagem encontradas pelo aluno, acrescenta-se uma interpretação dessas informações,
com vistas a operar um diagnóstico das eventuais dificuldades”. Isso no intento de pensar em
atividades de ensino para provocar aprendizagem em um processo de coleta de informações, de
individualizado ajuste da ação/ensino. Como sugere Hoffmann (2011, p. 50), avaliar na
perspectiva na mediação, remete à “aproximação, diálogo, acompanhamento do jeito de ser e
aprender de cada educando, dando-lhe a mão, com rigor e afeto, para ajudá-lo a prosseguir
sempre, tendo ele a opção de escolha de rumos em sua trajetória de conhecimento.” Nesse
processo, o avaliador tem o compromisso de mobilizar a busca de novos conhecimentos, bem
como de ajustar experiências educativas às necessidades e interesses percebidos ao longo do
processo, provocando a reflexão do estudante sobre as ideias em construção para que se torne
cada vez mais autônomo em suas buscas (Hoffmann, 2011, p. 75).
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Concernente às dificuldades dos estudantes, Hoffmann (2011, p. 100) alerta para
necessidade de desmistificar o olhar avaliativo que apenas foca nos erros e dificuldades, não
concebendo, por exemplo, diferenças como dificuldades, mas como rumos individuais, maneiras
diferentes de aprender, de pensar. “Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em
diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a
diversidade de traçados, provocando-o progredir sempre” (HOFFMANN, 2011, p. 47).
A autoavaliação por parte dos estudantes foi mencionada, como desejo e não como
ação, por apenas um dos participantes ao afirmar que:
Eu penso muito em um processo de autoavaliação. Eu trabalho com a ideia dos
critérios e com a realização das atividades e a construção coletiva. Então, critérios
do tipo: o que podemos validar? Se você não participou da tarefa que nós fizemos
aquele dia, você não pode validar. Na sua autoavaliação, você vai ter que observar
que você não está cumprindo todos os combinados. Alguns critérios assim, por
exemplo, objetividade e clareza. Você foi objetivo naquela atividade ? Foi claro
naquela atividade? (P04).

Sobre isso, Hoffmann (2011, p. 52) afirma que um processo dessa natureza só terá
sentido se tiver como norte a reflexão do educando e a tomada de consciência individual sobre
sua aprendizagem e condutas cotidianas. A avaliação, partindo desse pressuposto, é um
processo que leva o estudante “a pensar o seu pensamento, pensar sobre suas atitudes, analisar
criticamente ideias defendidas, observar seus exercícios e tarefas para complementá-los,
enriquecê-los.” (Hoffmann, 2011, p. 52). Procedimento que não foi trazido com maior
profundidade pelos participantes, visto que em seus depoimentos não se referiram à utilização
de momentos específicos de metacognição pelos estudantes, à utilização de portfólios com
finalidade de autoavaliação, nem a estratégias voltadas para a construção de atitudes e valores.
Assim, embora tendam para avaliação formativa, não faz parte de suas representações um
olhar mais sistematizado ao individual no sentido da autoavaliação.
A avaliação do percurso didático desenvolvido na disciplina, em outros termos, um
balanço geral no final de uma etapa da formação (HADJI, 2001), foi referida por um único
participante. Considerar o percurso didático, ou seja, o ensino que foi oferecido em relação às
aprendizagens provocadas por ele aponta para a necessidade da “reflexão regular e apropriada
acerca de seus objetivos, das várias maneiras de atingi-los, de seu sucesso (ou falta desse
sucesso) [...] e das implicações da avaliação na reconsideração dos objetivos ou
procedimentos.” (GARDNER, 1995, p. 150).
Apesar dessa ausência, dentre os elementos que compõem as representações dos
participantes ressalta o interesse pelo desenvolvimento do pensamento dos graduandos através

143

escrita processual de texto pelos estudantes com orientação do docente formador. Processo
utilizado como instrumento de avaliação tendo como foco o desenvolvimento do pensamento
dos futuros professores como verifica-se em trecho do depoimento de P02: “Então, em geral
é isso, uma parte escrita teórica individual de elaboração do pensamento de tudo que a gente
viu no curso de parte teórica e prática [...].”
A avaliação processual dos conteúdos cognitivos baseada na revisão pelo estudante da
sua produção escrita a partir de orientação do docente formador é um dos elementos da
representação de mediação didático-pedagógica de todos os participantes.

4.2.5 Tônica em ensino de conteúdos conceituais e procedimentais

A tônica no ensino capaz de oportunizar aprendizagens de conteúdos conceituais e
procedimentais relativos à construção da identidade docente está presente no conjunto dos
dados e pode ser expressa em nove nuances assumidas pela totalidade dos participantes:
estimular o estudante a refletir criticamente; colocar os estudantes em situação de escrita para
desenvolver pensamento; estimular pensamento criativo; provocar contextualização histórica,
instigar à ida às teorias para observar a realidade. Fazem isso partindo, prioritariamente, de
conceitos e técnicas de ensino relacionadas às disciplinas em que atuam. Como exemplifica
depoimento de um dos participantes: “Eu pergunto assim, se pela atuação do professor
naquele momento, se eles viram alguma das teorias estudadas e como se aplicaria.” (P03).
Nessa perspectiva é que mais dois depoentes descrevem momento em que provocam os
estudantes a partir de conteúdos relacionados a conceitos:
Então, por exemplo, a discussão sobre o Programa do Brasil Alfabetizado, a gente à
mesma linha. O que a gente tinha. Aí a gente traz um pouco da história, qual o
programa anterior, qual foi o maior programa que a gente teve antes. Então, a
gente vem historicizando até chegar ao programa atual.”(P05).
Então, conhecer as teorias é dizer: estes teóricos não preconizam verdades
absolutas. Eles compartilham um olhar sobre o mundo. Então, poder estudar essas
teorias é poder traçar um viés filosófico (P01).

A análise dos dados, então, revela o interesse dos entrevistados em ajudar o estudante
em seu processo de saber pensar a partir desses conteúdos. Saber pensar, segundo Demo
(2001, p. 17) é, sobretudo, saber intervir o que remete à noção de competência necessária ao
professor, explicitada por Macedo (2010), segundo a qual ser competente reflete o dominar
sua capacidade de mobilizar recursos, rever hábitos, atualizar e criar procedimentos
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objetivando algo que valha a pena. Posição que se articula a de Demo (2001, p. 17) quando
afirma que quem sabe pensar não faz isso por fazer, mas sim por ter consciência do porquê
está fazendo, acrescentando que desenvolver pensamento: “É aprender a lógica das coisas:
enquanto o artefato for apenas amontoado de peças, nenhuma se liga a outra.” Isso porque
pensar necessita da junção das peças do contexto na construção de um mapa de sentido
(Demo, 2001). Conforme Demo (2001), quem sabe pensar “Sabe olhar por trás, fazer o
caminho inverso, desfazer a trama, ler o problema.” A perspectiva do saber pensar como saber
intervir parece ser um pressuposto para as mediações dos docentes participantes como
ilustram os depoimentos:
O tempo todo eu vou perguntando como é que isso poderia ser feito na escola? Que
propostas a gente poderia ter? Quero na próxima aula propostas de atividades em
relação à leitura. [...] E também tem outra coisa que são desafios que eu lanço para
elas. Eu digo assim: tem essa atividade e quero ver quem aplica na sala e me dá
retorno (P01).
Eles ficaram atentos, eles não tinham percebido que a inclusão ia a esse nível.
Porque é onde eles vão trabalhar. A inclusão está aí. Está posta pela política. Tem
que fazer funcionar não como política pública, mas de forma dinâmica (P03).
Então, aí, eu trabalho o conceito de participação. A gente trabalha duas noções de
participação. Participação correlacionada ao poder de decisão. Participação
relacionada, simplesmente, à presença. Então, ele consegue trabalhar com essa
categoria, chegar à escola e perceber que o nível de participação que tem na escola
está relacionado às estruturas de poder (P05).

Esses depoimentos remetem a Chauí (2001, p. 59) ao afirmar que “Pensar é enfrentar
pela reflexão a opacidade de uma experiência nova cujo sentido ainda precisa ser formulado e
que não está dado em parte alguma, mas precisa ser produzido por trabalho reflexivo [...] com
o contato com a própria experiência”. Segundo essa autora, o pensamento move-se na região
do instituinte.
A mediação com vistas ao desenvolvimento da capacidade de pensar sobre os
conteúdos conceituais e procedimentais, na visão de três participantes, implica provocar
problematização com intuito de estimular o pensamento dos estudantes. Essa perspectiva de
provocar problematização verifica-se ao longo das explanações sobre como conduzem sua
aula, recorrendo a perguntas desafiantes, o que revela significativa proximidade à pedagogia
da pergunta de Paulo Freire (1985), segundo a qual, antes de tudo, o professor tem que ensinar
a perguntar, visto que o início do conhecimento é perguntar. “E somente a partir de perguntas
é que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário: estabelecer as respostas, com o
que todo saber fica justamente nisso, já está dado, não cede lugar à curiosidade nem a
elementos por descobrir.” (FREIRE, 1985, p. 46). Para Freire (1985, p. 48), perguntar para o
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professor precisa ser também “viver a pergunta, viver a indagação, viver a curiosidade,
testemunhá-la aos estudantes” e não somente utilizá-la como jogo intelectual. Isso visto que a
“A questão nossa não é burocratização das perguntas, mas reconhecer a existência como um
ato de perguntar!” (FREIRE, 1985, p. 51). Afirmação que remete à dimensão atitudinal pouco
explorada pelos participantes nas descrições que fazem de sua prática de ensino.
Nessa mesma perspectiva, dois participantes informam provocar desequilíbrios
cognitivos nos estudantes, engendrar modificações em seus esquemas de pensamento,
demonstrando aderência a teorias de caráter construtivista segundo as quais o papel do
professor é provocar desequilíbrio cognitivo, condição fundamental para mudanças nos
esquemas de pensamento. Segundo Piaget (1970), o desequilíbrio provocará a necessidade de
revisão e reorganização dos esquemas de pensamento para se chegar ao reequilíbrio entre
sujeito e objeto a fim de que se possa interagir adequadamente com o meio. Isso em processo
dinâmico em que o pensamento progredirá por meio de conflitos cognitivos.
A preocupação com os conteúdos conceituais e procedimentais, mediante o
desenvolvimento da capacidade de pensar, expressa-se ainda quando dois deles mencionam
recorrer à teoria para ensinar a observar a realidade, acentuando a tendência à mediação que
privilegia ensino que provoque o pensar articulando teoria e prática. Viés que pode ser
percebido no depoimento de P04:
Eu procuro mover com uma série de coisas desse aluno. [...] Ele precisa observar o
mundo, ele precisa observar a realidade numa perspectiva ampla. [...] Então, o
espaço é constituído agora não de coisas, mas de objetos. Esses objetos são
técnicos, mas são objetos também naturais, mas antes de tudo são objetos sociais.
Por quê? Porque há outra coisa aqui que é ação. Essa ação é antes de tudo uma
ação intelectual.

As palavras desse docente parecem se aproximar da discussão de Freire (1987) em
Pedagogia do Oprimido sobre a necessidade da inserção crítica na realidade entendida por ele
como sinônimo de ação. A inserção crítica, por sua vez, só existe na dialeticidade entre
objetividade e subjetividade, pois não há uma sem a outra e, portanto, não podem ser
dicotomizadas (FREIRE, 1987). Freire (1987, p. 37) afirma isso relembrando que “A
realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens,
também não se transforma por acaso.” Tendo isso como pressuposto, esse autor (1987) sugere
que quanto mais se desvela a realidade objetiva sobre a qual se devem incidir ações
transformadoras mais se insere nessa realidade criticamente. O que parece ser o desejo
explicitado por P04 no depoimento acima.
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Instigar um pensamento que articule várias dimensões da realidade aparece como
relevante para dois sujeitos da pesquisa como revela o depoimento:
Eu acho que nenhuma dessas coisas que eu estou falando pra você se dá de maneira
simples e isolada. Essas coisas todas elas se intercruzam em uma mente que é
complexa. Cada uma dessas coisas, cada um desses elementos que eu sou obrigado
a destacar na hora em que eu vou falar, não está solto, em nenhum momento eles
estão fazendo só um exercício de respiração, ou só indistintamente fazendo... Em
geral, isso vem dentro de um complexo interativo e eu particularmente, isso é uma
questão pessoal minha, eu dou muita informação diferente ao mesmo tempo. E
sempre fico chamando a atenção deles para o fato de que o mesmo dado pensado de
certa maneira toca num complexo que pode ser afetado por diversas outras, em
geral, pode se repercutir em diversas maneiras distintas (P02).

O que demonstra aproximação desses docentes com a necessidade de um pensar do
tipo complexo que tem como um dos pressupostos o articular as diferentes dimensões da
realidade, por ser um pensar de forma global, de maneira ecológica como explica Moraes
(2008, p. 82).
A articulação entre conteúdos de diferentes disciplinas é referida por apenas um dos
participantes quando informa solicitar aos estudantes relacionar o conteúdo trabalhado na sua
disciplina com os estudados em outras disciplinas, o que revela uma aproximação ainda
tímida da prática da interdisciplinaridade que se refere à interdependência entre diferentes
campos disciplinares no trabalho com determinado objeto e tem ligação com objetos e
projetos inter-poli-disciplinares como explica Morin (1999, p. 77). Vale ressaltar que dois dos
participantes demonstram domínio de tal conceito, no entanto, eles pontuam que mediações
docentes pela via interdisciplinar são inviabilizadas ou dificultadas pelas condições oferecidas
pelo ambiente de trabalho em que estão inseridos.

4.2.6 Raras mediações docentes com vistas ao autoconhecimento

A análise dos dados evidencia que são raras as mediações docentes com vistas ao
autoconhecimento do estudante, apesar de todos revelarem algum aspecto referente à
dimensão pessoal. Com efeito, todos mencionam algum aspecto relacionado a essa dimensão,
mas sem maior detalhamento de como ocorre a mediação contemplando a pessoa do
estudante. Diferente do que se pôde verificar com relação aos conteúdos conceituais e
procedimentais, cujas mediações, nesse sentido, são exemplificadas com riqueza de detalhes.
Na dimensão pessoal, uma nuance é descrita por todos de forma mais aprofundada: o
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pesquisar as representações dos estudantes procurando desequilibrá-las, modificá-las, mas
mesmo assim, estando centrada em conteúdos conceituais, do campo disciplinar.
A ausência de referência a mediações docentes com vistas ao autoconhecimento do
estudante tem como consequência a restrição da possibilidade de desenvolvimento do
pensamento autônomo no contexto da formação de professores na perspectiva da
profissionalização, pois nesse contexto, pensar de forma autônoma tem como um de seus
componentes a consciência da parcialidade do conhecimento e de si mesmo (CONTRERAS,
2002, p. 206). De acordo com esse pressuposto, há necessidade de que o processo formativo
docente tenha como um de seus eixos a pessoa do professor como defende Nóvoa (2009) ao
recomendar que se articule a pessoalidade à profissionalidade. Faz-se necessário que os
futuros professores conscientizem-se de seus valores e crenças, pois “referindo-se a esses
valores se definem opções educativas e políticas, que servem de modelo tanto para análise
avaliativa da realidade como para o desenvolvimento da prática.” (CONTRERAS, 2002, p.
206). Modelos enraizados em suas crenças e valores que necessitam de ser emancipados pela
superação da dependência e da opressão (CONTRERAS, 2002). De acordo com esse autor
(CONTRERAS, 2002, p. 208), “não poderemos, por exemplo, compreender bem o que é
intolerância se não compreendermos quais são as nossas intolerâncias, ou seja, se não
compreendermos de que intolerâncias somos vítimas [...]”.
A pessoalidade reclama o valorizar a dimensão afetiva e emocional, pois elas estão na
base da sensibilidade moral e, de acordo com Contreras (2002, p. 210), se a base dos valores
está situada no sentimento pela dor dos outros, não se pode esperar desenvolver uma prática
autônoma, comprometida com determinados valores, sem se voltar para os próprios
sentimentos. “Se a força que sustenta o compromisso profissional é o desejo, o
desenvolvimento emocional é indubitavelmente importante para uma autonomia profissional
madura.” (CONTRERAS, 2002, p. 210).
Dessa forma, autoconhecimento passa pela compreensão da realidade múltipla “que
nos constituí, indagando as dimensões não reconhecidas nem integradas, compreendendo
nossas experiências de marginalização e de opressão, e tratando de descobrir as dissonâncias
entre nossas diferentes dimensões pessoais.” (CONTRERAS, 2002, p. 210).
Com base em tais pressupostos, é que assinalamos a ausência de metodologias do tipo
autobiográficas na descrição que os sujeitos fazem de sua ação mediadora, por exemplo, de
memoriais formativos, da biografia educativa.
Segundo Finger e Nóvoa (2010, p. 24), a utilização de métodos autobiográficos em
processos formativos possibilita o desenvolvimento de uma sociologia holística da formação,
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mais adequada às especificidades de cada estudante. Esse método é um instrumento de
investigação-formação que permite considerar um conjunto extenso de elementos formadores,
“normalmente negligenciados pelas abordagens clássicas, e, sobretudo, possibilita que cada
indivíduo compreenda a forma como se apropriou desses elementos formadores.” (FINGER;
NÓVOA, 2010, p. 24).
A abordagem autobiográfica procura “desencadear uma reflexão teórica sobre o
processo de formação dos adultos, dando aos formandos o estatuto de investigadores.”
(NÓVOA, 2010, p. 168). Sobre as narrativas de formação, Josso (2010, p. 49) explica que elas:
[...] permitem distinguir: experiências coletivamente partilhadas em nossas
convivências socioculturais e experiências individuais; experiências únicas e
experiências em série. A experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser
psicossomático e sociocultural, isto é, ela comporta sempre as dimensões sensíveis,
afetivas e conscienciais. A experiência constitui um referencial que nos ajuda a
avaliar uma situação, uma atividade, um acontecimento novo.

O memorial formativo é um bom exemplo de método autobiográfico com vistas à
formação docente e segundo Silva, A., e Serpa (2010), trata-se de um gênero textual crítico e
autocrítico, e em certo sentido também confessional, já que apresenta paixões, emoções,
sentimentos que estão inscritos na memória. Memoriais formativos são caminhos para refazer
a vida intelectual e trazem o desafio de colocar em prática formas de escrita que propiciem
ambientes de aprendizagem que estimulem o narrador a se “(re) conhecer como sujeito nos
espaços que habita e se reinventa, reinventando-os.” (PASSEGGI, 2010, p. 35).
No contexto da utilização da abordagem (auto) biográfica como método de
formação, Passeggi (2010, p. 28) explica que esta é uma autobiografia refletida “concebida
como um retorno reflexivo do sujeito sobre seu trajecto pra dele construir um projecto de
procura-ação-formação”.
A utilização da abordagem (auto) biográfica em processos de formação de caráter
instituinte é recomendada por Macedo (2010), além das histórias de vida, biografia refletida,
memorial, entrevistas biográficas, ele cita o portfólio como caminho frutífero para esse tipo
de formação.
Conforme Kelchetermans (2009), a reflexão dos professores não pode ser confinada a
um esforço técnico e instrumental de ligar meios a objetivos, “mas, pelo contrário, tem que
incluir os aspectos morais, emocionais e políticos do ensino (reflexão ampla), assim como as
crenças e as representações que os professores têm de si próprios e do ensino (reflexão
profunda).” (Kelchetermans, 2009, p. 62). Assim, para esse autor (Kelchetermans, 2009, p.
88), a reflexão que se deve promover no âmbito da formação docente deve ser ampla
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incluindo o moral, o político e o emocional, pois “A prática reflexiva que faz justiça à
especificidade da profissão docente não só necessita apenas de ser “ampla” ou “vasta” no seu
conteúdo, mas também necessita de ser suficientemente “profunda”. Segundo Kelchetermans
(2009, p.91), essa prática reflexiva precisa “ir além do nível da acção até o nível das crenças,
das ideias, do conhecimento e dos objetivos subjacentes – ou da autocompreensão e da teoria
educacional subjectiva.” Isso porque só desse modo o pensamento do professor pode ser
genuinamente crítico (KELCHETERMANS, 2009). Sinalizando, portanto, que a valorização
da capacidade de pensamento crítico dos futuros professores pelos sujeitos da pesquisa não
pode prescindir da abordagem (auto) biográfica.
Kelchetermans (2009, p. 92) enfatiza que a reflexão crítica implica em abordagem
contextualizada, em processo pelo qual as particularidades do campo profissional são
cuidadosamente tidas em consideração sendo questionadas, contemplando uma reflexão da
participação do sujeito em contexto da profissão, visto que “sem esse caráter profundo e
crítico, a reflexão corre o risco de ser apenas um procedimento, um método ou uma estratégia
de confrontação que confirma e perpetua o status quo.” Dessa maneira, as abordagens
narrativas e biográficas proporcionam “uma linguagem diferente que permite conceitualizar,
discutir e questionar criticamente as dimensões não técnicas do ensino e do ser professor.”
(KELCHETERMANS, 2009, p.92).
Dessa maneira, proporcionando a autonomização do futuro professor no sentido de
que “Cada educando dará forma a si mesmo, subsidiado por todas as características que
herdou geneticamente, somadas às suas experiências biográficas.” (LUCKESI, 2011, p. 34).
Isso em processo de auto, hetero e eco formação. E, nesse processo, os docentes que ajudam
na formação necessitam de se posicionar como mediadores que objetivam o aprofundamento
das reflexões, adotando estratégias provocativas no sentido de seu rigor crítico.
A formação como um processo de auto, hétero e eco formação aponta para a
importância da interlocução entre os estudantes em uma sala de aula e para competências de
caráter relacional.
4.2.7 Escassa intervenção no sentido de aprofundar a interlocução entre os estudantes

Os dados apontam uma escassa intervenção dos professores com vistas ao
aprofundamento da interação entre os estudantes – tanto no que tange a discutir e negociar
pontos de vista diversos, quanto no que diz respeito à reflexão coletiva sobre os conflitos,
inevitáveis no contexto grupal que, muitas vezes, expressam-se na constituição das famosas
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“panelinhas” (as quais, via de regra, funcionam como grupos fechados e competitivos, cuja
dinâmica nem sempre é percebida pelos docentes). Assim, apesar de oportunizarem atividades
em grupo, poucas são as evidências de incentivo à articulação grupal, de assunção das
competências sociais e interpessoais como importantes saberes disciplinares. Além disso, não
se adota uma mediação didático-pedagógica sistematizada no sentido de coordenar o processo
de expressão do pensamento dos estudantes e do debate entre eles, o que estimularia o
desenvolvimento de atitudes de respeito mútuo e de solidariedade, pois, o processo de ensinoaprendizagem atento ao contexto grupal funciona como uma verdadeira maiêutica quando se
entende que “[…] é o grupo que cria seus objetivos e faz suas descobertas através da ativação
daquilo que existe em cada ser humano de riqueza e experiência ainda que pelo simples fato
de viver.” (BLEGER, 1998, p. 76). Nessa perspectiva, conforme o autor: “Os integrantes do
grupo não só aprendem a pensar, como também que a abertura da espiral permite que se
aprenda a observar e escutar, a relacionar as próprias opiniões às alheias, a admitir que outros
pensem de modo diferente e a formular hipóteses em uma tarefa de equipe.” (BLEGER, 1998,
p. 77).
Em contrapartida, o investimento na relação grupal, por parte dos participantes, é voltado
para a construção dos conhecimentos conceituais e procedimentais. Com efeito, todos os
participantes mencionam alguma ação ou motivação no sentido de promover atividades em
grupo, como ilustra o depoimento:
[...] a gente monta uma sala de aula muito parceira, de nível muito próximo. As
atividades são sempre em grupo, embora eu diga que as atividades são sempre
individuais, mas são em grupo. Cada um me entrega um produto, mas toda
discussão, a realização é feita em grupo. [...] Para que eles troquem entre si e não
haja uma competição entre eles, mas uma cooperação entre eles. E eu atuo nos
grupos. Então, minha sala de aula é sempre organizada em grupos e a gente faz as
atividades e eu estou sempre em contato com os grupos (P04).

A perspectiva de trabalhar em subgrupos visando a que os estudantes aprendam a
trabalhar com o outro, como demonstra esse depoimento, pode estar indicando a intenção de
incentivar relações interpessoais cooperativas, cooperação “que consiste no ajustamento do
pensamento próprio ou das ações pessoais ao pensamento e às ações dos outros, o que se faz
pondo as perspectivas em relação recíproca. Assim, um controle mútuo das atividades é
exercido entre os parceiros que cooperam” (MONTANGERO; MAURICE-NAVILLE,
1998, p. 121).
Entretanto, numa sociedade marcada pelo autoritarismo e pela competição, a cooperação
não se desenvolve espontaneamente apenas colocando-se os estudantes para trabalhar em
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grupo. Exige uma forma de mediação que parta da compreensão dos estudantes reais, nos
termos de Marques (2010), que pensa o estudante a partir do estudante, considerando a
existência de diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, por vezes diferentes do seu, bem
como o cotejamento e a reflexão coletiva acerca desses diferentes pontos de vista. Estando
assim em postura de descentração que, conforme o autor (Marques, 2010, p.60), é o “colocarse temporariamente no ponto de vista do outro para entender o pensamento dele, mas não
significa, de forma alguma, abrir mão do seu próprio ponto de vista.” Ainda segundo Marques
(2010, p. 61), “É só na medida em que o professor se coloca na posição de pesquisador em
sala de aula que ele consegue superar o seu egocentrismo, entender o pensamento do aluno e
coordenar os diferentes pontos de vista [...].” Dessa forma, contribui para estimular que os
estudantes também saiam do seu egocentrismo e se abram para entender o ponto de vista do
outro.
A esse respeito, cabe lembrar que a aprendizagem da competência social de se comunicar
de forma cooperativa e empática requer em geral um passo a mais, qual seja
[…] la conveniência de percibir el estado emocional del otro, sus expectativas,
motivaciones y estrategias. A empatizar puede y debe enseñarse a través del análisis
de las “lecturas” que realizamos de la situación emocional del otro, pero también
mediante el análisis de nuestros próprios estados emocionales y su regulación.
(MONEREO; POZO, 2009)

As raras intervenções voltadas para os aspectos pessoais e relacionais, apresentadas
abaixo, envolvem estímulo à aproximação pessoal entre os estudantes, inclusive a resolução
de problemas de relacionamento:
DIÁLOGOS. Eles adoram conversar, né? Então, eu pego eles e boto pra conversar.
Tecnicamente como gente faz em teatro que é: primeiro eu boto eles para sentir, de
verdade, prestando atenção à respiração e ao corpo, como é quando duas pessoas
contam duas histórias ao mesmo tempo, quando as pessoas contam uma história ao
mesmo tempo sem prestar atenção como a outra pessoa sente. Pelo contrário, você
quer impor sua história. Isso gera confusão, cansaço. Depois, eu peço ao contrário
dizendo: “Façam o seguinte: cada um ouve a história do outro, OUVE MESMO e
tenta decorar a história do outro”, a ideia é esta: prestar bastante atenção. Então,
um ouve TODA A HISTÓRIA. (P02).
Porque na sala de aula você vai ter aquelas situações de alunos que acham que
estão num lugar superior aos colegas. Ele monopoliza a fala, ele monopoliza os
exemplos. E aquele que não fala vai continuar calado, porque ele sabe que está no
crivo da censura dos outros. Eu preciso como professora assegurar que aquele que
está calado, que aquele não tem a coragem, que se exponha. Então, nos acordos, a
via ética passa logo por isso (P01).

Esses depoimentos sugerem alguma preocupação com a utilização de dinâmicas de
grupo com o objetivo de facilitar a aproximação entre os estudantes, mas sem fazer menção à
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ligação dessas dinâmicas com estabelecimento de uma comunidade de aprendizagem. As
dinâmicas de grupo são estratégias que podem ser utilizadas no sentido da construção de
comunidades de aprendizagem. Isso porque as dinâmicas de grupo permitem que os
indivíduos reflitam sobre as relações entre seus membros, suas posturas individuais, seu papel
no grupo no sentido de aprendizagem profunda. Segundo Militão e Militão (1999),
possibilitam mudanças de comportamento e atitudes individuais caso consigam sensibilizar e
suscitar descobertas e reflexões de si e dos outros e ainda dos contextos. Isso significa que
elas são dispositivos que só contribuirão para a formação dos futuros professores se fizerem
sentido para eles, se houver uma sensibilização para sua realização e se os aspectos que dela
emergirem forem devidamente explorados pelo grupo a partir da mediação didáticopedagógica do professor.
Outro ponto que desafia intervenções docentes no sentido de aprofundar a interlocução
entre os estudantes é o fato de que a docência é uma profissão interativa que demanda saber
lidar com grupos, sendo um trabalho sobre outro o qual pressupõe a relação entre as pessoas,
com todas as sutilezas que caracterizam as relações interpessoais (TARDIF; LESSARD,
2008). No entanto, evidencia-se a ausência nos depoimentos dos sujeitos, mesmo em termos
de conteúdos conceituais e procedimentais, de mediações que se liguem à questão grupal
como um saber disciplinar a ser ensinado para os futuros professores, o que é importante por
se desconsiderar, nesse aspecto, que a docência é uma profissão de interação humana.
Tal tendência compromete a perspectiva, defendida pelos participantes, da formação
pela profissionalização, visto que um professor profissional precisa ser autônomo e a
autonomia origina-se de um processo coletivo. O autoconhecimento como fundamental para
essa autonomia passa por compreender a si mesmo em processo de discussão em contraste
com os outros, pois o movimento de se autoconhecer não é alheio ao modo como se
estabelecem relações e contrastes com outras pessoas (CONTRERAS, 2002, p.214). “Apenas
descentrando-nos, vendo-nos de fora, com outros olhos, poderemos elaborar uma visão de nós
mesmos que não será mera autocomplacência.” (CONTRERAS, 2002, p.214). Assim,
enfatizando que o processo de autonomização dá-se em processo de busca no contexto das
relações e que, por isso, deve ser uma das prioridades em projetos formativos docentes.
A escassa intervenção no sentido de aprofundar a interlocução entre os estudantes,
evidenciada na análise dos dados, sinaliza para característica muito comum da pedagogia
universitária brasileira: a ausência da aventura de tentar conhecer o outro apontada por
Marques (2005), o que, para a autora (Marques, 2005, p. 38), requer o abandonar o conforto
das próprias ideias previamente estabelecidas, saindo de seu lugar para assumir o lugar do
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outro, porém sem abandonar o seu próprio, coordenando diferentes perspectivas, permitindo a
existência de outros pontos de vista, descentrando-se e crescendo em autonomia.
As raras e díspares formas de intervir no sentido da interação dos estudantes entre si
sugerem que este aspecto não é objeto de trocas e reflexões coletivas, consequentemente, não
há indicação de ser um elemento das representações sociais de mediação didático-pedagógica
dos participantes. Tal limitação pode ser explicada pela ausência de formação dos docentes
formadores para compreender o processo grupal e a sua repercussão para o desenvolvimento
integral dos indivíduos. Conforme Pichon-Riviére (1975), grupo é um conjunto restrito de
pessoas que, ligadas por constantes de tempo, espaço, e que articuladas por sua mútua
representação interna, propõem-se a realizar de forma explícita e implícita uma tarefa, que
constitui sua finalidade, interatuando através de complexos mecanismos de assunção e
atribuição de papéis.
Em posse dessa concepção, é necessário que o professor tenha ferramentas que o
ajudem a investir na formação de grupos, a construir vínculo entre as pessoas, sendo este um
dos fatores articuladores de um grupo, como explicam Cunha e Lemos (2010, p. 19),
acrescentando que “para haver vínculo é preciso o processo de descentramento; sairmos do
nosso mundo, do nosso “pedestal narcísico” e caminhar em direção ao outro, podendo senti-lo
e compreendê-lo na sua necessidade.” O vínculo, então, acontece “a partir da relação que se
estabelece entre pessoas, pressupõe o entendimento do outro enquanto diferente, a existência
de necessidades comuns e complementares, sendo atendidas reciprocamente através dos
processos de comunicação e aprendizagem.” (CUNHA; LEMOS, 2010, p. 19). Tratando-se
assim, segundo esses autores (CUNHA; LEMOS, 2010, p. 19) de “um tipo de relacionamento
de natureza mais complexa do que um relacionamento interpessoal cotidiano.” Cunha e
Lemos (2010, p. 21) esclarecem que o que faz de um conjunto de pessoas um grupo é um
projeto em comum, um objetivo que se pretende alcançar de forma cooperativa. Fator que, no
contexto da na sala de aula, traz para o professor a tarefa de coordenar, mobilizar, orientar,
suportar, ajudar os estudantes nessa tarefa.
Demo (2010, p.44) alerta para a necessidade de que o coletivo não seja visto de modo
quantitativo, como soma das partes, mas sim “representar a convergência das qualidades
individuais, potencializadas no todo.” Assim, ele aponta para o equívoco de posturas didáticas
que comprometem a qualidade do trabalho em grupo em virtude do pouco investimento na
dimensão individual, denominando isso como abuso do coletivo, que se configura como o uso
do coletivo desempenhando o papel de tutela para alguém que “não tem coragem de
comparecer como sujeito autônomo.” (DEMO, 2010, p. 50) Não se esquecendo de que se
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trata de um abuso, visto que aprendizagem profunda é uma empreitada coletiva, que será mais
profunda se a dimensão individual for cuidada (Demo, 2010).
Assim, a preocupação com o coletivo deve estar voltada à necessária ruptura com
ensino de caráter transmissivo, enciclopédico, verbalista que segundo Soares S. (2012) é um
entrave para a criatividade, para a crítica e para possibilidade de desenvolvimento da
autonomia dos estudantes. Conforme sugere essa autora (Soares S., 2012), buscar por essa
ruptura pressupõe professores e estudantes, colocando-se, simultaneamente, como ensinantes
e aprendizes em postura intercrítica em comunidade investigativa, sendo “sujeitos e objetos de
sua própria transformação, a partir do contato direto com problemas do contexto real da
prática profissional e da busca de soluções autorais, adequadas e fundamentadas nas teorias,
que ressignificadas ganham sentido.”
O investimento em grupos traz contribuições para o campo político e se articula com
a valorização de um professor comprometido social, ética e politicamente. Um professor
com esse perfil deve estar preparado para participar da construção do projeto político
pedagógico da escola, o que pressupõe trabalho em grupo em postura democrática.
Segundo Demo (2010, p. 58):
“O trabalho coletivo poderia representar [...] a chance de promover, ao lado da
qualidade formal, a qualidade política, primeiro porque é mister formar um grupo que
saiba entender-se, e, depois, porque a habilidade de entender-se em grupo pode servir
de passagem para um entendimento social melhor articulado.” (Demo, 2010, p. 58).

As reflexões acerca das proposições formuladas permitem inferir que as práticas
consideradas pelos participantes para ajudar na formação de professores profissionais tendem
para a utilização da pesquisa como estratégia para mediações didático-pedagógicas norteadas
por concepção de ensino como ajuda na construção de conhecimento pelo estudante, portanto,
em aprendizagem significativa. Mediações essas que priorizam os conteúdos de caráter
conceitual e procedimental em detrimento de intervenções com vistas ao autoconhecimento e
ao aprofundamento da interlocução entre os estudantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões, tendo como fio condutor as proposições apresentadas, permitem que se
chegue a conclusões finais aqui construídas a partir do objetivo da pesquisa que foi o de
conhecer as representações de professores da graduação em pedagogia acerca de mediaçõesdidático-pedagógicas na formação inicial de professores para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, verificando em que medida elas se aproximam do desenvolvimento da forma de
pensar complexa dos licenciandos, que se entende necessária para atuação profissional do
futuro professor.
Esse objetivo nasceu de algo evidenciado pelo processo de problematização: a
incapacidade de a escola concretizar projeto pedagógico voltado à formação de cidadãos
capazes de pensamento autônomo, preparados para lidar com a complexidade da realidade
atual de modo ético e protagonista, para tanto, devido ao quadro atual de formação inicial de
professores breve, insuficiente e que precisa ser repensada de forma profunda a fim de criar
condições para que essa escola tão necessária possa ser construída. Problema esse que
apontou para a relevância da mediação didático-pedagógica no contexto da graduação em
Pedagogia, visto que, supostamente, está diretamente relacionada com a melhoria da
qualidade de ensino da escola, com a qual este projeto de pesquisa está comprometido.
Qualidade essa que se compreende como vinculada à educação emancipatória, tendo também
como pressuposto que o homem é corpo e alma, nem só corpo, nem só alma. Para Demo
(2011), qualidade necessita de ser qualidade humana, relacionando-se à aprendizagem do tipo
histórico-crítica, processo pelo qual vai se desenvolvendo o saber pensar, que possibilita tecer
alternativas para além dos limites dados (Demo, 2011). Isso implica em qualidade formal e
política que vê no conhecimento inovador a principal alavanca para a intervenção ética
(Demo, 2011).
A pesquisa realizada oportunizou conhecer alguns elementos constituintes das
representações sobre mediação didático-pedagógica dos participantes desse estudo. Esses
elementos revelam que o grupo de docentes pesquisados construiu uma representação social
sobre mediação didático-pedagógica, o que indica a existência de espaço de trocas entre eles
na instituição, já que as representações sociais são construídas a partir de relações dialéticas
entre o individual e o social.
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A representação social desse grupo sobre mediação didático-pedagógica parece estar
relacionada à formação de um professor profissional pela utilização da pesquisa e da
homologia dos processos como dispositivos formativos. A valorização de um professor
profissional indica a presença de princípios do pensamento complexo em suas representações,
visto que ser profissional é ser capaz de considerar os vários elementos que compõem um
contexto (princípio dialógico) para agir de acordo com as demandas dele advindas, pensando,
então, de forma complexa ao considerar que o todo está nas partes e a parte está no todo
(princípio holográfico). Isso porque, sem um determinado contexto, as coisas não fazem
sentido e é a partir da visão do contexto que o sujeito constrói e reconstrói conhecimentos, ou
seja, aprende e desenvolve pensamento.
A preferência dos participantes pela pesquisa como dispositivo de ensino remete ao
princípio da reintrodução do sujeito, já que o ensinar pela pesquisa possibilita ao estudante
colocar-se como protagonista de seu processo de aprendizagem, construindo e reconstruindo
conhecimentos, o que é imprescindível para ser profissional atualmente. O ensino com
pesquisa aproxima o graduando do objeto a ser aprendido, acionando a mediação emocionalcognitiva, ou seja, a relação recursiva entre sujeito e objeto que resultará em aprendizagem. A
pesquisa tem como base o questionamento reconstrutivo, articulando teoria e prática,
qualidade formal e política, inovação e ética (DEMO, 2011), propiciando assim contemplar o
princípio dialógico da complexidade, que pressupõe a lógica da inclusão em detrimento das
dicotomias

teoria/prática,

técnico/político,

ensino/aprendizagem,

professor/estudante

provocadas pela visão cartesiana.
O ensino pela pesquisa aparece como um dos eixos da formação defendida pelos
entrevistados apontando para presença do princípio da recursividade em suas
representações, visto que ensinar pela pesquisa é considerar, como revelam os depoentes,
que o ensino é ajuda ao estudante em seu processo de aprender. Nesse processo, a
aprendizagem alcançada ou não pelo estudante interfere no ajuste da ajuda/ensino
recursivamente. A presença desse princípio nas representações dos entrevistados confirmase pela opção por avaliação formativa que regula o ensino oferecido a partir das produções
dos estudantes resultantes de processo de pesquisa.
Os depoentes valorizam um professor comprometido politicamente sem deixar de
considerar a importância da preparação técnica, atribuindo assim um caráter retroativo e
recursivo para relação entre essas duas dimensões, ambas não se excluem, possuem relação
dialógica pelo que sugerem suas representações.
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O contextualismo, derivado dos princípios holográfico e dialógico, aponta para a
necessidade da presença do contexto da prática profissional do futuro professor em seu
processo de formação inicial. Segundo esse princípio, competências profissionais somente
podem ser construídas a partir das situações-problemas oriundas do contexto da prática. No
caso dos participantes, a escola é referência constante nas atividades que propõem aos
estudantes, sendo objeto de pesquisas, e dessa forma, aproximando suas mediações didáticopedagógicas da perspectiva da complexidade.
O princípio retroativo aparece na opção dos sujeitos pela homologia dos processos
para ensinar como ensinar, ou seja, as aulas da maioria dos participantes são pensadas em
relação isomórfica com as aulas que desejam que os futuros professores preparem para os
alunos da escola. Ou seja, a forma como desejam que os egressos ensinem interfere na forma
como ensinam, fomentando assim ensino como referência para ensino, contemplando,
inclusive, conteúdos que serão ensinados para as crianças, ratificando a importância dada
pelos participantes ao contexto da escola. Contexto esse que propicia a articulação entre teoria
e prática ao longo do processo formativo que oferecem.
A pesquisa como dispositivo para formação de professores, o contexto da escola, a
aprendizagem como construção de conhecimento pelos graduandos, o ensino como ajuda
nesse processo, a homologia dos processos, presentes nas representações dos participantes
sobre mediação docente, aproxima-os da visão da teoria da complexidade. Desse modo,
possibilitando concluir que os docentes entrevistados estão, em certa medida, contribuindo
para o desenvolvimento do pensar complexo dos futuros professores. Isso, ao mesmo tempo,
em que a ausência da pesquisa-ação como estratégia de mediação docente e de um maior
investimento na metodologia da pesquisa, na análise de dados, nos depoimentos dos
entrevistados, sugere um afastamento dessa tendência.
A pesquisa-ação contemplaria com maior profundidade os princípios do pensamento
complexo, porque é uma pesquisa com a escola e não sobre a escola, colocando os
graduandos em situação da prática real, em diálogo constante com as pessoas da escola, com
os docentes orientadores. O que se reflete em maior repertório de saberes profissionais para o
futuro professor. Mediações docentes voltadas para o ensino da análise dos dados, do como
fazer o cotejamento desses dados com as teorias contribuiriam de forma bastante significativa
para o desenvolvimento da visão crítica dos estudantes sobre a escola, desenvolvendo
capacidades para pensar de forma complexa.
Outra tendência que os afasta da perspectiva da complexidade é a ênfase dada pela
totalidade dos participantes aos conteúdos conceituais e procedimentais, em detrimento dos
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conteúdos de natureza atitudinal. Na dimensão atitudinal, verificou-se escassez de elementos
nas representações dos sujeitos que indicassem atenção sistematizada ao autoconhecimento
pelos graduandos, bem como à interação grupal, o que os distancia do princípio complexo da
auto-eco-organização, segundo o qual a formação passa por processo de tomada de
consciência do sujeito sobre seu próprio funcionamento em interação recursiva com contexto
social no qual está inserido. Sendo assim, processo de autoformação caracterizado pelo
“imbricamento da reflexividade e da interação entre a pessoa e o meio ambiente.”
(GALVANI, 2002, p. 97).
A presença de poucos elementos relacionados ao autoconhecimento e à interação
grupal nas representações dos participantes traduz-se em mediações didático-pedagógicas que
impedem reflexões mais profundas pelos graduandos, necessárias para formação de um
professor profissional, para o desenvolvimento do pensamento complexo. Ausência que
também pode estar sinalizando a ideia de que ensinar é desenvolver o intelecto em detrimento
da dimensão emocional da pessoa do estudante conforme concepção cartesiana.
O fato de o autoconhecimento e interação grupal terem pouca visibilidade nas
representações dos sujeitos da pesquisa é compreensível pelo motivo de que as representações
são construídas na articulação entre a dimensão individual e o contexto histórico, político,
social. Os sujeitos desta pesquisa fazem parte de realidade histórica influenciada por educação
moderna que se pautou pela lógica binária da racionalidade técnico-científica, assim uma
educação que contribuiu para o habitus (BOURDIEU, 2003) de pensar de forma dicotômica,
fragmentando conhecimentos, separando teoria e prática, cognição de emoção, sujeito e
objeto, intelecto e sentimentos. Além disso, os depoentes estão inseridos no contexto da
universidade, instituição que, historicamente, tem adotado visão intelectualista da formação,
estruturando seu ensino através currículos fragmentados em disciplinas isoladas, de
aprendizagem do tipo reprodutivista, de ensino como transmissão de conhecimentos. Processo
no qual o docente é o centro do processo formativo, colocando-se como dono do saber e para
quem basta dominar conteúdos disciplinares; posição que desconsidera preparação específica
para docência universitária, que “é uma atividade complexa do ponto de vista político, social,
intelectual, psicológico e pedagógico [...]” (SOARES; CUNHA 2010, p.30). Ao contrário
disso, a crença que até hoje pode ser verificada nas universidades brasileiras é a de que quem
sabe fazer, sabe automaticamente ensinar, não havendo preocupações mais profundas com a
necessidade do preparo pedagógico do professor universitário (MASETTO, 2009).
A falta de preparação para docência universitária, apontada ainda por outros estudos,
tais como os de Soares e Cunha (2010) e Severino (2009) faz parte contexto social no qual
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foram construídas as representações dos sujeitos deste estudo sobre mediação didáticopedagógica, nas quais a dimensão pessoal tem pouca visibilidade. Dessa forma, podendo essa
lacuna na formação para docência universitária ser uma das responsáveis por reforçar o
habitus de pensar o ensino e aprendizagem como desenvolvimento do intelecto em detrimento
das dimensões emocional e corporal, dificultando assim a formação de profissionais, o que
requer intervenções que considerem as dimensões afetivas (CONTRERAS, 2002).
Outro aspecto que faz parte do contexto em que se construíram as representações dos
participantes é a realidade da graduação em Pedagogia no Brasil. A grande maioria dos cursos
de Pedagogia ocorre em instituições privadas de ensino superior, no período noturno. Os
estudantes são pessoas que trabalham o dia todo, sem tempo para aprofundamento nos estudos
e apresentam dificuldades em leitura, escrita, competências imprescindíveis para aprender.
Cursos esses que se organizam em currículos disciplinares, dificultando a articulação entre as
áreas do conhecimento, entre teoria e prática. Contexto que pode ser um dos responsáveis pela
ausência da pesquisa-ação como elemento das representações dos sujeitos pesquisados sobre
mediação didático-pedagógica, visto que se coloca como obstáculo para ações de
investigação-ação.
Os principais elementos que, conforme a análise dos dados, fazem parte das
representações dos sujeitos sobre a mediação didático-pedagógica no contexto da formação
inicial de professores são: formação inicial de professores com vistas ao professor
profissional, ênfase na formação de um professor comprometido social e politicamente,
pesquisa como dispositivo de ensino, ensino como referência para o ensino, valorização da
aprendizagem significativa, avaliação em perspectiva formativa, tônica em ensino de
conteúdos conceituais e procedimentais, raras mediações com vistas ao autoconhecimento,
escassa intervenção no sentido de aprofundar a interlocução entre os estudantes. Tais
elementos permitem, então, afirmar que esses docentes vivem momento de transição
paradigmática no que diz respeito às suas concepções de ensino, aprendizagem e prática
pedagógica. Isso em consonância com o movimento da sociedade contemporânea que vive
processo de ruptura do paradigma cartesiano pelo emergente. A despeito das dificuldades
impostas pelo contexto, os participantes tendem para uma formação que se aproxima da
perspectiva da complexidade, mesmo com as limitações observadas: o escasso investimento
em mediações docentes em prol do encontro do estudante consigo mesmo e da interação
grupal. Dessa forma, dando passos significativos para a construção da escola necessária para
fomentar ensino emancipatório, que desenvolva capacidades para pensar de forma complexa,
portanto, um ensino de qualidade.
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Esses resultados apontam para a necessidade de investimentos no desenvolvimento
profissional

docente,

enfatizando

os

saberes

pedagógicos

que

contribuiriam,

significativamente, para que a mediação didático-pedagógica na formação inicial de
professores viesse a contemplar com maior profundidade a autoformação em processo
investigativo de reflexão crítica coletiva, necessária para formação de professores
profissionais. Tal investimento deveria adotar como ponto de partida os problemas com que a
aprendizagem e a formação se defrontam e não a criação de ações genéricas visando a o
aumento do conhecimento educacional dos docentes (ESTEVES, 2008).
A profissionalização docente é um objetivo a ser perseguido e entende-se que não há
um modelo pronto e acabado para concretizá-la. No entanto, considera-se que uma abordagem
crítico-reflexiva pela pesquisa a partir do contexto da prática é caminho frutífero para alcançar
essa meta. Os discursos oficiais e acadêmicos reconhecem a importância do papel do
professor na construção da sociedade contemporânea, bem como o da profissionalização
docente, porém, supõe-se que falta ainda oferecer condições concretas para essa formação.
Condições favoráveis que passam por um espaço na universidade, especialmente dedicado à
formação inicial de professores, no qual se articulem os professores universitários, os
educadores da escola, os graduandos. Isso a fim de promoverem, em diálogo, em pesquisaação, a construção de saberes e competências pelos futuros professores. Assim, a escola de
qualidade, tão necessária para uma sociedade menos desigual, terá mais chances de se tornar
realidade, visto que seus professores estarão mais preparados para enfrentar a complexidade
do ser professor na contemporaneidade.
Individualmente, no que diz respeito ao processo de autonomização como
pessoa/docente universitária, o viver esse estudo através da construção do projeto de pesquisa,
da coleta e análise dos dados, da escrita da dissertação colocou a pesquisadora em constante
busca pelo pensar complexo. Isso em processo reflexivo acerca da mediação didáticopedagógica, sobre as dimensões que essa mediação abarca e sobre as posturas como
pessoa/professora universitária. Reflexões que, sem dúvidas, foram significativamente
enriquecidas pelo diálogo com os sujeitos da pesquisa. Ouvi-los proporcionou a ela um
autoexame como docente universitária, um autorreconhecimento em seus avanços e limites e
uma autorreconstrução a partir dos desequilíbrios cognitivos e ensinamentos provocados por
seus depoimentos.
À medida que se aprofundavam os estudos sobre as diversas dimensões que
constituem a docência na graduação em Pedagogia, aprofundava-se a compreensão da
amplitude do que é promover mediações didático-pedagógicas em prol da formação de
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professores profissionais. Com certeza, esse trabalho proporcionou à pesquisadora
ferramentas técnicas, psicológicas, afetivas para prosseguir enfrentando esse desafio, bem
como criou necessidades formativas que vão impulsionar de forma profunda projetos de
formação continuada. Sentiu-se, por exemplo, necessidade de uma preparação maior para
lidar com grupos a fim de contribuir, profissionalmente, para construção de comunidades de
aprendizagem. O desejo de mergulhar em estudos e projetos de pesquisa relacionados à
universidade, ao ensino universitário, à docência universitária passou a fazer parte de metas
futuras. Ao mesmo tempo, aprendeu-se muito sobre metodologia da pesquisa, saberes que já
estão contribuindo significativamente para a qualidade das mediações didático-pedagógicas.
Vivenciou-se, intensamente, a instigante e difícil busca por um pensar complexo, na
tentativa de trazer para o trabalho autores que ajudassem a conceber a mediação docente na
perspectiva da complexidade. Isso no sentido de criar possibilidades de ensino que
contribuam com o processo de profissionalização dos estudantes do curso de Pedagogia em
que atuo, bem como de provocar reflexões teóricas. Nesse movimento, houve o esforço para
articular saberes da experiência como professora da escola básica, do curso de Pedagogia,
das leituras já feitas durante essa trajetória, dos estudos provocados pela pesquisa, ao
mesmo tempo em que se vivia o cotidiano da formação inicial de professores na graduação
em Pedagogia.

Os conceitos apresentados neste trabalho se articularam de forma

indissociável como pressupostos de uma mediação docente que objetive contribuir para
formação de professores profissionais. Foi importante que a pesquisadora os trouxesse,
ainda que de forma tangencial em alguns momentos, pois esse movimento fez muito sentido
no processo de autorreflexão sobre sua prática didático-pedagógica. Nesse processo de
aprendizagem significativa, ou seja, na construção e reconstrução de conceitos, como os de
aprendizagem, ensino, formação, houve também foco na ação didática e em suas possíveis
implicações na escola, sendo provocada, durante todo o processo, por necessidades e temas
trazidos por alunos nas aulas. Provocações que levaram à pesquisa dos conceitos que
acabaram por fazer parte dessa dissertação.
A construção do trabalho possibilitou, também, viver o processo de mediação
didático-pedagógica no lugar de estudante, o que proporcionou a valiosa oportunidade de
experimentar, em processo de reflexão crítica, os sentimentos advindos dos desequilíbrios
emocionais e cognitivos provocados pela orientadora, bem como pela busca da compreensão
de conceitos que para mim, no início, pareciam tão distantes e, agora, estão um pouco mais
claros.
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Nessa caminhada, sendo acolhida, confrontada e ajudada, a pesquisadora pôde lidar
melhor com seus limites e inseguranças, sentindo a importância de se ter um professor
parceiro que lhe aponta caminhos, que lhe desafia a ir além, pesquisando seu pensamento,
percebendo suas motivações, mobilizando para outras, vivendo com o outro as dificuldades
da jornada. Experiência que com certeza já está influenciando na sua maneira de relacionarse com os estudantes.
Conclui-se este trabalho com a consciência de que ele é um produto inacabado, é
uma etapa importante de um processo particular de autonomização, a qual carrega avanços e
limitações, mas que representa um porto de passagem para o encontro de inúmeras
possibilidades de aprendizagem significativa, em seus sentidos sociais, políticos, técnicos,
estéticos, filosóficos e éticos.
Por fim, parece pertinente destacar certas possibilidades para futuras pesquisas. Uma
possibilidade seria aprofundar o conhecimento das representações de mediação didáticopedagógica mediante a observação das práticas educativas dos mesmos participantes, ainda,
no contexto da formação inicial dos professores da escola básica. Os resultados da pesquisa,
ora concluída, poderiam fornecer os elementos fundamentais para a construção do guia de
observação.
Uma segunda pesquisa poderia objetivar conhecer as representações de mediação
didático-pedagógica dos estudantes dos professores participantes desta pesquisa e as
representações que eles fazem da contribuição da formação vivenciada para a construção da
sua concepção e prática de mediação didático-pedagógica. Os resultados da pesquisa realizada
poderiam subsidiar a elaboração de um guia de entrevista semiestruturada a ser utilizado com
um grupo de representantes desses estudantes.
Uma terceira pesquisa poderia investir nas representações de formadores de
professores acerca de grupo e de facilitação da interação grupal no contexto formativo,
considerando a importância do aspecto relacional que envolve a mediação didáticopedagógica na perspectiva da complexidade evidenciada neste estudo. Os resultados desta
pesquisa poderiam subsidiar tanto um guia de entrevista quanto um guia de observação, a
depender do caminho metodológico adotado.
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APÊNDICES

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Este projeto de Pesquisa de mestrado do curso de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, intitulado Formação de
professores: mediação didático-pedagógica e pensamento complexo, conduzido pela
mestranda Fátima Regina Cerqueira Leite Beraldo, sob a orientação da professora Dra. Sandra
Regina Soares, cujos e-mails são respectivamente faberaldo@estadao.com.br e
ssoares@uneb.br. Em caso de dúvidas relacionados ao estudo, é possível também contatar a
pesquisadora pelos telefones (71) 8867-5740 e (71) 3369-3811.
O principal objetivo da pesquisa é compreender a relação entre mediações pedagógicas nos
cursos de Pedagogia e desenvolvimento de pensamento complexo dos futuros professores da
escola básica. Para atingi-lo, optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa e pela coleta de
dados mediante entrevista semipadronizada, guiada por roteiro de questões abertas. A
entrevista terá duração estimada de duas horas e será realizada após a anuência e assinatura
nas duas vias deste termo de consentimento. As interações serão gravadas em áudio e
posteriormente transcritas, permitindo uma análise detalhada e com maior rigor científico.
Participar desta pesquisa, além de contribuir para o aumento do conhecimento científico na
área de docência universitária, pode trazer como benefícios o crescimento pessoal e
profissional do participante, a partir da reflexão sobre os desafios para sua própria prática
educativa. Assim, acreditamos que será uma experiência de aprendizagem mútua para a
pesquisadora e para os participantes.
O Parecer número 167 do Conselho Nacional de Saúde considera que “toda pesquisa
envolvendo seres humanos envolve riscos.” No entanto, para evitar qualquer desconforto ou
danos às pessoas em suas dimensões físicas, psíquicas, morais, intelectuais, sociais, culturais,
espirituais e profissionais, previmos os seguintes procedimentos: a) para preservar o
anonimato, o nome do participante em cada gravação será substituído por um código
numérico; b) as gravações e as respectivas transcrições serão guardadas em lugar seguro, onde
somente os pesquisadores terão acesso; c) as gravações serão destruídas logo após seu
tratamento científico; d) as publicações relativas a esta pesquisa não permitirão a identificação
específica dos participantes; e) as informações não serão utilizadas em prejuízo dos
participantes. Apesar dessas medidas, aquele participante que se sentir eventualmente
invadido ou incomodado, pode, voluntariamente, desistir da sua participação em qualquer
momento da entrevista, sem qualquer prejuízo.
Ciente da natureza desta pesquisa, de seus objetivos, métodos e benefícios, autorizo a minha
participação voluntária.
Salvador, _______, de_________ de 2011
______________________________________________________________________
Assinatura do (a) participante
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APÊNDICE II – GUIA DE ENTREVISTA

Questões-chave em negrito.
Em itálico, pontos possíveis de serem explorados durante a interação/entrevista.

1- Qual o perfil de professor você entende como necessário para construção de uma escola de
qualidade?
Explorar as características apresentadas tendo em vista as características do paradigma do
pensamento complexo.
2- O que entende por ser um professor da escola básica autônomo?
Quais elementos compõem o fazer de um professor que seja autônomo? Explorar aspectos que se
relacionem à critica, à reflexão, à atitude investigativa, à capacidade de tomar decisões, atuar
coletivamente.
3- Como, na disciplina que ensina, investe no desenvolvimento do pensamento autônomo dos futuros
professores?
Quais atividades são desenvolvidas em sua disciplina com esse objetivo?
Descreva uma situação em que tenha obtido sucesso em relação ao objetivo de provocar pensamento
(crítico, reflexivo, complexo) autônomo dos estudantes.
Descreva situação que demonstre a dificuldade dos estudantes em pensarem desta forma. Como lidou
com isso? Como se sentiu?
O que pode mais o professor formador fazer para que os alunos sejam estimulados a pensar com
autonomia? Você faz isso como? Descreva uma atividade proposta com esse intento.
4- Quais as dimensões do estudante são contempladas no processo formativo desse professor em sua
disciplina?
Explorar essas dimensões tendo em conta o pensamento da complexidade, como, por que, para quê.
5- Como você trabalha os conteúdos da matéria? Pensando num determinado conteúdo importante
da disciplina, de que forma você conduz a aula para desenvolver este conteúdo?
Explorar a relação teoria e prática, no pensamento do aluno, o que você espera que aconteça como
resultado da relação teoria e prática.
O que possibilita aos alunos maior compreensão do conteúdo?
Que aspectos do processo ensino-aprendizagem dificultam uma melhor aprendizagem dos estudantes?
Como lida com esses?
Do seu ponto de vista, o que facilita que o aluno compreenda um conteúdo teórico? Como você percebe
se ele conquistou esse objetivo? Como percebe/lida com a dúvida dos alunos?
Conhecimento prévio; coloca visões diferentes sobre o tema; faz perguntas que desafiem os alunos a
pensar; espaço para elaboração do aluno.
6- O que mais motiva os estudantes a aprender?
O que os desmotiva?
Como lida com a desmotivação dos estudantes?
Como lida com a dúvida dos estudantes?
Como lida com o raciocínio confuso, incompleto?
Como lida com a expectativa do estudante da receita pronta, a busca das certezas?
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A que atribui esta ausência de participação oral dos estudantes no curso? Como lida com esta
situação?
Como o contexto grupal, o clima da sala de aula, interfere no processo de aprendizagem? Explorar
situações grupais que contribuíram e que dificultaram o desenvolvimento dos alunos. Como lida com
este contexto. Que situações são mais desafiantes para o professor quando se trata do aspecto das
relações interpessoais na sala de aula? Por quê? Como se sente? Como lida?
Considerar relação professor-aluno.
7-

Como você trabalha para garantir o desenvolvimento de atitudes?
Explorar essa dimensão tendo em conta o pensamento da complexidade, como, por que, para quê.

8- Como desenvolve o processo avaliativo?
Quais dimensões são consideradas no processo avaliativo?
Quais instrumentos são utilizados?
Os estudantes se queixam das formas de avaliação? Em que sentido? O que pensa sobre estas queixas?
Como age em relação a elas? O que sente nestas situações?
Os estudantes reclamam dos resultados da avaliação? Explorar situações vividas. Como sentiu e agiu.
De que forma você procura ajudá-los a superar as dificuldades de aprendizagem identificadas?
O que poderia ajudá-lo a avaliar com mais tranquilidade?
9- Como concebe a aula na formação de profissionais professores?
Que espaço é esse?
Como o utiliza?
Por quê?
10- Quando falamos em mediação do professor o que você entende por isso?
Explorar a partir dos elementos apresentados pelos sujeitos como, por que; em que circunstâncias.
11- O que mais dá prazer no desenvolvimento da docência na educação superior? Por quê?
12- O que causa desprazer no exercício da docência? Por quê?
13- Como foi participar desta entrevista?
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APÊNDICE III – FICHA: PERFIL DOS PARTICIPANTES

Caro docente,

Este formulário tem o objetivo de identificar o perfil dos participantes desta pesquisa, para
uso exclusivo da pesquisa.

Nome: _________________________________________________
Idade: __________________________________________________
Sexo: ___________________________________________________

Curso de Graduação: _____________________________________
Ano de conclusão: __________________
Pós-Graduação
( ) Especialização em: _______________________________________
__________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________
( ) Mestrado em: ___________________________________________
Ano de conclusão: __________________
( ) Doutorado em: __________________________________________

Exercício do trabalho docente
1. Quanto tempo de docência universitária?
2. Quanto tempo de docência no curso de Pedagogia desta instituição?
3. Quanto tempo de experiência na escola básica? Em que funções?
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ANEXOS
ANEXO A - SISTEMA GERAL DE CATEGORIAS
1.

FORMAÇÃO INICIAL
Envolve as subcategorias: perfil do professor a ser formado; concepção de ensino, concepção de
aprendizagem.
1.1. Perfil do professor a ser formado
Envolve as dimensões saberes didático-pedagógicos e competências diversas.
1.1.1.
Saberes didático-pedagógicos
Envolve os seguintes aspectos: saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensinoaprendizagem; saberes relacionados ao contexto sócio histórico dos alunos; saberes relacionados à
condução da aula em diversos aspectos.
1.1.1.1. Saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino e aprendizagem
a)
Planejar o ensino, com capacidade de adaptar o planejamento ao inesperado e com clareza de
objetivos.
Por exemplo, planejamento. É um conteúdo que ajuda ele entender currículo, ajuda ele a entender de
que forma a aprendizagem acontece e é eles veem isso como psicologia da aprendizagem. [...] Depende
do objetivo. Quando se fala que o professor precisa ter clareza no que ele faz, ele precisa estar
sustentado nos objetivos. O que eu pretendo. O que eu pretendo. Em uma das disciplinas que eu ensinei
que era prática de ensino, um de meus maiores investimentos no planejamento: era o objetivo de
aprendizagem e a sequência didática, ela era amarrada em função desse objetivo de aprendizagem.
Então eu perguntava: O objetivo é que os meninos reflitam sobre a estrutura do texto, então a minha
ação é para que ele atinja essa aprendizagem (P01).
Não é tudo que está ali idealizado. Você faz um planejamento idealizado. Você montou isso como o
ideal. Depois, acontecem coisas que talvez não estivesse nem no seu roteiro (P02).
b)
Criar atividades que contemplem o estabelecido pela lei.
Então, o professor, precisa ter a compreensão da lei, ele precisa saber como construir atividades que
estejam relacionadas ao processo de afirmação do negro nas escolas para superação de posturas racistas,
mas mais do que isso, ele precisa ter um compromisso pela superação da discriminação racial (P05).
c)
Saber selecionar conteúdos significativos
Aí eu pergunto. O que é mesmo que ao longo do ano esse menino precisa mesmo aprender? O que é do
currículo é condição mínima para ele ingressar na série seguinte? (P01).

1.1.1.2. Saberes relacionados ao contexto sócio histórico dos alunos
a)

Saber como ensinar crianças com dificuldades de aprendizagem, tendo visão crítica de diagnósticos.
Porque o pai agora tá chegando assim. Olha! Eu levei o meu filho ao psicopedagogo e o psicopedagogo
avaliou que ele tem dislexia. O professor vai ter que ter uma série de encaminhamentos: letra maior;
prova individualizada; prova por folha, questão por folha... Se o professor não tem a clareza do que o
aluno sabe, do que o aluno não sabe, o que está por detrás daquilo, ele vai dizer amém a esse
diagnóstico. E a escola hoje está tendo de fazer o caminho inverso: contestar o diagnóstico. Porque a
gente não pode ir para consultório dizer a ele: se tá errado. Os pais chegam convencidos de que seus
filhos estão com dislexia. Porque se eles estão com dislexia o problema deixa de ser deles e passa a ser
da escola. Então é uma situação cômoda. Como é que a escola vai dizer: seu filho não tem dislexia, seu
filho tem um problema de natureza emocional. De uma situação mal resolvida emocionalmente e que tá
travando sim a aprendizagem (P01).

b) Acolher, orientar, encaminhar a criança.
Hoje é preciso um olhar diferente, não é permissivo, mas é aquele que dá o limite, que acolhe, que
orienta, que encaminha e que lança para o desafio (P01).
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Precisar dar mais do que pede os PCN os RCN. Precisa muito mais acolher essa criança que chega
(P02).
Então, a criança aprende como? A criança aprende por imitação? Se a criança aprende por imitação, eu
vou ter que saber fazer algumas atividades, vou propor algumas atividades onde ela seja capaz de
imitar. A criança aprende por dedução lógica? Então, eu tenho que ser capaz de trabalhar com a noção
de dedução lógica. A criança aprende pela criatividade? Aprende pela fantasia? Então, eu tenho que ter
a capacidade de propor atividades que trabalhem com a fantasia (P05).
c)

Conhecer o contexto em que a criança vive.
[...] saber em que contexto aquela criança vive (P01).

d) Atender à diversidade.
E aí a gente vê hoje que a sociedade discute as diferenças. Coisa que a escola não discutia, coisa que a
escola não via, coisa que a escola ainda tem dificuldade de ver. Isso em coisas simples desde um dever
de casa que o professor manda e quando o aluno chega, ele, diretamente, vai ao quadro e faz a
autocorreção. Aí ele perde o controle sobre. Quem fez? Quem não fez? Quem teve dúvida? Quem
conseguiu? Por quê? Ele queima uma etapa. [...]. Você precisa saber que os sujeitos vão responder a
situações de formas diferentes. [...]. Então, é eu entender que eu ouço o aluno como um médico com um
paciente. A pílula que eu dou pra um não vai ter o mesmo efeito se eu dou para outro. São sujeitos
diferentes, realidades e histórias diferentes. E aí preciso ver que ação eu tenho com determinado aluno,
que não é necessariamente a mesma que vou ter com o outro. [...]. E na hora de atende o pai de cada
uma dessas crianças, eu preciso dizer como elas chegaram e o que elas avançaram. E essa informação é
de cada um. Não é do grupo (P01).
Esses professores que a gente está formando vão para sala de aula, não é isso? Que é que eles vão fazer
lá? Eles têm um plano que tem que ser seguido, coordenado lá pelo gestor. Ele precisa estar atento na
aplicação disso, porque ele precisa ser o mediador daquilo ali. Porque os grupos de alunos hoje em dia
são muito heterogêneos, não dá para você aplicar aquilo ali igual (P03).
Então, como é que o professor pode ser habilitado a trabalhar com as noções de coexistência? Com a
pluralidade? Com a diversidade? Com o exercício dessa circulação cultural? (P05).
e)

Encaminhar estudantes com dificuldades
O entendimento dos problemas de aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem. De que os
consultórios estão lotados com meninos com diagnósticos de dislexia. Que eu contesto muitos. Tenho
dúvida de muitos. Esse é um dos pontos na formação do professor. Que no curso de Pedagogia, que no
Curso do Normal Superior sai com esse déficit que questões da subjetividade do mundo contemporâneo,
latentes no ambiente escolar que é saber que cuidado eu preciso ter para fazer o encaminhamento de um
aluno com dificuldade de aprendizagem (P01).
Porque eu acho que as crianças, elas... Que aconteceu? A escola virou um lugar de diagnóstico. Então,
toda criança é hiperativa. Toda criança tem rótulo. Então, eu estou sempre dizendo: criança que não
pula, que não faz bagunça não é criança. Tem que sair dessa coisa do rótulo da criança. Para isso eu
preciso entender o que é (P03).

1.1.1.3. Saberes relacionados à condução da aula em diversos aspectos
a)

Saber responder pelos processos de aprendizagem e avaliação.
[...] responder pelo processo de aprendizagem, responder pelo processo de avaliação, situar-me no lugar
de um profissional (P01).

b) Conhecedor das teorias de aprendizagem.
É eu vou usar Psicologia da Aprendizagem como disciplina, mas são as teorias da aprendizagem.
Porque as teorias da aprendizagem elas vão dizer como filósofos, estudiosos veem o processo de
aprendizagem desse aluno. Como PROFESSOR, eu preciso saber disso. Para saber como eu conduzo
determinado assunto em que momento eu decido ou não [...]. Eu acho que cada um em alguma medida
foi contribuindo. Eu acho que Skinner lá no tradicional, ele faz todo sentido lá na época tradicional. O
cara responde desse jeito, você vai mecanizar o menino para ele chegar lá. Mas eu diria que o que mais
me fascina foi o olhar de Vygotsky. Eu acho que Vygotsky ele consegue ser um pouco mais a frente que
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Piaget. Não que Piaget não tenha dado uma contribuição. Acho que foram espetaculares. É indiscutível,
mas eu acho que o que Vygotsky faz é conseguir no tempo em que ele defendeu uma teoria ser
contemporâneo. É como se ele tivesse tido uma teoria de premonição. No futuro é isso. Que foi trazer a
questão sobre o olhar do social, esses sujeitos, esses protagonistas, sem estar vinculado a uma condição
social, a gênero, à raça. Já que a gente sabe que durante muito tempo a escola usou condição social e
raça para explicar o fracasso escolar. Não é possível que a cor venha dizer por que esse sujeito não
aprende. Então, eu acho que olhar de Vygotsky veio contribuir para um novo olhar sobre esse sujeito
que está na escola e dizer para o professor: VOCÊ PRECISA SABER DISSO. Você precisa saber que
os sujeitos vão responder a situações de formas diferentes. E aí a gente vê hoje que a sociedade discute
as diferenças. Coisa que a escola não discutia, coisa que a escola não via, coisa que a escola ainda tem
dificuldade de ver. A inclusão está aí para dizer isso. Não é à toa que as escolas estão se debruçando
sobre a discussão disso, né? E um conteúdo que eu acho que é central na formação do professor por
falar em Psicologia de Aprendizagem são os processos de aprendizagem. Essa teoria desses processos
de aprendizagem, ela vai explicar como esses alunos aprendem e também vão dizer quais são as
limitações desses alunos (P01).
[...] mas ele precisa saber do menino, que em um nível x ele tem que ter algumas noções cognitivas para
desenvolver um conhecimento também matemático (P02).
Eu estou trabalhando os teóricos básicos Piaget, Vygotsky, Wallon (P03).
Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer do simples. Se ele está lidando com os primeiros anos da
formação dos meninos, mapas mentais figurados. Figuras. Porque os meninos operam muito bem com
figuras. Naquela fase do operatório concreto que Piaget orientou a gente (P04).
É importante que o professor perceba o que é ser criança, o processo de desenvolvimento da criança.
[...] que ele compreenda o processo, qual é o processo de desenvolvimento da criança e nesse processo
de desenvolvimento da criança que, inclusive, é individualizado, como é que ele exerce, como é que ele
atua no sentido de que essa criança opere com o conhecimento. E aí que ele interceda nesse processo de
desenvolvimento da criança para compreender quais são os limites que a criança tem, quais são as
possibilidades. E ele estabeleça uma mediação que contemple a superação dos limites, dentro dos
próprios limites e o avanço das potencialidades. Essa é uma questão que pra mim é central: é que o
professor esteja habilitado a percebe quem é essa criança. Segundo lugar é como é que a criança
aprende. Então, a criança aprende como? Então, nesse sentido, que quem faz Pedagogia tem que saber
atuar no sentido de que a sua atuação colabore para o processo de aprendizagem (P05).
c)

Dominar os conteúdos a serem ensinados
[...] mas ele tem que saber com que a filosofia lida com reflexão sobre conhecimentos gerais e qual é a
função de fazer reflexão sobre essas ideias gerais naquele contexto (P02).
Agora você não sabe o conteúdo, não lê e quer ser respeitado como professor (P01).
[...] eu acho que o professor, já que ele entrou na universidade, ele precisa se inteirar dessa discussão
tanto metodológica quanto epistemológica. Pense assim: a gente tem grandes categorias explicativas na
Geografia. A gente tem priorizado a paisagem, o lugar, o território e menos o espaço geográfico devido
ao seu nível de abstração. O espaço já é um substantivo abstrato que exige uma capacidade cognitiva
muito grande e muito bem treinada para essa compreensão. Então, esse professor de Geografia dos anos
iniciais, ele, através dessas categorias, ele pode estar aproximando a realidade do conhecimento
acadêmico, do conhecimento científico. A partir do mundo vivido da criança. Agora, esse professor só
vai poder usar e aproximar esse mundo vivido da criança do teórico conceitual, se ele se apropriar
dessas categorias, se ele sabe como lidar com essas categorias (P04).

d) Saber como aproximar os conteúdos escolares da realidade.
[...] a gente tinha uma ideia bastante consolidada da necessidade de aproximar os conteúdos acadêmicos
da Geografia da realidade vivenciada, experimentada tantos pelos alunos (os futuros alunos desses
futuros professores que estão sendo formados) como pelos professores (os estudantes de Pedagogia).
[...]. Se o professor consegue relacionar com o mundo real esse conteúdo, aproximou esse menino da
realidade. Nunca mais ele esquece, porque ele não aprendeu decorando. Isso é vivenciando na prática o
documento. O monumento do Terreiro de Jesus é um documento histórico (P04).
e)

Saber fazer a transposição dos conceitos, dos conteúdos trazidos pelos campos disciplinares para atuar
pedagogicamente.
A outra é do processo do conteúdo que é saber acessar que conteúdo naquele momento em que eu vivo
determinada situação me dará autoridade para aquela decisão e irá legitimar minha decisão. Por
exemplo, se eu estou com um problema lá na sala de aula sobre avaliação. É uma situação prática, mas
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o meu conhecimento teórico sobre o como se dá a avaliação? Quais são os processos implicados que
ocorrem na avaliação? Como esse sujeito responde essa avaliação? Que princípios o professor precisar
considerar nessa avaliação numa perspectiva teórica, isso legitima minha decisão. Isso me coloca no
lugar daquele que sabe o que está fazendo (P01).
Significa primeiro, ele dominar o conceitual, a epistemologia: o que significa lugar, qual é sua potência.
E em seguida, como operar com isso. Aí, a gente vai para a questão didática, a questão do método
(P04).
E que ele pense como é que a legislação funciona no sentido que existe uma preocupação da legislação
ou existe um distanciamento. Na medida em que existe um distanciamento, que distanciamento é esse?
Por que esse distanciamento se dá? Então, na realidade, que ele consiga perceber os componentes que
são ali discutidos como componentes de conteúdo, para que ele consiga levar esses componentes para
fazer uma leitura da realidade onde ele atua. Então, na realidade significa que pensar o professor nessa
dimensão, significa pensar o professor pesquisador (P05).
f)

Provocar desequilíbrio cognitivo em alunos e pais.
Eles precisam colocar os meninos pra pensar, fazer o desequilíbrio. [...]. Então, ele quer saber do
professor, ele diz assim para o professor: eu não sei mais o que faço com o meu filho. E nessa hora o
professor tem que ser rápido e dizer para ele quando o pai diz que não sabe o que faz com um filho, o
mundo responde que sabe o que faz com o filho. Só que o mundo é cruel. Porque é preciso em alguns
momentos você dizer coisas aos pais para que ele leve um choque, porque assim como você
desestabiliza professor, como você desestabiliza aluno, hoje você tem que problematizar, tem que
desestabilizar os pais (P01).

g) Preparar os alunos (crianças) para resolverem situações problema e para tomada de decisões.
É isso que a gente precisa ensinar aos alunos o que fazer diante dos problemas. A sala de aula é um
ensaio para vida adulta. Então é preciso ensinar os meninos a tomarem decisões (P01).
h)

Articular contextos diversos durante a leitura
Porque tem uma coisa do conteúdo interdisciplinar que tem o professor que promove e aquele que o
aluno realiza. Então, quando eu estou lá, na aula de História, discutindo sobre Canudos, eu cito lá uma
passagem de um fragmento que diz Canudos a Pompéia sem Vesúvio. Faço a comparação entre
Canudos com Pompéia. Eu preciso entender os diferentes contextos da história, mas como é que isso se
debruça no trabalho de Língua, mas o aluno precisa aprender a estabelecer essa relação interdisciplinar.
Então, quando ele diz assim... Porque a Amazônia é a epiderme brasileira. Para eu entender isso... Estou
lá na aula de Língua Portuguesa, trago um texto sobre Amazônia, e digo para o menino a Amazônia é a
epiderme brasileira. Para eu entender isso lá na aula de Língua, eu preciso ter o conceito elaborado
sobre o que é epiderme. Então, se tem um conceito, um conteúdo que é de Ciências. Então, tem um
acesso interdisciplinar que é do aluno (P01).

i)

Possuir saberes sobre o processo de leitura
Então, porque os textos estão aí pra isso, para os diferentes propósitos. Ler por prazer, ler para obter
informação, ler para tirar dúvida. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender: (falando para os
graduandos) a gente lê também para se informar e não só para prestar conta pro outro (P01).

j)

Possuir saberes sobre corporeidade
Meu interesse é que eles entendam que o corpo ele não é estritamente físico, ele tem uma série de
dimensões que se interconectam, que se entrecortam, que se sobrepõem e que constituem o corpo, a
pessoa, então é isso (P02).

k) Autoconhecimento
Eu estou falando de como é que você se enxerga, como é que você acha que o outro se enxerga. Então,
isso é pessoal. Cada um vai enxergar-se, cada um vai descrever isso. Cada um na sua casa tem que
escrever uma espécie de história, autobiografia das relações dele da imaginação, do corpo ao longo da
trajetória dele na escola. Como imaginação, emoção, o corpo físico propriamente dito, como todas essas
dimensões da corporeidade, segundo o que ele lembra mesmo, interferiu na vida deles (P02).
Primeiro ele tem que saber dele mesmo. Quem ele é, o que ele precisa. [...]. Primeiro saber quem eles
são. Autoconhecimento (P03).
Como é que eu represento o meu lugar? Como é que eu represento o lugar que é um lugar representativo
da cidade? Então, por exemplo, quando a gente discute o lugar, alguns anunciam lugares representativos
para eles. Então, vamos representar isso. Feira de São Joaquim. Como é que você representaria essa
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Feira de São Joaquim? A mais completa possível. Entende? Então, ele é convidado a colocar no papel o
mapa, construir um mapa onde ele representa a realidade da Feira de São Joaquim. Ali estão colocados
todos os seus preconceitos, ali estão colocadas todas as suas ideias, seus conceitos sobre a realidade. [...]
Tanto ele precisa se observar como pessoa, como ele precisa observar a realidade em que ele está
imerso (P04).

1.1.2.

Competências diversas

1.1.2.1. Competências cognitivas
a)

Pensar de forma crítica

Então quando eu falo de sujeitos pensantes, são sujeitos críticos, que possam, diante do mundo de
informações que ele está exposto, dizer: essa eu preciso, dessa eu não preciso. Esse ponto me interessa. A
questão é exatamente essa: é que tem tanta informação sobre tantas coisas diferentes, que eu preciso ter
um senso mínimo, primeiro, eu preciso saber que eu quero exatamente, ou pelo menos ter uma noção
clara do que eu não quero e, em segundo, eu preciso saber como selecionar. Conhecer as teorias eu digo
que assim... Quando eu fico pensando a dificuldade do professor entender as teorias, é porque eu bebo lá
na filosofia, e filosofia para mim não é uma matéria do ambiente acadêmico. Filosofia para mim é o dia a
dia. Então, uma das primeiras discussões quando a gente vai discutir ética, eu discuto filosofia. Essa coisa
de duvide do que você vê, questione o que você vê. Como você pode se debruçar sobre sua verdade? Que
verdade é essa? A quem pertence essa verdade? Porque entra coisa que é da subjetividade. E hoje o
professor lida muito com essa questão da subjetividade. Em relação aos alunos. Em relação ao ambiente
escolar. Em relação a ele. Então, conhecer as teorias é dizer: estes teóricos, eles não preconizaram
verdades absolutas. Eles compartilharam um olhar sobre o mundo (P01).
Quer dizer para cada aspecto do conhecimento, você tem uma quantidade enorme de teorias. O professor
tem quer ter autonomia suficiente para descolar desse mar de teorias e saber usar bem isso, ou seja, ele
tem que ser capaz de pensar por ele mesmo e buscar a partir de como ele sente organicamente o
conhecimento o subsídio dentro dessa teoria (P02).
Então, o professor precisa ter essa visão crítica. Se ele quiser avançar em níveis mais sofisticados com a
criança. Agora, submetido ao império do conteúdo, ele não tem tempo para questionar isso (P04).
Então, é importante que ele saiba esse componente legislativo, mas mais importante do que saber isso é
que ele leve pra escola essa informação e ele pense na gestão da escola estabelecendo uma relação com a
prescrição legislativa, dele seja capaz de elaborar uma compreensão crítica (P05).

b) Considerar variáveis
Eu acho que a competência que o professor precisa ter [...]. O professor hoje na escola básica não está
sabendo gerir a sala de aula. Então gerir a sala de aula implica em ele pensar em variáveis, variáveis das
quais muitas vezes ele não tem o domínio, nem o controle. [...]. Então, ele não consegue antecipar os
problemas que ele pode ter, por exemplo. O que eu vou fazer com os alunos cujos pais não poderão estar
na aula pública? Como eu asseguro que o aluno está preparado para esse momento? Quais são as
perguntas que eu vou fazer que eu sei como professora que será uma pergunta de exposição, mas será
aquela pergunta em que eu sei que eles sabem? (P01).
Ele tem que estar aberto para pensar complexamente, a pensar em rede. Porque ele tem que ser capaz não
de conhecer profundamente todo o conteúdo de matemática, mas tem que ser um conhecedor de como é
que a matemática tá implicada naquele contexto, naquela situação. Isso é importante. E a Geografia
também. O que quer dizer que ele tem que saber mais ou menos o que a matemática... Ele não pode ter
aquela aversão que percebo nos meus alunos graduandos em pedagogia. Uma aversão tão grande à
matemática que eles sequer se dão conta... Tudo bem, eles não se darem tão bem com a matemática é uma
coisa. Agora, independente dele não se dar bem com a matemática, dele ter conhecimento aprofundado ou
não da matemática, ele tem que ser capaz de mensurar bem o papel que a matemática vai desempenhar
naquele processo [...]. (P02).
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A sociedade hoje é uma sociedade bastante complexa, no sentido de muito sofisticada e tem muitas
variáveis. Então, as respostas não são respostas simples. Esse professor precisa conhecer muito (P04).

c)

Capaz de investigação/pesquisa

Hoje, o aluno não precisa do professor para acessar essas informações, ele precisa do professor para
aprender a processar essas informações. Selecionar, filtrar. Então quando eu falo de sujeitos pensantes,
são sujeitos críticos, que possam, diante do mundo de informações que ele está exposto, dizer: essa eu
preciso, dessa eu não preciso (P01).
[...], ou seja, quais são as características mais importantes do professor? É que para mim ele tem que ser
pesquisador, ou seja, o professor pesquisador, aquele que já internalizou que o trabalho do professor não
se resume a pegar a informação, transmitir informações, ou seja, ele vai ter que produzir as informações
(P02).
Ele tem que pesquisar sua prática (P03).
A pesquisa está colocada. Então esse professor é um professor pesquisador. Um professor pesquisador
(P04).
Então, na realidade significa que pensar o professor nessa dimensão, significa pensar o professor
pesquisador (P05).
d) Pensar de forma criativa
[...] é entender como o currículo está sendo constituído hoje fruto de uma sociedade que demanda
determinadas competências do mundo contemporâneo frente a um currículo no passado. Entendem por
que não dá mais para chegar à sala e pedir para que o menino abra o livro no capítulo tal? Porque esse
sujeito se comporta de uma maneira diferente daquela que você se comportava na sua condição de aluno,
na sua época. Lá demandava uma competência de memória, porque a estrutura era fazer e responder. Hoje
é preciso saber elaborar, pensar, até por um processo de industrialização (P01).
E que ele pense como é que a legislação funciona no sentido que existe uma preocupação da legislação ou
existe um distanciamento. Na medida em que existe um distanciamento, que distanciamento é esse? Por
que esse distanciamento se dá? Então, na realidade, que ele consiga perceber os componentes que são ali
discutidos como componentes de conteúdo, para que ele consiga levar esses componentes para fazer uma
leitura da realidade onde ele atua. Então, na realidade significa que pensar o professor nessa dimensão,
significa pensar o professor pesquisador (P05).
e)

Ser leitor e escritor competente.

Se o professor não sabe ler e escrever minimamente, dificilmente, ele vai conseguir avançar (P01).
Então, eu acho que é a minha função corrigir o erro de Português, principalmente, porque vocês são
pedagogos. Como é que você professor não sabe escrever? (P02).
f)

Capaz de pensamento autônomo

E o que eu faço diante desse problema? É isso que a gente precisa ensinar aos alunos o que fazer diante
dos problemas. Isso sustentado por uma autonomia intelectual. Eu não digo que é só autonomia, eu digo
que é autonomia intelectual. Porque quando você fala desse lugar, quer dizer, que eu tomo as decisões
sabendo o porquê, que decisões são estas. São competências que todo professor precisa ter [...] situar-me
no lugar de um profissional. Eu sou um profissional, não sou mais alguém que senta na cozinha do
casarão de alguém para dar aula. O meu saber é fruto de uma tecnologia é fruto de uma produção de
conhecimento. Isso sustentado por uma autonomia intelectual. Porque quando você fala desse lugar, quer
dizer, que eu tomo as decisões sabendo o porquê, que decisões são estas. [...] Hoje você precisa ter
pessoas tomando decisões, gerindo espaços. Você precisa ter pessoas pensantes. É poder trabalhar por
isso desde o Fundamental (P01).
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Primeiro esse professor tem que ser capaz de pensar por ele mesmo, ainda que minimamente. Ele tem que
ser capaz de escolher. De definir o que ele quer, de acordo com a realidade, o que seriam coisas mais
adequadas para ele, para própria maneira dele dizer e de fazer as coisas e claro mais adequado para aquele
ambiente, para aquele contexto, para aquela conjuntura (P02).
Não pode só ser uma pessoa que vai aplicar um plano de aula. Precisa dar mais do que pede os PCN os
RCN. O que ele deseja desenvolver. A primeira coisa é isso. Eu acho que ele precisa saber questionar,
precisa ser um sujeito reflexivo, crítico da situação em que vive. Precisa considerar as questões da
educação dentro de um contexto social, histórico, cultural (P03).
E um professor que usa de várias situações didáticas que não é necessariamente aquela da tradição pela
qual a gente foi formada. Por exemplo, [...] ele pode se utilizar dos mapas mentais e dentro de uma
sequência didática, imaginar que esse menino vai trazer fotografias que serão apreendidas no seu mapa
mental. Essa fotografia registra elementos da sua realidade. Então, você pode usar fotografias para esse
mapa mental. Você pode usar elementos de memória. Você pode usar a historiografia dessa criança. Você
pode estar trazendo um conjunto de ações que são todas elas de uma tradição inovadora. Agora, para os
anos iniciais, didaticamente, é preciso garantir para esse menino e essa menina, essa menina e esse
menino precisam identificar elementos naturais de paisagem. Porque ele sabe, preconscientemente, que
coqueiro não é gente. Se homem gente é social, coqueiro por não ser gente não pode ser social, é natural.
Então, o professor precisa ter essa visão crítica. Se ele quiser avançar em níveis mais sofisticados com a
criança. Agora, submetido ao império do conteúdo, ele não tem tempo para questionar isso (P04).
Então, é importante que ele saiba esse componente legislativo, mas mais importante do que saber isso é
que ele leve pra escola essa informação e ele pense na gestão da escola estabelecendo uma relação com a
prescrição legislativa, dele seja capaz de elaborar uma compreensão crítica (P05).

1.1.2.2. Postura político- ético-pedagógica
a) Ter consciência da importância da escola no desenvolvimento da criança
O aluno que está na escola pública ele não tem capacidade intelectual inferior. O que ele tem são menos
oportunidades. E há oportunidades que só vocês podem oferecer. Então é uma responsabilidade grande
(P01).
Outro elemento que eu acho, extremamente, importante para o professor formado em Pedagogia é que ele
tenha uma noção de que a escola é o primeiro grande espaço que a criança recebe o enfrentamento da
diversidade cultural. A criança sai da família, ela tem uma convivência no entorno, em que ela percebe a
diversidade cultural, mas é na escola é que ela vai ter esse contato de uma forma maior, de uma forma
mais apurada (P05).
b) Ter consciência da importância política, ética e social de seu trabalho
E como é difícil formar o professor. Como é difícil fazê-lo entender que aquela criança tem uma
demanda, que ele precisa chegar perto, que ele precisa planejar, que ele precisa não desistir. E que na
escola pública, que é o contexto dela, talvez seja o professor o único, a única chance que esse aluno tenha
na vida de mudar o percurso. Primeiro a clareza de ver o planejamento como uma carta de intenção de
uma ação pedagógica. Não é um documento burocrático (P01).
Então, eu acho que quem trabalha com educação básica tem que estar bem consciente, do papel que vai
exercer ali. Ele vai formar uma pessoa, vai trabalhar com as questões básicas da vida daquele sujeito
(P03).
Agora, ele não pode perder a dimensão política, a dimensão política, tem sempre que estar presente,
porque esse professor, essa dimensão política é aquela que faz você tomar as decisões e isso que nós
estamos falando é muito sério, por isso é que eu estou respondendo assim tão sério pra você (P04).
[...] mas mais do que isso, ele precisa ter um compromisso pela superação da discriminação racial as
mais do que isso, ele precisa ter um compromisso pela superação da discriminação racial (P05).
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c) Domínio técnico alicerçado por formação política.
Na verdade, eu penso assim, um dos pressupostos fundamentais para a autonomia é que o professor tenha
domínio técnico e que ele relacione esse domínio técnico ao alicerce, a uma formação política. Então, o
professor se afirma no lugar de professor na medida em que ele tem competência técnica. O próprio
Saviani já dizia isso, a gente vê algumas críticas ao pensamento de Saviani, mas o domínio técnico é
fundamental para o professor, mas é um domínio técnico que seja aliado a um processo de compreensão
da realidade social [...] ele precisa saber como construir atividades que estejam relacionadas ao processo
de afirmação do negro nas escolas para superação de posturas racistas [...] (P05).
1.1.2.3. Competências relacionais

a) Competência para gestão da sala e mediação de conflitos.
São competências que todo professor precisa ter: saber gerir uma sala de aula, mediar conflitos entre
alunos [...]. A primeira coisa que eu vejo hoje na formação do professor hoje é que há uma crise na
atuação do professor da escola básica. GESTÃO. O professor hoje na escola básica não está sabendo gerir
a sala de aula. [...]. Em conflito de aluno, o professor hoje saber gerir conflito de aluno está sendo muito
complicado. (P01).
E saber fazer a gestão do conflito. (P05).
b) Saber deixar claro para os pais o papel da escola e dos pais
Porque durante muito tempo eu atendi pai dizendo: eu queria que você conversasse com meu filho pra
dizer pra ele que ele tem que fazer o dever de casa. Eu comi essa bola, eu fazia isso. Aí, eu! Espere aí! Se
eu tenho que separar as instâncias dos papeis, eu não posso assumir o papel da mãe. Eu não posso como
coordenadora assumir o papel do professor. Então hoje, a minha posição é muito diferente. Eu digo pra
elas, como escola, como professor na sala de aula a gente pode conversar com ele sobre o que está
implicado em ele não fazer a tarefa de casa. Sentar com a criança e fazer a tarefa de casa com ela não é
nosso papel. Porque ela queria que a criança fizesse a tarefa de casa na hora do recreio. Eu disse quantos
dias do recreio eu vou precisar tirar dele para ele entender que precisa fazer isso em casa? Por que ele não
faz a tarefa de casa? Porque está posto pra ele que para este pai ele está autorizado a não fazer o dever de
casa (P01).

1.2. ENSINO
Envolve as dimensões: Tendo como eixo a formação profissional do professor
1.2.1. Tendo como eixo a formação profissional do professor
1.2.1.1. Com foco no contexto escolar
a) A escola como geradora de conteúdos
O professor tem autoridade para mediar isso. Para isso é preciso discutir os conflitos em sala de aula com
o professor na sua formação. O que ele vai viver lá é o que gera de conteúdo cá. É este olhar que eu faço
na hora que eu vou abordar o conteúdo. O que ele vive lá é o que eu preciso trazer para o conteúdo daqui.
[...]. Eu lembro que nós temos na escola, o projeto Roda Literária com a pretensão de que eles leiam
muito. Aí, eu problematizei pra elas: numa roda literária como é que você propõe que um aluno leia ao
longo de um ano pelo menos trinta livros? Eu lembro que nós temos na escola, o projeto Roda Literária
com a pretensão de que eles leiam muito. Aí, eu problematizei pra elas: numa roda literária como é que
você propõe que um aluno leia ao longo de um ano pelo menos trinta livros? (P01).
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Pegar a experiência a partir da escola até chegar à faculdade, tentando sempre destacar esses aspectos da
corporeidade que eu já trabalhei: imaginação, emoção, corporeidade (P02).
Eles precisam ver a escola, ir à escola. Eu gosto muito de levá-los à escola. Eu pergunto se pela atuação
do professor naquele momento, se eles viram algumas teorias estudadas e como aplicariam. Eles se
lembram de Piaget, de Skinner (P03).
A gente tenta resolver aproximando essa base conceitual, notadamente, o lugar, a paisagem, território e
nesse espaço geográfico com uma linguagem apropriada para os anos iniciais (P04).
Então, nas disciplinas que nós temos trabalhado no curso, a ideia é de que ele tenha essa escola, a própria
escola como elemento de formação. Nesse sentido a formação que ele faz aqui, que ele leve para essa
escola como elemento de problematização (P05).
b) Articulando teoria e a prática profissional
Como eles levariam esses conteúdos, essa proposta do trabalho com esses conteúdos (teorias) para sala de
aula. Então, a mostra foi a apresentação de tudo isso (P01).
Não, eu peço um levantamento bibliográfico real de como essas tendências estão implicadas na escola.
Basicamente como é que as concepções de corpo ao longo da história interferiram e interferem nas
práticas escolares. Então, como se traduzem em prática escolar. Aí eles vão ver claramente as questões
tecnicistas... [...] Primeiro mês e um pouquinho eu trabalho isso. Em um segundo, eu começo a fazer o
contrário. Eu começo a pedir que eles desenvolvam trabalhos em grupos considerando os colegas como
alunos. Aí já é o olhar deles sobre o corpo do outro. Eu estou começando isso essa semana. Vamos
guardar o que vimos até agora, a partir de agora vamos olhar o próprio corpo, mas vamos olhar também o
corpo do outro. Ou seja, vamos começar a preparar atividades pensando no outro (P02).
Eles ficaram atentos, eles não tinham percebido que a discussão ia a esse nível. Porque é onde eles vão
trabalhar. A inclusão está aí. Está posta pela política. Tem que fazer funcionar, não como política pública
apenas, mas de forma dinâmica (P03).
O processo de formação deve priorizar a formação do indivíduo professor ou ele deve priorizar os
conteúdos especializados? Essa era a questão que a gente discutia, passou um tempo discutindo. A gente
está buscando um consenso entre dois extremos. [...] onde esse professor tivesse uma formação ampla
sobre o que é ensinar, o que é aprender. Os conteúdos... O curso é pensado para... Existe uma via de dupla
mão. Como assim? Uma discussão teórica conceitual e o fazer da disciplina. O fazer onde se experimenta
o fazer da discussão teórica (P04).
Então, aí eu trabalho o conceito participação. A gente trabalha duas noções de participação. Participação
correlacionada ao poder à decisão. Participação relacionada simplesmente, à presença. Então, ele
consegue trabalhar com essa categoria, chegar à escola e perceber que o nível de participação que tem na
escola, o nível de participação que tem na escola está relacionado às estruturas de poder. Onde a
comunidade exerce a decisão? Ou a comunidade está presente só para exercer uma tarefa executora. É
nesse sentido. Que conceitos são esses? Conceito de participação escolar, de gestão, de democracia (P05).
1.2.1.2. Ensino com pesquisa como estratégia didática
Eu boto a situação para elas analisarem e responderem, fundamentar teoricamente e mostrar como elas
conduziriam aquela problemática. [...]. E na hora que eu estou fazendo esse planejamento eu penso o que
é mesmo que eu estou problematizando com esse aluno? [...] Até conceito de problema a gente discute em
sala (P01).
E o segundo ponto é exatamente o como ele vai fazer tudo isso que é exatamente a pesquisa [...]. Eles é
que vão pesquisar. Isso depende de grupo a grupo (P02).
Então, nessa disciplina a gente está estudando, metodologia da pesquisa, vendo a observação, entrevista e,
a partir desse mês, eles vão a campo. Eles vão fazer quatro visitas a uma escola de Educação Infantil e
vão observar questões relacionadas à aprendizagem relacionando ao que estudaram até agora (P03).

195
E na visita técnica mais ainda, porque ele (o graduando) vai poder conversar com os velhos construtores
da Feira de São Joaquim e com os novos trabalhadores da Feira de São Joaquim. A gente pensa que o
processo ele vai acontecendo aí, a ciência complexa vai aparecendo aí, a ciência complexa vai
aparecendo, porque são muitas variáveis (P04).
Então, pensávamos que essa formação teria que estar atrelada à pesquisa e pra que essa formação tivesse
atrelada à pesquisa, a gente precisava de uma disciplina que desse suporte e que ensinasse mesmo um
fazer metodológico. O fazer metodológico para além das técnicas, para além das normas da ABNT, mas
que problematizasse a metodologia como concepção. A metodologia como a problematização mesmo da
trilha, do caminho. É que é uma opção para se chegar a um determinado lugar. E não simplesmente um
elenco de ferramentas para se chegar a esse lugar. Mas problematizar o próprio caminho. Então, nesse
sentido é que a metodologia aparece no curso de Pedagogia. Que é uma disciplina que alimentava a
pesquisa, que é uma disciplina que eles iriam desenvolver nos projetos interdisciplinares, mas, sobretudo,
e em especial, nos trabalhos de conclusão de curso que sempre era relacionado a um trabalho de pesquisa.
[...] Então, nesse sentido é todo nosso trabalho, na maioria das vezes, em muitos de nossos componentes
curriculares a gente pede para o aluno para que ele vá até a escola, que ele veja o rebatimento que se dá.
Um trabalho de pesquisa que alguns alunos conseguiam avançar no sentido de desenvolver uma pesquisa
empírica no campo territorial mesmo. Então, eles já estavam problematizando a própria realidade
educacional deles. Então a maioria das pesquisas eram pesquisas que se voltavam para as escolas que eles
executavam numa perspectiva mesmo de análise micro social. Outros alunos acabavam fazendo outros
trabalhos, de revisão bibliográfica, problematização das referências que foram trabalhadas ao longo do
curso. (P05)

a) Utiliza-se de tecnologias como instrumento de coleta de dados e observação.
E aí a gente chega ao uso das novas tecnologias. Por exemplo, o Google Earth que a gente tem priorizado
e as fotografias orbitais. As imagens orbitais. O Google Earth no suporte tecnológico e as fotografias
orbitais no físico para gente manusear. (P04).

b) Promove seminários para apresentação de resultados de pesquisas realizadas pelos estudantes tendo
como lócus a escola.
No seminário, eu não trabalho com seminário tradicional, a partir da leitura de um capítulo de livro e aí a
equipe vem e apresenta. Normalmente, o seminário é em função de um trabalho de experimentação, de
iniciação bem preliminar da pesquisa. Normalmente, eles vão até a escola. (P05).
1.2.1.3. Ensino como referência para o ensino
Depois que vocês agruparam, precisaram explicar e, por fim, a gente fez a discussão coletiva e correção.
Foi isso? Esse é um exemplo de uma postura didática pra uma sala de aula. Então, eu sempre trago pra
elas o que é a homologia dos processos. (P01).
Agora, já, por exemplo, outros tipos de atividades, jogos de integração grupais muito antigos (chineses,
indianos) que trabalham com isso. Eu gosto muito de trabalhar com a mão dada, troca de energia, que é
muito interessante e que se deve fazer muito com criança. Criança adora. (P02).
É a mesma disciplina. No texto, existem momentos em que eles são obrigados a pensar o meu objetivo
nesse dia em sala de aula, observarem o meu procedimento e descreverem a situação toda de sala de aula.
Ele observa a minha ação e o texto que ele escrever está aliado ao fazer dele que é identificar o passo a
passo: o meu objetivo, o meu procedimento, o material que eu uso. Eles observam que esse é um recurso
que eu o professor deve levar caso um aluno não traga naquele dia e ele fornecer isso. A partir da
observação. Mas ao mesmo tempo, ele faz a aula. É um exercício grande. Ele está envolvido na minha
aula prestando atenção. Então, vamos lá. Hoje vamos discutir mais um pouco sobre a paisagem, sobre o
conteúdo paisagem geográfica. Sempre sobre o que ele está observando. Observe que eles acabam
fazendo indiretamente (um plano de aula). Quando eu apresento. Por exemplo, a atividade hoje é dando
sequência à atividade do mapa mental elaborado na semana anterior. Qual o objetivo da minha sala de
aula hoje? O objetivo é descrever ou implantar elementos de paisagem natural. Então, eu já estou
anunciando os objetivos. Então, eu anuncio que eles devem observar toda a minha ação em sala de aula.
Inclusive, para identificar, objetivos, conteúdos e procedimentos. (P04)
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1.2.2. Compreendido como ajuda ao estudante
Então, terminou que na nossa prática, tentando facilitar, que é isso que a gente, como professor, deveria
ficar atento, que a ajuda, às vezes, pode se converter em prejuízo, às vezes, na tentativa de arrumar para
elas, acabamos por deixá-las já com material muito pronto. [...]. Do texto mais denso eu faço estudo
dirigido. Gente, leitura do parágrafo e discussão. Leitura do parágrafo e discussão. E eu disse pra elas,
hoje, a aula é uma aula que é densa, vai exigir de vocês atitude de leitores e é minha função trazer o lado
duro também das coisas, porque se tem o momento e o lugar de aprender é aqui. Então, eu não estou aqui
para facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai discutir. Esse texto vocês vão ver que é mais denso.
Aquele o autor é mais dialógico, estabelece uma relação mais fácil com o leitor. Mas esse aqui a gente vai
discutir (ler) junto. (P01)
Eu tento usar uma parte do curso a ensinar ele a fazer coisas muito básicas. Tipo leitura de textos
científicos. Eu tenho um módulo que eu mesmo desenvolvi para alunos, que começa do zero. Eu chamo
começar do zero. E é assim que você vai fazer para ler. Todos aqueles artifícios de leitura. Primeiro,
separar as palavras-chaves. Como separar as palavras chaves. Em geral se pega a frase, separa substantivo
e verbo, ou seja, grifar. Claro que eu não faço isso, eu sou professor de metodologia científica também, eu
não faço isso com o mesmo aprofundamento que eu dou em metodologia científica, mas eu dou pra eles
estratégias gerais. Eu tomo uma aula, ou parte de uma aula para falar disso. Para falar da importância
dessa leitura. Da importância dessa análise (P02).
Antes, a cada semana, eu vou vendo o caderno de campo. Eles me trazem o que observaram, eu anoto,
questiono coisas. E na outra semana, eles vão de novo. São quatro dias. [...] Reescrevendo mesmo. Eu
boto no quadro. Eles não sabem a diferença entre mas e mais. Eles não sabem escrever inconsciente. Eu
vou levando na brincadeira. E assim eu acho que consegui... Primeira coisa, eu acho isso um dado
superimportante pra qualquer área: dicionário. A primeira vez que eu entro na sala eu pergunto: quem tem
dicionário. Quem não tem pode comprar. Semana que vem vai ter que entrar aqui com dicionário.
Mercado, no Bom Preço. Qualquer lugar tem dicionário. Tem que ter um dicionário, porque um
dicionário ajuda você a melhorar sua escrita. Eu vou dando um monte de exemplo, eu levo muito material
de aula, que eu vejo, por exemplo, eu levo jornal. (P03).
Nós não vamos para rua fazer qualquer coisa. Nós vamos com um olhar orientado por mim. Agora, ele
vai fazer registros fotográficos que são confrontados com os mapas mentais, da mesma Feira. (P04).
E daí eu pego esse texto, esse primeiro texto, corrijo, discuto coletivamente. Depois, eu pontuo algumas
questões, peço para que ele faça algumas considerações das considerações que foram feitas. E que
reconstruam o texto. Então, vai sendo um processo de reconstrução. Por isso que, normalmente, eu faço
essa avaliação logo no início do semestre, nos primeiro cinquenta, sessenta dias. Porque aí, os conteúdos
que a gente vai trabalhando em seguida vão alimentando o processo de construção (P05).

1.2.3. Pensado coletivamente, considerando as incertezas com a participação dos educadores e educandos.

É interessante aqui o processo de construção, porque acaba sendo um processo de corresponsabilidade
institucional. Nós temos um planejamento que é o PID que é o planejamento institucional onde a gente
coloca, ele é um planejamento aberto, mas é um planejamento sentido de que você pensa todo semestre,
claro que na hora que o semestre acontece, a realidade é sempre maior do que qualquer planejamento.
Então, esse planejamento é discutido com os técnicos do núcleo de pesquisas e práticas docentes, que é o
NPPD, inclusive, eu faço parte do grupo, eu sou coordenador, é discutido com os técnicos, discutido com
a coordenação. No primeiro dia de aula, você apresenta aos alunos e aí você tem uma proposta de
construção que estabelece uma linha, mas não é uma Linha retilínea, planejada, reta, para o semestre, mas
é um horizonte para esse semestre. Então, a gente tem um compartilhamento com o grupo das pesquisas,
com a coordenação de curso e nós apresentamos nos primeiros dias aos alunos. A partir disso, a gente vai
construindo. Mas como a gente tem esse projeto e a gente acredita nele, o que a gente tenta,
verdadeiramente, é mesmo sabendo que ele não vai ser alcançado por todos, é que você faça a mediação
no sentido de alcançar a todos (P05).
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1.2.4. Que se dedique ao desenvolvimento de habilidades de leitura.
Eu vou falar do currículo, do currículo da [...], quando eu entrei em 2002, discutiam mudanças, iam
inserir uma disciplina que eu não tive na minha graduação que era Oficina de Leitura e Escrita. Eu disse
nossa! Isso é uma contribuição imensa para vida desses futuros professores (P01).
Eu tento usar uma parte do curso a ensinar ele a fazer coisas muito básicas. Tipo leitura de textos
científicos. Eu tenho um módulo que eu mesmo desenvolvi pros alunos que começa do zero. Eu chamo
começar do zero. E é assim OK, como é que você vai fazer pra ler (P02).
A leitura. Eles não leem. (respondendo sobre conteúdos do curso). (P03).
A gente prioriza a leitura a discussão teórica e o fazer. (P04)
A leitura da legislação é uma leitura cansativa, porque, requer, muitas vezes, eu peço pra que não
memorize a lei, aliás, sempre a lei é um instrumento de consulta, mas requer uma interpretação da lei
(P05).
1.2.5. Que contemple conteúdos de natureza conceitual, procedimental e atitudinal.
1.2.5.1. Conceituais
É preciso se debruçar sobre essas teorias, porque é sobre elas que eu vou argumentar, com esses
conteúdos. (P01).
Basicamente como é que as concepções de corpo ao longo da história interferiram e interferem nas
práticas escolares. Então, como se traduzem em prática escolar, né. Aí eles vão ver claramente questões
tecnicistas... (P02).
Então, eu estou trabalhando com fisiologia mesmo. Richard Bauman que é um livro de medicina. Sistema
Nervoso direto. No primeiro mês todo mundo já está sabendo como é que o sistema nervoso regula as
emoções, os sentimentos. [...]. Tem que sair dessa coisa do rótulo da criança. Pra isso eu preciso entender
o que é. Então, eu estou trabalhando agora, vou entrar na segunda, depois da prova, vou entrar com os
transtornos de aprendizagem. Para eles entenderem que aquilo que eles estudaram no primeiro mês, sobre
o desenvolvimento, sobre o sistema nervoso, vai se aplicar agora (P03).
A gente tenta resolver aproximando essa base conceitual, notadamente, o lugar, a paisagem, território e
nesse espaço geográfico com uma linguagem apropriada para os anos iniciais. (P04).
Então, não é tão fácil para o aluno perceber, não é tão fácil, não diria só para o aluno, mas para a
instituição, para o corpo de professores perceberem essa lógica de que o conceito, de que a categoria
conceitual, de que o conteúdo só tem sentido na medida em que você consegue fazer uma relação de
leitura da realidade onde esse conceito seja problematizado (P05).

1.2.5.2. Procedimentais
Então, quando eu falo dessa autonomia intelectual, é essa autonomia com que cada professor, da escolha
do livro didático ao ajuste da matriz curricular. Eu não posso fazer aleatoriamente. Eu não posso fazer por
uma sequência determinada pelo índice de um livro didático ou porque eu estou pressionada por um
grupo de pais. Eu sou pressionada quando eu não tenho a clareza de onde eu quero chegar. Porque quando
eu explicito isso de forma muito segura eu convenço pais, de minha ação pedagógica (P01).
Então, quando eu peço para eles prepararem exercícios usando os colegas como alunos, eu já estou
pensando nessa parte da bibliografia, numa parte dessa bibliografia (P02).
Nessa prática, eu estou fazendo que eles vão a campo para observar uma sala de aula (P03).
Por exemplo, [...] ele pode se utilizar dos mapas mentais e dentro de uma sequência didática, imaginar
que esse menino vai trazer fotografias que serão apreendidas no seu mapa mental. Essa fotografia registra
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elementos da sua realidade. Então, você pode usar fotografias para esse mapa mental. Você pode usar
elementos de memória. Você pode usar a historiografia dessa criança (P04).
Então, ele consegue trabalhar com essa categoria, chegar à escola e perceber que o nível de participação
que tem na escola, o nível de participação que tem na escola está relacionado às estruturas de poder?
Onde a comunidade exerce a decisão? Ou a comunidade está presente só para exercer uma tarefa
executora? (P05).
1.2.5.3. Atitudinais
E digo para eles, eu vi, eu sei, não negocio. Acho que você deve tomar outra decisão. Quero saber que
modelo de professor você um dia pretende ser atuando como aluno. Sei que nesse momento sua atuação é
como aluno, mas cabe a mim como professora que vende um modelo pra você lhe dizer. [...]. Eu acho que
ética. Eu acho que hoje um dos primeiros conteúdos para qualquer disciplina, ÉTICA, porque se eu não
invisto nessa atitude ética desses alunos, eu não permito que a sala de aula seja um lugar em que ele se
exponha. [...] Poder se reconhecer como professor (P01).
Nós estamos sempre num corpo, nós somos um corpo e a gente esquece isso o tempo todo. E a
respiração... Daí eu brinco com eles com a questão das emoções DIÁLOGOS. Eles adoram conversar, né?
Então, eu pego eles e boto pra conversar. Tecnicamente como gente faz em teatro que é primeiro eu os
coloco para sentir, de verdade, prestando atenção à respiração e a corpo como é quando duas pessoas
contam duas histórias ao mesmo tempo, quando as pessoas contam uma história ao mesmo tempo sem
prestar atenção como a outra pessoa sente. Pelo contrário você quer impor sua história. Isso gera
confusão, cansaço. Depois eu peço ao contrário dizendo. Façam o seguinte: cada um ouve a história do
outro, OUVE MESMO e tenta decorar a história do outro, a ideia e esta: prestar bastante atenção (P02).
[...] eu acho que a gente precisa dar um foco maior às disciplinas básicas. Que sejam, por exemplo,
aquelas que façam esse aluno pensar, refletir sobre o que ele tá fazendo ali, o que é a pedagogia, o que é
que é formar uma criança. As pessoas estão chegando sem saber o que querem. Então, eu acho que o falta
no curso de Pedagogia (em alguns outros eu também acho que falta) que explique o que é que é este
curso. [...] (P03).
Acho que a forma hoje, que a gente tem priorizado, é fazer com que esse professor, esse futuro professor
entenda que ele é um sujeito da sua realidade e que ele precisa atuar nessa realidade em que ele vive
(P04).
[...] mas mais do que isso, ele precisa ter um compromisso pela superação da discriminação racial. Então,
por exemplo, quando ele vê uma cena de racismo, ele tem que partir para o enfrentamento. Ele tem que
partir para estabelecer um enfrentamento, até porque os modelos, até porque um dos princípios
fundamentais da gestão democrática é o conflito (P05).

1.2.7. Concepção de estudante
1.2.7.1. Estudante ideal
a) Aquele capaz de produzir conhecimentos.
Mas o fato é que se a gente pensa todo mundo como produtor de conhecimento, mesmo esse aluno que
chega à faculdade sem leitura e escrita, ele tem potencial. Ele é um potencial muito forte, ele é um ponto
difusor de conhecimento ENORME. O que a gente tem que tratar de fazer é que ele se veja dessa maneira
(P02).
Porque eles são agora convidados a construir e não repetir o que o professor falou (P04).
[...] a gente pede para que eles construam um paper. O que é? O que eu chamo de paper é um artigo que
não é um artigo de opinião, mas é um artigo baseado em uma experiência empírica, é um artigo curtinho e
esse artigo é para dar suporte à apresentação do seminário (P05).
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b) Ter clareza de sua escolha pelo curso.
Tem que pensar é isto que quer? Não é porque gosta de criança que vai fazer pedagogia. (P03)
1.2.7.2. Estudante real
a) Pessoas que procuram curso mais fácil e barato
A maioria das pessoas que vai pra Pedagogia vai porque é o curso mais fácil de entrar na universidade, o
curso mais fácil de terminar e é o curso que mesmo sabendo que se ganha pouco, nunca se fica
desempregado. Os critérios não podem ser esses. Eu vejo sempre isso pros meus alunos. É porque não
passou em Letras, queria fazer Letras. É porque não passou em Psicologia, queria fazer psicologia. É
porque acha que não tem condições de fazer outro curso mais difícil, como Comunicação ou Direito. Tem
muito assim uma visão curta, tacanha e não se dão conta de que qualquer área que você vá hoje, você
precisa estudar muito (P02).
Principalmente nas disciplinas de primeiro semestre, que, às vezes, eu acabo pegando também, mais
raramente, mas assim, é o aluno que veio, não passou em nada, queria fazer Psicologia, mas era muito
caro. Não passou em Psicologia (P05).
b) Pessoas afetivas
As pessoas do curso de Pedagogia são muito próximas. Ela é valorizada por esse caráter do trânsito entre
as pessoas. Ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais próximo, há pessoas realmente afetivas. Você
cria uma afetividade muito rápida (P02).
c) Pessoas que não sabem o querem.
As pessoas estão chegando sem saber o que querem. Então, eu acho que o falta no curso de Pedagogia
(em alguns outros eu também acho que falta) que explique o que é que é este curso. Porque muitas
pessoas chegam porque é o curso mais barato, porque é perto (P03).
d) Pessoas que vêm dos bairros periféricos
Talvez seja interessante para sua pesquisa, eu situar que esse curso de Pedagogia, é um curso à noite, pra
uma clientela singular. Porque são pessoas que vêm dos bairros periféricos [...] (P03).
e) Pessoas que trabalham.
Eles chegam muito tarde porque eles trabalham. (P03)
f) Donos de escolinhas.
Tem escolas em tudo quanto é bairro. ESCOLINHAS. Essas pessoas, donas dessas escolas, é que são os
clientes dos cursos de Pedagogia à noite. Porque a prefeitura agora está exigindo que eles tenham
formação. Isso é importante da gente entender. Porque veja só: quem tinha uma casa grande, abriu uma
escolinha no fundo da casa (P03).
g) Pessoas descompromissadas com a educação (os donos de escolinha)
Eu fico muito preocupada com o futuro do professor. É um pessoal muito descomprometido, não sabe o
que é... Quer o diploma (P03).
h) Pessoas que têm dificuldades para pensar em virtude da formação oferecida na escola básica.
Esse professor que chega à graduação, ele vem com toda essa carga que a gente já conhece bem,
consequência do processo de formação. Com uma série de dificuldades, uma série de carências, uma série
de questões problema que a gente já conhece bem. Qual é o problema? É que esse aluno que chega hoje
no curso universitário ele não teve, ele não foi convidado, na sua formação nos anos iniciais que ele teve,
a lidar com esses elementos da Geografia. Por causa de uma tradição de ensino do falar e do ditar do
professor. No máximo, apoiado no livro didático. Isso é uma Geografia, existem outras Geografias. E que
também não é a Geografia empírica, do mundo empírico, da abordagem empírica. É o mundo da pesquisa
qualitativa. O mundo do pensamento por processo, próprio da ciência social, das ciências humanas (P04).
i) Que entram em conflito ao se depararem com ensino de caráter construtivista.
Então, esse aluno que chega com essa deficiência intelectual, ele agora vai ser convidado a pensar e fazer
coisas onde os processos estejam presentes. [...] Eu acho que o conflito maior para eles e se deparar com
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a outra possibilidade de ensinar e de aprender. Como assim? Como eles vêm muito presos ao livro
didático, quando eles são convidados a pensarem sobre a questão, o conflito se estabelece (P04).
Então, por exemplo, quando eu pego as turmas de primeiro semestre em Metodologia, ainda vem uma
cobrança nesse sentido, algumas vezes é uma cobrança tão diretiva que alguns alunos perguntavam: mas
você não vai dar o questionário? Não vai fazer a cobrança do fichamento do texto onde a gente apresente
a ideias passo a passo? (P05).
j) Que não têm internalizados conceitos básicos que lhes permitam pensar a realidade de forma crítica.
Eles se assombram na maioria das vezes. Eles se assustam. Eles acham que sabem tudo. Por viverem em
realidades difíceis, eles acham que sabem tudo, mas quando a gente pede para explicar, dá um trabalho
danado, é uma dificuldade danada. E não sabem explicar por quê? Porque não têm a gramática, não tem
as categorias, não tem o conceitual. Eles não têm esse conceitual bem internalizado. Para que ele possa
transitar por esses termos explicando a realidade que ele está vendo. Então, a representação é sempre uma
representação falseada (P04).
k) Pessoas que acreditam que ser pedagogo é só trabalhar com gestão.
A gente recebe um público que vem pra fazer o curso de Pedagogia muito diferenciado. Que ainda tem
uma compreensão de que fazer Pedagogia é para se trabalhar com a gestão da educação (P05).
l) Pessoas que desistem do curso quando percebem que seu eixo é a formação do professor.
A gente tem índices de desistência do curso que é muito por essa questão. Alunos que descobrem que a
intenção do curso é a formação de professor (P05).
m) Grupo que em sua maioria, no final do curso, quer ser professor.
Mas quando a gente chega, no final, no último semestre, a maioria já quer ser professor. (P05)
n) Grupo composto prioritariamente por mulheres.
Que ser professora, pois a maioria na Pedagogia é de mulheres. É um curso hegemonicamente feminino, a
maioria já deseja ser professora. (P05).
1.2.8.

Perfil do docente formador

1.2.8.1. Ter clareza sobre o tipo de professor que deseja formar
Eu acho que quando se generalizou... Eu acho que muitos professores podem estar perdendo esse foco
sobre que aluno é esse mesmo que essa instituição pretende formar. Se a gente não tiver com essa clareza
o professor se perde no caminho. Por exemplo, eu peso a mão em docência. Entendeu? Mas tem o outro
lá que não quer a docência (P01).
1.2.8.2. Conhecedor da escola, lócus da atuação do futuro professor.
Eu fui primeiro conhecer a escola, conversei com a coordenadora, conheci as classes e fiz uma proposta
(P01).
1.2.8.3. Politicamente implicado
Eu não atuo pelo salário que eu ganho. Eu atuo pela proposta que eu acredito. O dia que eu não puder
suportar isso é a hora de eu ir embora (P01).
Eu procuro intervir, já fiz palestras nessas escolas. Eu acho que é um trabalho assim missionário, o que eu
acho um absurdo, mas, às vezes, você tem que fazer para salvar alguma coisa (P03).
Agora, como eu te falei, existem geografias, e esses professores não vão falar dessa geografia para você,
mas a minha concepção de Geografia pode construir uma outra globalização. Desde que se saiba
observar, identificar, comparar, interpretar, compreender. Isso. Então, essa outra globalização começa
com ações simples. Ações, digamos iniciais, entendeu? Não precisa esperar ele chegar à universidade
para encontrar um professor que vai chamar a atenção deles para coisas simples, que sempre estiveram
ali, e eles nunca foram convidados a olhar. [...] Ver suas possibilidades, suas capacidades de ajudar na
transformação da sociedade. Eu acho que é bacana e eu não me sinto aborrecido, entediado por estar
conversando sobre Geografia. Eu digo para os meus alunos que eu tenho um problema que me persegue,
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há pelo menos uns dezesseis anos, [...]. Estou chamando atenção deles para essas coisas, a coisa não pode
ser tão imediata, tão descartável, precisa apurar um pouco mais, as relações precisam ser mais duradouras
para que a gente possa entender (P04).

1.2.8.4. Gosta da disciplina que ensina.
Eu sempre gostei da Geografia (P04).
1.2.8.5. Tem experiência na escola pública.
Agora, tem uma coisa, Fátima, eu acho que isso precisa ficar registrado nessa pesquisa. Eu tenho uma
Lacuna na minha formação profissional, eu não tenho experiência na escola pública. Isso pra mim em
alguns momentos me traz até um prejuízo. Porque para alguns contextos, é possível algumas coisas
acontecerem. Para outros que são aqueles de uma realidade dura, como essa dessa semana que uma aluna
trouxe que eu fiquei olhando que eu disse: com tudo que eu sei o que eu faria no lugar dela? (P01).

1.2.8.6. Consciente dos pressupostos pedagógicos que movem sua ação didática.
Você já viu professor construtivista colocar a sala em fila? Eu disse depende do entendimento do que é
um professor construtivista. Eu sei bem o que eu estou fazendo aqui. Podem me perguntar que eu
explicado exatamente o que eu estou fazendo (P01).
1.2.8.7. Protagonista do processo de ensino.
A ementa é uma frase que condensa basicamente a essência daquele curso, ao longo da grade curricular
que você está seguindo. As ementas das disciplinas, elas mudam a depender da visão do currículo que
está sendo implantado ali. Eu falo do currículo explícito, não do currículo oculto, mas... Quem pensa o
currículo, quem estabelece o currículo, ele tem uma coerência. E essa coerência que define as ementas.
Porque a partir daí, depende do professor. Cada professor vai fazer um curso diferente, com a mesma
ementa que é exatamente a interpretação da ementa é que vai dar a maneira como o professor vai
organizar. Então, na ementa, objetivos, que eu geral eu sou, eu tento ser o mais estrito possível, é claro
puxando a brasa para minha sardinha, mas aquilo que é palavra-chave na ementa, eu tiro e se transforma
nos meus objetivos (P02).
Eu desdobro a ementa para ter os conteúdos. Talvez a forma de eu fazer a aula é que seja diferente.
Atualmente eu estou dando aspectos fisiológicos do desenvolvimento humano que eu puxei essa
disciplina para Psicologia do Desenvolvimento, é a minha forma de ver a disciplina. (P03).
1.2.8.8. Atentos à dinamicidade da realidade.
Quando eu vou preparar minha disciplina, cada ano eu preparo a disciplina de uma forma diferente, quer
dizer, essa mesma disciplina que eu dei agora, eu já deu umas quatro ou cinco vezes. Eu tenho quatro
disciplinas diferentes, com planos de curso diferentes, com bibliografias diferentes. Por quê? Porque a
cada ano eu vou à biblioteca saber o que eles têm. (P02)
Quando eu faço um seminário, eu procuro tá lendo o que está se passando no entorno. Como a gente
trabalha com políticas públicas, serve à contemporaneidade, a atualidade (P05).
1.2.8.9. Sabe fazer o que pediu para que o estudante faça.
Eu tenho uma preocupação enorme de pedir que os alunos façam coisas que eu sei fazer. Quando eu peço
para eles fazerem uma pesquisa eu mesmo já fiz essa pesquisa. Aí, eu sei mais ou menos o que eles vão
encontrar. Aí eu imagino quais serão as dificuldades deles ao encontrar ou tentar encontrar ou tentar
relacionar. Quando eu peço pra relacionar duas coisas meio distantes, eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já
tentei encontrar os caminhos. É óbvio que isso parece como se o professor se colocasse numa dimensão
supra pedagógica, supra didática, mas eu acho que para o aluno, isso é a melhor coisa que pode acontecer.
É saber que o professor não está pedindo a ele uma coisa que o próprio professor não sabe fazer. Como é
que o professor faz para ajudar a desfazer problemas que o professor não entrado em contato com aquela
realidade, não sabe do que é que está sendo falado ali? Eu acho que é fundamental é a experiência, ou
seja, não pedir nada para além da experiência que o professor já tem. Que ver uma coisa curiosa? Quem
nunca fez trabalho escrito, professor que nunca fez nem mestrado, nem doutorado dificilmente por mais
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que ele seja bom, por mais que ele conheça gramática, mas ele nunca usou... É a mesma coisa do
professor de Metodologia (eu sou professor de Metodologia Científica também). Então o que é que
acontece? Um professor de Metodologia que nunca desenvolveu uma pesquisa, que nunca parou pra fazer
[...] processo básico, ele não sabe aquele processo básico é esse, que é primeiro, fazer um roteiro de
observação, já que você vai fazer uma pesquisa de campo, precisa de um roteiro de observação. Depois
você precisa aplicar esse roteiro de observação, você precisa fazer um relatório a partir dela. O resultado
disso vai te indicar qual é a problemática, isso vai te trazer um problema, ok. Aí, eu tenho uma pesquisa e
tem o como é que eu faço um roteiro de pesquisa, Eu tenho isso, isso, fazer aquilo, provavelmente vai dar
isso ou vai dar aquilo. E depois, eu preciso fazer um projeto de pesquisa, desse roteiro eu vou tirar um
esquema que vai ser meu projeto, certo. Como é que eu aplico meu projeto? Ah, fazendo isso, isso. E
depois disso tudo, estou com um monte de coisa na mão, como é que eu faço a análise de dados? Que
possibilidades eu tenho. E depois disso tudo, como é que eu escrevo, ou seja, como é que eu passo do
material produzido à elaboração escrita. A maioria esmagadora dos professores que eu conheço não
passou por essas etapas. Muitas dessas etapas foram queimadas por seus professores de Metodologia que
vão passando conteúdos sem dizer como, nem discutir padrões, diferenças de estilo (P02).
1.2.8.10. Aquele que traga algo mais.
Por exemplo, os meus professores do Mestrado e do Doutorado não davam aula. Eles simplesmente
davam textos e diziam: vamos discutir os textos! Eu sei dizer que quando a turma lia, discutia-se, quando
a turma lia um pouco mais se discutia um pouco mais. Quando a turma não lia, o professor também, ele
muitas vezes não expunha o texto, ou expunha tão superficial que qualquer um de nós faria isso sozinho
(P02).
1.2.8.11. Aquele que entende que o papel da escola é apresentar e explicar a realidade do mundo.
Eu já há algum tempo, venho adotando a posição de que o papel da escola é apresentar e explicar a
realidade do mundo (P04).
1.2.8.12. Aquele que pesquisa de forma acadêmica sua sala de aula.
Eu tenho sempre material em quantidade para produção de artigo, aprofundamento de pesquisa. Minha
pesquisa toda de mestrado e trabalhos no doutorado saiu da sala de aula (P04).
1.2.8.13. Animado para pensar em novas alternativas para sua atuação docente.
Eu sou muito animado [...]. Tem um texto de [...]. Possibilidades da Geotecnologia. Então, as avaliações
eu poderia melhorar, não é melhorar, é realizá-las levando em conta essas construções e me ausentaria da
prova e do seminário. Eu penso muito em conteúdos que seriam produzidos no final que seriam
veiculados pela internet por exemplo. Então, esse produto seria o produto da avaliação. Superaria essa
coisa da nota, da prova. Não sei se seria notadamente melhor. Eu sou sempre muito entusiasmado com o
ensino, estou sempre muito entusiasmado com a Geografia, gosto muito de estar conversando sobre
Geografia (P04).
1.2.8.14. Reflexivo
A cada hora, a gente tem que digerir uma informação nova. Então, a cada hora que a gente vai
conversando sobre Geografia, sobre ensino, sobre sala de aula, vai aprendendo um monte de coisa. Vou
me fortalecendo nessas coisas, vou abrindo mão de outras verdades. Pra mim é sempre importante
(refletir sobre seu ensino), não tenha dúvida nenhuma disso (P04).
1.2.8.15. Planeja o ensino.
[...] que eu preciso ler para poder planejar, eu tenho as minhas leituras (P01).
Eu apresento no primeiro dia de curso um plano da disciplina, nesse plano de curso tem a bibliografia. Só
que eu não uso essa bibliografia no primeiro momento do curso, mas sim no terceiro momento (P02).
Eles recebem isso na primeira, segunda semana de atividade, o que é que está planejado, mas o curso vai
caminhando numa outra direção a depender do próprio movimento da sala de aula (P04).
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Então, eu sempre faço um planejamento anterior de pelo menos uns quinze dias. Então, eu apresento a
referência bibliográfica, as referências, eu faço uma leitura prévia (P05).
1.2.8.16. Satisfeitos
a) Com a possibilidade do bom relacionamento com os estudantes do curso de Pedagogia.
É o aspecto humano, a sensibilidade. A relação professor-aluno do ponto de vista emocional, afetivo, é a
coisa mais importante. A coisa que mais me dá prazer (P02).
b) Por saber que pode contribuir para transformações.
Saber que eu estou ensinando alguma coisa. Que eles estão se abrindo para pensar as questões atuais
(P03).
Agora, objetivamente, primeiro, anima saber que a Geografia pode contribuir para uma outra construção
de sociedade (P04).
c) Por participar do processo de descoberta com os estudantes.
O que dá maior prazer é o processo de descoberta junto com os alunos de se tornar professor da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental. Que normalmente eles fazem isso no decorrer do curso, no sexto
semestre, quando eles já estão na disciplina, ele começam a dar exemplos a partir da realidade que eles
estão vivendo na sala de aula (P05).
d) Por constatar que o professor está sendo formado.
Quando a gente fala da questão do conhecimento, na inserção na escola, na participação do conselho, que
eles falam sobre isso, o professor está sendo formado. Esse é o caminho que você vê (P05).

1.3. APRENDIZAGEM
1.3.1.

Aprendizagem como construção de conhecimento
[...] porque nós defendemos um currículo tomando como referência essa filosofia construtivista, os
professores eram de formação construtivista então levaram para sala de aula, no curso de graduação, essa
experiência, com esse olhar. Primeiro que esses alunos precisam saber que tem um sentido tudo que se
aprende (P01).
Todo mundo, cada um, ele é uma fonte inesgotável talvez de conhecimento. A questão é que ele ainda
não tem esse olhar pra ele mesmo como produtor de conhecimento e isso faz com que ele se coloque num
nível que é diferente do nível do professor (P02).
A discussão em sala de aula. Não simplesmente uma aula expositiva, teórica. Mas assim, eles trabalhando
nisso. Eu trago textos e lanço questões sobre o texto. E eles aí vão construindo essa teoria junto (P03).
Quais são os limites, quais são as possibilidades que eu tenho para usar o termo lugar nessa construção do
conhecimento (P04).
Na realidade é que a gente não tem uma cultura da construção do conceito para operar com a realidade. A
gente tem uma cultura que ainda permanece que é a da reprodução do conhecimento. [...] E aí quando eles
chegam já ao final do curso construindo essa lógica de construção do conhecimento aí se torna mais fácil.
Eu sou uma pessoa que faz um processo avaliativo efetivamente contínuo. O sujeito. Para que ele seja
autor de um texto (P05).

1.3.2.

Facilitadores da aprendizagem

1.3.2.1. Ensino que estabeleça pontes com o campo de atuação profissional
Então, revisando um texto bem escrito, primeiro eu falo de Grécia, narro as histórias de Édipo, de Teseu,
do Minotauro. Porque o professor se fascina pelo conhecimento. Tenho uma coisa para vocês. Trouxe a
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história de Édipo Rei [...] na Esfinge o que mais chamou atenção de vocês? A, professora, essa parte. Eu
digo, grife. Qual foi o recurso que mais você achou rebuscado? Grife. Qual a palavra mais rebuscada que
vocês encontraram nesse texto? Grife. Tá. Disso aí agora a gente vai discutir sobre... E aí eu vou criando
essas etapas. Quando a gente cria essas etapas e a aula toda acontece, aí eu vou construindo com elas a
sequência daquela aula. Essa sequência de uma aula de revisão de texto. Então, eu não pedi para vocês
reescreverem simplesmente o texto. Eu pedi para que vocês destacassem o que mais chamou atenção, o
recurso que o autor utilizou para deixar esse texto bem escrito para seduzir o leitor. Que parte da história
que ele construiu a frase que você se surpreendeu. E elas ficam motivadas (P01).
Eu acho que o que motiva mais é esse confronto e esse conflito entre a discussão teórica e o evento real,
concreto, próximo que a gente lida. A gente não trabalha com grandes níveis de abstração apenas
teoricamente. Mas a gente confronta com o mundo real, vivido por eles. Esse é o grande saldo que a gente
consegue dar. A Feira de São Joaquim, às vezes, é um ilustre desconhecido do aluno. E ele é convidado a
transitar por uma coisa que está presente em nossa materialidade (P04).
Quando a gente trabalha com o princípio da legislação da escola, a gente fala do princípio da hierarquia
do direito: a maior legislação que é a Constituição Federal, depois a gente tem a LDB, aí a gente tem as
legislações estaduais, até chegar à escola com a legislação específica da escola que é o regimento. Então,
quando a gente fez uma atividade do dar suporte a determinadas escolas na construção do Regimento,
onde elas, efetivamente, metiam a mão e tinham que pegar a legislação estadual para estabelecer uma
relação da escola pra que não contrariasse essas legislações. E elas estavam construindo, fazendo, dando
suporte à escola e a escola ia efetivamente usar o regimento que elas estavam ajudando a fazer, foi assim
muito motivante. Elas disseram: Olha nosso regimento, que nós ajudamos a construir, vai ser um
regimento da escola! O que facilita é essa relação que a gente estabelece com a escola. Quando a gente
não estabelece a relação com a escola, esse conteúdo parece muito distante. Então, a gente está discutindo
a gestão porque a escola existe e porque a gestão está na escola. Então, essa ponte com a escola, isso
facilita bastante (P05).
1.3.2.2. Partir da realidade dos estudantes.
Facilita? Eu parto da realidade deles, ou seja, eu tento... Eu uso os próprios exercícios corporais, mas são
exercícios que mexem com a complexidade de cada um (P02).
1.3.2.3. A discussão em sala de aula.
A discussão em sala de aula. Não simplesmente a aula expositiva, teórica. (Respondendo o que motiva os
estudantes) (P03).
1.3.2.4. Ser escutado e ouvir os colegas falando sobre si.
Chega a ficar ansioso pra contar ou para falar da emoção, ou pra, por exemplo, quando eu peço pra eles
contarem o que aconteceu da hora que eles acordaram, ao acordar, abriu o olho até a hora que eles
chegaram à sala de aula, em geral, eles têm muito prazer, eles falam muito (P02).
Mobilizar que eles falem, alguém que escute o que eles têm a dizer.(P03).
1.3.2.5. Dinâmicas de grupo e exercícios corporais.
Olha, o que eu vejo claramente é que cria predisposição. Por exemplo, eu nunca vejo a turma tão
silenciosa, tão atenta à aula como quando eu faço esse tipo de exercício. Então, eu faço sempre esse tipo
de exercício logo no início da aula. É... Em geral quando eu dou essa disciplina, eu peço para concentrar
as aulas, entendeu? Em vez de fazer aquilo de dar duas aulas num dia e duas no outro, eu peço para dar
quatro aulas juntas. Porque eu dou primeiro a parte prática e depois de um intervalozinho, então numa
parte... Em geral quando eu chego na sala e vou dar aula teórica, eles são muitos dispersos, vão embora,
faltam. Nessas aulas (quando tem a dinâmica) eles procuram chegar mais cedo, ficam mais atentos na
segunda parte, conversam menos. Estão mais concentrados na disciplina e tal. Claramente isso funciona
como predisposição (P02).
1.3.3.

Obstáculos para aprendizagem.

1.3.3.1. A não formação do docente universitário nas outras áreas de atuação do pedagogo diferentes das da
escola.
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Eu acho que o MEC acerta em muitas coisas, mas tem outras que são bem equivocadas. Que é de propor a
reformulação de um currículo dentro de uma instituição sem preparar o professor para essa reformulação
de currículo. Tem o entendimento desse professor. Eu posso falar de um lugar de uma ausência de
entendimento. Eu estou me concedendo o direito da dúvida disso. Para quase não é mais uma dúvida é
praticamente uma certeza. Não tenho formação, não tenho entendimento claro da formação do professor
pedagogo. Eu tenho entendimento extremamente claro da formação do professor na sua docência. A
atuação dele em escola (P01).
1.3.3.2. Formação precária oferecida pela escola básica.
Sabe por quê? Porque esse é o ponto mais fraco, eu diria, da formação do professor hoje. As pessoas
chegam à faculdade, em geral, muito despreparadas. MUITO MESMO. [...] Aqui os meus alunos de
graduação chegam com deficiências GRAVES, básicas de leitura e escrita, ou seja, tem gente que sabe
ler, que não sabe escrever, articular minimamente. É o nível cognitivo dos meus alunos, realmente, eles
chegam muito despreparados e aí eu fico dividido entre dar informações básicas que eles não têm, que
eles precisam para acompanhar a aula e dar informações específicas da minha aula. Muitas vezes, a
informação específica da área que eu estou trabalhando prescinde de informações que eles não têm. Em
um tempo em que eu poderia estar dando o meu curso, trago a informação que sem essa informação, ele
não poderia avançar no meu próprio curso. Só que daí tem o tempo. Em vez de eu dar em um semestre,
um semestre tem quatro meses. Então, em vez de eu dar eu quatro meses o conteúdo do curso inteiro,
tudo bonitinho, eu perco, às vezes, duas ou três semanas da turma, pra dar assuntos, pra discutir, para
fazer com que eles possam fazer relações quando eu for trabalhar realmente... E eu não tenho outra
maneira se eu quiser fazer realmente eles avançarem. Eu fico sempre aquém do que eu acho que eles
podem aprender e isso me deixa muito frustrado (P02).
Eu tenho professores que não sabem escrever, foram mal alfabetizados. É uma pena que eu não tenho
uma prova pra te mostrar (P03).
Então, esse aluno que chega com essa deficiência intelectual, ele agora vai ser convidado a pensar e fazer
coisas onde os processos estejam presentes. Onde a discussão dos processos esteja presente [...] Eu acho
que o conflito maior para eles e se deparar com a outra possibilidade de ensinar e de aprender. Como
assim? Como eles vêm muito presos ao livro didático, quando eles são convidados a pensarem sobre a
questão, o conflito se estabelece (P04).
1.3.3.3. A resistência dos estudantes para pensar e sua visão imediatista.
O que me desanima é essa transformação que os jovens alunos trazem. Exemplo: eles acham que sempre
foi assim. Eles não têm ideia nenhuma de como foi que desenvolvemos a tecnologias informacionais.
Como é que chegamos a isso. Então, pra eles tudo é muito rápido, muito descartável, muito imediato. Não
querem ler o clássico, por exemplo. Não querem estudar o clássico. Acham que as coisas já estão prontas
e é só consumir imediatamente. Querem resposta imediata. Pensar? Dá trabalho. Isso desanima. Mas o
conflito se estabelece porque agora ele está sendo exigido a pensar em profundidade, a fazer coisas em
profundidade. (P04).
1.3.3.4. A dificuldade do estudante com a avaliação processual.
Os conteúdos eles vão começando a aparecer aí. E aí é que se torna difícil, porque não causa e efeito. Faz
a prova, tirou nota boa e aí tá passado. Não é assim. Entendeu? Então, o aluno, ele fica em conflito porque
todas as outras disciplinas trabalham nessa velha tradição. E aí faz prova. Então, o conflito vai se
instalando, porque a gente não tem um conteúdo aí definido aprioristicamente, antecipadamente. A gente
tem um eixo, um norte, as categorias gerais (P04).
1.3.3.5. Alguns estudantes que não desejam ser professor.
Então, esse é um dos desafios que é muito grande. A gente tem que estar ressaltando. E na minha
disciplina, isso aparece de uma forma maior. Que como a gente trabalha com política pública, gestão, essa
é a disciplina para quem não quer ser professor. E aí eu digo, essa é a disciplina para quem quer ser
professor, porque quem quer ser professor precisa conhecer os processos de gestão da escola, na condição
de professor. Então, por exemplo, essa é uma dificuldade que a gente tem que considerar (P05).
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1.3.3.6. Dificuldades para ir à escola
a)
Por falta de tempo dos estudantes
Uma das questões que dificulta é ir até a escola. Porque ir até a escola significa trabalhar em equipe. Às
vezes, não se tem disponibilidade de irem todos juntos, a distância, o tempo para ir à escola. Como
sempre no último semestre todas já estão trabalhando. Essa é uma dificuldade (P05).
b)

Pelas dificuldades impostas pela escola
Mas muitos deles trabalham em escolas de bairro privadas que ainda têm uma concepção de gestão muito
autoritária. E essa escola não abre para essa aluna estabelecer um processo de problematização da gestão
da escola. Porque no entendimento das pessoas que estão lá, que tem uma concepção muito autoritária, é
que se vai fazer uma denúncia da própria escola. Esse é um elemento que dificulta. A gente já viu
situações, por exemplo, da aluna ir fazer o trabalho e até ter ameaça de demissão (P05).

1.3.3.7. As condições oferecidas pela instituição formadora.
Eu também me pergunto como é que eu faço. Eu tenho requisitado... Esse semestre, eu nem queria pegar.
Eu não consigo deixar sem orientação. Então o que acontece? Eu acabo levando trabalho para casa. Já
criei problema com a minha família por causa disso. O que na verdade é bobagem, porque a instituição
não reconhece. Só vai me pagar as quatro aulas que dou durante a semana. Não quer nem saber se eu
estou lendo Sábado, Domingo e feriado. Só que se eu não fizer isso, o trabalho não vai (P03).
1.3.3.8. O atual currículo do curso de Pedagogia.
E na formação do professor pedagogo, eu não acho que ele tenha essa leitura. Ele não tem essa leitura, e
tenho receio de que o currículo pese a mão mais para formação do pedagogo gestor do que do pedagogo
docente. Como o currículo que temos hoje é muito recente, eu não teria como lhe dizer em termos de
projeção (P01).
1.3.3.9. Desmotivação dos estudantes por estarem cansados.
Desmotivadas. O aprender os conteúdos na sala de aula. Para começar elas chegam cansadas. (P01).

2.

MEDIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. CONCEITO
2.1.1.

Assessoramento ao processo formativo.
É um processo de formação, entendeu? Então, quando eu digo que eu dou autonomia, eu dou a
possibilidade de ele aprender a fazer sozinho, mas eu preciso estar ali o tempo todo MEDIANDO isso.
ACOMPANHANDO ISSO. Então, mediar para mim também tem um significado que é de acompanhar o
processo. Estar vigilante. O professor precisa estar vigilante (P01).
Eu acho que é mediar isso. Porque tem o conteúdo a ser dado, você tem que partir do que eles sabem
daquilo, que é quase nada. Desse quase nada, fazer isso grande (P03).
Eu penso que existe o conteúdo e existem o ensinar e o aprender. Três palavras: conteúdo, ensinar e
aprender. Eu entendo que é facilitação, facilitar a aprendizagem. Eu entendo como generosidade. O
professor precisa ser generoso com o aluno. Eu entendo como o tempo do outro, porque tem o seu tempo
como professora pós-graduada e tudo, mas tem o tempo do aluno. O tempo do aluno é outro, tanto
cronologicamente quanto mentalmente (P04).
Então, eu vou utilizar esse recurso para mediação pedagógica porque eu penso que a mediação
pedagógica ela está atrelada a um processo formativo, relacionado a perceber esse aluno com autonomia e
a formação pela pesquisa (P05).

2.1.2. Recursos utilizados pelo professor com objetivos formativos, com consciência política, para ajudar
na formação para autonomia pela pesquisa.
Como, por exemplo, observar o mundo para que eu possa identificar como identificar as coisas. Então, eu
vou usar o instrumental e não vou usar o documental, eu vou usar a representação que eu tenho. Então,
agora, que eu identifico, eu posso relacionar. Em seguida, eu posso comparar. Então, eu posso comparar a
minha representação que eu deixei lá figurado, ou deixei representado num texto verbal escrito, com o
real concreto lá fora, registrado fotograficamente. Então, eu tenho sempre como estratégia para realizar
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essa construção do conhecimento. Então, veja que a minha mediação ela é muito diversa, variada. É o
observar, é o identificar, é o como relacionar, o como interpretar para que eu possa compreender. Eu não
tenho muitos objetivos, eu tenho uma gama de objetivos que organizam a minha estratégia (P04).
Eu penso que a mediação pedagógica são os recursos que o professor utiliza aliado a uma compreensão
do processo. Então, não é só o recurso, no sentido aula expositiva para entender mediação pedagógica,
mas é assim: é como eu penso essa mediação né? Qual é o sentido dessa mediação. Qual é o significado.
Então, eu vou utilizar esse recurso para mediação pedagógica porque eu penso que a mediação
pedagógica ela está atrelada a um processo formativo, relacionado a perceber esse aluno com autonomia e
a formação pela pesquisa. Então, eu tenho que pensar em uma mediação que contemple esses requisitos
(P05).

2.1.3. Convite.
Hoje, além de eu trazer o texto, eu convido assim, eu digo assim, eu quero a leitura de Cesar Coll, do
livro tal, capítulo tal [...] (P01).
Eu apresentei a imagem e o convido a olhar a imagem, uma área de caatinga, como objeto. Olhe pra
coisa, mostre interesse pela coisa. Quando eu lido com território, regionalização e espaço mundial.
Quando eu os convido a pensarem sobre um conteúdo que está no livro didático que se chama os blocos
econômicos, eu peço pra eles descreverem se percebem que estamos lidando com a regionalização do
espaço mundial e que a categoria é território (P04).
2.1.4. Forma de despertar o interesse do estudante pelo objeto a ser apreendido.
MEDIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. Eu acho que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Em
nível do professor universitário é isso. Eu imagino que mediar é estar entre médios né? Eu estou de um
lado, ela está do outro. Mediar é fazer com que essa coisa (os conteúdos) se torne interessante (P02).
Mas ele tem que ser estimulado, ele tem que desejar aprender, a trabalhar com alguma coisa. (P04).

2.2.

AÇÃO MEDIADORA PELO DOCENTE

2.2.1.

Provocar pensamento

2.2.1.1. A partir de conteúdos conceituais e procedimentais
a)

Instigando o uso das teorias para observar a realidade

Exatamente e Milton Santos vai contribuir com Paulo Freire nessa produção. Então, o espaço é
constituído agora não de coisas, mas de objetos? Esses objetos são técnicos, mas são objetos também
naturais, mas antes são objetos sociais. Por quê? Porque há outra coisa aqui que é a ação. Essa ação aqui é
antes de tudo uma ação intelectual. Esse espaço com o qual a Geografia lida hoje é constituído de objetos
e de ações. Ações intelectuais antes de tudo porque se eu não tiver um olhar atento, eu não tenho objetos.
Veja o tamanho do conflito que eu tenho como professor para convidar esses futuros professores, esses
jovens professores que vão lidar com os anos iniciais, a trabalhar, a pensar (P04).
Em Gestão da Educação, a gente trabalha basicamente com a legislação educacional. A leitura da
legislação é uma leitura cansativa, porque, requer... Muitas vezes, eu peço pra que não memorize a lei,
aliás, sempre a lei é um instrumento de consulta, mas requer uma interpretação da lei. Que é chato, às
vezes até burocrático, mas mais do que a interpretação da lei, é perceber a conjuntura que essa legislação
surge (P05).
b) Estimulando o estudante a refletir criticamente
Por que isso é o maior cuidado, quando você atual com professores é poder dizer pra ele: você tem uma
verdade, mas se autoquestione o tempo todo sobre essa verdade. Então, as demandas mudam e a gente
precisa formar pessoas que questionem o tempo todo sobre o que eu chamo de verdade provisória, porque
o mundo é feito de verdades provisórias. A única verdade absoluta é a morte. E ainda assim questionada
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por alguns. Então, conhecer as teorias é dizer: estes teóricos, eles não preconizaram verdades absolutas.
Eles compartilharam um olhar sobre o mundo. Então, poder estudar essas teorias, é poder traçar um viés
filosófico. De poder entender desde lá de René Descartes, o conhecimento da humanidade se constituiu
assim. De alguém questionando alguém, de alguém questionando a verdade. Que seria da ciência se ela
não tivesse sido questionada? (P01).
Eu, inclusive, provoco. Eu digo vejam , quando em sua vida inteira, histórico ESCOLAR, quando foi que
um professor pediu, quando foi importante na sala de aula o que você tá pensando agora. O que você
imaginou, não o que você soube ou discutiu, encontrou num autor, mas o que você imaginou sobre isso.
(P02).
Eu acho que ele precisa saber questionar, precisa ser um sujeito reflexivo, crítico da situação em que vive.
Precisa considerar as questões da educação dentro de um contexto social, histórico, cultural. Eu pergunto
assim, se pela atuação do professor naquele momento, se eles viram algumas das teorias estudadas e
como se aplicaria. Ele teria que ser um PROFESSOR REFLEXIVO, um professor reflexivo. Ele tem que
pensar sua prática. Ele não pode chegar ali sem pensar o que ele está fazendo e o retorno daquilo que ele
está fazendo. Mudar tudo se for preciso. Atender àquela plateia (P03).
Ele precisa duvidar até do que eu estou falando. Então, eu apresento a mesma questão vista agora com
outro olhar. Onde o autor afirma que é uma grande farsa. A gente faz isso com diversos outros materiais.
Então, por exemplo, o mapa da Avenida Paralela onde você tem a expansão urbana de Salvador. Aí,
então, a gente confronta com ajuda do Google Earth com o mapa do Subúrbio Ferroviário. Por que os
equipamentos da Paralela não estão presentes no Subúrbio Ferroviário? Olhe o Subúrbio Ferroviário!
Olhe a Geografia do Subúrbio Ferroviário! Esse aluno ele é convidado a pensar e a refletir sobre isso. A
pensar nesse momento em que ele está lidando com essa questão. Agora, um item que sempre está
presente é: escreva uma reflexão sobre a ação. Para que não saia repetindo o modelo do professor. Então,
ele vai refletir para me dizer assim: para aquele objetivo que você apresentou naquele dia, eu
acrescentaria outro objetivo. Aí eles refletem. Aí é que se coloca o problema. Lembra-se daquele conflito
sobre o qual você me perguntou? A ideia é que ele precisa se tornar um sujeito crítico, reflexivo ou
ampliar sua visão crítica-reflexiva. Através do pensamento do espaço. Através do pensamento da
Geografia (P04).
Então, por exemplo, a discussão sobre o Programa do Brasil Alfabetizado, a gente vai à mesma linha. O
que a gente tinha. Aí a gente traz um pouco da história, qual o programa anterior, qual foi o maior
programa que a gente teve antes. Então, a gente vem historicizando até chegar ao programa atual. (P05)

c)

Colocando os estudantes em situação de escrita para desenvolver seu pensamento.

Eu digo, olhe! Você pensou, mas escrever você não escreveu. Existe uma distância entre o que você
pensa e o que você escreve. O que você escreveu foi isso (P01).
Talvez um diferencial da [...] é que todo mundo tem que escrever todos os semestres. Os alunos são
obrigados a escrever, a pensar, a refletir a partir deles mesmos, todos os semestres. [...] Existe essa
orientação pedagógica tão clara no sentido de que em todas as disciplinas tenham que exigir os alunos
tenham que escrever pelo menos um texto em todos os semestres (P02).
Eu estou sempre dando alguma coisa para escrever. Eu trabalho com reescrita de prova para você ter uma
ideia. Eu trabalho com alfabetização. Eu devolvo a prova e digo: agora, vocês têm meia hora para
consertar tudo que eu anotei aí (P03).
E como eles são convidados a escreverem sobre o que realizam, então, é um ir e vir muito intenso.
Entendeu? (P04).
Uma das estratégias fundamentais que a gente utiliza é assim: as atividades elaboradas, especialmente,
as atividades escritas, elas são todas observadas. Então, a gente trata a avaliação escrita como se ela fosse
a construção de um texto acadêmico (P05).

d)

Provocando desequilíbrio cognitivo
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O quanto que vocês estão lendo? Na disciplina metodologia da Língua Portuguesa, eu como
problematização e como intervenção, eu peguei dez Revistas Veja. Pedi que elas trouxessem Revistas
Superinteressante, Terra e pedi que me trouxessem Caras. Elas me perguntaram a aula é de metodologia
ou é de Caras. Tragam na próxima aula que vocês saberão do que se trata. E quando eu entrei na sala, eu
disse agora vocês vão pegar a revista, vão escolher um texto, vão ler e depois vocês me dão notícias disso.
Então, eu vou monitorando tempo. E aí quando elas terminaram o tempo, eu perguntei: já leram? Então,
agora, podem guardar a Revista. Vamos pra o próximo item da pauta. Êta! Você mandou a gente ler e não
vai perguntar nada? Quem disse que a gente lê só para prestar conta ao outro? A gente lê pra si. É só isso
que eu queria que vocês entendessem. Leiam pra si (P01).
Então, em geral, eles não reclamam não. Mas isso não é definitivo. Se por acaso, ele ficar com uma
pessoa que ele não gosta, ele troca mesmo. Parece criança. Aí, troca de lugar na hora (Risos). Eu troco. Eu
volto de novo. Eu digo não. É a dupla que ficou (P02).

e)

Estimulando pensamento criativo

Então, o tempo todo, essas coisas a gente vai discutindo. O tempo todo eu vou perguntando: como é que
isso poderia ser feito da escola? Que propostas a gente poderia ter? Quero na próxima aula propostas de
atividades em relação à leitura. [...]. E também tem outra coisa, que são desafios que eu lanço pra elas. Eu
digo assim: olha tem essa atividade. Quero ver quem aplica na sala e me dá retorno. Quem aplicar na sala
e me der retorno, eu vou avaliar. Porque a discussão é do procedimento do professor lá em sala de aula.
Eu digo: gente, eu estou discutindo o seguinte: se você fosse professora lá na sala de aula, como vocês
encaminhariam essa proposta? Igual ao que eu estou encaminhando ou de que outra maneira vocês acham
que seria possível propor isso para o aluno? (P01).
Não, eu peço um levantamento bibliográfico real de como essas tendências estão implicadas na escola.
Basicamente como é que as concepções de corpo ao longo da história interferiram e interferem nas
práticas escolares. Então, como se traduzem em prática escolar, né. Aí eles vão ver claramente questões
tecnicistas... (P02).
Eles ficaram atentos, eles não tinham percebido que a discussão ia a esse nível. Porque é onde eles vão
trabalhar. A inclusão tá aí. Está posta pela política. Tem que fazer funcionar não como política pública
apenas, mas de forma dinâmica (P03).
Porque eles são agora convidados a construir e não repetir o que o professor falou (P04).
Então, aí eu trabalho o conceito participação. A gente trabalha duas noções de participação. Participação
correlacionada ao poder à decisão. Participação relacionada, simplesmente, à presença. Então, ele
consegue trabalhar com essa categoria, chegar à escola e perceber que o nível de participação que tem na
escola, o nível de participação que tem na escola está relacionado às estruturas de poder? Onde a
comunidade exerce a decisão? Ou a comunidade está presente só para exercer uma tarefa executora. É
nesse sentido. Que conceitos são esses? Conceito de participação escolar, de gestão, de democracia (P05).

f) Instigando a articulação de várias dimensões da realidade
Eu acho que nenhuma dessas coisas que eu estou falando pra você se dá de maneira simples e isolada.
Essas coisas todas elas se intercruzam em uma mente que é complexa. Cada uma dessas coisas, cada um
desses elementos que eu sou obrigado a destacar na hora em que eu vou falar, não está solto, em nenhum
momento eles estão fazendo só um exercício de respiração, ou só indistintamente fazendo... Em geral,
isso vem dentro de um complexo interativo e eu particularmente, isso é uma questão pessoal minha, eu
dou muita informação diferente ao mesmo tempo. E sempre fico chamando a atenção deles pra o fato de
que o mesmo dado pensado de certa maneira toca um complexo que pode ser afetado por diversas outras,
em geral, pode se repercutir em diversas maneiras distintas. E isso é uma coisa que eles também falam:
Puxa! Professor, mas o senhor fala tanta coisa diferente, de tantas coisas diferentes na mesma aula. Eu
acho que é isso. As minhas aulas vêm um pouco da minha experiência como aluno. A minha experiência
como aluno eu acho foram relativamente pobres no sentido (isso não quer dizer que seja ruim não) porque
dava a sensação de que estava aprendendo tudo que eu devia aprender. Porque na verdade era resultado

210
de uma preleção que o professor fazia, mas não me dava a sensação dessa complexidade que eu acho que
hoje não tem mais como não aparecer na sala de aula (P02).
Aí é que eu penso que uma das implicações para você atingir o pensamento complexo é rebater ele com
ele permanentemente com o conteúdo da realidade, que ele estabeleça essa ponte permanentemente. A
pensar nesse momento em que ele está lidando com essa questão. E na visita técnica mais ainda, porque
ele vai poder conversar com os velhos construtores da Feira de São Joaquim e com os novos
trabalhadores da Feira de São Joaquim que não conhecem dessa história da Feira de São Joaquim. A
gente pensa que o processo ele vai acontecendo aí, a ciência complexa vai aparecendo aí, porque são
muitas as variáveis. Essas variáveis são espaciais, são temporais. São definições políticas, ideológicas que
permitem que aqueles [...] Eu usei o filme do Al Gore e o filme a Grande Farsa do Aquecimento Global.
Então, não fica só no meu falar. No o que é que eu penso sobre isso (P04).

g)

Provocando problematização

Primeiro problematizar. Nenhum conteúdo entra na minha aula que não tenha como ponto de partida uma
problematização (P01).
Entre o conteúdo e a realidade e problematizá-la. Indo além, buscando o que está invisível. E você vai
observar que a Feira de São Joaquim não estava ali. Então, ela está ali. Quais são as causas? Quais são os
fatores que a levaram a estar ali? (P04).
Outra estratégia que a gente usa pra problematizar é que eles próprios se questionem. Então, assim, uma
que eu uso muito é assim. No seminário, tem uma equipe que apresenta e tem uma equipe que é
rebatedora daquela equipe. Então, por exemplo, a equipe cinco apresenta a equipe três vai debater. Isso
fomenta o debate, não impede que outras equipes questionem, mas você vai ter sempre uma equipe que
vai estabelecer esse debate, que está responsável por estabelecer esse debate. Então, isso alimenta o
debate e ao mesmo tempo, a equipe que está apresentando, ela tem que estabelecer uma postura de defesa
da sua opinião, para defender aquilo ali, e você pode ter uma equipe que vai estabelecer o contraponto.
Então, está é outra forma da gente alimentar (P05).

h) Provocando articulação com os conteúdos das outras disciplinas
Esse início (terceiro momento da disciplina) que é uma tentativa de vencer essa dicotomia, de pensar o
corpo dicotomicamente, eu já dei essas concepções. Inclusive já vou fazendo relação, nesse primeiro
momento, com desenvolvimento cognitivo, com coisas que eles já viram em outras disciplinas, em
psicologia, etc. (P02).

i) Provocando contextualização histórica
E foi pensar na história do currículo, foi um conteúdo que está seduzindo muito. (P01)
Na primeira e segunda aula eu já faço logo isso que partindo do cartesianismo até a fenomenologia. [...]
Eu falo um pouco de como era na antiguidade e é óbvio que tento falar um pouco de como é isso hoje
(P02).
Tem textos. Tem textos básicos. Eu trago os dados bibliográficos, situo no tempo em que eles viveram.
Eu estou sempre querendo que eles situem as questões dentro do tempo histórico, social. Para eles
entenderem que as coisas não acontecem do nada (P03).
Ela está ali. Mas ela não vai estar ali para o resto da vida. Então é essa a ideia do pensamento em
processo. Como é que a gente faz isso? A gente observa através das fotografias antigas de Salvador. Dos
registros que a gente tem. E você vai observar que a Feira de São Joaquim não estava ali (P04).
Eu sempre trabalho com o que se discutiu e o que se chegou. Os movimentos sociais sugeriam isso, o
movimento dos professores sugeria isso, mas o que se fez efetivamente foi isso. Por que os movimentos
sociais estabeleceram isso? Por exemplo, tem um ponto da lei que é muito interessante, da legislação.
Gestão democrática no ensino público. Essa palavrinha público é uma palavra extremamente tensa, ou
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pelo menos, foi tensa na LDB. Por quê? Porque envolve um processo de gestão educacional democrática.
Os interesses privatistas da educação tinham preocupação de que isso pudesse avançar para que a escola
abrisse [...] uma série de coisas. Venceram esses interesses privados. Isso não quer dizer que a gente não
tenha avançado minimamente em ter registrado na legislação, pela primeira vez, o termo gestão
democrática do ensino público. Então, quando a gente faz essa discussão colocando a legislação no seu
contexto, no contexto político do seu surgimento, discutindo aonde chegou e aonde se pretendia chegar.
Quais as forças agiam. A gente pensa que está contribuindo para um processo formativo que se estabeleça
na crítica e, além disso, compreender hoje quais são as políticas que estão colocadas aí (P05).

2.2.1.2. Considerando a dimensão pessoal
a) Estimulando para aprender
Primeiro eu faço isso na aula. Eu começo, eu trago uma situação, eu quero me recordar aqui de um
exemplo que eu trabalhei... Ah! Em ortografia. Em Ortografia. Primeiro que eu vendo meu próprio peixe,
que eu digo pra elas, gente, é a disciplina de Didática, nós vamos ver o módulo de revisão de texto, vamos
ver o modo de elaboração de atividade, conteúdos gramaticais e vamos ver ortografia. Depois dessas
aulas de ortografia, você não será mais a mesma. Como é que eu quero seduzir você para leitura, se eu
não quero que você veja a leitura como uma encomenda a ser prestada conta. E o deleite? E o desejo?
(P01).
Então, eu uso alguns estímulos para que ele tenha o desejo de vir para as minhas aulas. Para que ele tenha
o desejo de estar na sala de aula da Geografia. Por exemplo, eu apresento pra eles sempre, através de
imagens, realidade de Salvador que talvez eles não conheçam. Eles não sabem, por exemplo, que na
geotecnologia, que é a minha área da Geografia, pra chegar a isso que tá na moda, que eles tão
comprando... Como é que chama esse...? GPS. Eles não sabem, por exemplo, que pra gente chegar ao
GPS, foram necessários trezentos anos para se construir um conhecimento sobre longitude. Foram gastos
trezentos anos. Grande parte do conhecimento científico da época se bateu com esse problema: como
estabelecer um cálculo eficiente para direcionar as embarcações nos oceanos. Foi o prêmio mais caro
pago ao longo de trezentos anos. Três séculos de pensamento científico. Eu sempre chamo atenção para
essas coisas (P04).
A gente tem que pensar que foi uma escolha do sujeito, e por algum motivo. Se eu queria fazer
Psicologia, não passei, não posso pagar e acabei escolhendo Pedagogia é porque alguma relação ele tem
com Pedagogia. Então, a gente tenta seduzir, tenta conquistar (P05).
b) Considerando interesses
Uma das questões que é importante pra considerar é a diversidade que esses alunos apresentam em
relação ao interesse de trabalhar na escola. Esse é um ponto número um. [...] E aí a gente recebe um
público que não considera esse elemento (que o curso prioriza a formação do professor) como elemento
central. E em inúmeras vezes, procura Pedagogia com outro horizonte. Tem como horizonte, por
exemplo, trabalhar em organizações não governamentais em organização de projetos educativos. Pode
acontecer? Pode. Mas não é a formação priorizada do curso. E muita gente vem com a ideia de que vai
trabalhar na coordenação. Então, isso é um elemento fundamental para você fazer a mediação pedagógica,
porque como que você trabalha com um público que você tá formando pra ser professor que não quer ser
professor? Então, esse é um dos desafios que é muito grande. A gente tem que estar ressaltando. E na
minha disciplina, isso aparece de uma forma maior. Que como a gente trabalha com política pública,
gestão, essa é a disciplina para quem não quer ser professor (P05).

c) Pesquisando representações dos estudantes procurando desequilibrá-las, modificá-las.
Então, talvez isso seja do que eu mais me valha na hora de atuar como professora no curso da graduação,
porque essa problematização ela é pensada baseada nesses princípios que é: levantamento de
conhecimento prévio [...]. Porque daí eu mexo em uma concepção, das representações delas enquanto
professor (P01).
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Fazendo com eles prestem atenção ao corpo. Por exemplo, eles narram toda essa história sem prestar
atenção no corpo. É como se o corpo fosse só um espírito desencarnado, flutuando, não toca nem o chão.
Completamente (dicotômico), uma coisa é o corpo propriamente dito. Outra coisa é o que eles pensam e
como essas coisas na representação imaginária deles não estão. E isso é muito chocante, porque quando
eu peço que eles comentem isso aparece na voz deles (P02).
Ampliando, abrindo a cabeça (dos estudantes) pra ver que as coisas não são... Psicologia, por exemplo,
não trabalha mais com avaliação de diferenças baseadas na quantidade. Não tem mais isso. O que cada
pessoa pode desenvolver a partir do que é dado a ela (P03).
E isso ele vai representar através da figura mapa mental. Chegamos a esse campo da representação. Que
representação social que ele traz? Que vai afigurar? [...] Como é que eu represento o meu lugar? Como é
que eu represento o lugar que é um lugar representativo da cidade? Então, por exemplo, quando a gente
discute o lugar, alguns anunciam lugares representativos para eles. Então, vamos representar isso. Feira
de São Joaquim. Como é que você representaria essa Feira de São Joaquim? A mais completa possível.
Entende? Então, ele é convidado a colocar no papel o mapa, construir um mapa onde ele representa a
realidade da Feira de São Joaquim. Ali estão colocados todos os seus preconceitos, ali estão colocadas
todas as suas ideias, seus conceitos sobre a realidade. Então, eu posso estar investigando. Eu, agora, como
professor pesquisador, posso investigar essas atividades que ele realiza e as suas representações. Por
exemplo, com relação à direita e à esquerda. Quando você sai de casa você vai para direita ou para a
esquerda? E por que seu mapa está colocado de forma invertida? Você diz que vai pra direita, mas seu
desenho está para esquerda. Alguma coisa está errada. Então, a gente ajuda no desenvolvimento da
imaginação espacial, aquilo que a gente vai chamar de geograficidade. Por exemplo, há uma dificuldade
muito grande entre o subir e descer. O busu acabou de descer, vai subir daqui a pouco. Vai subir pra
onde? O busu sobe para algum lugar? O que sobe é foguete. É balão. Quando você olha na representação,
ele tá fazendo o desenho subindo, da base do papel para algum lugar. Porque ele tá querendo me dizer que
o busu vai subir, mas o busu não sobe pra lugar nenhum. Isso é do senso comum. Vai pro Leste, por
Oeste, pro Norte e pro Sul. Agora, ele é convidado a pensar geograficamente, Leste, Oeste, Norte e Sul
(P04).
d) Partindo das características dos estudantes
Você me perguntou de onde eu parto. É exatamente isso que eu faço. Dá pra perceber, por exemplo, o
nível de produção linguística que cada um tem, ou seja, claramente, o nível intelectual deles. Fica
definido na hora que eles têm que articular. Como você tem que articular algo que é tão íntimo, fica bem
claro isso. Da pra perceber também essa questão da timidez ou da... Tem gente que é mais espontâneo ou
mais verborrágico, fala mais, fala menos. Do outro, dá para perceber quem é mais intelectualizado, ou
seja, quem é mais analítico no que coloca, ou o que é mais sintético ou então quem é mais emocional, em
quem a emoção aflora mais tranquilamente e quem é mais... (P02).
Uma das questões que é importante pra considerar é a diversidade que esses alunos apresentam em
relação ao interesse de trabalhar na escola. Esse é um ponto número um (P05).
e) Considerando as dimensões corporal, emocional.
Se eu vejo que numa semana elas tiveram uma semana de trabalho pesado, semana de TCC, foi semana
de avaliação, gente, na aula de hoje, eu vou liberar meia hora mais cedo. Eu saio no horário. Quem quiser
sair mais cedo... Agora, vamos combinar. Eu adianto tudo e libero vocês meia hora mais cedo. Agora,
nesse tempo em que a gente estiver aqui eu preciso que vocês deem tudo de vocês (P01).
Apesar de que nessa perspectiva da fisiologia, em geral há poucas abordagens que trazem a questão do
corpo que trazem, por exemplo, a questão da emoção, a questão da respiração, do papel da expressividade
pessoal. Não estou falando da expressividade artística, de teatro profissional [...] estou falando da
expressão natural que cada um de nós tem e que é absolutamente importante. Eu procuro fazer isso com
uma série de atividades. Eu começo fazendo com que eles voltem a atenção para o próprio corpo que é
uma coisa que, em geral, como a nossa educação, ela inteira, isso do início até o doutorado, ela toda
voltada para questão mental, ou seja, para questão racional, a gente tende esquecer do corpo (P02).
f) Considerando a diversidade, a singularidade.
Alguns alunos e aí a gente vai dizer, verdadeiramente, eles não conseguem alcançar esse lugar, mas eles
conseguem alcançar o lugar da compreensão do conceito e da aplicação literal do conceito sem fazer a
problematização. Alguns alunos vão acompanhando isso ao longo do curso e vão avançando mais, outros
vão avançando menos. Mas eu digo que esse é um processo de construção, né? É um processo de
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construção onde a gente tem uma diversidade muito grande, é absolutamente previsível que algumas
pessoas alcancem, que outras pessoas não alcancem, algumas em parte, que algumas alcancem mais
(P05).
g) Oportunizando escolha de tópicos para aprofundamento de estudo.
Bom, agora vocês já abriram mais o leque para suas reflexões. A partir disso o que vocês selecionam para
refletir mais sobre? Aí é parte que eles vão ter que parar, ler, escrever, reelaborar (P02).
h) Provocando reflexões sobre posturas profissionais
E se vocês estão aqui é porque foi uma escolha feita por vocês. O lugar de professor não é mais aquele do
passado. Não é qualquer um que pode ser professor. Não é à toa que os professores da Educação Infantil e
séries iniciais ganhou um status em um curso de graduação. O aluno que está na escola pública ele não
tem capacidade intelectual inferior. O que ele tem são menos oportunidades. E há oportunidades que só
vocês podem oferecer. Então é uma responsabilidade grande. Não é? De planejar bem uma aula. Agora,
eu digo para elas: só tem uma coisa: professor no mercado eu preciso contar de dedo. Professor bom não
tem. Muitos professores têm para achar no mercado. Agora, bom professor, minha amiga, é de dedo.
Então, se você decidiu ser professor, seja um professor. Porque quando você é um bom professor, não é a
empresa que escolhe você, é você que escolhe onde você quer trabalhar (P01).
i) Trazendo a pessoa do professor para colaborar com o processo formativo.
E como eu não nasci para cumprir ordens cegamente, eu acho que meu lugar é de professora. Além de
achar que eu contribuo com a humanidade em alguma medida com trinta alunos que se convertem em
noventa, não é?(conversando com as alunas) (P01).
E aí eu pego um exemplo pessoal meu. Quando eu tinha nove anos de idade, eu estudava numa escola
muito ruim, eu não gostava de ir pra escola, porque minha mãe tinha matriculado todos os meus irmãos
numa outra escola pública bem melhor, mais bonita, tinha pátio, tinha... Todos os meus irmãos estudavam
nessa escola e, no entanto, eu estudei numa outra escola que era próxima dessa outra, mas que era feia e
estranha que eu não gostava de ir. Então, eu dou esse exemplo pessoal, uma coisa que realmente
aconteceu comigo para eles entenderem que eu estou falando de emoção, eu estou falando de imaginação,
eu estou falando de corpo. Eu estou falando de como é que você se enxerga, como é que você acha que o
outro se enxerga. Então, isso é pessoal (P02).
Em Filosofia. Isso mudou a vida dela. Ela faltava pra caramba. Não faltava mais à aula. Eu descobri um
texto importante e eles ficaram muito ligados a mim, porque eu também falei de mim. Eu descobri... Eu
acho que o professor não pode... Ele tem que se humanizar nesse sentido. Eu tinha perdido meu pai.
Então, eu contei. Não pra levar meu problema lá, mas como é que eu lidei com a perda e que a perda
passou a ser resinificada. Então, eles ficaram assim... (P03).
Ele é um potencial muito forte, ele é um ponto difusor de conhecimento ENORME. O que a gente tem
que tratar de fazer é que ele se veja dessa maneira (P02).
2.2.2.

Considerar relações e interações

2.2.2.1. Entre o professor e o (s) estudante (s)

a)

Entendendo que o estudante lê o professor.

Porque os meninos leem o professor. E o professor, eu digo pra eles, que eles são um texto. Um texto no
gesto, do traje inclusive, a forma como você chega, a forma como você dá o seu bom dia, a forma como
você se aproxima do aluno, ele lhe lê (P01).
b) Adotando postura de atenção para atitudes dos estudantes
Acontece isso, mas eu tenho aquele aluno que entra em sala que assina a lista e sai, entendeu? E eu... Fico
atenta. Primeiro que eu não faço chamada alto. Eu circulo a lista, a minha lista tem pauta (P01).

c)

Ouvindo os estudantes e respeitando sua opinião.
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Sou uma professora que escuta. Qualquer falta minha, qualquer coisa de que não gostem, vocês têm a
liberdade de dize ao terminar a aula: eu quero conversar com você. E eu não tenho nenhuma represália
com o aluno por causa disso, com esse encaminhamento. Não é da minha conduta, não é da minha
história, não faz parte de mim. Então, eu acho que poder dizer isso pra elas no primeiro dia é muito bom.
E aí eu pergunto também: o que para você aluno lhe incomoda na postura de um professor? Para que eu
não cometa essas condutas (P01).
Muitos ficam um pouco assustados. Muitos gostam. Eu sou uma professora muito bem avaliada por eles,
porque permite que eles se coloquem (P03).

d)

Deixando claros quais são os valores considerados pelo professor, fazendo acordos.

Primeiro, que em meu primeiro encontro com eles, antes de apresentar a disciplina, eu faço questão de
dizer pra eles quem sou eu, o que negocio e o que eu não negocio. Agora, que uma vez acordado, é um
acordo de cavalheiros, tá tácito, é meu e seu. E esse documento não me protege, nos protege (P01).
Mas aí, eu renovo o contrato que foi feito lá na primeira semana e que eles não estavam presentes ou que
não deram importância. Aí, eu vou renovando sempre esse contrato (P04).

e)

Tratando o estudante como futuro professor

Então, se a gente não estiver muito atento, a gente vai tratar aquele futuro professor como estando no
lugar do aluno o tempo todo. Eu sempre convoco: você aqui é aluno. E como professor, você faria como?
(P01).
f) Negociando
Até na hora de aceitar uma desculpa delas, eu sento e digo: e você como professor, você aceitaria de seu
aluno? Como é que você trataria esse sujeito? Se seu aluno trouxesse esta mesma situação? (P01).
g)

Sabendo o nome dos estudantes.

Agora, em geral, esse é o momento em que eu procuro aprender os nomes das pessoas, que é uma coisa
bem complicada. As turmas são tão grandes que é difícil para o professor aprender os nomes. Mas é
exatamente a maneira muito pessoal como cada um se coloca que você termina associando e você termina
lembrando-se dos nomes e tal (P02).
h)

Criando laços afetivos com os estudantes.

Agora, esse rapaz ficou de prova final, mas ele foi brilhante na prova. Então, ele me adora. Ele me leva
bombom... (P03).
i)
Considerando que se aprende com os estudantes.
Eu disse: eu preciso me curvar na minha humildade, diante de você e dizer: eu não sei o que eu faria. E
nesse momento, o seu conhecimento está acima do meu. Talvez até um determinado momento, o que eu
sei teoricamente, possa ajudar, mas tem outro lado, dessa vivência, dessa experiência, que eu não tenho e
você tem e que lhe coloca num lugar acima de mim. Se há alguém que tem que aprender alguma coisa
aqui, esse alguém não é você, sou eu. (P01)
Foi muito interessante, a menina tinha perdido a avó. Você vê que não é só a gente que os modifica. Eles
também modificam a gente. E ela trouxe uma música da Maria Gadu que eu não suportava até então. Eu
achava aquela menina estranha, aquele jeito, aquele negócio todo. Nunca parava pra ver. Aí ela trouxe a
música e eu fiquei absolutamente encantada com a letra e o contexto que ela tinha perdido a avó. Então,
ela fez uma leitura dessa música e encaixou direitinho. Eu fiquei emocionada, achei o máximo. Agradeci
a ela. (P03).
j)
Colocando-se em processo de coautoria com os estudantes.
Eu digo é mesmo, mas não me botem rotina. Língua Portuguesa, Matemática é bom para rotina, mas
pauta para mim é outra coisa. É você compartilhar o espaço que não é só seu, o que você vai propor para
aquela turma. Então quando você tratar a sala de aula como um ambiente que não se pertence
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exclusivamente, mas que é seu e do aluno, então, por ser seu e dos alunos, as decisões precisam ser
compartilhadas, é preciso você ter coatuações (P01).
Não é uma sala de aula em que o aluno tá lá e o professor tá cá na frente. Não estou cá na frente lendo
lâmina de slide. Eu estou no grupo todo tempo colado, junto com eles (P04).

2.2.2.2. Entre os estudantes
a) Abrindo espaço para que os estudantes falem, posicionem-se.
Independente dessa dificuldade de saber dizer, da falta de leitura e escrita, eles terminam falando. Até os
que são mais tímidos eles terminam falando muito. Porque é uma matéria cujo núcleo, a abrangência
disso é muita, as pessoas gostam muito. As pessoas gostam muito de falar disso. E gostam de ouvir, é um
dos poucos momentos onde a turma faz silêncio, quando se está contando sonhos. Chega a ficar ansioso
pra contar ou pra falar da emoção, ou pra, por exemplo, quando eu peço pra eles contarem o que
aconteceu da hora que eles acordaram, ao acordar, abriu o olho até a hora que eles chegaram à sala de
aula, em geral, eles têm muito prazer, eles falam muito (P02).
Em toda prova, eu peço que eles coloquem um feed back. O que eles acharam daquela prova. Como é que
eles se sentiram diante daquela situação (P03).
b) Provocando a aproximação entre os estudantes
Porque na sala de aula você vai ter aquelas situações de alunos que acham que estão num lugar superior
aos colegas. Ele monopoliza a fala, ele monopoliza os exemplos. E aquele que não fala vai continuar
calado, porque ele sabe que está no crivo da censura dos outros. Eu preciso como professora assegurar
que aquele que está calado, que aquele não tem a coragem que se exponha. Então, nos acordos, a via ética
passa logo por isso. [...] Preciso criar situações em que eles se posicionem, em que eles ouçam o outro em
que eles contestem o outro. Que eles me escutem e que possam também me contestar como professor
(P01).
DIÁLOGOS. Eles adoram conversar, né? Então, eu pego eles e boto pra conversar. Tecnicamente como
gente faz em teatro que é primeiro eu os coloco para sentir, de verdade, prestando atenção à respiração e a
corpo como é quando duas pessoas contam duas histórias ao mesmo tempo, quando as pessoas contam
uma história ao mesmo tempo sem prestar atenção como a outra pessoa sente. Pelo contrário você quer
impor sua história. Isso gera confusão, cansaço. Depois, eu peço ao contrário dizendo. Façam o seguinte:
cada um ouve a história do outro, OUVE MESMO e tenta decorar a história do outro, a ideia e esta:
prestar bastante atenção. Então, um houve TODA A HISTÓRIA. [...] Em geral, eu mexo com a turma.
Então, a primeira coisa que eu faço é quebrar as chamadas panelinhas. Eu crio situações onde eles
naturalmente não vão trabalhar com as pessoas de maneira continuada. Tipo exercício de... Eu os mando
andarem pela sala normalmente, tranquilamente, eu peço para afastarem as cadeira e tal, peço para eles
andarem na sala e daí quando eu bater palma, eles têm que congelar. Eles ficam assim parados. Aí nesse
exercício, eu vou vendo as conformações e aí eu vou fazendo com que pessoas que normalmente não se
encontram na sala... Porque é muito interessante que se você prestar atenção a isso, isso é algo que salta
aos olhos do professor que está lá todo dia na sala de aula. Você vê que quase sempre as pessoas sentamse nos mesmos lugares, quase sempre com as mesmas pessoas do lado. Então, dá pra perceber quem anda
com quem. E esses exercícios, eu faço naturalmente. Eu digo pegue a mão de quem tá lado. Então, dá pra
perceber quem anda com quem. E esses exercícios, eu faço naturalmente. Eu digo pegue a mão de quem
tá lado. E aí isso vai fazendo com que pessoas que nunca interagiram, interajam. Situações concretas, por
exemplo, dou um exercício, que é o exercício o olhar, que é um exercício... Do ponto de vista... Que é um
exercício bem difícil de fazer do ponto de vista emocional que é assim... Duas pessoas ficam de frente e
uma dá o limite, uma caminha na direção da outra e aquela que está parada, dá o limite. O detalhe é que
tudo tem que ser feito olhando nos olhos. Quer dizer, você não pode desviar. Tem que olhar no olho da
pessoa e ir andando (P02).
c) Deixando para o grupo a resolução de problemas interpessoais.
Agora, tem questões que são pessoais mesmo. A fulana encostou. A fulana não veio, a fulana não...
Normalmente, eu peço que o grupo se resolva. Em última instância eu me envolvo, mas eu peço que o
grupo se resolva. Se estiver muito tenso... Eu acho assim: nas nossas histórias a gente constrói grupos
quando todos são ouvidos. Então o grupo vai se resolver, até para decidir um rompimento e elaborar dois
trabalhos. Eles têm autonomia, inclusive, para isso (P05).
d) Lidando com a queixa/conflito do grupo como oportunidade de aprendizado.
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Eu lido com o grupo, a queixa no grupo como um processo de aprendizado. A queixa a gente e coloca
sempre para o grupo resolver. Eu não decido nada sozinho, eu não tenho essa autoridade. Precisa
prorrogar a data da apresentação do meu trabalho. Sim, coloque aí pra turma. Convença o grupo de que
você precisa de um prazo maior. Então, esse exercício pra mim, ele vai existindo, vai fazendo com que...
(P04).
A gente sempre tem problemas com grupos. Às vezes, o grupo não funciona. A química do grupo. Você
tem até, desde tensões que são acadêmicas, de compreensão acadêmica ou assim, um grupo considerar
que a gestão da escola é democrática por isso, isso e isso. E outro grupo considerar que não é
democrática, ela apenas maquia. É uma diretora que faz uma festividade imensa, mas na verdade, essa
festividade é só para maquiar o autoritarismo dela. Isso gera uma tensão no grupo de opinião. Que tem
uma discussão acadêmica no entorno que está relacionado à interpretação da equipe. Que gera tensão
gera. Que isso se reflete no seminário, isso se reflete. É extremamente positivo e a gente discute. No final,
a gente pede para que eles construam um paper. O que é? O que eu chamo de paper é um artigo que não é
um artigo de opinião, mas é um artigo baseado em uma experiência empírica, é um artigo curtinho e esse
artigo é para dar suporte à apresentação do seminário. Aí, sempre nos últimos semestres, tem que ter uma
amostra dos trabalhos, aí eles apresentam. O fechamento é esse. É a apresentação do trabalho para a
comunidade acadêmica (P05).

e)

Propondo atividades em grupo

Então, eu distribuo o texto e digo: eu quero um trio, quero que cada grupo depois da leitura apresente o
mapa conceitual do texto que foi lido. Então eu vou lhes dar quarenta minutos para essa discussão e mais
tanto tempo para o mapa conceitual [...] (P01).
Cada grupo vai montar de um jeito. [...] Eu peço que eles encontrem aspectos mais importantes da teoria e
usem também aquilo que eles próprios disseram e montem a partir de imagens um slide. (P02)
Aí, a gente monta uma sala de aula muito parceira, de nível muito próximo. As atividades são sempre em
grupo, embora eu diga que as atividades são sempre individuais, mas são em grupo. Cada um me entrega
um produto, mas toda a discussão, a realização é em grupo. Entende? Para quê? Para que eles troquem
entre si e não haja uma competição entre eles, mas uma cooperação entre eles. E eu atuo nos grupos.
Então, minha sala de aula é sempre organizada em grupos e a gente faz as atividades e eu estou sempre
em contato com os grupos (P04).
Eu acho que o grupo acaba sendo solidário entre si. Assim, quando eles apresentam as atividades, há uma
troca de informação. Eu amplio muito meu conhecimento, porque eu jamais iria a dez escolas. Na medida
em que eu tenho dez grupos na sala, eu fui a uma e ouço de nove. Então, há uma cumplicidade na troca e
na construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, existem também as tensões. Mas será que é isso
mesmo que você viu? Será que a minha interpretação está correta? Tem uns questionamentos, que são
questionamentos que são colocados publicamente e tem como todo grupo os questionamentos silenciosos.
(P05).

f) Organizando debates, socialização de resultados de estudos
[...] depois disso a gente apresenta para o grupo todo (P01).
Eu faço uma mesa redonda no final (P03).
Então, isso alimenta o debate e ao mesmo tempo, a equipe que está apresentando, ela tem que estabelecer
uma postura de defesa da sua opinião, para defender aquilo ali, e você pode ter uma equipe que vai
estabelecer o contraponto. Então, está é outra forma da gente alimentar (P05).
2.2.3. Utilizando-se de avaliação formativa
2.2.2.3. Considerando dimensão individual.
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Recolho e levo pra casa. Vejo quais são os problemas. Dou uma aula e, na outra, eu aplico a avaliação.
Agora, na avaliação, minha amiga, não me pergunte nada, porque o que eu tinha que lhe ajudar. No dia de
prova não ajudo nenhum aluno. [...] Bom uma avaliação individual. Isso era uma coisa que eu tinha
dúvida no ano passado. Hoje eu tenho certeza. Essa é necessária, ela é necessária porque ele comunica o
lugar de cada um (P01).
Eles já se acostumaram por conta dessa devolutiva que eu faço. Quer dizer, eu tenho o maior trabalho. Eu
corrijo um a um, eu boto recadinho (P02).
As demais avaliações, por exemplo, do texto, eu observo muito o processo deles de crescimento ao longo
da construção do texto. Alguns alunos e aí a gente vai dizer, verdadeiramente, eles não conseguem
alcançar esse lugar (transposição do conceito para atuar na prática e compreender a realidade da escola),
mas eles conseguem alcançar o lugar da compreensão do conceito e da aplicação literal do conceito sem
fazer a problematização. Alguns alunos vão acompanhando isso ao longo do curso e vão avançando mais,
outros vão avançando menos. Mas eu digo que esse é um processo de construção, né? É um processo de
construção onde a gente tem uma diversidade muito grande, é absolutamente previsível que algumas
pessoas alcancem, que outras pessoas não alcancem, algumas em parte, que algumas alcancem mais
(P05).

2.2.2.4. Deixando claros os critérios da avaliação.
E na apresentação oral que eu acho que é onde o professor corre o risco que as coisas irão correr frouxo,
eu dou um instrumento de orientação dizendo o que eu vou avaliar. Na sua apresentação, eu avaliar
domínio de conteúdo, argumentos, exemplos e sustentação teórica e autores citados. Quero autor, fonte,
capítulo, o artigo... (P01).
Mas tem a parte escrita e os seminários e onde eu apresento critérios de como fazer os seminários e eles
apresentam também (P03).

2.2.2.5. Utilizando-se de instrumentos avaliativos escritos ao longo do processo
Questões abertas que elas tinham que falar, por exemplo, que explicavam. Que eu boto assim...
Explique... Eu boto a situação para elas analisarem e responderem, fundamentar teoricamente e mostrar
como elas conduziriam aquela problemática (P01).
Então, em geral é isso, uma parte escrita teórica individual de elaboração do pensamento de tudo que a
gente viu no curso de parte teórica e prática e uma parte dividida nesses aspectos que são de prática e aí
junta com uma avaliação que é interna da instituição. Eu tento fazer com que a avaliação e eu,
particularmente, eu desmagnetizo, no momento da avaliação, que o momento que o aluno acha que o
momento da avaliação é o momento de espremer tudo. Em geral eu tento colocar a avaliação como um
processo o mais brando possível. Eu digo para eles que eles estão sendo avaliado o tempo inteiro. Isso vai
contar. Ou seja, alguém que por algum motivo no dia pontual da avaliação não obteve o rendimento
condizente com a participação. Eu vejo, eu estou lá todos os dias, eu percebo... A presença. Em geral, eu
não tenho dificuldade com a presença, eles gostam de vir pra aula, eles fazem questão. Eles reclamam que
eles achavam que eu não deveria fazer as atividades práticas logo no início da aula porque muitos deles...
É de noite, são sete horas da noite, a aula é seis e quarenta, então existe muito engarrafamento, eles estão
no trabalho e não conseguem chegar. Então, eles pedem que eu não faça antes deles chegarem, que eu
retome parte dessa parte prática e tal. Nessa disciplina (Corporeidade e Educação), eu não tenho nenhum
tipo de problema com presença nem nada. Então, eu posso avaliar presença, eu posso avaliar a
participação efetiva de cada um deles (P02).
Por exemplo, eu não dou prova objetiva. Eu só dou prova aberta para que ele possa refletir, colocar sua
linguagem. Eu gosto de ler o que meu aluno escreve, porque eu faço uma devolutiva comentada. Essa
devolutiva comentada vale mais que muita aula (P03).
Eles escrevem. Eu mando refazer. Não está de qualidade. Eu mando que ele reflita sobre a dimensão
cognitiva, o aspecto psíquico. É sempre em cima da atividade. Por exemplo, o mapa do corpo. Eles
precisam escrever um texto onde eles interpretam a atividade e refletem sobre a atividade. Que
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capacidade eles desenvolveram naquele momento com aquela atividade. E eu vou pedindo que eles vão
aprofundando com autores, por exemplo (P04).
A minha avaliação é assim, eu dou sempre uma avaliação ou por escrito ou oral de forma que eu consiga
ver se ele pegou a referência, que eu consiga compreende se ele pegou, seja ela legislativa, seja ela
conceitual, seja ela teórica e ele consiga aplicar na realidade estabelecendo uma leitura da realidade.
Então, ele opera com os conceitos, ele opera com a legislação. Então, basicamente, é isso. Uma das
estratégias fundamentais que a gente utiliza é assim: as atividades elaboradas, especialmente, as
atividades escritas, elas são todas observadas. Então, a gente trata a avaliação escrita como se ela fosse a
construção de um texto acadêmico. Eu trato a avaliação escrita como um texto acadêmico. Então, eu
recebo a versão, faço todas as anotações, faço uma consideração oral e devolvo e aí eu peço a reescrita. E
aí, eles me devolvem a reescrita com a avaliação anterior. Às vezes, eu torno a fazer outras considerações
pela terceira vez. A depender da disponibilidade ao aluno, ele pode escrever até cinco vezes. Algumas
avaliações chegam, é que o que eu digo: é um processo de construção da pesquisa. Eu entendo a avaliação
muitas vezes como um texto acadêmico, então, a gente não faz o trabalho de orientação do artigo, da
monografia, da dissertação, da tese indo e vindo com o orientador, inúmeras vezes. Na medida do
possível, a depender do número de alunos na sala, da disponibilidade do tempo, a depender do interesse
do aluno, a gente faz disso uma avaliação, mas, pelo menos, ele faz a reescrita uma vez (P05).

2.2.2.6. Diagnosticando dificuldades dos graduandos.
Produção de texto. Interpretação. Se ver no processo. Um olhar sobre si próprio. Em algumas situações
ainda tem um ranço, os professores ainda pensam, a minha situação social me leva a ser professor. É onde
eu tenho chance de me empregar. Então, eu vejo muito as alunas com baixa autoestima. Elas têm pouca
crença na profissão de professor (P01).
Eu vou retomar. Eu vi que não foi fixado, eu vou dar uma aula mesmo tradicional. Eu vou ficar uma
semana fora. Eu tenho que dar uma atividade programada, eu vou pedir que eles reescrevam os conceitos
que eu vi que não foram fixados. Eles vão ter que pesquisar isso. Na outra semana quando eu chegar, eles
vão ter que apresentar (P03).

2.2.2.7. Considerando possibilidade de autoavaliação a partir de critérios, objetivos.
Eu penso muito em um processo de autoavaliação. Eu trabalho com a ideia dos critérios e com a
realização das atividades e a construção coletiva. Então, critérios do tipo: o que podemos validar? Se você
não participou da tarefa que nós fizemos aquele dia, você não pode validar. Na sua autoavaliação, você
vai ter que observar que você não está cumprindo todos os combinados. Alguns critérios assim, por
exemplo, objetividade e clareza. Você foi objetivo naquela atividade? Foi claro naquela atividade? (P04).

2.2.2.8. Considerando avaliar o percurso didático
Normalmente, a gente já está no final do semestre. A amostra acontece no final do semestre. Então serve
de horizonte pra você repensar para o próximo semestre, para trabalhar com aquela turma (P05).

