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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo geral compreender os caminhos a serem 
percorridos para a consecução de uma prática pedagógica considerada práxis 
transformadora a partir de um processo formativo. Os objetivos específicos foram: 
identificar as concepções dos professores sobre os conceitos de ensinar e práxis; 
entender como deve ser a prática pedagógica para que seja considerada práxis 
transformadora; compreender a necessidade de uma teoria para fundamentar a 
prática docente; entender o papel da práxis transformadora e seu significado no 
desenvolvimento humano dos estudantes; auxiliar os professores no planejamento 
do ensino com vistas à consecução da práxis transformadora; problematizar a 
prática pedagógica com o intuito de colaborar com o entendimento de uma práxis 
transformadora. O desenvolvimento metodológico pautou-se na abordagem 
qualitativa com pressupostos da pesquisa colaborativa. A pesquisa bibliográfica e de 
campo compõem o conjunto de procedimentos investigativos. Os dados 
apresentados nesta pesquisa foram coletados mediante observação colaborativa, 
questionários, análise documental, grupo focal e Encontros Dialéticos. Os resultados 
elucidaram que os professores apresentavam inicialmente dificuldade em relacionar 
teoria e prática, uma vez que desenvolviam práticas pedagógicas fragmentadas no 
contexto escolar da educação básica. Entretanto, no decorrer dos Encontros 
Dialéticos, pôde-se perceber possibilidades de um novo olhar e entendimento do 
trabalho docente, o qual vislumbra o desenvolvimento de uma práxis transformadora 
que proporciona o desenvolvimento humano dos estudantes.  
 

Palavras-chave: Prática pedagógica. Práxis transformadora. Processo formativo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Sabe-se que, ao longo do tempo, a sociedade passa por inúmeras 

alterações em razão de um cenário sociopolítico, econômico e cultural e em 

meio a estas modificações somos instigados a buscar entendimentos mais 

aprofundados sobre determinados assuntos. Desta forma, a pesquisa é 

impulsionada, pois nos inquietamos com os acontecimentos que permeiam o 

contexto em que estamos inseridos. Todavia, quanto mais estudamos, mais 

percebemos que o conhecimento é multifacetado e acumulado historicamente. 

 Assim, como aluna de Iniciação Científica, as inquietações que foram 

desencadeadas nesta pesquisa foram suscitadas mediante a participação no 

projeto de pesquisa OBEDUC1 (Observatório de Educação) "A Práxis 

Pedagógica: concretizando possibilidades para a avaliação da aprendizagem”. 

Como integrante, foi possível a oportunidade de vivenciar leituras e discussões 

que propiciaram o  pensar sobre questões referentes ao Materialismo Histórico 

e Dialético e a Teoria Histórico-Cultural, as quais vislumbram a consecução da 

práxis entendida “como atividade material humana transformadora do mundo e 

do próprio homem. Essa atividade real, objetiva, é, ao mesmo tempo, ideal, 

subjetiva e consciente”. (VÁZQUEZ, 1968, p. 194). 

 Desta maneira, o estudo aqui apresentado refere-se às fundamentações 

teóricas, o acompanhamento e uma intervenção junto a um grupo de 

professores desenvolvida em um dos seis colégios participantes do projeto 

OBEDUC. O problema da pesquisa é fruto da percepção sobre o momento 

histórico e as experiências vivenciadas naquele ambiente, o qual possibilitaram 

aprendizagens e o entendimento das adversidades e medos provenientes da 

ausência da relação entre teoria e prática e ainda pelas dúvidas e 

questionamentos dos professores a respeito do ensino como atividade 

consciente de sua práxis transformadora. 

 Diante destas constatações, elegemos o seguinte problema de 

investigação: Que caminhos precisam ser percorridos para a consecução 

                                                           
1
Projeto de pesquisa financiado pela CAPES, que tem como propósito consolidar a integração 

entre teoria e prática no trabalho pedagógico, considerando o cotidiano escolar como percurso 
para a inserção social dos sujeitos das instituições envolvidas - escolas e universidade. 
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de uma prática pedagógica considerada práxis transformadora no 

contexto escolar da Educação Básica? 

 Para responder a este questionamento foi delineado o seguinte objetivo 

geral: Compreender os caminhos a serem percorridos para a consecução 

de uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de 

um processo formativo. Como objetivos específicos têm-se: (a) Identificar as 

concepções dos professores sobre os conceitos de ensinar e de práxis; (b) 

entender como deve ser a prática pedagógica para que seja considerada práxis 

transformadora; (c) compreender a necessidade de uma teoria para 

fundamentar a prática docente; (d) entender o papel da práxis transformadora e 

seu significado no desenvolvimento humano dos estudantes; (e) auxiliar os 

professores no planejamento do ensino com vistas à consecução da práxis 

transformadora; (f) problematizar a prática pedagógica com o intuito de 

colaborar com o entendimento de uma práxis transformadora. 

 É necessário ressaltar que o trabalho realizado com os professores 

valorizou o processo e as suas ações visando à transformação e dando a eles 

a possibilidade de entenderem e conceberem a prática pedagógica como 

práxis transformadora. 

Para tanto, a orientação metodológica do estudo pautou-se em 

pressupostos da abordagem qualitativa quanto aos meios de investigação. Tal 

opção se deu porque esta considera a realidade como importante fonte de 

dados, pois parte do fundamento de que [...] “há uma relação dinâmica [...] uma 

interdependência entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade”. (CHIZZOTTI, 1995, p.79).  

Como modalidade de pesquisa, a opção consistiu no trabalho pautado 

nos pressupostos da pesquisa colaborativa, pois considera que esta 

abordagem oferece potencial para a concretização do pensamento teórico e 

das práticas conscientes. 

É importante destacar que, por meio dos pressupostos da pesquisa 

colaborativa, foi possível formar um grupo colaborativo, constituído por 17 

professores que ministram aulas nos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

Também participaram deste processo três pedagogas. A pesquisa foi realizada 
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durante o segundo semestre de 2014 em um colégio público localizado na 

região norte do município de Londrina. 

Para a realização da pesquisa, vários procedimentos foram colocados 

em prática a fim de tornar possível o levantamento dos dados. O 

aprofundamento teórico foi um elemento fundamental para a compreensão do 

objeto de estudo em questão. Ainda, fez-se necessário desenvolver 

procedimentos para coletar dados da realidade: observação colaborativa, 

questionários, grupo focal e Encontros Dialéticos2.  

Os dados coletados foram analisados e interpretados com profundidade 

na tentativa de garantir o valor científico. Nesse momento, procurou-se 

organizar sistematicamente as informações coletadas no sentido de torná-las 

compreensíveis. 

Para tanto, a organização do texto foi elaborada em quatro seções, 

sendo que no primeiro buscou-se a discussão sobre A dialética e a Teoria 

Histórico-Cultural como base teórica da prática docente. Essa seção teve 

como propósito discutir o conceito de dialética voltando o olhar especialmente 

para a teoria histórico-cultural e suas implicações para a prática docente. 

A segunda seção contemplou o papel e o significado da práxis 

transformadora no desenvolvimento humano dos estudantes. Essa seção 

teve como objetivo compreender como deve ser a prática pedagógica para que 

seja considerada como práxis transformadora, compreendendo a escola como 

lugar privilegiado da humanização. 

A terceira chama-se o percurso metodológico. Nesta, apresenta-se em 

detalhes o processo da pesquisa empírica para esclarecer o percurso 

delineado e percorrido neste estudo. 

A quarta seção  apresenta a análise dos dados da pesquisa de campo, 

associando-os a aportes teóricos especificamente no que se refere ao estudo, 

planejamento e execução de ações a fim de alcançar a consecução da práxis 

transformadora que colabore com o desenvolvimento humano dos estudantes. 

Nas considerações finais foram expostas as reflexões críticas acerca do 

estudo realizado retomando, desta maneira, o caminho percorrido na tentativa 

de sinalizar as possibilidades e dificuldades inerentes ao processo no que se 

                                                           
2
 Intitulado pela autora do presente trabalho, por considerar que os encontros visaram o processo 

dialético durante seu desenvolvimento. 
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refere à execução do trabalho que busca uma práxis transformadora que 

possibilita mudanças com o desenvolvimento humano dos estudantes. 
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1 – A DIALÉTICA E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL COMO EIXOS 

NORTEADORES DA PRÁTICA DOCENTE 

 

Esta seção tem como propósito discutir os conceitos de dialética e da 

Teoria Histórico-Cultural, a luz dos pressupostos filosóficos do Materialismo 

Histórico-Dialético. Mediante estes conceitos, compreender suas implicações 

como eixos norteadores para a prática docente, tendo em vista a necessidade 

de um embasamento teórico que norteie as ações pedagógicas no sentido de 

que estas se tornem conscientes. 

As pesquisas realizadas nos últimos anos têm intensificado a 

necessidade de pensar a prática docente, pois o intenso desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural exige do professor um repensar sobre seu 

trabalho. Especificamente é necessário que o docente compreenda que a 

educação escolar é uma objetivação da esfera da atividade não cotidiana. 

Desta maneira, o exercício docente constitui-se como uma ação que demanda 

intencionalidade e fundamentação teórica. 

Entretanto, a perspectiva que, em sua maioria, tem orientado o trabalho 

do professor é a lógica do cotidiano, um ideário arraigado de princípios 

pedagógicos que são transcendidos no discurso e na prática resultantes, 

muitas vezes, em ações sem o mínimo de aparato teórico, as quais apenas 

reproduzem em sala de aula a estrutura social. 

Neste cenário, alguns professores mencionavam que “a teoria não 

condiz com a prática” ou “na prática, a teoria é outra”. Ao expor este discurso, o 

professor proclama a dicotomia entre teoria e prática e, sem a compreensão da 

dinâmica desses elementos, o docente muitas vezes apresenta uma 

concepção pedagógica de homem, de mundo e de sociedade fragmentada e 

alienada que resulta em uma prática que abrange o senso comum e oferta uma 

formação do conhecimento sobre o óbvio.  

Diante deste cenário, é preciso romper com esta dualidade entre teoria e 

prática e compreendê-las como aliadas para então conceber que a “[...] 

educação é um processo dialético, histórico e que, portanto, não se reduz à 

reprodução”. (DUARTE, 1996, p. 18). 

Pensando assim, entende-se como necessário problematizar a prática 

pedagógica, pois sendo a educação uma prática social implicada na relação 
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teoria e prática que produz cultura, irá intervir na transformação e formação do 

sujeito como consequência. 

Neste sentido, questiona-se: O papel da prática pedagógica é reproduzir 

o que o estudante vivencia em sociedade? Por meio dos pressupostos e 

leituras realizadas, aliados a perspectiva teórica norteadora deste trabalho, 

afirma-se que a resposta para este anseio é não. O papel da prática docente 

não é o de reprodução, visto que seu trabalho deve ampliar vivências e 

promover o encontro do educando com a cultura erudita a partir de uma 

organização intencional do ensino. 

Ao pensar assim, observa-se a necessidade do movimento dialético 

entre o pressuposto teórico e a prática docente para que esta seja permeada 

pela ação consciente e desta maneira possa possibilitar a humanização.  

 No entanto, ao selecionar um embasamento teórico para a prática 

docente, é indispensável analisar os pressupostos filosóficos e epistemológicos 

da teoria selecionada pelo docente ou a instituição no sentido de embasar a 

prática em sua totalidade e possibilitar o pensar e o repensar sobre a ação 

pedagógica atrelada ao desenvolvimento das máximas da qualidade humana. 

Isso porque as teorias que orientam e embasam as práticas pedagógicas tem 

em sua constituição compreensões de homem, de mundo e de sociedade que 

não são neutras e que se diferenciam, por isso devem ser compreendidas 

quanto à sua opção. 

O suporte teórico que orienta o educador é de extrema relevância, tendo 

em vista a construção de um ensino consciente, o qual precisa ser entendido 

como um processo que possibilita um pensamento analítico sobre a teoria e a 

prática, “[...] capaz de fazer o professor pensar sistemática e continuamente 

sobre seu trabalho, de forma contextualizada, crítica colocando-o como um 

sujeito da práxis”. (FARIAS et al., 2009, p. 68). 

 Sendo assim, o presente trabalho apresenta a Teoria Histórico-Cultural e 

a dialética com vistas ao Materialismo Histórico e Dialético como eixos 

norteadores da prática docente. A Teoria Histórico-Cultural em específico 

entende o ser humano como produto da história e atribui à educação a 

responsabilidade de oferecer as condições para que o homem efetue a 

apropriação da cultura produzida pela humanidade. Em seu bojo, articula que o 

homem também se torna sujeito histórico, o qual produz humanidade. 
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 Desta forma, possibilitam à prática docente uma reorganização do 

trabalho desenvolvido em sala de aula repercutindo em uma práxis 

transformadora que vai colaborar para a humanização, pois esta teoria entende 

que “o educador é um criador de necessidades que contribuam para o 

desenvolvimento humano”. (MELLO, 2004, p. 150). 

Assim, entende-se que o ponto de partida para maior compreensão do 

foco de discussão sobre a referida temática é a realização de um levantamento 

bibliográfico a fim de se considerar os trabalhos já consolidados e em 

andamento como marco inicial para compreender a maneira como outros 

pesquisadores abordam o assunto. Por meio da leitura destes trabalhos 

elucidam-se problematizações e discutem-se resultados. 

Sendo assim, o quadro abaixo demonstra o levantamento realizado nas 

seguintes bases de dados: SCIELO, Portal de teses e dissertações da Capes, 

Portal de periódico da Capes e IBICIT, focalizando nos últimos cinco anos 

(2010 a 2014), contendo as seguintes palavras-chave: Teoria Histórico-

Cultural, dialética e prática docente. 
 

Quadro 1 – Levantamento bibliográfico 

 

Palavras-chave 

 

Tese de 

Doutorado 

 

Dissertação de 

Mestrado 

 

Artigos e 

periódicos 

 

Práxis 

 

 

525 
 

 

 

469 

 

 

652 

 

Dialética 

 

 

496 
 

 

 

632 

 

 

834 

 

Prática docente 

 

 

987 
 

 

 

645 

 

1031 

 

Fonte: a própria autora 

 

Mediante o quadro apresentado, percebe-se que a produção científica 

referente ao assunto é significativa, embora cada trabalho tenha sua 

especificidade mesmo que estejam alicerçados na socialização dos 

conhecimentos historicamente acumulados. A partir deste levantamento de 

dados, foi possível identificar em aproximadamente seis trabalhos a 

semelhança da discussão proposta neste estudo, pois propõem a associação 

dos referidos conceitos, Teoria Histórico-Cultural, dialética e prática docente e 

compreendem que esta relação é de extrema relevância, pois este elo pode 
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proporcionar um desenvolvimento humano aos estudantes. Os demais 

trabalhos pesquisados abordam os conceitos de maneira isolada. 

Ressalta-se também os aportes teóricos para este estudo: Marx (2002); 

Vásquez (1968); Duarte (1996); Kosik (2002); Vigotski (2010); entre outros para 

demarcar a perspectiva teórica utilizada e para compreender o 

desenvolvimento dos caminhos a serem percorridos para consecução de uma 

práxis transformadora; além de embasamentos para que estes percursos 

resultem em novas possibilidades de organização do fazer pedagógico e 

consequentemente na apropriação dos estudantes, que promovem a 

humanização. 

Assim, ao pensar na Teoria Histórico-Cultural e na dialética como base 

teórica da prática docente conforme a proposição deste trabalho, houve a 

necessidade de compreendê-los em sua essência. Para tanto, apresentar-se-á 

primeiramente o conceito de dialética, o qual trabalhamos em específico com 

seus significados, posteriormente a discussão voltar-se-á para a Teoria 

Histórico-Cultural. 

O raciocínio dialético existe desde a Grécia antiga, embora naquele 

período estivesse mais relacionado à epistemologia da palavra que vem do 

grego e ao prefixo “dia” que se aproxima à reciprocidade, dialegein significa 

trocar palavras ou razões, conversar ou discutir. Consequentemente o 

substantivo dialectike, a arte do diálogo, isto é, demonstrar uma tese por meio 

de argumentação. (FOULQUIÉ, 1979, p. 9). 

Isto posto, ressalta-se que os princípios dialéticos não são conceitos 

estáveis, passíveis de mudanças. Afinal, foram perpassados por estudos 

realizados em diferentes épocas e filósofos, dentre eles: Heraclito; Platão; 

Aristóteles; Hegel; Marx e Engels. Alguns aspectos particulares são, contudo, 

atribuídos a este conceito e uma característica comum a estes foi a repressão 

histórica referente a dialética, pois “foi empurrada para posições secundárias, 

condenada a exercer uma influência limitada”. (KONDER, 1992, p. 9). 

No período do Renascimento, a dialética inicia um processo oposto a 

que foi obrigada a caminhar por muitos séculos. Mas apenas: 
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[...] na segunda metade do século XVIII é que a situação dos 
filósofos começou a mudar. O amadurecimento do processo 
histórico que desembocou na Revolução Francesa criou 
condições que permitiram aos filósofos uma compreensão mais 
concreta. (KONDER, 1992, p. 18). 

Nesta perspectiva, o percurso histórico da dialética foi repleto de 

modificações e, junto a estas, surgem as contribuições, pois “o terreno em que 

a dialética pode demonstrar decisivamente aquilo que se é capaz não é o 

terreno da análise dos fenômenos quantificáveis da natureza e sim o da história 

humana, o da transformação da sociedade”. (KONDER, 1992, p. 61). 

Destarte, este estudo em específico trabalha com a vertente 

materialista da dialética, tal como Marx e Engels concebiam, a qual é oposta à 

metafísica, visto que não considera a natureza como um aglomerado casual 

com fenômenos isolados ou então algo imutável, e sim como um todo 

articulado, no qual os fenômenos estão vinculados uns aos outros. Por meio 

destes, há o movimento da mudança e das transformações. Desta maneira 

compreende-se que: 

[...] toda a natureza de suas partículas mais minúsculas até 
seus corpos mais gigantescos, do grão de areia até o sol, do 
protozoário até o homem, se acha em estado perene de 
nascimento e morte, em fluxo constante, sujeita a incessantes 
mudanças e movimentos. (MARX e ENGELS, 2002, p. 491). 

.  
Diante disso, a dialética significa o modo de “[...] pensarmos as 

contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como em 

permanente transformação”. (KONDER, 1992, p. 8). 

Como afirma Kosik: 

A dialética é o pensamento crítico que se propõe a 
compreender a “coisa em si” e sistematicamente se pergunta 
como é possível chegar à compreensão da realidade. Por isso, 
é o oposto da sistematização doutrinária ou da romantização 
das representações comuns. O pensamento que quer conhecer 
adequadamente a realidade, que não se contenta com os 
esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas 
simples e também abstratas representações [...]. (KOSIK, 
2002, p. 20). 
 

Pode-se perceber que este processo de movimentação corrobora para a 

concepção social e histórica de homem e que nesta situação é instigado a 

construir seu pensamento por meio do processo de trabalho. Assim, Engels 

afirma que “[...] a modificação da natureza constitui a base essencial do 
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pensamento humano; e é na medida em que o homem aprendeu a transformar 

a natureza que sua inteligência foi crescendo”. (2002, p. 139). Marx, por sua 

vez, expressa que são “as mudanças históricas na vida material e na 

sociedade que determinam mudanças na consciência do homem”. (2008, p.42). 

O proposto pelos teóricos citados significa que o desenvolvimento 

humano está vinculado à movimentação e a transformação e que são 

propostos por meio do processo de trabalho, meios pelo qual transformam a 

natureza e a si próprios. Entretanto, na sociedade atual, os indivíduos 

vivenciam uma vida engendrada nas diferentes situações que consideram o 

cotidiano como centro das atenções junto ao capitalismo. Neste contexto, 

estima-se que o homem seja mero reprodutor e que dentro deste sistema ele 

não tenha consciência da sua condição de sujeito. 

Todavia, a sociedade é também um espaço para luta e transformação. 

“Os indivíduos podem mover o ambiente no qual participam” (HELLER, 2008, 

p. 57), o que envolve a ideia de mudança, havendo a necessidade de ir além 

da cotidianidade, possibilitando o pensar sobre as vias de transformação social. 

Cabe dizer que, ao considerar tais pressupostos para orientar a prática 

pedagógica em sala de aula, as ações do professor devem ser diferenciadas 

em todos os seus aspectos. Isso significa que o exercício docente precisa 

considerar este movimento dialético. 

É o trabalho intencional e não mecânico que deve reger o planejamento 

e as ações do professor por meio de objetivos traçados, além da relevância dos 

procedimentos para atingir o almejado, os caminhos necessários. Isto é, a 

maneira de propor e conduzir a atividade aos alunos, os recursos e materiais 

utilizados e a avaliação que permeiam este processo são também importantes.  

É preciso sistematizar uma prática docente que considere a escola como 

lugar de estar juntos, de produzir conhecimento e construir cultura, 

conseguindo envolver a participação dos alunos no que lhes é proposto, 

almejando o desenvolvimento humano. Com este olhar para a prática e as 

experiências fomentadas, o professor permite que os educandos apropriem-se 

dos instrumentos culturais, possibilitando transformações no pensamento 

humano.  

Nesta perspectiva, afirma-se que o ser humano nasce em um mundo 

repleto de objetos, instrumentos, saberes, linguagens, hábitos e costumes, os 
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quais resultam na cultura acumulada pelas gerações precedentes. Marx (2002) 

já havia demonstrado que o ser humano se torna humano à medida que atua 

sobre a realidade apropriando-se da natureza e dos elementos da cultura, 

transformando-os e transformando a si mesmo. Este é o exercício que o 

professor deve visar em sua prática: o processo dialético. 

A partir destes conceitos estudados, aliou-se tal pensamento à Teoria 

Histórico-Cultural, pois seu foco é o desenvolvimento humano e, desta 

maneira, parte do pressuposto de que o ser humano é um ser de natureza 

social, o que significa dizer que suas qualidades, habilidades e aptidões são 

aprendidas. Assim, os estudos foram desenvolvidos por Vigotski o precursor da 

teoria e seus colaboradores, Leontiev e Luria. Estes ressaltam que a essência 

do processo de desenvolvimento é a apropriação da experiência acumulada 

historicamente, pois a fonte das qualidades humanas é a cultura. 

A referida teoria encontra-se alicerçada no materialismo e à luz desta 

união pretende-se estabelecer relações entre a prática docente e o processo 

de educação. Nesta direção, o almejado é uma educação em que o sujeito 

internaliza as qualidades humanas e amplie os conhecimentos cotidianos para 

um nível mais elaborado, o científico. 

Neste sentido, o foco da prática docente passa a ser a formação da 

consciência, da inteligência e da humanização nas suas potencialidades.   

Ressalta-se que, na Teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem é o motor 

do desenvolvimento que não acontece naturalmente, mas no processo ativo 

das relações do sujeito com os produtos da cultura. Por isso, o 

desenvolvimento não é linear, mas um complexo processo dialético em que as 

influências externas, o meio e a vivência são essenciais para o 

desenvolvimento do sujeito. Essa abordagem entende que o professor deva 

olhar para a aprendizagem, para o desenvolvimento e para o ser humano 

mediante um olhar histórico marcado pela percepção das positividades do nível 

de desenvolvimento do sujeito. 

É necessário também entender que a aprendizagem depende do bom 

ensino, impulsionado pela intencionalidade que considere o desenvolvimento 

das potencialidades dos estudantes. Ele precisa advir ao desenvolvimento, ou 

seja, de nada adianta ensinar ao aluno o que ele já sabe e também ensinar 

algo que está muito distante da sua capacidade de compreensão.  
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Desta maneira, ao propor uma prática docente amparada na Teoria 

Histórico-Cultural e na dialética, entende-se que o desenvolvimento do 

educando é considerado como um processo complexo caracterizado por 

inúmeras transformações qualitativas. Dentre estas, Vigotski afirma a 

necessidade de “valorar de forma altamente positiva a transmissão aos 

educandos dos conteúdos historicamente produzidos e socialmente 

necessários”. (DUARTE, 1996, p. 67).  

Entretanto, neste percurso de desenvolvimento, Vigotski não recusa a 

influência biológica, mas agrega a este a herança social e histórica como 

elementos essenciais de conhecimento e exprime que “[...] o aprendizado 

humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do 

qual os educandos penetram na vida intelectual daqueles que as cercam”. 

(VIGOTSKI, 2010, p. 100). 

Consequentemente, a relação com o outro é fonte de desenvolvimento, 

pois é neste processo em que há a apropriação da experiência humana 

acumulada ao longo da história. A prática docente encontra-se diretamente 

relacionada a esta afirmação, pois um trabalho dialético que trabalhe com o 

pensar e o repensar das ações realizadas proporciona vivências e experiências 

aos educandos. 

Outro aspecto relevante é o meio e o contexto em que esse 

desenvolvimento acontece, pois compreende-se que: 

 

[...] o desenvolvimento cultural do educando é o seguinte: 
primeiro outras pessoas atuam sobre ele; se produz então a 
interação com seu entorno e, finalmente, é ele próprio quem 
atua sobre os demais e tão somente ao final começa a atuar 
em relação consigo mesmo [...]. (VIGOTSKI, 1995, p. 232). 

 

Ressalta-se que, na relação dialética com o outro, com a cultura e na 

interação com o meio, o educando ocupa um lugar ativo participando dos 

diferentes processos, se relaciona com novos conteúdos e com a cultura 

elaborada. Assim, “o ser humano aprende a ser humano por meio de outros 

seres humanos, quando vivencia situações exteriores e, posteriormente, as 

interioriza, o que ocorre de forma mediada”. (VIGOTSKI, 2010, p. 225). 

Ao tomar como base a Teoria Histórico-Cultural e a dialética como eixos 

norteadores da prática pedagógica, o professor passa a compreender os 



22 
 

 

aspectos apresentados e a considerá-los em suas ações para trabalhar com as 

qualidades máximas destes estudantes. Desta forma, sua tarefa torna-se 

intencional e, ao seguir nesta direção, deve promover a socialização dos 

conhecimentos historicamente acumulados, as conquistas culturais e científicas 

conduzindo-os para o referido desenvolvimento, assim, não cabe ao docente 

disseminar a cultura popular, mas a cultura elaborada.   

Neste sentido, é preciso enaltecer que a Teoria Histórico-Cultural 

valoriza a mediação do adulto no processo de desenvolvimento. Para Vigotski, 

“o desenvolvimento cultural tem como ponto de partida a atuação de adultos ou 

outras pessoas mais experiências sobre o educando”. (VIGOTSKI, 1995, p. 

69). Assim, Marx afirma que “os educadores são os responsáveis pelas 

transformações da sociedade e, portanto, os verdadeiros sujeitos da história”. 

(MARX apud VÁSQUEZ, 1968, p. 160). 

O processo de mediação necessita da presença de um parceiro mais 

experiente que ensine àquele que é menos experiente e que possibilite a 

transformação, pois não é qualquer ação que é desenvolvida na escola que 

promoverá o desenvolvimento das qualidades humanas. É preciso 

compreender o que de fato contribui para o desenvolvimento dos educandos 

tornando-se urgente e essencial para a elaboração de propostas que valorizem 

o conhecimento, e não ações fragmentadas. 

Por esse viés, “[...] na escola, acontece à passagem do saber 

espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. [...]” e 

tudo isso converge a um movimento dialético, visto que essa ação possibilita 

novas vivências e experiências. (SAVIANI, 2000, p. 21).  

A importância desta compreensão, isto é, da mediação, está aliada à 

possibilidade de o professor, a partir das contribuições da Teoria Histórico-

Cultural, perceber a relevância da formação teórica, além de considerar os 

contextos culturais e institucionais em que os estudantes estão inseridos. 

Mediante tais aspectos, deve-se identificar o reconhecimento do seu trabalho 

na mediação entre o homem e os objetos do mundo, ainda que o processo de 

educação seja responsável pela apropriação das qualidades humanas. 

Assim, é necessário analisar o papel ocupado pelo professor, já que o 

exercício do seu trabalho pode promover o desenvolvimento humano dos 

estudantes, pois ao considerar a maneira como estes se relacionam com o 
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mundo, é que percebe-se que a prática docente se concretiza por meio da 

mediação. 

Conceber o indivíduo como resultado das relações sociais, conhecer a 

sua concreticidade e identificar o que o indivíduo pode vir a ser constituem 

condições importantes no processo de desenvolvimento com o intuito de 

proporcionar uma organização intencional da prática docente a qual deve 

considerar o contexto e as modificações sociais. 

O percurso deve ser orientado e planejado pelo professor, o qual 

necessita de perceber e conceber a dialética entre a teoria e a prática 

pedagógica numa relação de dependência, simultaneidade, reciprocidade e 

integração. Com este embasamento, irá refletir ancorado na Teoria Histórico-

Cultural as condições de sua prática em sala de aula, poderá organizar novas 

estratégias e criar condições para a ampliação das vivências consistindo, 

assim, em uma práxis transformadora. 

Desta maneira, Bissoli (2005) expressa como essencial uma prática 

pedagógica intencional tendo em vista uma nova sociedade, especialmente na 

garantia do processo de humanização para todos. Ressalta como necessário 

um processo intencional e sistemático e, para isto, é preciso em: 

 
[…] primeiro lugar, a identificação dos elementos culturais a 
serem apropriados pelo sujeito para a sua formação 
omnilateral, eleitos em consonância com valores que dão corpo 
aos objetivos político-pedagógicos da atividade educativa, em 
segundo lugar, a organização de formas e meios adequados ao 
desenvolvimento do trabalho pedagógico: conteúdos, espaços, 
tempos, procedimentos, relações, e, em terceiro lugar, a 
proposição de formas de avaliação coerentes com os objetivos 
formativos, que permitam a regulação do trabalho do professor. 
(BISSOLI, 2005, p. 238). 
 

Dentre estes aspectos, deve-se considerar o que o estudante traz 

consigo para a sala de aula. Por meio de propostas intencionais, aliadas às 

considerações de Bissoli (2005), este processo deve ampliar o acesso à cultura 

favorecendo a melhoria da prática pedagógica e o pensar sobre as ações e o 

possível repensar sobre a prática realizada possibilitando um novo olhar e uma 

nova atitude que resultam no desenvolvimento e apropriação dos estudantes. 

Para isto, é necessário que o processo de mediação seja compreendido, 

pois: 
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[...] ao introduzir o conceito de mediação, Vigotski procura 
evidenciar, não simplesmente como “ponte”, “elo” ou “meio” 
entre coisas; tal como muitas vezes referido por seus leitores 
não marxistas. Para ele, a mediação é interposição que 
provoca transformações, encerra intencionalidade socialmente 
construída e promove desenvolvimento, enfim, uma condição 
externa que, internalizada, potencializa o ato de trabalho, seja 
ele prático ou teórico. (MARTINS, 2011, p. 42). 

 

O trabalho do professor medeia a relação do educando com o mundo. 

Desta maneira, atua sobre o que o aluno ainda não sabe ou aquilo que ainda 

não está formado. Significa atuar na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), 

isto é: 

 

Na distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 
desenvolvimento potencial, caracteriza o que Vigotsky 
denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal: "A Zona de 
Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de 
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, 
presentemente, em estado embrionário". (VIGOTSKI, 2010 p. 
97). 
 

Já os processos psíquicos que o estudante domina constituem o seu 

desenvolvimento real. Assim, a prática docente incidirá na zona de 

desenvolvimento proximal permitindo, de acordo com Vigotski (2010), delinear 

o futuro imediato do educando, de modo a propiciar o acesso, não só ao que já 

foi atingido através do seu desenvolvimento, mas também ao que está em 

processo de maturação, pois o ensino incidirá naquilo que o estudante não 

sabe ou não é capaz de fazer sozinho, mas o faz em colaboração com o outro. 

Por essa razão que não se pode propor qualquer ensino, mas aquele que 

promova ou crie ZDP. 

Nesse sentido, a aprendizagem move o desenvolvimento. Portanto, as 

propostas que os professores fazem para os alunos, o modo como organizam o 

trabalho e o espaço, como promovem a relação entre os estudantes e entre os 

outros adultos interferem na aprendizagem e, consequentemente, no 

desenvolvimento. 

Mediante este processo de transmissão da cultura é que será garantido 

o desenvolvimento histórico da humanidade com a emancipação dos homens 

por meio da apropriação dos conhecimentos construídos. 
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Assim, na escola, cabe ao professor mediar o acesso dos educandos à 

cultura. Este percurso exige algumas particularidades da prática docente, pois: 

 
A mediação realizada pelo professor entre o aluno e a cultura 
apresenta especificidades, ou seja, a educação formal é 
qualitativamente diferente por ter como finalidade específica 
propiciar a apropriação de instrumentos culturais básicos que 
permitam elaboração de entendimento da realidade social e 
promoção do desenvolvimento individual. Assim, a atividade do 
professor é um conjunto de ações intencionais, conscientes, 
dirigidas para um fim específico. (BASSO, 1998, p. 4). 

 

A mediação realizada pelo professor é de extrema relevância, pois 

amplia de modo significativo a relação dos educandos com a cultura e 

sucessivamente a apropriação dos instrumentos culturais. Em relação às ações 

intencionais, é preciso considerar também a reorganização do trabalho 

pedagógico, isto é, replanejar as aulas quando necessário. Neste sentido, há 

uma relação dialética entre educador e educando, na qual Mello exprime que: 

 

O processo de formação do educando e do educador, como 
atividade mediadora entre o cotidiano e o não-cotidiano é uma 
objetivação não-cotidiana e tem, como tal, a intencionalidade 
como categoria fundamental. Ou seja, sua apropriação e 
objetivação exigem uma postura reflexiva, analítica e ativa. A 
abordagem dessa objetivação complexa por uma lógica que 
tem como característica a obviedade, cerceia sua apropriação 
e objetivação plenas, uma vez que restringe sua apreensão 
aos limites do pragmatismo. (MELLO, 2000, p. 68). 
 

A finalidade das ações intencionais do professor é promover a 

aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento dos estudantes. Para 

atingir o objetivo almejado, é preciso compreender o conceito de atividade que 

deve permear a prática docente, isto é, quando os motivos que levam o sujeito 

a agir criando novas necessidades e, com isso, aquilo que não fazia sentido 

anteriormente passa a fazer. 

O indivíduo, em sua maioria, está envolvido em uma ação e não em 

uma atividade, visto que, ambas são distintas, pois determinada ação não tem 

significado para o indivíduo, não lhe atribui sentido. Deste modo, Leontiev 

(2010, p. 68) afirma por atividade “[…] os processos psicologicamente 

caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige 
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coincidindo com o objetivo que estimula o sujeito”. As atividades devem ser 

proporcionadas aos educandos por meio do: 

 

 [...] papel essencial do/a professor/a como mediador/a e 
transmissor/a da cultura acumulada não nos deve fazer 
esquecer a complexidade do ato educativo no qual estão 
envolvidos três protagonistas essenciais: o/a professor/a, o/a 
educando/a e a cultura histórica e socialmente acumulada. 
(MELLO, 2009, p. 14). 
 

Assim, a prática docente embasada na Teoria Histórico-Cultural e na 

dialética implica em agir com criticidade sobre as ações realizadas no âmbito 

escolar, em específico no desenvolvimento humano como um todo e, 

consequentemente, enaltecer a importância da intencionalidade. Entretanto, 

para estas condições, o professor precisa fazer uso da práxis que tenha como 

finalidade as potencialidades dos educandos.  

Tais premissas são altamente valorosas para a consecução de uma 

prática pedagógica que possibilite mudanças com o desenvolvimento humano 

dos estudantes.  

Diante disso, a próxima seção tem como objetivo compreender como 

deve ser a prática pedagógica para que seja considerada como práxis 

transformadora compreendendo a escola como lugar privilegiado da 

humanização. 
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2 - O PAPEL E O SIGNIFICADO DA PRÁXIS TRANSFORMADORA NO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ESTUDANTES 

 

A partir dos conceitos estudados, acrescidos do olhar voltado para a 

Teoria Histórico-Cultural e suas implicações para a prática docente discutidos e 

apresentados no capítulo anterior, buscar-se-á neste capítulo compreender 

como deve ser a prática pedagógica para que seja considerada práxis 

transformadora. 

Para tanto, entende-se como necessário delimitar que para a Teoria 

Histórico-Cultural a escola é o contexto em que tal prática acontece, visto que 

esta instituição ocupa um lugar primordial na sociedade, pois contempla o 

desenvolvimento da humanização atribuindo um papel central no processo de 

formação do homem. 

Assim, a escola encontra espaço na vida humana garantindo ao homem, 

por meio da transmissão/apropriação do conhecimento científico em suas 

formas mais desenvolvidas, condições de apropriar-se do mundo a sua volta. 

Desta maneira, cabe ressaltar que o trabalho educativo desenvolvido neste 

ambiente deve ter como objetivo: 

 
[…] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 
educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 
humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta 
das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. 
(SAVIANI, 1997, p. 17). 
 

Em meio a este contexto, a prática pedagógica concebida como práxis 

transformadora pode ser uma das formas para atingir o objetivo proposto por 

Saviani (1997), isto é, a humanização.  

Faz-se necessário uma prática que se distancie daquelas que se voltam 

apenas para a fragmentada reprodução de saberes instituídos. Assim, atribui-

se ao docente e, em específico à prática pedagógica, a necessidade da 

contradição. Neste processo, o professor caminha em um sentido no qual vai 

relacionando a dialética com a própria ação, ou seja, atua de forma a pensar 

sobre suas ações buscando o entendimento e a transformação sobre suas 
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ações, sobre o que faz, como faz e porque faz levando em consideração a 

consciência sobre suas práticas. 

A presença do processo dialético na ação docente reflete diretamente na 

formação dos estudantes, pois uma prática pedagógica consciente possibilita 

um ensino distanciado do senso comum propiciando ao estudante uma 

aprendizagem significativa e, para o professor, uma maior compreensão da 

relação entre educação e sociedade, o que possibilita, desta maneira, um novo 

olhar e uma nova ação sobre sua prática. Esta relação permite a ascensão ao 

gênero humano. 

No entanto, isso não ocorre de forma simples e intuitiva. Requer uma 

sólida formação teórica e epistemológica, bem como a compreensão da 

realidade, ou seja, a consciência que permite ao professor o exercício 

constante da dialética. Assim, pode-se atingir o proposto por Marx quando se 

refere aos professores como responsáveis pelas transformações da sociedade 

e, portanto, os verdadeiros sujeitos da história.  

Assim, é preciso “considerar que eles mesmos não são imunes às 

transformações sociais, pois estão inseridos neste contexto. Não existem 

dualismos entre educadores e educandos, divididos em homens ativos e 

passivos, implicando em uma práxis incessante, tanto do objeto quanto do 

sujeito e, portanto, jamais poderá haver educadores que não necessitem ser 

educados”. (MARX apud VÁZQUEZ, 1968, p. 160). 

Sendo assim, a perspectiva marxista aliada à Teoria Histórico-Cultural 

tem muito a contribuir para o campo pedagógico, principalmente no que tange 

a formação de professores, visto que sua fundamentação é rica em elementos 

críticos ao que se pensa na relação teoria e prática na educação. 

Todavia, ao apresentar a relação indissociável entre teoria e prática, há 

paralelamente um desafio nesta situação, pois formar um educador que 

trabalhe nesta perspectiva requer alguns elementos, que é a capacidade de 

trabalhar com os conhecimentos sistematizados sem que haja uma anulação 

sobre aquilo que o educando traz consigo. Por meio destas experiências, 

produzem-se condições para possibilitar o conteúdo elaborado e tais 

apontamentos são essenciais para a proposta de formação nesta concepção. 

A resposta a este tipo de formação está aliada à perspectiva marxista e 

gramsciana que possibilita realizar esse movimento de articulação das 
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vivências do senso comum e do saber elaborado tendo como objetivo a práxis 

transformadora. 

Desse modo, é preciso que a formação do professor tenha uma sólida 

base teórica para que este possa ter condições de realizar o movimento 

permanente entre o particular e o universal, visto que este movimento é 

essencial para a compreensão entre a parte e o todo como elementos de uma 

totalidade. 

Na perspectiva marxista, a práxis deve permear a prática pedagógica, 

uma vez que esta é “[...] a categoria central da filosofia que se concebe ela 

mesma não só como interpretação do mundo, mas também como guia de 

transformação” (VÁZQUEZ, 1968, p. 5) que possibilita aos seres humanos 

tornarem-se sujeitos da história.  

Entretanto, exercitar a práxis é um desafio, pois "tôda práxis é uma 

atividade, mas nem toda atividade é uma práxis”. (VÁZQUEZ, 1968, p. 185) 

Nesse caso, é preciso compreender que a práxis é uma atividade consciente, o 

que implica não apenas as dimensões objetivas, mas também subjetivas da 

atividade, visto que não é apenas uma atividade no sentido da transformação 

da natureza, da prática ou ação, mas é uma atividade transformadora com 

relação ao próprio homem que, na mesma medida em que atua sobre a 

natureza transformando-a, produz e transforma a si mesmo. 

No contexto da sala de aula, este processo também apresenta suas 

adversidades, como a necessidade de que os professores têm em proporcionar 

aos estudantes atividades práticas, as quais os pais podem viabilizar o trabalho 

docente. Elas enaltecem a prática como processo exclusivo que possibilita a 

aprendizagem esvaindo-se da teoria, haja vista que este percurso impede o 

movimento de produção e transformação de si mesmo e da realidade. 

Para tanto, se a atividade prática por si só não é práxis, tampouco a 

atividade teórica, por si só, é práxis, pois “a atividade teórica proporciona o 

conhecimento para transformar a realidade, ou traça finalidades para sua 

transformação, mas fica intacta à realidade." (VÁZQUEZ, 1968, p. 203). Assim, 

se a teoria não transforma o mundo “pode contribuir para sua transformação, 

mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser 

assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos tal transformação". 

(VÁZQUEZ, 1968, p. 207). 
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No ambiente escolar, situar a práxis também é algo complexo, pois 

mesmo em um ambiente onde a teoria e a prática deveriam estar aliadas com o 

propósito de constituir um ser humano cada vez mais humano, isto não 

acontece em plenitude.  

Neste sentido, é preciso considerar o contexto em que adentra, pois a 

escola encontra-se inserida em uma sociedade capitalista que visa à corrida 

contra o tempo, a produção em larga escala e o consumo em massa. Nesta 

ânsia de atender às demandas do mercado e das imposições burocráticas, há 

uma corrida constante por cumprir o planejamento, o livro didático, adquirir 

novas tecnologias, novos métodos sem que haja um pensar sobre o porquê de 

tudo isso, tornando o trabalho do professor um processo mecânico e estático e, 

muitas vezes, impedindo-o de pensar sobre suas ações.  

Estas situações encontram-se atreladas a um cotidiano que traz como 

característica “[...] a imediaticidade e o pensamento manipulador” (NETTO; 

FALCÃO, 1987, p. 25) que permeiam a instituição constituindo-se como 

entraves para a consecução de uma prática pedagógica que seja considerada 

práxis transformadora. 

Todavia, o contexto da vida cotidiana na escola, ou fora dela, não deve 

ser negado ou analisado apenas pela ótica do conformismo. Pelo contrário, 

deve ser fonte de investigação para possibilitar aos seres humanos o 

desenvolvimento de suas potencialidades, para uma posterior atitude de 

suspensão da cotidianidade, a qual proporciona o desenvolvimento da 

consciência modificando a si mesmo, o que resulta em um novo olhar para 

consigo e com os outros, acompanhado de uma nova ação de transformação. 

Neste sentido, “a consciência não está dada no plano das idéias, mas sim no 

campo da sociabilidade, da realidade concreta”. (Marx, 2002, p. 32). 

 Essa tomada de consciência só pode vir a se realizar por meio da 

“filosofia da práxis” em seu real sentido. Para exemplificar tal ação, buscou-se 

como aporte teórico Gramsci (1987, p. 263) aliado ao Materialismo Histórico e 

Dialético que, considerando o contexto de sua época, acentuou a relevância da 

história e da dialética e expôs que, mediante a tomada de consciência do ser 

humano, há possibilidade da passagem do momento econômico (o 

reconhecimento das condições materiais de sua ação) para o momento ético-
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político (elaboração superior da infraestrutura em superestrutura complexa na 

consciência dos homens).  

Ao transcendermos este aporte teórico à prática pedagógica, é preciso 

conceber a práxis transformadora como finalidade para o desenvolvimento 

humano dos estudantes. Faz-se necessário um processo de tomada de 

consciência contrariando, desta maneira, concepções anteriores ao marxismo 

que nunca conceberam o homem como um ser ativo ou criador propiciando um 

novo olhar, o qual entende que: 

 

São os homens que, desenvolvendo sua produção material e 
suas relações materiais, transformam com essa realidade que 
lhes é própria seu pensamento e os produtos desse 
pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a 
vida que determina a consciência. (MARX, 2002, p. 22). 
 

É preciso atrelar a esta ideia o conceito de ser humano como aquele que 

se humaniza na relação com o outro e no meio em que vive possibilitando a 

transformação social que está presente na obra de Marx (2002), no sentido que 

esse ser humano, por meio das relações sociais e no tempo histórico, aprende 

e não para de modificar sua condição de vida e seu desenvolvimento. Assim, 

“[...] a educação permite que o homem passe do reino das sombras, da 

superstição, para o reino da razão. Educar é transformar a humanidade [...]”. 

(VÁZQUEZ, 1968, p. 159). 

Contudo, tais constatações, aliadas à prática pedagógica, trazem 

implicitamente o anseio de como conceber caminhos que colaborem para este 

desenvolvimento humano? Nesse sentido, partimos do pressuposto defendido 

por Leontiev, ao destacar que o homem “[…] é um ser de natureza social, que 

tudo o que tem de humano nele provém da sua vida em sociedade, no seio da 

cultura criada pela humanidade”. (1978, p. 261). Afinal, é por meio das relações 

sociais estabelecidas que o indivíduo se forma enquanto ser humano. 

 As relações estabelecidas são de extrema relevância e influenciam 

diretamente no desenvolvimento do indivíduo. Sendo assim, busca-se na 

prática pedagógica a associação do papel e o significado da práxis 

transformadora com o intuito de trabalhar com os conteúdos em sala de aula à 

luz da atividade intencional embasados em aportes teóricos que sustentem e 
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direcionem tal prática, imbricados a um processo educacional que vise o 

desenvolvimento humano dos estudantes e a formação da consciência. 

Entretanto, sabe-se que uma concepção de desenvolvimento humano 

está diretamente vinculada a um projeto de sociedade que se traduz em uma 

teoria pedagógica. Assim, se voltarmos nossa análise para o ensino no Brasil, 

perceberemos que as teorias surgem conforme o contexto social e o momento 

histórico. Saviani (2000) expressa a subdivisão em dois grupos: 

 

Teorias não críticas - Pedagogia Tradicional; Pedagogia Nova 
e Pedagogia Tecnicista. Teorias crítico-reprodutivas - Sistema 
de ensino enquanto violência simbólica; Escola enquanto 
aparelho ideológico do Estado e Escola dualista. (SAVIANI, 
2000, p. 5-23). 

 Não foram apresentadas as especificidades de cada teoria porque este 

não é o nosso objeto de estudo. Mas ressalta-se que o primeiro grupo entende 

a educação como instrumento de equalização social e de superação da 

marginalidade. Já o segundo grupo entende a educação como instrumento de 

discriminação social, logo um fator de marginalização. Assim, a cada mudança 

de teoria, o lugar ocupado pela escola, pelo professor e pelo aluno, em 

específico, e pela prática pedagógica também se modificam. Isso leva a um 

reducionismo do papel do professor e da função da escola, pois os papéis 

exercidos pelos mesmos não se solidificam e desta maneira se caracterizam 

pelo ativismo pedagógico que reduz a educação a um fenômeno de adaptação 

e de resolução de problemas que vão surgindo no cotidiano. 

Nesta perspectiva, predomina uma visão de mundo pós-moderna 

acrescida de elementos neoliberais, a qual dissemina uma criatividade em 

termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que permitam 

melhor adaptação dos estudantes, os quais necessitam resolver os problemas 

incutidos nos ditames da sociedade capitalista, isto é, resolver os problemas 

pontuais, fragmentados como maneira de “salvação do mundo”. Neste 

contexto, a prática pedagógica recebe um olhar que: 

O professor deixa de ser um mediador entre o aluno e o 
patrimônio intelectual, para ser um organizador de atividades 
que promovam o que alguns chamam de negociação de 
significados construídos no cotidiano dos alunos. (MARTINS, 
2011, p. 38). 
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Neste sentido, Vázquez (1968) atribui a essa simplificação do processo 

de ensino-aprendizagem ao prático-utilitário, o qual tem impedido que os 

professores, no exercício de sua função, construam uma elevada consciência 

filosófica da práxis em contraposição aos atos práticos da consciência comum 

afirmando que: 

O homem comum e corrente se considera a si mesmo como o 
verdadeiro homem prático; é ele que vive e age praticamente. 
Dentro de seu mundo as coisas não apenas são e existem em 
si, como também são e existem, principalmente por sua 
significação prática, na medida em que satisfazem 
necessidades imediatas de sua vida cotidiana. Mas, essa 
significação prática se lhe apresenta como imanente às coisas; 
ou seja, apresentando-as nelas, independente dos atos 
humanos que lhes conferem tal significação (grifo do autor). 
(VÁZQUEZ, 1968, p. 11). 
 

Atrelado à epistemologia neoliberal e pós-moderna, há uma condenação 

do Materialismo Histórico e Dialético referente ao conceito de totalidade no 

âmbito pedagógico que compromete o desenvolvimento do papel da prática 

pedagógica no desenvolvimento humano dos estudantes. Todavia, isso 

acontece pela ausência de compreensão, pois: 

 

Existe uma diferença fundamental entre a opinião dos que 
consideram a realidade como totalidade concreta, isto é, como 
um todo estruturado em curso de desenvolvimento e de 
autocriação, e a posição dos que afirmam que o conhecimento 
humano pode ou não atingir a “totalidade” dos aspectos e dos 
fatos, isto é, das propriedades das coisas, das relações e dos 
processos da realidade. (KOSIK, 2002, p. 41). 

 

 A partir deste pressuposto, compreende-se que o conhecimento humano 

não pode abranger todos os fatos. Desta maneira, a totalidade não significa 

todos os fatos. Totalidade significa realidade como um todo estruturado, 

dialético. 

 Quando a perspectiva marxista afirma a necessidade de trabalhar com a 

totalidade, considera-se a importância do processo da contradição. Contudo, 

quando o professor não tem clareza e propriedade sobre a teoria que 

fundamenta suas ações, apresenta concepções cristalizadas de senso comum 

resultando em uma prática pedagógica repleta de lacunas que, em sua maioria, 

apresenta exclusivamente conceitos práticos nas propostas apresentadas aos 

estudantes, que esvai-se de teoria e prioriza exclusivamente a prática como 
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fonte de aprendizado. Desse modo, ressalta-se que o percurso da totalidade 

contempla o aspecto da prática. Há, porém, a necessidade da teoria e do 

processo dialético entre ambos para que não se estabeleça a prática pela 

prática, como o pragmatismo atribui em sua vertente. Dessa maneira, é 

necessário enaltecer que: 

 

[...] o pragmatismo e o marxismo dão um significado muito 
diferente à prática: num caso, ação subjetiva do indivíduo 
destinada a satisfazer seus interesses; no outro, ação material, 
objetiva, transformadora, que corresponde a interesses sociais 
e que, considera do ponto de vista histórico-social. (VÁZQUEZ, 
1968, p. 213). 
 
 

 Com base nesta compreensão e à luz desse referencial que queremos 

pensar a educação, em específico a prática pedagógica, acredita-se que “[...] já 

é tempo de reagirmos ao 'recuo da teoria'[...]" (DUARTE, 2010, p. 23) e para 

tanto, faz-se necessário resgatar o caráter de práxis transformadora, na qual há 

uma unidade dialética entre o teórico e o prático que resulta em uma atividade 

intensa e complexa do pensamento. Esta confere à prática pedagógica um 

significado e uma finalidade que vai além de uma atividade meramente 

repetitiva, fragmentada e reprodutora. 

Tais aspectos apresentam uma questão essencial no contexto da 

formação e da prática docente, isto é, a necessidade de repensar a alienação 

pedagógica, ou seja, por não pensar a práxis pedagógica como práxis social da 

qual ele participa, o docente estabelece uma relação de incompatibilidade com 

a prática realizada em sala de aula, como se ela não lhe pertencesse. Com 

isso, acaba aprisionado ao seu “assujeitamento ideológico” e 

inconscientemente perde sua condição de sujeito social concreto. 

Esse processo enaltece o isolamento entre o trabalho do homem e o 

contexto em que o mesmo está inserido afirmando uma visão fragmentada que 

dificulta o pensar significativamente sobre aquilo que se realiza. 

Destarte, é preciso enaltecer a especificidade do trabalho docente e o 

quanto o mesmo pode potencializar o desenvolvimento humano dos 

estudantes. Para tanto, é preciso compreender esse profissional como 

intelectual, mesmo com os limites e possibilidades de sua atuação na 

sociedade contemporânea. 
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A prática do professor em sala de aula junto às relações sociais 

estabelecidas neste contexto pode ser entendida enquanto intelectual orgânico. 

A importância do intelectual orgânico pode ser compreendida mediante o 

conceito de Gramsci (1987) que o define como o intelectual que é proveniente 

da classe social que o gerou e torna-se seu especialista, organizador e 

homogeneizador, na busca para superar e modificar as concepções de mundo 

dominantes e promover novas maneiras de pensar por meio de intervenção 

educativa. 

Para estabelecer tais relações, é necessário romper com o desafio 

imposto para a maioria dos professores que é ir além do cotidiano e daquilo 

que se torna mecânico e automatizado para se alcançar “[...] a consciência do 

ser homem total”. (NETTO; FALCÃO, 1987, p.23).  

Assim, a prática pedagógica deve conceber que o processo de 

educação é condição para o devir humano, aquilo que o homem pode vir a ser. 

A partir desse pensamento, a função da escola se remete “[...] a socialização 

do saber historicamente produzido tendo em vista a máxima humanização [...]”. 

(MARTINS, 2009, p. 66).  

Com esta visão, a prática pedagógica pode ser concebida como práxis 

transformadora, visto que será considerada fonte de conhecimento para 

compreensão da mesma bem como alternativas e avanços realizados em sala 

de aula.  

Por isso enaltecemos o papel e o significado da práxis transformadora 

que possibilita ir além da cotidianidade por meio do pensar e repensar sobre 

aquilo que o professor realiza propiciando neste percurso que tenha 

compreensão do momento histórico, cultural, social e político para traçar rumos 

que correspondam aos anseios das gerações a serem educadas possibilitando 

um desenvolvimento humano aos estudantes. 

Nesta vertente, Vázquez (1968) expõe que a práxis descrita por Marx é 

a práxis transformadora de sua missão, sua finalidade, sua estrutura, de sua lei 

que a rege, assim como das possibilidades objetivas de sua emancipação. É a 

consciência da práxis com seu aspecto subjetivo implicando em consciência 

das possibilidades objetivas de transformação social que pode se realizar. 
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Portanto, o processo de educação é essencial para a reprodução das 

qualidades humanas, para o desenvolvimento do estudante e integração deste 

com a cultura. 

Fica evidenciada a necessidade da práxis transformadora no contexto 

escolar e na prática pedagógica enquanto atividade essencial de produção da 

humanidade, pois: 

 

A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos 
se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e para 
poderem alterá-la, transformando-se a si mesma. É a ação 
que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa 
da reflexão, do autoquestionamento da teoria; e é a teoria que 
remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos 
e desacertos, cotejando-os com a prática. (KONDER,1992, p. 
115).  
 

Em síntese, as implicações apresentadas trazem à tona a relevância de 

compreender o papel e o significado da práxis transformadora no bojo das 

práticas pedagógicas. 

Dessa forma, enaltecemos neste percurso que a mera reflexão sobre o 

trabalho docente em sala de aula é insuficiente para uma compreensão teórica 

dos elementos que condicionam a prática pedagógica. É preciso uma reflexão 

crítica por meio de um processo necessariamente dialético, implicado de 

saberes teórico e prático. Isso porque o papel da teoria é oferecer aos 

professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos 

históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como 

profissionais para então proporcionarem uma práxis transformadora em sua 

prática pedagógica que conceba o desenvolvimento humano dos estudantes. 

Diante disso, a próxima seção  tem como finalidade apresentar detalhes 

do processo da pesquisa empírica que possibilitou clarear o percurso delineado 

e percorrido neste estudo. 
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3 - PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 Com o intuito de atingir o objetivo geral de pesquisa proposto neste 

estudo: “Compreender os caminhos a serem percorridos para a 

consecução de uma prática pedagógica considerada práxis 

transformadora”, convém explicar que o nosso estudo, foi desenvolvido 

dentro de um panorama da abordagem qualitativa, pois a mesma possibilita ao 

pesquisador participar do processo, além de ter como tarefas interpretar o 

contexto e compreender seus significados. Nesta perspectiva, a presente 

pesquisa apresenta características propostas por Bogdan e Biklen (1994) que 

particularizam esta abordagem, isto é: 

1. “Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados e o ambiente 

natural constituem que o investigador é o instrumento principal”. (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 47). Esta primeira característica associa-se à pesquisa aqui 

apresentada mediante a relação direta estabelecida entre o pesquisador e o 

contexto pesquisado, isto é, o colégio específico e os professores do 6º e 7º 

anos envolvidos, pois, em virtude desta conjuntura, há possibilidade de 

compreender com maior fidedignidade o contexto investigado. 

2. “A investigação qualitativa é descritiva”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

48). Essa característica alia-se a necessidade de que durante a pesquisa foi 

estabelecido como critério descrever a riqueza dos detalhes dos dados 

coletados por intermédio de palavras e imagens tentando demonstrar todas as 

informações de forma minuciosa. No decorrer da pesquisa, os dados coletados 

foram detalhadamente registrados. Ressalta-se ainda o zelo minucioso com a 

rotina do colégio e o respeito aos participantes. 

3. “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

49). A terceira característica foi incorporada na pesquisa por compreender que 

o processo em que o fenômeno se desenvolve pode esclarecer os resultados. 

Neste sentido, a análise do processo desenvolvido proporcionou a 

compreensão da práxis transformadora, não somente por conceitos 

transcendidos em palavras, mas por meio das ações realizadas durante o 

percurso. Isso porque, mais do que constatar dados, interessava a 

compreensão e o processo de transformação de uma realidade. 
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 4. “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). A quarta característica 

justifica-se porque aponta para a afirmativa de que não há uma verdade pronta 

e acabada, visto que trabalha-se na perspectiva da realidade do fenômeno 

considerando a dinâmica deste, além da compreensão referente ao contexto 

em que está inserido. Assim, tomou-se o cuidado para não partir de hipóteses 

que pudessem interferir na interpretação dos dados e nos resultados das 

análises. 

 5. “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa”. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). A quinta característica é abordada nesta 

pesquisa por apresentar a relação dialética entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos investigados, na qual a referida situação condiz 

diretamente com a pesquisa desenvolvida, visto que a contradição da dinâmica 

do ambiente foi considerada junto ao contexto e a concepção dos participantes. 

A partir deste entendimento, buscou-se compreender as crenças e os valores 

dos professores participantes da pesquisa. 

Evidenciamos que o encaminhamento metodológico foi norteado por 

pressupostos da pesquisa colaborativa, pois este prevê a [...] “concretização de 

um processo sistemático de reflexão crítica e ação que utiliza a análise da 

prática, de forma que se converta em práxis”. (IBIAPINA, 2008, p. 29). Neste 

panorama, ressaltamos que teoria e prática não se excluem ou se anulam, pelo 

contrário, ambas são indissociáveis e precisam ser problematizadas 

concomitantemente na investigação, formação e produção de conhecimentos. 

É importante destacar que a pesquisa não pode ser considerada 

colaborativa em todos os seus aspectos, pois no espaço e no tempo em que foi 

desenvolvida não foi possível contemplar todos os indicadores que constituem 

tal modalidade. No entanto, considera-se que esta apresenta alguns dos 

pressupostos constituindo, principalmente, um grupo colaborativo. Assim, 

entende-se que uma pesquisa com o propósito de investigar a prática 

pedagógica como atividade consciente requeria um encaminhamento 

metodológico que fosse além de constatar dados ou intervir na realidade para 

avaliar a experiência. Por isso, a opção por tal modalidade. 
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Outro destaque importante desta modalidade de pesquisa é que ela não 

tem apenas o caráter investigador, mas também formador. Pesquisador e 

pesquisados atuam juntos em um processo de análise de uma realidade e 

também de produção de conhecimentos da, e sobre esta realidade. Nesse 

sentido, “[...] o pesquisador auxilia os docentes a analisar e teorizar sobre 

prática de sala de aula, sobre a escola e sobre a sociedade, criando condições 

de transformar esses contextos”. (IBIAPINA, 2008, p. 16). 

Para complementar o entendimento sobre essa modalidade de 

investigação, Mizukami (2003, p. 209) expressa que “[...] a pesquisa 

colaborativa tem possibilitado desenvolvimento profissional e mudança, tanto 

dos professores quanto dos pesquisadores, o que tem ocorrido, em parte, 

graças às conversações e diálogos”. 

Para efetivação desta pesquisa, o trabalho foi constituído por três 

etapas, conforme propõe Ibiapina (2008). Na primeira, formou-se o grupo de 

trabalho que posteriormente veio a se constituir como colaborativo, o qual era 

composto por professores e pedagogos que atuavam diretamente nos 6 º e 7º 

anos do Ensino Fundamental. 

A constituição do referido grupo deu-se a partir da análise dos fatores 

que limitam a aprendizagem dos alunos e o contexto da realidade da instituição 

pesquisada. Esta identificou a presença de algumas práticas pedagógicas 

estáticas, monótonas, arraigadas de metodologias arcaicas, as quais não 

tinham embasamento teórico definido e, desta maneira, pareciam não 

colaborar com o desenvolvimento humano dos estudantes. Por meio desta 

inquietação, realizou-se uma reunião com a direção e equipe pedagógica do 

referido colégio para salientarem aspectos referentes ao âmbito pedagógico, a 

fim de pensar e repensar como a prática pedagógica interfere no 

desenvolvimento dos estudantes. 

Desta maneira, os professores foram convidados a constituir o grupo de 

trabalho e a participar da segunda etapa da pesquisa: o ciclo de estudo 

sugerido por Ibiapina (2008), o qual foi intitulado como Encontros Dialéticos. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu da avaliação do percurso 

realizado. Para tanto, utilizou-se os procedimentos investigativos: o 

questionário, a observação colaborativa, estudos, execução e disseminação do 
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planejamento elaborado e o grupo focal realizado com os professores. 

Todo o processo da pesquisa será apresentado na sequência mediante 

contextualização da instituição e dos docentes sujeitos da pesquisa. 

 

3.1 - O CENÁRIO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada em um Colégio Estadual de grande porte 

situado na zona norte da cidade de Londrina-PR, o qual é participante do 

projeto OBEDUC. O colégio atende famílias de baixa renda, conforme pesquisa 

realizada pela instituição, sendo que 38% das famílias possuem renda menor 

que 1 salário mínimo, 45% possuem renda de até 1 salário mínimo e 17% 

possuem renda entre 1 a 3 salários mínimos. (LONDRINA, 2012, p. 16). 

O colégio oferta anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

atendendo aproximadamente 1.100 alunos em três turnos: manhã, tarde e 

noite. Os estudantes matriculados advêm de seis bairros próximos e de um 

assentamento. A instituição iniciou suas funções no ano de 2004, portanto se 

trata de um estabelecimento de ensino consideravelmente novo.  

 A associação de pais mestres e funcionários (APMF) trabalha em prol 

do colégio e para colaborar foram eleitos em assembleia geral: representantes 

dos pais, professores, funcionários e comunidade. Junto a eles, há o Conselho 

Escolar, que serve de ponte entre a escola, a comunidade e os dirigentes 

políticos. “O conselho é representado pelo colegiado da escola, que exerce a 

função deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora, dentro do seu regimento”. 

(LONDRINA, 2012, p. 93). 

A proposta político-pedagógica da instituição anuncia que o trabalho 

desenvolvido é norteado “com referencial teórico sociointeracionista, 

pretendendo-se oferecer uma educação de qualidade, centrada na libertação 

das mentes, pois o sujeito só se torna ativo em seu meio quando adquire 

autonomia de pensamento”. (LONDRINA, 2012, p. 46). 

Ao contextualizar o cenário pesquisado, por meio das avaliações de 

larga escala encontrados nos dados do Censo/IDEB/2011, pôde-se constatar 

que a mesma apresenta baixo nível de rendimento durante os anos de 

escolarização, além de altos índices de evasão nos anos finais do Ensino 

Fundamental (9,7%) e Ensino Médio (26,4%). Além de altas taxas de 
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repetência nos Anos Finais do Ensino Fundamental (26,8%) e no Ensino Médio 

(11,9%) e a distorção de alunos em idade e série no Ensino Fundamental 

(33,5%) e no Ensino Médio (20,1%). Tais adversidades encontram-se aliadas 

aos âmbitos social, cultural, econômico e pedagógico, os quais resultam em 

notas muito abaixo da meta proposta pelo IDEB. 

Visando em especial ao aspecto pedagógico, buscou-se trabalhar com 

os professores do colégio que, após o convite, aceitaram prontamente a 

participar deste grupo que foi constituído por 17 professores dos 6º e 7º anos, 

como pode-se observar no quadro: 

Quadro 2 – Sujeitos da pesquisa 

PROFESSOR FORMAÇÂO TEMPO DE ATUAÇÃO 
ENQUANTO 

PROFESSOR 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NESTA 

INSTITUIÇÃO 

1 Licenciatura em Educação Física 8 anos 2 anos 

2 Letras 

Especialização em Supervisão 

Escolar e Psicopedagogia 

12 anos 7 anos 

3 Licenciatura em Ciências 

Biológicas e  

Matemática  

Especialização em Supervisão 

Escolar 

28 anos 10 anos 

4 Licenciatura em Geografia 

Especialização em Ciências 

Sociais 

Mestrando em Geografia 

7 anos 1 ano 

5 Licenciatura em História 

Especialização em Supervisão 

Escolar 

12 anos 4 anos 

6 Licenciatura em História 

Especialização em Educação de 

Jovens e Adultos 

6 anos 1 ano 

7 Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

Especialização em Ciências 

Naturais 

8 anos 1 ano 

8 Licenciatura em Matemática 5 anos 2 anos 

9 Licenciatura em Educação Física 

Especialização em Informática na 

8 anos 3 anos 
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Educação 

10 Licenciatura em Letras – Língua 

Portuguesa 

24 anos 10 anos 

11 Artes Visuais 5 anos 2 anos 

12 Licenciatura em Ciências 

Biológicas  

Especialização em 

Psicopedagogia 

8 anos 2 anos 

13 Licenciatura em Matemática 5 anos 1 ano 

14 Licenciatura em Geografia 

Especialização em Ciências 

Sociais 

7 anos 1 ano 

15 Licenciatura em Matemática 2 anos 1 ano 

16 Educação Física 

Especialização em Educação 

Especial e Educação de Jovens e 

Adultos 

6 anos 10 meses 

17 Licenciatura em Letras – Língua 

Inglesa 

9 anos 1 ano 

 

 

Fonte: a própria autora 

É necessário ressaltar a presença de 3 pedagogas no processo de 

formação formativo, totalizando desta maneira, 20 profissionais: 

Quadro 3 – Sujeitos da pesquisa 

PEDAGOGA FORMAÇÃO TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

ENQUANTO 
PEDAGOGA 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

NESTA 
INSTITUIÇÃO 

1 Pedagogia 10 anos 1 ano 

2 Pedagogia 

Especialização em Educação Especial 

e Educação de Jovens e Adultos 

25 anos 4 anos 

3 Pedagogia 

Especialização em Informática na 

Educação 

6 anos 6 meses 

 

Fonte: a própria autora 

É importante mencionar que a constituição do grupo não se deu 

exatamente de forma espontânea, mas a partir da organização realizada pela 

equipe diretiva que dispôs de um tempo durante o horário de trabalho para que 
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os professores pudessem participar dos Encontros Dialéticos. Entretanto, é 

preciso salientar que, após ouvirem a proposta os professores, aceitaram 

prontamente o convite. Neste aspecto, ressalta-se que a pesquisa não 

conseguiu contemplar o proposto pela pesquisa colaborativa em sua totalidade, 

a qual, visando à emancipação, almeja que a sugestão da formação continuada 

seja sugerida pelos professores. 

No que se refere especificamente aos encontros, é preciso enaltecer 

que, em consonância com os pressupostos da pesquisa colaborativa, estes 

não tiveram um planejamento, visto que após cada encontro havia uma busca 

por atingir os objetivos da pesquisa. As necessidades suscitadas pelos 

professores e o norte teórico proposto em cada encontro, para tanto, não havia 

intenção de apresentar aos professores um curso em pacote fechado com fins 

imediatos, para que ficassem apenas ouvindo de forma passiva como 

geralmente ocorre nos cursos da formação continuada. Buscou-se uma 

experiência em que o professor tivesse condições e oportunidade de pensar e 

discutir sobre suas práticas e teorias confrontando-as com as dos colegas e, 

assim, entender sua prática pedagógica como práxis transformadora.  

Os encontros foram pensados desta forma porque entende-se como 

necessário “negociar com os professores os objetivos dos encontros; os 

procedimentos de trabalho; os tipos de interação e a necessidade do 

envolvimento colaborativo entre os partícipes”. (IBIAPINA, 2008, p. 40).  

3.2 - PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Para coletar dados necessários para a concretização da pesquisa, vários 

procedimentos foram colocados em prática. Dentre estes, o aprofundamento 

teórico, o qual se refere à necessidade do pesquisador estar amparado “[...] 

numa fundamentação teórica geral, o que significa revisão aprofundada da 

literatura em torno do tópico em foco”. (TRIVINOS, 1990, p.131).  Salientamos 

também que a pesquisa bibliográfica é um dos procedimentos para justificar e 

compreender os dados da pesquisa. Assim, Santaella e Nöth (2001, p. 160) 

afirmam que “antes de tomarmos qualquer decisão sobre a nossa pesquisa, 
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precisamos ter o maior número de informações e de leituras que são possíveis 

nesta etapa de desenvolvimento”.  

Em relação a isso, foram realizadas pesquisas em livros, teses, 

dissertações e periódicos sobre a referida temática, com o intuito de buscar 

embasamento teórico para as referidas discussões. 

Na pesquisa de campo, um dos procedimentos utilizados foi a 

observação colaborativa “que faz a articulação entre ensino e pesquisa, teoria 

e prática, bem como possibilita o pensar com os professores em formação”. 

(IBIAPINA 2008, p. 89). Nesta perspectiva, “o observador não é apenas um 

espectador [...] ele se coloca na posição dos outros elementos humanos que 

compõem o fenômeno a ser observado” (RICHARDSON, 1999, p. 35) e “o 

observador assume o papel de um membro do grupo”. (GIL, 2008, p. 122). 

As observações ocorreram em quatro espaços diferenciados: na sala de 

aula com as turmas dos 6º e 7º anos, para identificar e analisar a prática 

pedagógica realizada pelos docentes; na sala dos professores (hora-atividade) 

com o objetivo de perceber como esta era utilizada; nos conselhos de classe e 

nos encontros dialéticos com a finalidade de problematizar a prática 

pedagógica para que colabore com o desenvolvimento humano dos 

estudantes. Estas tiveram como objetivo central também identificar as 

angústias e expectativas que permeavam a prática pedagógica no tocante a 

ação docente, sendo realizadas durante o ano letivo de 2014, sempre uma vez 

por semana com duração de 4 horas. Os dados coletados foram documentados 

por meio de diário de campo. 

A análise documental também foi outro procedimento investigativo 

utilizado na pesquisa de campo, isto é, por meio do Projeto Político Pedagógico 

do Colégio, foi possível analisar que o documento propõe uma prática 

pedagógica que “[...] visa uma compreensão científica e filosófica da realidade, 

através da prática social, com momentos de aprendizagem, com oportunidades 

de refletirem sobre si mesmo e o mundo”. (LONDRINA, 2012, p.115). 

Contemplaram-se também em tal análise atas do conselho de classe, 

dados do IDEB da escola, planos de aula, cadernos e atividades desenvolvidas 

pelos alunos, pois este: 

[...] é um método de tratamento e análise de informações, 
colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, 
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consubstanciados em um documento [...] a decodificação de 
um documento pode utilizar-se de diferentes procedimentos 
para alcançar o significado profundo das comunicações nele 
cifradas. (CHIZZOTTI, 1995, p.98).  
 

 Utilizamos também um questionário aplicado junto aos professores 

participantes da pesquisa que se constituiu como mais um procedimento nesta 

investigação. Este apresentava duas questões predominantemente abertas. A 

escolha pela utilização do questionário se deu por ser um instrumento 

composto por questões “claras, concisas e bem estruturadas, a serem 

respondidas sem a presença do pesquisador para que este não exerça 

influência sobre os respondentes”. (LAVILLE; DIONE, 1999 p, 46). Ele nos 

possibilitou perceber a concepção dos professores referente ao conceito de 

práxis e a associação desta no planejamento. 

O grupo focal, realizado durante o último Encontro Dialético, foi outro 

procedimento para coleta de dados nesta pesquisa escolhido porque “propicia 

um debate aberto e acessível em torno de um tema de interesse comum aos 

participantes” (GASKELL, 2002, p. 79). Este ocorreu no final dos encontros 

com o intuito de compreender, por meio da linguagem, a qual é responsável 

por “[...] fazer a consciência florescer [...]” “[...] a emergência do pensamento do 

sujeito sobre si mesmo, sobre as suas operações e sobre suas ações” 

(GASKELL, 2002, p. 79). Foi, assim, possível, mediante o grupo focal, de 

perceber a construção da práxis transformadora na prática pedagógica dos 

partícipes nos Encontros Dialéticos. 

Os dados coletados na pesquisa de campo foram registrados 

detalhadamente a fim de servir de alicerce sobre a temática em questão. O 

referencial teórico construído embasou as discussões que serão apresentadas 

e analisadas no capítulo sequente.  
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4 - ANÁLISE DE DADOS 
 

 Para realizar a organização dos dados, foi necessário um estudo 

sistemático e aprofundado de todas as informações coletadas, pois estes 

consistiam em uma grande quantidade advindos de diversos procedimentos e 

várias fontes. A leitura e análise destes possibilitaram a delimitação dos 

aspectos essenciais para a compreensão do processo vivenciado durante o 

estudo. 

Assim, este capítulo tem como objetivo analisar a formação dos 

professores que, por meio dos Encontros Dialéticos, busca concretizar uma 

pesquisa com base nos pressupostos da pesquisa colaborativa e, mediante 

estes, a possibilidade do repensar sobre a esfera do trabalho docente visando 

uma prática pedagógica que colabore com o desenvolvimento humano dos 

estudantes no contexto escolar da educação básica. Com isso, pretende 

indicar os caminhos a serem percorridos para a consecução de uma práxis 

transformadora. 

Nas seções anteriores, procuramos fornecer elementos da Dialética e da 

Teoria Histórico-Cultural para problematizar e compreender a prática 

pedagógica e a maneira como esta interfere no desenvolvimento humano. Tal 

processo foi realizado por acreditar que as concepções sobre a prática docente 

se desencadeiam na escola mediante o trabalho do professor. Pensando nisso, 

Mello afirma que “de forma consciente ou não, o lugar que o professor ocupa 

na vida e na educação dos estudantes são manifestações desse profissional 

por adesão a uma teoria”. (MELLO, 2009, p. 38). 

Nesta análise, serão apresentados e analisados os dados a partir dos 

procedimentos eleitos respeitando a sequência dos encontros dialéticos. Estes 

não serão analisados separadamente, mas de forma conjunta na tentativa de 

proporcionar a triangulação dos mesmos e chegar à conclusões mais concisas.  

Segundo Trivinos, “a técnica da triangulação tem por objetivo básico 

abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco 

em estudo”. O mesmo autor considera ainda que é “[...] impossível conceber a 

existência isolada de um fenômeno social, se raízes históricas, sem 

significados culturais e sem vinculações”. (TRIVINOS, 1990, p. 138). 
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Ressalta-se a importância de se utilizar vários procedimentos 

investigativos durante a pesquisa para responder ao problema, pois com a 

observação, análise documental, questionário, Encontros Dialéticos e o grupo 

focal, foi possível analisar e contrapor a resposta dos professores 

possibilitando maior veracidade e a triangulação dos dados coletados. 

Os Encontros Dialéticos aconteceram uma vez por semana com a 

duração de 2 horas/aula, visto que foram 20 horas práticas e 20 horas teóricas 

totalizando dez encontros no segundo semestre letivo de 2014. Estes se 

encontram descritos na sequência em forma de protocolo. É importante 

destacar que neste capítulo constam somente as descrições dos encontros. Já 

a análise é apresentada no capítulo seguinte. 

Quadro 4 – Protocolo de observação 

 

1º ENCONTRO  

Data: 22/09/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar as concepções dos 

professores sobre os conceitos de 

ensinar e práxis. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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DESCRIÇÃO  

Ao iniciar o encontro, apresentamos que é uma ação que faz parte do projeto 

de pesquisa OBEDUC da Universidade Estadual de Londrina e tem como 

objetivo investigar caminhos a serem percorridos para uma prática pedagógica 

que possibilite mudanças com o desenvolvimento humano dos estudantes.  

Como este foi o primeiro encontro, questionamos aos professores sobre quais 

as angústias e expectativas que permeiam a própria prática pedagógica e os 

encontros dialéticos. Utilizamos a metodologia de ensino PHILLIPS 66 para 

levantar as possíveis respostas e as registrar por meio de cartazes. Em 

conjunto com a referida atividade, questionamos aos professores sobre “O que 

é ensinar?”, cujo referido anseio foi respondido para posterior análise. 

Durante a realização da atividade proposta, foi constatado que dos 17 

professores presentes e 3 pedagogas, os 20 atingiram os objetivos da 

atividade, tendo em vista que pôde-se perceber que todos expuseram suas  

angústias e expectativas. 

Um exemplo ao atingir o objetivo proposto na atividade é quando (P 03) disse: 

“Agora precisamos pensar aqui na prática realizada, qual ação na sala de aula 

estamos realizando para sanar estas angústias?” ou quando (P 02) aponta: “Já 

fiz várias coisas, mas não deram certo. Precisamos pensar, para então 

encontrarmos um percurso para melhorar”. Observando os discursos expostos 

por (P 03) e (P 02), no qual, analisam a própria participação nestas angústias, 

percebe-se que o início do processo de estudo estava aparentemente sendo 

positivo, pois propiciava o pensar sobre o trabalho que desenvolvo na 

instituição. 

Para embasamento e discussão da temática, utilizou-se como aporte teórico o 

texto “Cotidiano: conhecimento e crítica” (NETTO; FALCÃO, 1987). Para 

finalizar, fixamos os cartazes elaborados na sala dos professores para que os 

docentes visualizassem durante a semana, com o intuito de repensarem estas 

angústias e expectativas. 
 

Fonte: a própria autora 



49 
 

 

 

Neste encontro, a partir da exposição dos docentes e dos procedimentos 

investigativos, foi possível conhecer alguns indicativos sobre a realidade da 

prática pedagógica exercida no colégio e, com estes dados, organizar o 

próximo encontro. 

Tal encaminhamento foi realizado com a finalidade de haver um pensar 

na proposição de uma formação continuada que atendesse as necessidades 

suscitadas pelos professores e, com isso, trazer contribuições teóricas para 

sua prática, tendo em vista estas peculiaridades: 

[...] o professor deixa de ser mero objeto, compartilhando com 
os pesquisadores a atividade de transformar as práticas, a 
escola e a sociedade, portanto, as pesquisas deixam de 
investigar sobre o professor e passam a investigar com o 
professor. (IBIAPINA, 2008, p. 13). 

 A pesquisa colaborativa propõe que os sujeitos investigados não sejam 

somente participantes, mas considerados como coprodutores, pois são sujeitos 

ativos do processo de pesquisa.  

Assim, procurou-se nesta pesquisa respeitar tal propósito e os encontros 

foram organizados por meio do elo teoria e prática propiciando que os docentes 

exteriorizassem seus pensamentos e práticas e pudessem pensar e repensar 

sobre eles. Desta maneira, nos amparamos nos pressupostos de que “[...] o 

discurso exteriorizado desempenha um papel central no processo de formação 

do ser humano”. (VIGOTSKI, 2010, p. 58). Como podemos observar a seguir: 

Quadro 5 - Protocolo de observação 

 

2º ENCONTRO DIALÓGICO 

Data: 29/09/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Entender como deve ser a prática 

pedagógica para que seja 

considerada como práxis 

transformadora capaz de 

colaborar no desenvolvimento 

humano dos estudantes. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

Para fomentar a discussão, a proposta inicial de trabalho foi assistir o curta-

metragem “Vida de Maria” além do embate teórico utilizado no encontro 

anterior “Cotidiano: conhecimento e crítica” (NETTO; FALCÃO, 1987). 

Posteriormente instigamos os docentes para que pudessem exteriorizar seus 

pensamentos, práticas e suas percepções quanto ao vídeo exibido, 

especificamente sobre o desenvolvimento humano dos estudantes. 

Houve a participação da maioria dos professores e entre as diversas falas 

ressaltamos: "A personagem Maria é a realidade vivenciada por muitas de 

nossas alunas” (P 01); "A continuidade do ciclo de vida, avós, mães e filhas, 

não há mudança" (P 13). Nos depoimentos dos professores, percebeu-se certo 

conformismo no sentido da vida dos alunos em comparação ao observado no 

curta, pois alguns professores enfatizaram que “Maria”, a protagonista, não 

mudou a situação de sua vida por que não quis. 

Neste sentido, houve o discurso: “Temos muitos alunos que não têm interesse 

em nada” (P 10). Ao mesmo tempo, houve professores que tiveram uma 

percepção diferente quanto ao comparativo do curta “Vida de Maria” com a 

realidade dos alunos do colégio, pois refletiram sobre o contexto e 

conseguiram, por meio dos estudos, ressignificar a concepção apresentando 

que “a escola consegue fazer a diferença na vida destes alunos. Eu já tive 

experiências que deram certo. A escola precisa apresentar o conhecimento 

sistematizado, porém é necessário um trabalho de conscientização" (P 12). 
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Após ouvir as percepções dos professores e problematizá-las, solicitamos que 

os mesmos escrevessem anonimamente as concepções acerca do curta-

metragem “Vida de Maria” e do encontro do dia e as depositassem em uma 

caixa para posterior leitura e análise. 

 

Fonte: a própria autora 

 

 Destarte, a cada encontro, os professores eram instigados a pensar e 

repensar sobre as práticas exercidas em sala de aula. Para este procedimento, 

foram utilizados processos de aprendizagem “construídos colaborativamente 

que oferecem potencial para a concretização do pensamento teórico”. 

(IBIAPINA, 2008, p. 31). 

 Portanto, para tais ações, foi preciso romper com a lógica do cotidiano. 

Neste momento, o estudo teórico foi necessário para perceber e 

posteriormente conceber uma prática pedagógica permeada pela práxis 

transformadora. Durante este percurso dialético, os professores integrantes dos 

encontros foram protagonistas do processo para que então pudessem 

estabelecer um elo entre teoria e prática em sala de aula, visto que o terceiro e 

quarto encontro foram norteados pela dialética entre teoria e prática: 

  

Quadro 6 – Protocolo de observação 

 

3º e 4º ENCONTRO 

Data: 13/10/2014 e 20/10/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Entender que o ensino deve ter 

como finalidade promover a 

apropriação da cultura e a 

humanização; 

Compreender a necessidade de 

uma teoria para fundamentar a 

prática docente. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

 Ao iniciar o terceiro encontro, questionamos aos professores se haviam lido os 

textos Ensino e Aprendizagem como Unidade Dialética na Atividade 

Pedagógica (BERNARDES, 2009) e A Escola de Vigotski e a Educação 

Escolar: algumas hipóteses para uma leitura pedagógica da psicologia 

Histórico-Cultural (DUARTE, 1996) entregues com uma semana de 

antecedência. Entretanto, para nossa surpresa, com exceção de dois 

professores, os demais, isto é, quinze professores não haviam lido os textos. 

Desta maneira, foi solicitada uma justificativa sobre tal atitude, na qual 

relataram: “Essa semana foi muito complicada, era fechamento de nota" (P 08), 

“Sinceramente, o tempo foi muito escasso, temos muitas burocracias para 

fechar as notas" (P16), “Olha eu peguei os textos na mão, passei os olhos 

achei interessante, mas não deu mesmo!” (P 04). 

Diante de tais afirmações e de um pensar em conjunto referente às próprias 

atitudes, os professores apresentaram o seguinte discurso: “Realmente, 

poderia ter lido ao menos um parágrafo de cada texto" (P12); ”É incrível que 

quando estamos deste lado, temos atitudes parecidas com as dos alunos não 

é?!" (P15). Foi necessário adaptar o planejamento deste encontro, então 

solicitamos que os professores realizassem a leitura para posterior culminância 

e discussão. 

Porém, ao iniciarmos a discussão, o tempo se esgotou. Assim, foi solicitado 

que os professores relessem os textos em outro momento e realizassem 

apontamentos e/ou questionamentos para a semana seguinte. 

Na semana seguinte, isto é, no quarto encontro, iniciamos instigando os 
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professores para que apresentassem os apontamentos e/ou questionamentos 

que realizaram sobre os textos e tivemos a grata surpresa de que uma 

professora apresentou o seguinte discurso: “Ao reler os textos na minha hora-

atividade, eles me inquietaram e me fizeram repensar sobre meu planejamento, 

principalmente referente à práxis transformadora" (P 12); “Eu também tive esta 

inquietude, mudei algumas coisas porque percebi que minha aula estava sem 

contexto, faltava algo" (P16).  

Com estes relatos, foi possível então problematizar algumas questões e 

trabalhar com alguns conceitos apresentados nos textos: prática pedagógica; 

práxis transformadora; atividade pedagógica e teoria Histórico-Cultural. Por 

meio deste perceber no discurso dos docentes, a apropriação ao relatarem: 

“Quando eu disse que repensei meu planejamento e o adaptei por conta da 

leitura dos textos, percebi também o quanto isto fez diferença na minha aula, 

tanto no desenvolvimento do conteúdo, quanto na aplicação de exercícios 

sobre o assunto, no interesse dos alunos, participação e conscientização sobre 

o que estavam aprendendo, porque estavam aprendendo. Realmente, a 

fundamentação é necessária ao planejarmos a aula!" (P. 12). 

Assim como esta professora, outros docentes relataram a necessidade da 

fundamentação ao planejar, além do quanto os Encontros Dialéticos estão 

proporcionando esta possibilidade de pensar e repensar: “É interessante 

porque aqui nós lemos, discutimos e conseguimos enxergar os conceitos e a 

fundamentação na prática! Não é algo que fica abstrato, isso é excelente!" (P. 

04). 

Findamos a discussão e os professores preencheram um quadro comparativo 

das principais ideias dos textos relacionando-as com a prática realizada em 

sala de aula. 

O objetivo proposto foi alcançado, mesmo que não da forma como inicialmente  

proposto. 
 

Fonte: a própria autora 

Quadro 7– Protocolo de observação 

 

5º ENCONTRO 

Data: 27/10/2014 

OBJETIVO GERAL 



54 
 

 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Investigar os caminhos a serem 

percorridos para uma prática 

pedagógica que colabore com o 

desenvolvimento humano dos 

estudantes. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

Nesta semana, o quinto encontro teve suas particularidades, pois hoje a rotina 

do colégio foi afetada pelo processo de entrega de boletins. Sendo assim, o 

encontro precisou atender as necessidades da organização do colégio. Para 

tanto, reunimos os professores e explicamos a aplicação do questionário para 

coleta de dados e o objetivo deste. Enaltecemos também que a participação no 

mesmo não era obrigatória e que há uma preocupação ética com a coleta dos 

dados coletados, por isso da necessidade da assinatura no termo de 

consentimento. A adesão do questionário foi de 100% dos professores. 

Salientamos que neste encontro os docentes selecionaram um conteúdo que 

ainda iriam trabalhar em sala de aula para que iniciássemos as discussões 

sobre planejamento da prática pedagógica. 
 

Fonte: a própria autora 

 

Ao afirmar que foi trabalhado com encaminhamento colaborativo, “não 

significa que todos devam participar das mesmas tarefas e com a mesma 

intensidade”. (IBIAPINA, 2008, p. 33). Visto que, os pesquisadores devem ser 

agentes mediadores e os professores partícipes, estes precisam compartilhar e 

exteriorizar seus pensamentos e práticas para que haja uma relação dialética 

e, por meio desta, seja possível emergir aprendizagens que corroborem com a 

pesquisa e a prática em sala de aula. Ressalta-se que para este processo há 

necessidade de “parceiros mais capazes e de ferramentas simbólicas” 

(VIGOTSKI, 2010), como podemos constatar nos 6º e 7º encontros. 
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Quadro 8 – Protocolo de observação 
 

6º e 7º ENCONTRO 

Data: 03/11/2014 e 10/11/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Auxiliar os professores no 

planejamento do ensino como 

atividade pedagógica de uma 

práxis transformadora. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

Iniciamos o sexto encontro com a leitura e discussão do texto “Pedagogia 

Histórico Crítica: da Teoria à Prática no Contexto Escolar” (GASPARIN, 

PETENUCCI, 2008), posteriormente utilizamos o conteúdo selecionado pelos 

professores e auxiliamos na pesquisa de sugestões e possibilidades de como 

trabalhar com o conteúdo para que o planejamento e sua execução pudessem 

se constituir em uma atividade pedagógica que visasse à práxis 

transformadora. 

Solicitamos aos professores que pesquisassem e discutissem a maneira com 

que iriam conduzir o planejamento. 

Com esta atividade, pôde-se perceber a dificuldade de alguns professores em 

planejar, pois, em suma, os docentes têm domínio do conteúdo a ser 

trabalhado em sala, entretanto não conseguem identificar os procedimentos do 

planejamento. Desta maneira, foi necessário o auxílio em especificar o que 

deve conter em cada etapa, pois os docentes não conseguiam delimitar a 

especificidade de cada elemento. É preciso destacar que utilizamos a 

sistematização de planejamento proposta por Gasparin (2008). 
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Aos poucos, o grupo foi se constituindo como colaborativo e nesta etapa os 

professores tiveram a oportunidade e o desafio de trabalharem de forma 

colaborativa estabelecendo relações entre as áreas de conhecimento, além da 

interação sobre as propostas de planejamento, as quais contribuíam entre si de 

maneira dialética. 

É necessário enfatizar neste processo a fala de alguns professores: “Nossa! 

Nunca imaginei que fosse tão bom planejar!" (P 14); “É incrível como, em 

conjunto, o planejamento fica mais rico pensarmos na aula, no aluno, no 

contexto." (P 06). 

Nosso tempo se esgotou e a temática foi estendida para a semana seguinte, o 

sétimo encontro, que foi destinado para finalização dos planejamentos, que 

foram acompanhados durante a semana pelas pedagogas do colégio e nossa 

observação em alguns dos momentos, além do nosso acompanhamento do 

trabalho dos professores via e-mail e/ou grupo fechado no facebook. 

Durante o decorrer das duas semanas, os professores também desenvolveram 

o planejamento em sala de aula. Este período foi acompanhado pelas 

pedagogas.  “Foi possível perceber a mediação realizada durante as aulas, o 

contexto de cada atividade, a possibilidade que os alunos tiveram de entrar em 

contato com o conteúdo, isto é, a interação que houve." (PED 02); “Os 

professores se dedicaram muito quanto ao desenvolvimento do planejamento e 

o resultado foi visto em sala de aula com a apropriação dos alunos referente ao 

conteúdo. Foi muito bom!" (PED 03). 
 

Fonte: a própria autora 

 

Durante o desenvolvimento dos Encontros Dialéticos, foram propiciados 

momentos de discussão para que os partícipes da pesquisa compreendessem 

melhor suas ações e desta maneira desenvolvessem a capacidade de 

aprender a resolver problemas relacionados à prática docente de maneira 

dialética. Diante disso, foi realizado um trabalho orientado que possibilitasse 

ações que pudessem promover a consecução de uma prática pedagógica que 

colaborasse com o desenvolvimento humano dos estudantes no contexto 

escolar da educação básica. Para tanto, os resultados dos planejamentos 

desenvolvidos foram uma destas maneiras como se pode observar: 
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Quadro 9 – Protocolo de observação 

 

8º e 9º ENCONTRO 

Data: 17/11/2014 e 24/11/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Entender o papel da práxis 

transformadora e seu significado 

no desenvolvimento humano dos 

estudantes. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

Neste oitavo encontro, os professores apresentaram a experiência vivenciada 

em sala de aula a partir dos planejamentos desenvolvidos. 

O primeiro planejamento apresentado foi o da disciplina de Matemática. As 

professoras apresentaram o planejamento e a execução deste nas aulas, 

expuseram por meio de vídeos a produção de paródias referente ao conteúdo 

proposto, além das estratégias e dimensões que trabalharam para atingir o 

objetivo almejado. 

Segundo as docentes, os aspectos positivos e negativos foram: “A maior 

participação dos alunos nas aulas, pois estavam envolvidos em saber mais 

sobre o conteúdo para que pudessem produzir a paródia. Já a maior 

dificuldade era editar os vídeos, pois alguns alunos não tinham conhecimento 

algum sobre o uso da tecnologia. Porém, mesmo com dificuldades, os alunos 

conseguiram atingir os objetivos propostos.” (P 08 e P 13). 

O segundo planejamento foi apresentado por professores da disciplina de 

Ciências e o conteúdo trabalhado foi sobre a água. Segundo relatos dos 

docentes (P 07 e P 12), “Este tema despertou interesse da maioria dos alunos, 

pois houve o elo entre a explicação teórica e prática do conteúdo, o que fez 
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com que os alunos compreendessem melhor!". Com o relato exposto pelos 

professores, percebe-se a importância do planejamento para a atividade 

pedagógica enquanto práxis transformadora. 

 O terceiro planejamento foi realizado nas disciplinas de Educação Física e 

Matemática. Segundo relato dos professores, o conteúdo trabalhado foi sobre 

xadrez. Para construção da base do jogo das peças que o compunham, foram 

abordadas as dimensões: social, política, científica, cultural e histórica. “Foi um 

trabalho árduo, pois os alunos necessitavam de ter conhecimento sobre o uso 

da régua para que conseguissem fazer a metragem da base do jogo e usar as 

cores adequadas da base e das peças”. (P 01, P 16). Os professores 

ressaltaram também que o conteúdo proposto proporcionou o desenvolvimento 

do raciocínio lógico.  

O quarto planejamento abordou a disciplina de Matemática, a qual trabalhou 

com sólidos geométricos. Para esta atividade, o professor relatou que fez uso 

de diversos recursos, entre eles a internet para que os alunos pesquisassem. 

Ele destacou ainda que “o trabalho coletivo foi muito importante na construção 

dos sólidos, pois os alunos necessitam compartilhar conhecimentos para a 

construção dos sólidos geométricos” (P 15). 

O quinto planejamento foi norteado pelo conteúdo de bacia hidrográfica, o qual 

é integrante da matriz curricular da disciplina de Geografia. Sobre a 

experiência, os professores mencionaram que “a maneira que organizamos o 

conteúdo possibilitou trabalhar com mais dimensões do mesmo, além da visível 

melhora na interação dos alunos e o quanto isso foi positivo para a 

apropriação”. (P 04, P 16). 

O sexto planejamento teve como base a disciplina de Português com o 

conteúdo gênero textual - fotonovela, o qual os professores expuseram que “os 

alunos produziram sensacionais e emocionantes histórias. Os alunos estão 

muito interessados!” (P 09, P 10).  

O sétimo planejamento apresentou resultados referentes à disciplina de 

Português com o conteúdo de propaganda e slogan, o qual a professora disse 

que “os trabalhos realizados foram de uma qualidade incrível, pois ao trabalhar 

com as dimensões e utilizar metodologias diferenciadas e, ao dar voz aos 

alunos, pude perceber o desenvolvimento deles e o quanto estavam 
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conscientes perante o que faziam” (P 02). 

O oitavo planejamento disseminou os dados coletados com as disciplinas de 

Inglês e Ciências, que trabalharam com o conteúdo de gêneros textuais - 

receita. Ambas as professoras afirmaram que “o trabalho contextualizado é 

melhor para os alunos e para as professoras, porque, desta maneira, o 

conteúdo faz sentido e significado proporcionando discussões e interesse. A 

experiência foi muito boa!” (P 03, P 17). 

O nono e último planejamento apresentado é o da disciplina de História com o 

conteúdo Grécia, o qual os professores apresentaram que “este é um conteúdo 

muito complexo, pois é extenso e detalhista. Porém, ao planejarmos 

trabalhando com as dimensões do conteúdo e visando a práxis transformadora, 

foi bem mais fácil. Mas claro que tivemos dificuldades também! Percebemos 

que os alunos compreenderam melhor do que da maneira com que fazíamos 

antes. Foi interessante!” (P 05, P 06). 

Ao finalizar as apresentações, solicitamos que as pedagogas expusessem as 

percepções sobre os dados apresentados e sobre o processo de execução dos 

planejamentos em sala de aula. Sobre isso, apontaram que “o trabalho 

realizado pelos professores foi muito bom!”. (PED 01), “desde o início percebi 

que estes encontros fariam a diferença aqui no colégio. Durante os estudos e o 

desenvolvimento do planejamento era nítido o comprometimento da maioria 

dos professores e isso foi visível aqui nas apresentações!” (PED 02), “mesmo 

estando no colégio há pouco tempo, pude perceber que os encontros 

possibilitaram um novo olhar aos docentes”. (PED 03). 
 

Fonte: a própria autora 

 

Quadro 10 – Protocolo de observação 

 

10º ENCONTRO 

Data: 08/12/2014 

OBJETIVO GERAL 

Investigar e delinear os caminhos a serem percorridos para a consecução de 

uma prática pedagógica considerada práxis transformadora a partir de um 

processo formativo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Entender o papel da práxis 

transformadora e seu significado 

no desenvolvimento humano dos 

estudantes. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO 

Para o décimo e último encontro, organizamos o espaço da sala com o intuito 

de que todos pudessem ver um ao outro. Para tanto, explicamos que 

realizaríamos um grupo focal, visto que solicitamos também a permissão para 

gravar o encontro, além de haver um secretário para fazer anotações. Os 

professores tiveram 100% de adesão quanto aos pedidos. 

Desta maneira, cada integrante recebeu cartões nas cores vermelho, amarelo e 

verde, as quais faziam alusão a seguinte ordem: regular, bom e ótimo diante 

das indagações propostas. Os docentes utilizaram os cartões para se 

posicionarem diante das questões propostas. Enfatiza-se que, nesse processo, 

alguns professores eram selecionados aleatoriamente para justificarem a cor 

do cartão levantado. As dimensões trabalhadas foram as seguintes- 

CATEGORIA 1: PRÁTICA PEDAGÓGICA; CATEGORIA 2: PROFESSOR. 

 
 

Fonte: a própria autora 

 

Desta maneira, iniciaremos destacando quatro cenas presenciadas no 

colégio consideradas pertinentes para indicar e ilustrar as relações vividas e o 

contexto histórico. Muitas outras cenas poderiam ser apresentadas para 

justificar a necessidade da formação no colégio, as quais evidenciavam 

práticas fragmentadas, reprodutoras, que fomentavam a necessidade de 

pensar sobre a prática, de olhar para a prática e entendê-la, para então 

modificá-la. No entanto, limitar-nos-emos a descrever quatro que confirmaram 

a urgência de tal proposta. 
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Quadro 11 – Cenas de diário de campo 

Cena 1: 
 
Um estudante está sentado em frente à sala da pedagoga faz em torno de 30 

minutos. Quando questionamos sobre o que ele está fazendo ali, responde: 

“Estou esperando ela, porque eu não trouxe o livro. Estou aqui para ver o que 

a pedagoga irá fazer comigo”. Aproximadamente meia hora depois, o 

estudante continua no mesmo lugar e alguns outros chegam e apresentam a 

mesma justificativa. A pedagoga tem uma fila de pais para atender. (DIÁRIO 

DE CAMPO, JUNHO DE 2014). 

 

Cena 2: 

Todos os estudantes saem em fila da sala para a aula de Educação Física. 

Entretanto, um aluno permanece na sala. Quando questionamos o porquê de 

estar ali, ele responde: “Não fiz a tarefa, preciso copiar este texto três vezes”. 

Só depois recebe “autorização” para sair. (DIÁRIO DE CAMPO, JUNHO DE 

2014). 

 

Cena 3: 

A professora está em hora-atividade. Entretanto, ocupa seu tempo 

selecionando qual produto de beleza irá solicitar de determinada revista de 

cosméticos. (DIÁRIO DE CAMPO, JUNHO DE 2014). 

 

Cena 4: 

O professor está em hora-atividade e reclama que a internet wifi do colégio 

não é boa. Questionamos o que ele gostaria de fazer na internet e ele 

responde: “Preciso assistir meu seriado favorito porque estou dando aulas à 

noite e não tenho tempo de ver”. (DIÁRIO DE CAMPO, JUNHO DE 2014). 

 
 

Fonte: a própria autora 

 

 Cenas semelhantes a estas aconteciam ao longo do dia, da semana e 

do mês. Estas faziam parte do colégio e estavam engendradas em sua 

organização. Todavia, em alguns momentos dos Encontros Dialéticos, 
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questionávamos aos participantes sobre o que pensavam sobre essas 

situações e, especialmente, qual a relação das cenas com os textos estudados.  

Os professores então buscavam na teoria elementos que ajudassem a 

pensar a prática, porém, no decorrer das falas, verbalizavam aspectos 

cristalizados na sociedade contemporânea que tentavam justificar tais atitudes.  

Logo no primeiro encontro, os professores demonstraram-se muito 

ansiosos e sentiram-se à vontade para relatar minuciosamente sobre seu 

cotidiano em sala de aula. Pode-se considerar que houve um momento de 

“desabafo”, como se os encontros pudessem salvar todos os problemas que 

estavam permeando a prática pedagógica. 

Um professor, em especial, mostrou-se mais eufórico quanto à realidade 

vivenciada e, em alguns momentos, referia sua fala em nome do grupo. Seu 

discurso era repleto de expectativas quanto à proposta dos encontros, porém 

ao apresentarmos que durante o processo trabalharíamos com a presença de 

aportes teóricos para fundamentar as discussões e o pensar sobre a prática, o 

discurso deste professor foi o seguinte: “Acho complicado a leitura porque já 

temos tanto coisa, né?! Podia ser algo mais prático para fazermos em sala” 

(P.8). Alguns professores concordaram com o discurso mencionado, porém a 

maioria afirmava a importância da teoria. 

A expressão revelada pelo (P 8) evidencia que a discrepância entre 

teoria e prática, contudo os outros professores afirmavam a necessidade do elo 

entre ambas assim como foi apresentado no capítulo um deste trabalho. 

 Diante deste acontecimento, foi necessário analisar a diferença entre 

professores que percebiam a necessidade da teoria embasar a prática em sala 

de aula e os que afirmavam que entender a prática por si só era suficiente. 

Partindo deste pressuposto e associando tais falas com a formação dos 

docentes, foi possível perceber que a afirmação apresentada estava 

diretamente relacionada à formação inicial destes professores, visto que a 

minoria que dizia: “É preciso coisas práticas, que podemos usar em sala, e não 

textos” (P.13) eram advindos da área de Ciências Exatas, isto é, 19% dos 

professores. Já os demais que expressavam: “Preciso conhecer mais a teoria, 

acho importante para relacionar com a prática” (P.5) estavam subdivididos 

entre as áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Arte, como 

demonstra o gráfico 1: 
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  Gráfico 1– Formação dos professores 

 
 

                         Fonte: a própria autora 

 

 

Assim, pela diversidade de formação e de necessidades, entendeu-se 

que era necessário fazer um levantamento inicial sobre as concepções destes 

professores e sobre a ação de ensinar. Isso foi proposto também porque 

sentia-se a necessidade de compreender as concepções teóricas dos 

professores.  

Este é um pressuposto da pesquisa colaborativa, pois é entendida para 

“[...] motivar o processo reflexivo daquilo que está por trás das práticas 

adotadas por eles, é necessário desvelar conceitos que as constituem e a 

teoria da qual deriva a crença na eficácia de tal prática”. (IBIAPINA, 2008, p. 

44). 

Desta maneira, importava compreender qual era a concepção de 

aprendizagem que os professores tinham e para tanto pedimos que 

respondessem de maneira discursiva a seguinte pergunta: “O que é ensinar?”. 

As respostas ficaram subdivididas em três categorias como pode-se 

observar no gráfico 2: 
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  Gráfico 2 – O que é ensinar 

 

                         Fonte: a própria autora 

 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que 40% dos professores afirmam que 

ensinar é “Mostrar caminhos, direção”, como se o professor fosse um guia que 

apresentasse o caminho correto a seguir. Neste sentido, ensinar para os 

professores deste colégio está extremamente relacionado à visão vocacionada, 

isto é, associada ao modelo jesuítico de educação, o qual “[...] a imagem do 

professor é confundida com a do sacerdote“. (SANTOS, 2009, p. 65).  

Outros 45% expressam que ensinar é: “Possibilidade de mudança”, visto 

que, apenas com o ensino, a vida do estudante se modificará. 15% apresenta a 

concepção de: “Transmitir o conhecimento que tenho e aprender com meus 

alunos”, uma visão que reduz o conhecimento do professor junto ao 

conhecimento do aluno. 

As concepções apresentadas pelos professores encontram-se 

arraigadas de ideologias que realizam um esvaziamento frente ao ensino que 

limitam o processo educativo e cerceiam o desenvolvimento necessário à 

realização de uma práxis transformadora, pois “a alienação produz negação da 

relação consciente com a vida social, dando lugar a uma existência 

espontânea, que é ideologicamente imposta”. (MARTINS, 2009, p. 145) 

O fato de que ensinar é “transmitir ao estudante os conteúdos 

historicamente produzidos” (MARTINS, 2009, p. 152) é algo que necessita 

permear a prática pedagógica, para que os professores compreendam com o 

objetivo do ato educativo que realizam. Entretanto, a superação da alienação 
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no espaço escolar é ensejada via conhecimento teórico, o qual proporciona ao 

docente condições para romper com o espontaneísmo e construir uma prática 

consolidada numa teoria que assuma a aprendizagem e o ensino como 

desenvolvimento.  

Neste sentido, o aporte teórico “Cotidiano: conhecimento e crítica” 

(NETTO; FALCÃO, 1987) foi essencial para problematizar as concepções 

apresentadas pelos professores no primeiro e também no segundo encontro, 

pois o referido texto apresenta concepções sobre o pensar e o repensar na 

cotidianidade estabelecendo conexões com uma visão crítica da realidade 

social contemporânea. 

Ao considerar que uma pesquisa colaborativa “[...] prevê um processo 

sistemático que utiliza a análise crítica da prática, de forma que esta se 

converta em práxis na qual teoria e prática se ampliam, transformam-se” 

(IBIAPINA, 2008, p. 29), o segundo encontro buscou problematizar as práticas 

que permanecem calcadas em concepções reprodutivistas e inalteradas com a 

exibição do curta-metragem “Vida de Maria”. (TRIOFILMES, 1995). 

Desta maneira, os professores tiveram a oportunidade de falar e 

expressar opiniões, pensamentos e sentimentos relativos à interpretação do 

vídeo em um processo considerado dialético, pois os professores passaram por 

situações de embate e contraposição de ideias que favoreceram o surgimento 

de novas idéias, de novas formas de pensar e ver a realidade. Isso pode ser 

percebido em três depoimentos que foram selecionados para ilustrar o 

momento dialético vivido pelos professores: 

A história de “Maria” se repete e nenhuma das mães apoia a 
filha a estudar. Só pensa em trabalho e em ficar na mesmice. 
Bom, se eu não tivesse lido o texto e participado das 
discussões realizadas no grupo, eu julgaria essa história e diria 
que Maria ficou assim porque quis, porque não teve vontade. 
Porém, agora consigo fazer essa relação ou, pelo menos, 
estou tentando fazer e compreendo que romper com o 
cotidiano é difícil, porque está sendo difícil para mim. (P. 2, 
2014). 
 
Este encontro foi importante, pois tivemos a oportunidade de 
pensar sobre a nossa prática pedagógica. O ciclo “das Marias” 
deve ser modificado, precisa ser modificado, e não é por que 
eu recebo “Marias” na minha sala de aula que tenho que fazer 
uma aula mais ou menos. Eu preciso de ações e objetivos 
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traçados, eu preciso apresentar o conteúdo mais desenvolvido. 
(P. 8, 2014). 
 
Senti que o curta-metragem estava apresentando a minha 
realidade aqui na escola, das salas em que dou aula. Recebo 
“Marias” todos os dias e não vou negar: pensava que estavam 
naquela situação por que não queriam mudar. Mas hoje 
percebo que mudar não é tão simples assim. (P.17, 2014). 

 

Ao observar as falas mencionadas pelos professores, percebe-se que o 

trabalho realizado com os Encontros Dialéticos, a interpretação das leituras, 

mesmo que de uma maneira inicial, começavam a repercutir efeito. 

Ressaltamos, em especial, a fala do (P 8), que logo no primeiro encontro foi 

contrário ao estudo da teoria, mas que já no segundo apresentou certa 

maleabilidade quanto ao estudo teórico iniciando, desta maneira, o processo de 

“superação deste dualismo equivocado entre teoria e prática”. (DUARTE, 1996, 

p. 15). 

 Entretanto, para maior compreensão do processo formativo, relatamos 

que no terceiro Encontro Dialético houve um problema: a ausência da leitura 

dos textos “Ensino e Aprendizagem como Unidade Dialética na Atividade 

Pedagógica” (BERNARDES, 2009) e “A Escola de Vigotski e a Educação 

Escolar: algumas hipóteses para uma leitura pedagógica da psicologia 

Histórico-Cultural” (DUARTE, 1996) propostos aos professores com uma 

semana de antecedência. Por isso, foi preciso readequar o planejamento e 

questionar junto aos professores: Quem é o sujeito do grupo de estudo? Pois, 

ainda que a discussão se inicie mediada pela pesquisadora, apresentando 

conceitos e problemáticas que visem o pensar sobre a prática pedagógica 

aliando teoria e prática, são os professores os portadores da articulação com a 

prática, considerando que “as necessidades humanas tornam-se conscientes, 

no indivíduo, sempre sob forma de necessidades do Eu” (HELLER, 2008, p. 

35). Disponibilizou-se este tempo para leitura dos textos. 

 A partir desta situação retomamos os textos no quarto encontro, o qual 

os professores apontaram durante a discussão que “ao reler os textos na 

minha hora-atividade, eles me inquietaram e me fizeram repensar sobre meu 

planejamento, principalmente referente à práxis transformadora." (P. 12); “Eu 

também tive esta inquietude, mudei algumas coisas porque percebi que minha 

aula estava sem contexto, faltava algo." (P. 16).  
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Ressalta-se que, neste ponto dos Encontros Dialéticos, aparentemente 

já não há mais dualidade na fala dos professores, o que era marca presente 

nos encontros anteriores. Todos os docentes apresentam o discurso de que 

teoria e prática são indissociáveis, estabelecendo desta forma, uma “vinculação 

da prática a uma determinada concepção de mundo, mediada por uma 

concepção pedagógica, que é de fato, aquela teoria que guia a prática” 

(DUARTE, 1996, p. 19). 

Neste sentido, o caminho para a concretização de uma práxis 

transformadora do professor requer a participação de todos os envolvidos no 

processo. Por isso, nesta proposta formativa, as pedagogas do colégio 

participaram ativamente nos Encontros Dialéticos, visto que foi de extrema 

relevância, já que desta maneira o processo de formação com os professores 

tornou-se contínuo e, com acompanhamento diário, proporcionou-se a eles 

uma compreensão sobre a teoria e um novo pensar e desenvolver sobre a 

prática, propiciando: 

[…] um processo que promova a sua própria humanização para 
além do senso comum e que, na qualidade de membro atuante 
na sociedade, possa colaborar com a transformação social, a 
qual tem como pressuposto a transformação da sua própria 
consciência. (FACCI, 2004, p. 250). 

 

 Pode-se perceber que o processo formativo também contribuiu com a 

formação das pedagogas. Tais afirmações podem ser percebidas mediante a 

relação que passaram a fazer dos conceitos teóricos estudados com a prática 

realizada no dia-a-dia: 

Quadro 12 – Comparativo teoria e prática. 

 

PRINCIPAIS IDEIAS DOS AUTORES 

 

RELAÇÃO COM A PRÁTICA 

 

O pensar sobre a prática pedagógica tem 

como intenção relacionar as ações de 

ensino e aprendizagem, junto da dimensão 

teórico-prática presente no educador que se 

fundamenta na humanização dos alunos. 

 

“Quando oriento os professores para que 

apresentem um conteúdo elaborado ao aluno, 

tornando-o mais humano”. (PED.1). 

 

O texto tem com base a Teoria Histórico-

Cultural que visa à formação crítica. Baseia-

se no modelo teoria-prática, leva em 

 

"Ao conversar com os professores, devo 

apresentar que a teoria deve estar atrelada a 

prática e, desta maneira, os conhecimentos 
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consideração o conhecimento empírico, para 

depois adentrar aos conhecimentos 

sistematizados. A escola é uma instituição 

social que visa à transmissão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

devem fazer sentido ao aluno para 

proporcionar a humanização". (PED. 2). 

 

A aprendizagem dos estudantes aliada à 

Teoria Histórico-Cultural possibilita um 

ensino crítico e embasado teoricamente. 

 

"Devo primar pela valorização do 

conhecimento científico nos planos de aula e 

na prática pedagógica dos professores". 

(PED.3). 
 

 

Fonte: a própria autora 

 

Desta maneira, quanto mais as leituras avançavam, maiores eram as 

relações estabelecidas com a prática e maior era o desejo expresso pelas 

pedagogas e pelos professores de transformação na realidade do colégio. Os 

professores sempre traziam perguntas, contavam experiências realizadas no 

dia-a-dia da sala de aula, especialmente envolvendo seu modo de planejar. 

(DIÁRIO DE CAMPO, SETEMBRO DE 2014). 

Aos poucos, passaram a se sentir mais confiantes e à vontade para 

partilhar experiências e desafios de sua prática, pois os momentos de formação 

foram oportunos para o diálogo e a interação. Nesta proposta, os professores 

não eram apenas espectadores, mas protagonistas de sua formação. Ibiapina 

(2008, p. 34) entende que: 

[...] para colaborar na pesquisa, é necessário que os partícipes 
tenham voz para descrever e interpretar práticas e teorias, 
manifestando compreensões, concordâncias e discordâncias 
em relação aos discursos dos seus pares e das teorias 
vinculadas na esfera educacional. 

 
Propomos no quinto encontro um questionário para as pedagogas e os 

professores composto por duas questões. A primeira “O que é práxis?” teve 

como intuito verificar a compreensão deste conceito, o qual foi trabalhado 

durante os Encontros Dialéticos. Já a segunda questão “Seu planejamento 

concebe o ensino como prática pedagógica de uma práxis transformadora?” 

teve como finalidade verificar a relação estabelecida entre a teoria estudada 

nos Encontros Dialéticos com a prática realizada em sala de aula. A seguir, 

serão apresentadas as questões e respostas: 
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    Gráfico 3 – O que é práxis 

 

               Fonte: a própria autora 

 

Por meio da análise do gráfico, percebe-se que os participantes 

compreenderam o conceito de práxis, pois apresentaram os aspectos centrais 

que compõem a mesma, visto que 50% a concebem como “transformação da 

realidade” e 50% como “união entre teoria e prática”. Embasaram-se em uma 

vertente marxista, a qual “práxis une a compreensão teórica à ação real, com 

vistas a transformação da sociedade”. (VÁZQUEZ, 1968, p. 47). 

Tais afirmações vêm a contribuir com o que temos discutido desde o 

início da pesquisa, ou seja, a necessidade de formação dos professores não 

apenas com o olhar voltado para as práticas realizadas no colégio, mas 

dialeticamente aliado à apropriação do aporte teórico estudado. Isto é, que vise 

a uma práxis transformadora e possibilite o desvelar da concepção docente 

para o desenvolvimento do trabalho voltado para a apropriação das máximas 

qualidades humanas pelos estudantes. 

 Não obstante, responder uma pergunta de maneira direta nem sempre 

significa a apropriação daquele conceito, muitas vezes pode ser uma resposta 

pronta sem que tenha passado por um processo de compreensão do seu real 

significado.  

Ao questionar sobre o desenvolvimento deste conceito no planejamento 

visando que o mesmo deveria resultar nas ações realizadas em sala de aula, 

obtivemos as seguintes respostas: 
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            Gráfico 4 – Planejamento e prática pedagógica 

 

               Fonte: a própria autora 

 

 Diante disso, 75% dos professores afirmaram que sim e como exemplo 

pode ser destacada a resposta do professor 5, a mencionar: “Sim, no meu 

planejamento e na minha prática em sala de aula, busco a transformação no 

indivíduo, por meio de uma atuação consciente, com fins que promovam a 

humanização.” (P.5). Já 10% afirmaram que: “Não, acho que preciso pensar 

mais sobre a minha prática e isto serve para o meu planejamento também. 

Tenho muitas dificuldades em relação à teoria e isso influencia bastante no 

desenvolvimento do planejamento e da aula”. (P. 15). 15% não responderam à 

pergunta em questão. 

O desafio que reside na resposta dos professores é o pensar sobre a 

finalidade do seu trabalho, a maneira com que o mesmo é desenvolvido, pois 

no decorrer dos Encontros Dialéticos, os professores tiveram conhecimento 

que “sem as condições para apropriar-se da prática, o professor alienado 

apropria-se dela com pragmatismo, utilizando o espontaneísmo, e faz isso sem 

se dar conta”. (MELLO, 2000, p. 39) 

Assim, tanto os professores que responderam sim quanto os professores 

que responderam não tiveram que problematizar a maneira com que planejam 

e desenvolvem a aula e, após isto, precisaram discernir se esta aula resulta em 

uma práxis transformadora.  
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Porém, quanto aos professores que não responderam a questão, 

pressupomos que não conseguiram realizar este discernimento sobre seu 

planejamento e o desenvolvimento do mesmo, pois alguns “professores fazem 

de sua prática um ecletismo de tendências [...] sem radicalidade filosófica do 

que se pretende” (GASPARIN, 2008, p. 2), assim, faltam-lhe subsídios para 

que possa responder a uma questão mais complexa. 

A constatação desses resultados foi importante para o redirecionamento 

do processo formativo, visto que era necessário problematizar mais a prática e 

ao mesmo tempo munir os professores de aprofundamento teórico. Assim, 

trabalhou-se no sexto encontro com o texto “Pedagogia Histórico-Crítica: da 

Teoria à Prática no Contexto Escolar” (GASPARIN; PETENUCCI, 2008), com a 

finalidade de que este aporte teórico fundamentasse o processo de 

planejamento que os professores realizariam posteriormente. 

Tal proposta atende o proposto por Ibiapina (2008, p. 42) ao mencionar 

que em uma pesquisa colaborativa,  

 

[...] as aspirações de formação se expressam a partir das 
dificuldades não resolvidas na prática docente que, por essa 
razão necessitam de estudos mais aprofundados, no sentido 
de munir os docentes de conhecimentos, habilidades e atitudes 
capazes de proporcionar-lhes condições de compreensão das 
situações problemáticas vivenciadas, bem como de resolução e 
mudança dos contextos de atuação. (IBIAPINA, 2008, p. 42) 

É preciso destacar que utilizamos a sistematização de planejamento 

proposta por Gasparin (2008), que advém da Pedagogia Histórico-Crítica, a 

qual está atrelada à vertente teórica que ampara o presente trabalho, além 

também de ser “uma perspectiva educacional que visa resgatar a 

importância da escola e a reorganização do processo educativo”. 

(GASPARIN, 2008, p. 5). Neste sentido, o planejamento apresenta os 

seguintes elementos: “Primeiro passo: Prática Social; Segundo passo: 

Problematização; Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; 

Quinto passo: Prática Social”. 

Entretanto, mesmo com as discussões e a explicação dos referidos 

elementos que compõem o planejamento, foi possível constatar uma grande 

dificuldade dos professores no tocante ao planejamento, pois em sua maioria 

os professores têm domínio do conteúdo a ser trabalhado em sala, porém não 
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conseguem identificar os procedimentos do planejamento. É preciso destacar 

que, durante este processo, os professores se ajudaram mutuamente perante 

as dificuldades postas, como pressupõe a constituição de um grupo 

colaborativo. 

Desta maneira, o sétimo encontro continuou o processo de 

planejamento, pois foi necessário auxiliar e especificar para os docentes o que 

deve conter em cada etapa, pois os professores tinham dificuldades em 

interpretar e delimitar a especificidade de cada elemento do planejamento. 

Na pesquisa do tipo colaborativa, o pesquisador tem o papel de 

mediador, ou seja, ele 

[...] colabora com os professores quando contribui para o 
desenvolvimento profissional, quando planeja sessões de 
formação, ajudando a enfrentar a complexidade das situações 
educativas as quais eles se confrontam cotidianamente e, 
quando, graças ao discurso desses profissionais. (IBIAPINA, 
2008, p.34). 

Todavia, é preciso salientar que, neste percurso de adversidades, foi 

possível perceber o interesse e a formação da consciência dos professores no 

decorrer deste processo e conforme foram compreendendo o sentido daquela 

proposta formativa mencionavam: “Precisamos pensar em uma aula que o 

aluno também participe, que ele se humanize com o conhecimento”. (P. 08); 

“São necessárias aulas assim, se o que queremos é formar cidadãos 

conscientes (P. 05)”. “É preciso apresentar o conhecimento científico para 

nossos alunos. (P.12)”. 

Com estas atitudes, os professores passaram a colaborar também com 

a pesquisa, pois ao refletirem sobre suas ações e a compreenderem as 

necessidades inerentes às suas práticas, sinalizam que este é o caminho para 

a consecução de uma práxis transformadora, pois não é o pesquisador 

apontando os caminhos, mas o próprio professor fazendo o percurso e 

ampliando o nível de aprendizagem e formação. 

Com o contexto apresentado, pode-se perceber o quanto o estudo de 

uma teoria que embasa a prática pedagógica pode interferir diretamente no 

planejamento e na concepção que o docente estabelece sobre sua aula, pois:  

O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, 
pode suscitar transformações na conscientização dos 
educandos e demais colegas, chegando até aos 
condicionantes sociais, tornando o processo ensino-
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aprendizagem em algo realmente significativo, em prol de uma 
educação transformadora. (GASPARIN, 2008, p. 12). 
 

Sobre este trabalho, as pedagogas relataram: “Os professores realmente 

estão se dedicando quanto à elaboração do planejamento." (PED 02). “É 

possível perceber que os encontros estão possibilitando o pensar na prática 

pedagógica para os professores daqui do colégio." (PED 3). Tais afirmações 

foram constatadas durante o processo de formação, em específico durante as 

semanas de elaboração e desenvolvimento do planejamento. No final, durante 

o sexto e sétimo encontros foi proposto que os professores realizassem uma 

intervenção a partir dos fundamentos que os encontros dialéticos 

proporcionaram. Para tal relação dialética, foi preciso discernir a maneira em 

que deveriam abordar os conteúdos para que tivessem amparados 

teoricamente. 

Desse modo, o oitavo e o nono Encontros Dialéticos tiveram como foco 

a disseminação dos trabalhos desenvolvidos pelos professores nas turmas do 

sexto e sétimo anos. Todo este processo foi acompanhado pelas pedagogas 

do colégio e nossa observação em alguns dos momentos, além do 

acompanhamento via e-mail e facebook em grupo fechado.  

De maneira geral, os resultados obtidos com os planos de aula 

apresentados foram satisfatórios, pois os professores, expuseram que: “Foi 

nítida a diferença em sala de aula tanto da minha postura como também dos 

alunos” (P. 8); “Percebi que, com o plano dessa maneira e o aprofundamento 

teórico, a aula ficou mais contextualizada e pude perceber que o conteúdo fazia 

sentido para os alunos” (P.10). “Vi alunos meus debatendo o conteúdo no 

corredor!”, “Houve mudança em sala de aula” (P. 16). 

Diante dos depoimentos expostos, pode-se perceber que, durante o 

desenvolvimento dos planos de aula elaborados nos Encontros Dialéticos, os 

professores fizeram da sua prática pedagógica uma práxis transformadora, 

afinal “tôda tentativa de transformação da sociedade passa pelo caminho 

meramente pedagógico”. (VÁZQUEZ, 1968, p. 159). 

Mediante tais afirmações, verificamos que a teoria estava cada vez mais 

aliada à prática pedagógica desenvolvida no colégio pesquisado e, por meio 

deste processo, foi possível perceber as diferenças no trabalho docente e 

como este percurso repercutia no desenvolvimento humano dos estudantes, 
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pois “esse método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do 

professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem 

deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente”. 

(GASPARIN, 2008, p. 28). 

A apropriação da teoria que fundamenta as ações docentes se 

caracteriza como um elemento que subsidia a consecução de uma práxis 

transformadora. 

Dentre todos os planos de aula apresentados, selecionamos um para 

que se possa observar a maneira como o professor sistematizou o conteúdo 

a ser trabalhado em sala de aula. O referido plano foi escolhido porque as 

pedagogas e a pesquisadora puderam acompanhar sua elaboração e o 

desenvolvimento em sala de aula, algo que não foi possível realizar com 

todos os outros por conta de serem muitos professores. Todavia, este foi o 

único acompanhado de maneira direta: 

 

Quadro 13 – Plano de aula 

 

PLANO DE AULA NA 

PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

  
Disciplina: Língua Portuguesa 
Unidade de Conteúdo: Gênero Textual- Fotonovela 
Ano Letivo: 2014  Ano: 6º 
 
1. PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 
 
1.1- Título da unidade de conteúdo: Fotonovela. 
 
Objetivo Geral: Desenvolver o hábito da leitura e da produção de fotonovelas, 
bem como a criatividade e a imaginação, a fim de propiciar aos alunos 
momentos de diversão, interação, valorização da cultura. 
 
Tópicos do conteúdo 
 
Tópico 1: Redação de um personagem  
Objetivo específico: Desenvolver condições para a criação de um 
personagem estimulando a expressão oral, assim como a imaginação e 
criatividade favorecendo a comunicação do seu mundo interior junto aos 
colegas. 
 
Tópico 2:Contato com fotonovela 
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Objetivo específico: Fornecer o conhecimento do surgimento das fotonovelas 
oferecendo condições de visualização e interação sobre as diferentes 
fotonovelas já produzidas propiciando a expressão oral, dramatização, 
criatividade e imaginação, a fim de que possam produzir as falas dos 
personagens, por meio da leitura, além de captar os principais fatos de uma 
fotonovela e compreender a mensagem do texto para criação de novas 
fotonovelas. 
 
Tópico 3: Criação de fotonovela 
Objetivo específico: Desenvolver a capacidade de criatividade, atenção, 
sequenciação e imaginação, para que os alunos aumentem o universo 
vocabular e expressem oralmente a atividade de ouvir com atenção e respeito 
a história do colega. 
 
1.2- Vivência do conteúdo:  
 
Tópico 1:   
a) O que os alunos já sabem sobre o conteúdo a ser ministrado: 
Que os textos fazem parte do nosso cotidiano 
Que existem diversos tipos de textos  
 
b) O que os alunos gostariam de saber a mais sobre o conteúdo  
O que é fotonovela 
Existem fotonovelas em que o “eu” narrativo está presente 
As fotonovelas podem trazer histórias sobre vários assuntos 
 
Tópico 2: 
a) O que os alunos já sabem sobre o conteúdo a ser ministrado 
Vocês já leram uma fotonovela 
Vocês gostariam de criar fotonovelas assim como só autores fazem 
 
b)O que os alunos gostariam de saber a mais sobre o conteúdo 
Para que podemos utilizar uma fotonovela 
Quais os tipos de fotonovela que existem 
 
Tópico 3: 
 
a) O que os alunos já sabem sobre o conteúdo a ser ministrado 
Quais as formas de elaborar uma fotonovela 
Como pode ser feita uma fotonovela 
Quais os elementos que compõe uma fotonovela 
 
b)O que os alunos gostariam de saber a mais sobre o conteúdo 
O que nunca pode faltar em uma fotonovela 
Para que é importante saber ler e produzir uma fotonovela 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 
 
2.1- Discussão 
- Vocês acham importante ler? Por quê? 
- Onde podemos encontrar fotonovelas? 
- Por que algumas pessoas leem mais que as outras? 
 
2.2 Dimensões do conteúdo. 
 
CONCEITUAL: O que é fotonovela? Como podemos criar uma fotonovela?  
 
HISTÓRICA: Como surgiram às fotonovelas?  
 
ECONÔMICA: Todos possuíam acesso a fotonovelas? E à leitura?  
 
SOCIAL: Como a leitura e a escrita é usada pela sociedade? As pessoas 
conseguem viver sem ler e escrever?  
 
CULTURAL: Seus pais fazem leituras com você? Qual a importância da leitura 
e da escrita no seu dia-a-dia?  
 
3. INSTRUMENTALIZAÇÃO 
 
3.1- Listar todas as técnicas e dinâmicas. 
 
Tópico 1 
- Proposta de redação de um personagem; 
- Desenho de como este personagem seria, apresentar as características para 
os colegas de sala, mostrando cada um o seu desenho. 
 
Tópico 2 
- Leitura de diferentes fotonovelas; 
- Seleção de uma fotonovela para dramatizar na sala de aula junto com outros 
colegas.  
- Intercalar atividades relacionadas com a fotonovela: caça-palavras, 
cruzadinha, cartas enigmáticas, continue a história. 
 
Tópico 3  
- Explicação sobre o surgimento e utilização das fotonovelas; 
- Oficina: dividir a turma em trios e disponibilizar material para que façam suas 
fotonovelas. Qual será o material? 
- Contar a fotonovela para o restante da turma. 
 
3.2- Listar os recursos necessários para a aula: 
Fotonovelas; Tesoura; Cola; Lápis de cor; Canetinhas; Brilho; Sulfite e Papéis 
coloridos. 
 
4- CATARSE 
 
4.1- Síntese mental do aluno 
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As fotonovelas foram um gênero textual muito importante, sendo um dos meios 
para leitura e compreensão do mundo (conceitual). As fotonovelas são parte da 
literatura que é um produto social, que passou por processos históricos até nos 
apropriarmos de sua importância nos dias de hoje (histórica - social). A leitura 
faz parte do contexto em que vivemos, pois é preciso compreender as diversas 
formas de textos (cultural), mas ainda há lugares onde não há acesso a 
bibliotecas (econômica).  
 
5- PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO 
 

Intenções do aluno Ações do aluno 

- Interesse pela leitura - Ler fotonovelas, gibis, jornal, 
revistas, bíblia e cartazes por todos 
os lugares onde passamos; 

- Aprender mais sobre a literatura; - Como teatro, filme, músicas e 
dramatizar histórias; 

- Manter o hábito da leitura; - Ler informativos, compreender 
comerciais e outras mensagens que 
nos chega por todos os meios de 
comunicação; 

- Conhecer as bibliotecas e/ou sebos 
da escola e do bairro; 

- Visitar as bibliotecas, sebos, 
redação de revistas e jornais locais. 

 

 

Fonte: a própria autora 

 

 Diante da elaboração do referido plano de aula, a professora se 

apresentou de maneira segura e com pertencimento sobre a teoria que 

embasava sua prática pedagógica. A todo o momento, a docente ressaltava 

também que precisava “apresentar o conhecimento elaborado aos seus alunos” 

(P. 2). 

Nesse sentido, para fomentar o referido pensamento, é necessário que o 

professor desenvolva “[…] o papel do ensino, o de propiciar mudanças 

qualitativas no desenvolvimento do pensamento teórico, que se forma junto 

com as capacidades e hábitos correspondentes”. (LIBÂNEO, 2004, p. 14).  

Desse modo, acreditamos que os Encontros Dialéticos incitaram o 

conhecimento e o pensar criticamente e, portanto, ofereceram condições para 

o professor ajudar a auxiliar o estudante a vivenciar o mesmo processo, isto é, 
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o da aprendizagem de apropriação e de reprodução das qualidades humanas 

que também podemos chamar de processo de humanização. Nesta 

perspectiva, enaltecemos que pensar criticamente é um aspecto fundamental 

para a consecução de uma práxis transformadora. 

Neste contexto, expomos o décimo e último Encontro Dialético, o qual foi 

trabalhado com o grupo focal que teve, como finalidade, avaliar o 

desenvolvimento deste processo de formação sob a ótica dos docentes sujeitos 

da pesquisa. Diante disso, trabalhou-se com duas categorias como pode-se 

observar no quadro 14: 

 

Quadro 14 – Grupo focal X cartão 

GRUPO FOCAL CARTÃO 

 

CATEGORIA 1: PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Como os encontros dialéticos influenciaram no planejamento e 

desenvolvimento da sua prática pedagógica? 

 

Vermelho: 0 

Amarelo: 0 

Verde: 20 

 

CATEGORIA 2: PROFESSOR 

Como você se sentiu durante os Encontros Dialéticos? 

Vermelho: 0 

Amarelo: 2 

Verde: 18 

  

Fonte: a própria autora 

 

           Para avaliar as referidas dimensões, fez-se uso de cartões que fizeram 

alusão a conceitos: vermelho, amarelo e verde, que, atribuíam o valor de 

regular, bom e ótimo, respectivamente. Sendo assim, por meio dos dados 

coletados, salientamos que nenhum professor concebeu a formação 

continuada referente às dimensões trabalhadas enquanto regular. Todavia, na 

dimensão 1, o conceito ótimo foi predominante, assim os professores 

apresentaram que: 

"Percebi a importância de estudar ainda mais e proporcionar 
para os alunos um aprendizado rico, no planejamento e na 
prática, propondo atividades que criem novas necessidades." 
(Dimensão 1 - P. 6, 2014). 
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"Participar dos Encontros Dialéticos me possibilitou um novo 
olhar para minha prática e meu planejamento, pois eu mesma 
estava desacreditada. Eu achava que meus alunos eram 
incapazes, não propiciava o conhecimento elaborado." 
(Dimensão 1 - P. 12, 2014). 

Assim, como estes professores apresentaram a relevância dos 

Encontros Dialéticos, os outros também expuseram concepções similares ao 

indagarmos sobre a cor verde para caracterizar a dimensão. Percebe-se que “é 

a consciência que compete, esse direcionamento, e por decorrência pode-se 

afirmar a atividade humana como essencialmente consciente. Isso é o que 

possibilita o desenvolvimento humanizador”. (MARTINS, 2009, p. 75). 

 Já em relação à dimensão 2, dezoito professores apresentaram uma 

concepção similar como: 

"Foi ótimo. Os Encontros Dialéticos me fizeram pensar 
sobre a importância que tenho como professora e como 
influencio no processo de desenvolvimento dos 
estudantes." (Dimensão 2 – P. 3, 2014). 

Muito bem. Foi muito interessante, porque pude 
compreender melhor o quanto teoria e prática estão 
associadas e o quanto trabalhar desta maneira possibilita 
um bom desenvolvimento ao meu aluno. (Dimensão 2 – 
P. 5, 2014). 

           Contudo, dois professores mencionaram o conceito bom apresentando 

as seguintes concepções: 

"Foi diferente, mas não coloco ótimo porque não consegui 
atingir 100% da minha sala, mesmo tentando, estudando 
e isso me deixa um pouco frustrada." (Dimensão 2- P. 16, 
2014). 

"Coloco bom porque não pude participar do processo da 
maneira que eu gostaria. Acho que eu poderia ter lido 
mais os textos, mas por conta da minha carga horária foi 
difícil." (P. 17, 2014). 

            A partir dos dados expostos, cabe ressaltar que a prática realizada em 

sala de aula deve ter como foco conceber uma práxis transformadora. Sendo 

assim, é necessário emergir de uma concepção entre teoria e prática 

alicerçadas e que devem acontecer de maneira concomitante. Junto a este 

aspecto, é preciso que o docente repense seu planejamento e o agir em sala 
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de aula. Entretanto, tais atitudes não garantem o desenvolvimento de 100% de 

uma sala de aula, pois, assim como já mencionado anteriormente, é preciso 

considerar o contexto histórico e social e o entorno deste processo. Porém, um 

professor nunca deve privar seu aluno do conhecimento sistematizado, pois é 

por meio deste processo que a prática pedagógica possibilita a humanização 

aos estudantes.       

         Sendo assim, ressaltamos a maneira em que se consolidou o processo 

formativo desenvolvido nesta pesquisa, pois propiciou que o professor 

estabelecesse uma relação enquanto sujeito participante ativo que teve a 

oportunidade de olhar para sua prática, de pensar sobre ela, produzir 

conhecimento e, ainda, compreender o caminhar de um processo em que o 

conhecimento teórico se relaciona com a prática de forma dialética. Estas 

implicações, aliadas às ideias discutidas nos encontros dialéticos, 

possibilitaram aos professores do colégio pesquisado o olhar o pensar e um 

“novo agir”, pois houve um avanço em relação ao discurso do cotidiano, e 

perante a prática desenvolvida em sala de aula, por meio de planejamento 

elaborados que apresentavam o conteúdo sistematizado aos alunos,  

ampliando a compreensão de caminhos a serem percorridos para a 

consecução de uma prática pedagógica considerada como práxis 

transformadora reconhecendo, assim, o lugar da escola no processo de 

humanização e o trabalho imprescindível do professor neste percurso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Por meio da perspectiva teórica que conduziu o presente trabalho, 

apontamos que este resultado não é o fim, pois compreende-se a ideia de 

movimento, de aprendizagem constante, a qual possibilita o desenvolvimento 

das potencialidades no decorrer de um processo que não acontece de maneira 

linear. 

Desta maneira, adentrar na Educação Básica com o intuito de investigar 

os caminhos a serem percorridos para a consecução de uma práxis 

transformadora constituiu-se como um desafio, pois foi preciso especificidade e 

aprofundamento teórico para trabalhar com professores advindos de diferentes 

formações iniciais, além também da necessidade de considerar o contexto em 

que a instituição estava inserida.  

Contudo, desafios sempre nos fazem buscar meios. Partindo deste 

pressuposto, foi preciso à tomada de decisão e a escolha de novos caminhos 

que olham o processo da educação como de humanização. 

Mediante tal realidade e com objetivos estabelecidos, desenvolveu-se o 

processo da pesquisa, o qual em sua primeira seção procurou explorar 

conceitos da Dialética e da Teoria Histórico-Cultural para fundamentar, não 

apenas o texto enquanto Trabalho de Conclusão de Curso, mas, 

especialmente, para sustentar as discussões nos Encontros Dialéticos. Eles 

buscaram discutir as implicações destes na prática pedagógica, tendo em vista 

a necessidade de um embasamento teórico que norteie as ações no sentido de 

que estas se tornem conscientes.  

A segunda seção também norteou as discussões realizadas com os 

professores, o qual teve como finalidade compreender como deve ser a prática 

pedagógica para que seja considerada práxis transformadora. 

 A terceira e quarta seção apresentaram o percurso metodológico e a 

análise de dados, isto é, o acompanhamento da rotina do colégio e a 

percepção da maneira de como o processo formativo afetou a instituição.  

 Assim, a presente pesquisa constituiu um momento rico e gratificante, 

especialmente no sentido de que não gerou apenas dados, mas possibilitou 

transformações na pesquisadora, nos professores e no dia-a-dia do colégio. 
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 Especificamente, os Encontros Dialéticos tiveram como finalidade sanar 

à nossa pergunta inicial: Que caminhos precisam ser percorridos para 

consecução de uma prática pedagógica considerada práxis 

transformadora no contexto escolar da Educação Básica? 

Sem a pretensão de encontrar uma panaceia para este anseio, 

almejamos que tal resposta centra-se em caminhos que vislumbrem o estudo, 

a pesquisa, o pensar e o repensar sobre a prática pedagógica desenvolvida em 

sala de aula, aliada à necessidade de uma teoria e da compreensão desta 

como aporte teórico para a prática docente e que concomitantemente almejem 

uma práxis transformadora no contexto escolar. 

Entretanto, com a pesquisa, observou-se que não é simples falar em 

mudanças e em transformações na prática pedagógica. Contudo, os Encontros 

Dialéticos foram criando nos professores novas necessidades, ainda que, de 

forma inicial, a apropriação teórica fosse conduzindo à reflexão quanto às 

práticas mais intencionais, no sentido de propiciar o desenvolvimento humano 

e consequentemente possibilitaram nos professores que participaram do 

processo formativo um olhar e agir diferenciado em sala de aula, mediante 

planejamentos que apresentavam propostas com intencionalidade 

acompanhadas do conhecimento científico e da maneira com que 

desenvolviam a aula, as quais compreendiam o desenvolvimento dos alunos, e 

o quanto sua prática é relevante para este desenvolvimento, possibilitando 

desta maneira a mudança de comportamentos por meio da mediação dos 

conteúdos. 

 Todavia, ressalta-se que seria ingênuo afirmar que todas as práticas 

realizadas no colégio, a partir do processo formativo, se consolidaram 

enquanto práxis transformadoras. Porém, pode-se apontar que, em um espaço 

curto de tempo de estudo e aperfeiçoamento, muitas ideias impactaram nos 

professores participantes dos Encontros Dialéticos, como foi possível perceber 

no decorrer do texto. As mudanças foram evidenciadas por meio dos diferentes 

procedimentos investigativos que conduziram às alterações nas práticas 

concretizadas na organização do planejamento e na prática desenvolvida em 

sala de aula. 

A pesquisa não termina aqui, pois a partir das experiências e 

aprendizagens construídas, entende-se que é possível continuar a busca por 
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embasamento teórico e novas possibilidades que possam contribuir para a 

consecução de uma práxis transformadora.  
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APÊNCIDE A: Roteiro de Observação 
 
Acompanhar os professores participantes dos Encontros Dialéticos no dia-a-dia 

do colégio observando os seguintes elementos: 

 

1. Prática pedagógica; 

2. Metodologia utilizada; 

3. Elaboração do planejamento; 

4. Desenvolvimento do planejamento; 

5. Acesso à cultura mais elaborada; 

6. Apropriação da Teoria Histórico-Cultural em suas práticas; 

7. Práxis transformadora. 
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APÊNCIDE B: Questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa 
 

DADOS PESSOAIS 
 
Nome: _________________________________________________________ 

Formação: ______________________________________________________ 

Graduação: _____________________________________________________ 

Pós-graduação: __________________________________________________ 

Tempo de atuação como professor: __________________________________ 

Tempo de atuação nesta instituição: __________________________________ 

 
QUESTÕES: 
 
1- O que é práxis? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2- Seu planejamento concebe o ensino como prática pedagógica de uma práxis 
transformadora? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNCIDE C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Estamos realizando uma pesquisa junto ao curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina. Através desta, pretendemos investigar os 

caminhos a serem percorridos para a consecução de uma práxis transformadora no 

contexto escolar da educação básica. Devido à preocupação ética e buscando dar 

significado e valor aos dados coletados pela pesquisa, necessitamos que os 

contribuintes assinem o termo de consentimento. Garantimos o anonimato, bem como 

o uso das informações para fins exclusivamente acadêmicos. Trata-se do Trabalho de 

Conclusão de Curso para finalizar o curso de Pedagogia, desenvolvido por Nathalia 

Martins. 

 Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo, o 

participante poderá receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. 

Qualquer participante poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa em 

qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou 

prejuízo aos mesmos. Em caso de concordância com as considerações expostas, 

solicitamos que assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local 

indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e fica aqui o compromisso 

de notificação do andamento e envio dos resultados desta pesquisa. 

__________________________     ______________________________              

                  Nathalia Martins                     Profª. Ms. Dirce Apª Foletto de Moraes 

                         Pesquisadora                                      Orientadora 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

assino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os 

objetivos e condições da realização da pesquisa, permitindo, também, que os 

resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes. 

 

Assinatura do pesquisado (a) 

 
 


