
XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 
EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Nathalia Martins  

UEL – nathaliamartins92@hotmmail.com;  
Nagela Martins 

UTFPR – nagela.martins@hotmail.com;  
 

Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
Este estudo tem como objetivo apresentar uma experiência realizada na Educação 
Básica, que visou compreender a prática pedagógica e o novo processo formativo 
com base na Teoria Histórico-cultural. A análise preocupou-se com a formação 
humana que propicia aos sujeitos participantes serem ativos com um percurso 
dialético permeados pela mediação. Trata-se de uma pesquisa dialética, com 
delineamento qualitativo. A revisão bibliográfica, a observação e um questionário 
compõem o conjunto de procedimentos investigativos. O cenário da pesquisa foi um 
colégio público de grande porte situado no munícipio de Londrina e os sujeitos da 
pesquisa foram dezessete professores dos 6º e 7º anos e três pedagogas que 
constituíram um grupo, intitulado “Encontros Dialéticos”. Os resultados elucidam que, 
para este grupo, o processo formativo favoreceu a aprendizagem e o repensar sobre 
sua prática pedagógica. Os professores consideraram a experiência favorável porque 
envolveram-se e participaram de maneira efetiva durante a formação, assim 
conseguiram transcender a teoria estudada objetivando os conhecimentos 
apropriados nas práticas desenvolvidas em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Prática pedagógica. Teoria. Prática.  

 
Introdução  
 

Ao estudarmos a história da humanidade pode-se perceber 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 produzir nossa existência, tal situação é o que nos diferencia dos outros animais, 

isto é, o trabalho, (SAVIANI, 2013), o qual se caracteriza como “atividade material e 

não-material transformadora do mundo e do próprio homem. Essa atividade real, 

objetiva, é, ao mesmo tempo, ideal, subjetiva e consciente”. (VÁZQUEZ, 1968, p. 194). 

Desta forma, a pesquisa é impulsionada por problemas advindos da 

prática com isso nos inquietamos com os acontecimentos que permeiam o contexto 

em que estamos inseridos. Todavia, quanto mais nos apropriamos dos conhecimentos 

elaborados, mais percebemos que o conhecimento é multifacetado e acumulado 

historicamente. 
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Assim, o presente estudo está vinculado a um projeto maior intitulado 

“A práxis pedagógica: concretizando possibilidades para a avaliação da 

aprendizagem” da Universidade Estadual de Londrina, visto que, as inquietações que 

desencadearam esta pesquisa foram suscitadas mediante as leituras e discussões 

que fizeram 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 texto evidencia o embasamento teórico que 

fundamentaram a pesquisa, o acompanhamento e ações intervencionistas junto a um 

grupo de professores desenvolvida em um dos seis colégios participantes do projeto 

OBEDUC.  

Ressalta-se que este processo formativo propiciado aos professores 

considerou o momento histórico e as experiências vivenciadas naquele ambiente, o 

qual possibilitou 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. 

 

Objetivo 
 

Apresentar uma experiência realizada na Educação Básica, que visou 

compreender a prática pedagógica e o novo processo formativo com base na Teoria 

Histórico-cultural. 

 

Metodologia 
 

Os pressupostos da pesquisa qualitativa foram selecionados , 

segundo, Silva e Menezes (2005), pois a referida pesquisa acontece quando se 

estabelece uma relação dinâmica entre o mundo do objeto e a subjetividade do 

indivíduo, sendo o ambiente natural à fonte direta para a coleta de dados no qual o 

pesquisar é o instrumento chave, visto que procura investigar e mostrar suposições 

que estão por trás das ações ou eventos, lida com a mostragem dos contextos de uma 
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situação e considera os eventos como parte integrante dos dados primários, ou seja, 

tem como pressuposto analisar as características dos fenômenos e as relações 

estabelecidas entre as variáveis por meio de coleta de dados, questionários e 

observação sistemática, de maneira geral assume a forma de um levantamento.  

A pesquisa de campo contou com a relevante constituição do grupo 

que foi intitulado “Encontros Dialéticos” devido à metodologia que fundamentou o 

trabalho desenvolvido. Os encontros aconteceram uma vez na 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 2018. 

Na pesquisa de campo os procedimentos utilizados foram a 

observação e o questionário, além também da análise documental. 

 

Referencial teórico: Ação docente - teoria e prática 

 

As pesquisas realizadas nos últimos anos têm intensificado a 

necessidade de pensar a prática docente, pois o intenso desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural vem exigindo do professor um repensar sobre seu trabalho. Em 

específico é necessário que o docente compreenda que a educação escolar é uma 

objetivação da esfera da atividade não cotidiana.  

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 de 

maneira mecânica a estrutura social. 

Neste cenário uma das frases mais mencionadas pelos docentes é “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 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, 1999, p. 18). 
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No entanto, ao selecionar um embasamento teórico para a prática 

docente é indispensável analisar os pressupostos filosóficos e epistemológicos desta 

teoria, 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 

qualidades humana. Isso porque as teorias que orientam e embasam as práticas 

pedagógicas tem em sua constituição compreensões de homem, de mundo, de 

sociedade que não são neutras e que se diferenciam e por isso devem ser 

compreendidas quanto a sua opção. 

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

tendo em vista a elaboração e organização 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 à dialética e a Teoria 

Histórico-Cultural com vistas ao Materialismo Histórico e Dialético como eixos 

norteadores da prática docente, pois ambos entendem o ser humano como produtos 

da história e atribuem à educação a responsabilidade de oferecer as condições para 

que o homem efetue a apropriação da cultura produzida pela humanidade e em seu 

bojo articulam que o homem também se torna sujeito histórico, o qual produz 

humanidade. 

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

base teórica da prática docente conforme a proposição deste estudo há necessidade 

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

conceito de dialética o qual trabalharemos em específico com seus significados, 

posteriormente a discussão volta-se 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 a reciprocidade, dialegein significa trocar palavras ou 
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razões, conversar ou discutir. Consequentemente o substantivo dialectike, a arte do 

diálogo, isto é, demonstrar uma tese por meio de argumentação. (FOULQUIÉ, 1976: 

9). 

Isto posto, ressalta-se que os princípios dialéticos perpassaram por 

estudos realizados em diferentes épocas e filósofos dentre estes: Heráclito; Platão; 

Aristóteles; Hegel; Marx e Engels, contudo alguns aspectos particulares são 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, 2004, p. 9). 

No período do Renascimento, a dialética inicia um processo oposto 

ao que foi obrigada a caminhar por muitos séculos, mas, apenas: 

 

[...] 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, 2004, p. 
18). 
 

Nesta perspectiva, o percurso histórico da dialética foi repleto de 

modificações e junto a estas surgem às 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, 2004, p. 61). 

Destarte, este estudo em específico trabalha com a vertente 

materialista 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, e por meio destes há o movimento da mudança, 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, 1977, p. 491). 
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Diante disso, a dialética significa o modo de “[...] pensarmos as 

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

permanente transformação” (KONDER, 2004, p. 8). 

Para tanto, 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, Marx 

e Engels afirmam que “[...] a modificação da natureza constitui a base essencial do 

pensamento humano; e é na medida em que o homem aprendeu a transformar a 

natureza que sua inteligência foi crescendo”. (1977, 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 apresentado pelos teóricos citados significa que o desenvolvimento 

humano está vinculado à movimentação, a transformação, 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 se estima que o homem seja mero reprodutor, e que 

dentro deste sistema 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), 

envolvendo 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 permeia este processo.  

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

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

da hipótese que o ser humano é um ser de natureza histórico e social, o que significa 
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dizer que suas qualidades são aprendidas. Assim, os estudos desenvolvidos por 

Vigotski (1930) e seus colaboradores Leontiev e Luria 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 ao materialismo e à luz desta 

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

educação. Nesta direção, o almejado é uma educação 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. (VIGOTSKI, 1995) 

É necessário também entender que a aprendizagem depende do bom 

ensino, impulsionado pela intencionalidade que considere o desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes este precisa se 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.  

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” (VIGOTSKI apud DUARTE 1999, 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 
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uma natureza social específica e um processo através do qual os educandos 

penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” (VIGOTSKI, 2007, p.100). 

Consequentemente, a relação com o outro é fonte de 

desenvolvimento, pois é neste processo, que há apropriação da experiência humana 

acumulada ao longo da história. Assim, a prática docente encontra-se diretamente 

relacionada a está 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, o contexto em que esse 

desenvolvimento acontece, pois se compreende 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. Dessa 

forma, “o ser humano aprende a ser humano por meio de outros seres humanos, 

quando vivência situações exteriores e, posteriormente, as interioriza, o que ocorre de 

forma mediada” (VIGOTSKI, 2007, p. 225). 

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

eixos norteadores da prática pedagógica, o professor passa a compreender os 

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

qualidades máximas destes estudantes. Nesse sentido, 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. 

 
Resultados e Discussão  

 

Mediante análise documental do referido colégio pesquisado 

constatou-se que a proposta política pedagógica da instituição anuncia que o trabalho 

desenvolvido é norteado “com referencial teórico que pretende oferecer uma 
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educação de qualidade, centrada na libertação das mentes, pois o sujeito só se torna 

ativo em seu meio quando adquire autonomia de pensamento”. (LONDRINA, 2018, p. 

46). 

Entretanto, ao realizar a observação na instituição pode-se perceber 

que na prática a situação não é a mesma que a apresentada no papel, desta maneira, 

utilizamos de duas cenas para ilustrar as relações vividas, muitas outras cenas 

poderiam ser apresentadas para justificar a necessidade da formação no colégio, as 

quais pressupõem práticas que fomentavam a necessidade de pensar sobre a prática, 

de olhar para a prática e entendê-la, para então modificá-la.  

Cena 1: 

Um estudante está sentado em frente à sala da pedagoga em torno 

de 30 minutos. Quando questionamos sobre o que ele está fazendo ali, responde: 

“Estou esperando ela, por que 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 2018). 

Cena 2: 

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 2018). 

Cenas semelhantes a estas aconteciam ao longo do dia, da semana 

e do mês, estas faziam parte do colégio, estavam engendradas em sua organização. 

Todavia, em alguns momentos dos Encontros Dialéticos, 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, como “Não preciso 

de teoria, e sim de coisas práticas” (P.5), “Tenho que aprender coisas já pra usar na 

sala de aula” (P.9). “Não tenho tempo para estudar teoria” (P.14), “Não consigo trazer 

nada da teoria para a prática” (P.16). 

As concepções apresentadas pelos professores encontram-se 

arraigadas de ideologias que realizam um esvaziamento frente ao ensino, que limitam 
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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) 

Desta maneira, no quinto encontro realizou-se um questionário com 

os professores com intuito de verificar se na metade do processo formativo já havia 

alguma alteração na concepção dos professores. Pode-se verificar que, nos 

discursos, algumas alterações começavam a surgir como se pode observar nas falas: 

“Com a leitura dos tenho tido algumas inquietações que 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. 15)”, “Os Encontros Dialéticos tem me feito 

pensar sobre minha aula e agora consigo estabelecer relação entre teoria e prática” 

(P. 17). 

Ressalta-se que neste momento 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, 1999, p. 19). 

Desta maneira, quanto mais às 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 2018 - OBSERVAÇÃO). 

Aos poucos passaram a se sentir mais confiantes e a vontade para 

partilhar experiências e desafios de sua prática, pois os momentos de formação foram 

oportunos para a transformação. Nesta proposta os professores não eram apenas 

expectadores, 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 
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compreensões, concordâncias e discordâncias em relação aos 
discursos dos seus pares e das teorias vinculadas na esfera 
educacional. 

 

Tais afirmações vêm contribuir com 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, visando uma 

práxis que possibilite o desvelar da concepção docente para o desenvolvimento do 

trabalho voltado para a apropriação das máximas qualidades humanas pelos 

estudantes. 

 

Conclusões 

  

Sem a pretensão de encontrar uma panacéia a temática trabalhada, 

ressalta que o processo formativo realizado com os professores por meio dos 

“Encontros Dialéticos” possibilitou constatar que para a consecução de uma prática 

pedagógica enquanto práxis transformadora é preciso que o caminho centre-se no 

estudo, na pesquisa, no pensar e o repensar sobre a prática pedagógica desenvolvida 

em sala de aula, aliada a necessidade de uma teoria e da compreensão da mesma 

como aporte teórico para a prática docente e que concomitantemente almejem uma 

práxis no contexto escolar da Educação Básica. 

Entretanto, com a pesquisa observou-se que não é simples falar em 

mudanças e em transformações na formação de professores, contudo, os Encontros 

Dialéticos foram criando nos professores novas necessidades, ainda que, de forma 

inicial, a apropriação teórica fosse conduzindo tanto a reflexão quanto as práticas mais 

intencionais, no sentido de promover o desenvolvimento humano. Desse modo, o 

trabalho visou valorizar o processo, as suas ações, visando à transformação e dando 

a eles a possibilidade de entenderem e conceberem a prática pedagógica como práxis 

transformadora.  

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 os professores participantes dos 

Encontros Dialéticos, como foi possível perceber no decorrer do texto as mudanças 

foram evidenciadas por meio dos diferentes procedimentos investigativos que 
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conduziram as alterações nas práticas concretizadas na organização do planejamento 

e na prática desenvolvida em sala de aula.  
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