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RESUMO 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender a 

“autoconfrontação” como possibilidade de reflexão e movimento, na atividade 

executada - o estágio.  

Considerando as categorias teóricas e de análise do Materialismo 

Histórico Dialético, e estudos sobre a “atividade”, conforme a teoria da “Clinica 

da Atividade” de Yves Clot, a proposta de estudo está focada na técnica da 

“autoconfrontação” com as alterações propostas pela pesquisadora. 

Duas alunas de pedagogia- estagiárias - são filmadas dando aulas, 

depois, passam pela etapa da autoconfrontação, e assistem trechos de suas 

aulas. A pesquisadora questiona-as sobre suas atividades na sala de aula e 

intervém com propostas, opiniões e questionamentos. 

O enfoque na técnica da autoconfrontação, como possível ferramenta 

na formação inicial de docentes, apoia-se em teóricos que consideram a reflexão 

como principal quesito no processo de formação profissional. 

Na análise das autoconfrontações, o centro de observações é as 

reflexões expressadas pelas estagiárias, os movimentos, mudanças de 

atividades, na comparação entre as autoconfrontações. 

 

Palavras chave:  

1. Atividade docente;  2. Autoconfrontação;  3. Clínica da 

Atividade;  4.  Formação de Professor;  5. Psicologia Sócio Histórica 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this study is to understand the “self-confrontation” as 

a possibility of reflection and movement in the performed activity – the practice 

during the trainee period. 

Considering the theoretical and analytical categories of Dialectical Historical 

Materialism, and studies about the “activity”, according to the theory of Clinical 

Activity by Yves Clot, the study proposition is focused on the “self-confrontation” 

technique, with some changes proposed by this researcher. 

Two pedagogy students (trainees) are recorded while teaching and, 

then, go through the “self-confrontation” stage, in which they watch their own 

practices during the recorded classes. The researcher questions about the 

classes, makes propositions and gives suggestions about those practices. 

The focus on the self-confrontation technique as an appropriate tool 

for the formal education of teachers is based in theories which consider reflection 

as the main part of the professional education process. 

During the analysis of the self-confrontations, the points of observation 

are the reflections expressed by the trainees and their movements, the variations 

of activities, and the comparison between self-confrontations. 

Key Words: 

1. Teaching activity; 2. Self-confrontation; 3. Clinical Activity; 4. Formal 

Education of Teachers; 5. Socio-Historic Psychology 



 

9 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

Introdução           _10 

Cap. I - Considerações sobre categorias do Materialismo Dialético   _16 

Cap. II - Considerações sobre Atividade e teoria da Clínica da Atividade__ 30 

Cap. III - Formação de professores e tempo de estágio  ___ _________ _  _ 52 

Cap. IV - Considerações sobre o método   _ _____  _76 

Cap. V - Análise dos dados        _95 

Cap. VI - Considerações finais      _____  185 

Referências ________________________________________________190 

  

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os temas de“Formação de professores” e as “atividades docentes” 

são motivadores para profissionais da área da educação e também da 

psicologia, pois, ambos configuram-se, continuamente, como desafios para 

estas áreas do conhecimento.  

O desafio posto, nos tempos atuais, refere-se à educação ligada à 

transformação social. Paulo Freire afirma que: 

“O ponto que gostaria de frisar é exatamente o 

da competência dos educadores, eu sempre 

disse, e já faz tempo até, que transformação 

social, radical, é um ato político que 

necessariamente envolve e gera conhecimento. 

[...] A transformação, de um lado gera 
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conhecimento e, do outro demanda 

conhecimento. Não é possível a qualquer 

indivíduo inserir-se num processo de 

transformação social sem entregar-se 

inteiramente a conhecer, como resultado do 

próprio processo de transformar; mas, também, 

ninguém pode se inserir no processo de 

transformar sem ter no mínimo, uma base inicial 

de conhecimento para começar. É um 

movimento dialético porque, de um lado, o 

indivíduo conhece porque praticae, para praticar 

ele precisa conhecer um pouco” (1986, p. 265) 

A formação de professores, que propõem o dialogo do conhecimento 

com a prática e que têm na reflexão do indivíduo, o espaço vital de movimento 

qualitativo, dirige-se para o exercício da docência visando à transformação social 

citada por Freire. 

A trajetória desta pesquisa iniciou-se no contato com estudos sobre a 

atividade docente, ligados ao Programa de Psicologia da Educação, e com o 

envolvimento profissional (da pesquisadora) com professores de Ensino 

Fundamental, Médio e Ensino Superior, especialmente com cursos de 

licenciatura.  

Isto leva a questionar como o Ensino Superior está formando os 

professores para as novas gerações de estudantes, sobretudo, como se 

desenvolvem os estágios. 
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Nos estágios, é possível perceber que a reflexão dos estagiários 

sobre sua prática pode provocar mudanças positivas e pode acontecer a 

desejada união entre teoria e prática, de modo a auxiliar na construção tanto do 

papel e tarefa de um profissional, como na crítica da teoria e do ensino. 

O objetivo principal desta pesquisa é verificar a “autoconfrontação” 

como possibilidade de reflexão e movimento, na atividade executada - o estágio, 

ou seja, pesquisar se e como a autoconfrontação (inspirada na teoria da Clinica 

da Atividade de Yves Clot e com algumas diferenciações propostas pela 

pesquisadora) possibilita reflexões e movimentos da atividade de estágio. 

Esta Introdução também visa a orientar a leitura da tese para alguns 

pontos fundamentais desta pesquisa. Em cada capítulo, a revisão da literatura 

será exposta. 

As “considerações sobre as categorias do Materialismo Dialético” 

focalizam os fundamentos da proposta teórica e metodológica deste trabalho. 

Inicia-se a discussão teórica e metodológica com a apresentação 

sobre o que se  entende por categoria – construtos intelectivos abstratos que 

ajudam na compreensão da realidade social.  

A concepção de homem, também discutida no início, baseia-se no 

Materialismo Histórico Dialético, que se fundamenta na ideia de que o ser 

humano se constitui na relação com os outros homens, com a história e a 

cultura. As categorias da mediação, da historicidade, da totalidade e, por 

consequência, da linguagem, sentido, significado e subjetividade são objetos de 
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abordagem, de modo a apresentarmos os fundamentos da teoria e do método 

utilizados.  

A atividade, como significativa mediação, é ponto chave de reflexão e 

será objeto de um capítulo especial apoiado na teoria da “Clínica da Atividade”, 

de Yves Clot. 

A base do método de Yves Clot está em Vygotski, Oddone, Schwartz, 

Wisner e Le Guillant. Distinguindo-se de uma psicologia clínica do trabalho, Clot 

afirma que a “Clínica da Atividade” visa a “desenvolver a capacidade de agir dos 

trabalhadores sobre eles mesmos e sobre o campo profissional “(2006 a, p. 

101). 

Esta ideia é fundamental para esta pesquisa: focaliza o 

desenvolvimento do profissional, a fim de que este se torne mais capacitado, 

dominando aspectos constitutivos de sua atividade. 

Procura-se distinguir a atividade da tarefa. A tarefa é o que é 

prescrito, o que se deve realizar; a atividade é o que foi realizado e, mais do que 

isso, como o “real da atividade”. 

O foco, nessa pesquisa,está na atividade de estágio obrigatório, nos 

últimos anos do curso de Pedagogia, como um aspecto importante da formação 

inicial dos docentes. 

Salienta-se que o objetivo desta pesquisa refere-se ao procedimento 

de autoconfrontação, abordado em dois tópicos: 1) como é a proposta da 

“Clínica da Atividade” e a experiência de Yves Clot; 2) como será proposto, 

nesta pesquisa, o procedimento de autoconfrontação.  
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A proposta da “Clinica da Atividade” segue alguns procedimentos e 

etapas: 

a) A concepção partilhada das situações a serem analisadas; 

b) A produção de documentos vídeo-gravados; 

c) Autoconfrontação simples; 

d) Autoconfrontação cruzada; 

e) Filtragem da experiência profissional posta em discussão. 

Baseadas na teoria da Clínica da Atividade, propõem-se algumas 

adequações e diversificações nos procedimentos e etapas,em comparação com 

a forma, efetivamente, apresentada por Yves Clot. 

O capítulo III focaliza “a formação de professores e tempo de estágio”, 

conceituando a Formação docente, destacando as contribuições de Paulo Freire, 

dialogando com produções de vários autores, quanto à valorização da prática do 

professor. 

Fez-se necessário focalizar a legislação do Curso de Pedagogia, 

analisando, propostas pedagógicas e cargas horárias, entendendo o estágio 

como uma aproximação concreta da realidade, promovendo o diálogo entre 

teoria e prática, sublinhando que a atividade docente é práxis. 

O IV capítulo trata de “Considerações sobre o método”, apresentando 

as técnicas de obtenção de dados que foram: entrevistas, atividades vídeo-

gravadas, montagem de episódios, autoconfrontações. 

O V Capítulo é o cerne da tese: a análise de dados, a 

autoconfrontação, com as intervenções empreendidas pela pesquisadora, a fim 
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de provocar um processo de reflexão e, consequentemente, um movimento na 

prática  docente das estagiárias. Na 1ª etapa foram seis autoconfrontações, 

gravadas minuciosamente, transcritas e analisadas. Na 2ª etapa de análise, 

foram focalizadas as relações entre as autoconfrontações. Na 3ª etapa, 

consideraram-se aspectos gerais das autoconfrontações.  

Apresentam-se as considerações finais como abertura e desafio para 

outras aplicações da teoria de Clot e contribuições para a prática docente, na 

formação inicial. 

Num momento histórico, em que se alteram as noções de tempo e 

espaço, em que novas identidades sociais se afirmam ou se questionam, em 

que se negam e se anulam as capacidades humanas, e muitas pessoas vêem 

impedidas suas possibilidades de desenvolvimento, a formação inicial e contínua 

do Professor tem prioridade sobre muitas outras metas da Escola e do Ensino 

Superior. 

O estágio, além de ser obrigatório na composição do currículo, tem 

um alcance pedagógico, político e profissional insubstituível. Unido a pesquisas 

cientificas, como veremos, neste trabalho, o “estágio” é visitado e revisitado, e 

convidado a ampliar o conceito de docência como prática de dar aulas. 

Nesse horizonte se orienta nossa pesquisa e o estágio ganha 

importância sobre a formação do professor e as atividades docentes. 

Este trabalho procurou não apresentar conclusões além de suas 

premissas. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CATEGORIAS DO 

MATERIALISMO DIALÉTICO 

 

 

 

Neste capítulo, pretende-se refletir sobre algumas categorias do 

Materialismo Histórico e Dialético, proposta teórica e metodológica que embasa 

esta pesquisa. 

Para iniciar esta discussão, é fundamental destacar o que vem a ser 

categoria, para a abordagem utilizada. Entendemos por categoria aspectos do 

objeto de estudo. Aspectos são delimitações, recortes. Na perspectiva sócio-

histórica, cuja base epistemológica é o Materialismo Dialético, categorias são 

construtos intelectivos abstratos, que auxiliam na compreensão dos movimentos 

e contradições existentes na realidade social. Partindo do empírico e visando a 
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desvendar relações e determinações que o constituem e não estão claras de 

imediato, as categoriasevidenciam aspectos da realidade. Para Marx (1983, 

p.229) “as categorias expressam aspectos fundamentais das relações dos 

homens entre si e com a natureza”. Desta forma, tomamos como ponto de 

partida o empírico, buscando, no entanto, ir além das aparências, para explicar o 

processo de constituição do objeto estudado. Para tal, é fundamental ter clareza 

sobre a concepção de ser humano adotada, assim como das categorias centrais 

do referencial adotado 

Portanto, explicitaremos algumas “categorias teórico metodológicas”, 

como historicidade, mediação, e totalidade. 

Neste capítulo, também abordaremos algumas “categorias de 

análise”. Entendemos que  

as categorias se apresentam [...] como aspectos do 

fenômeno, constituídos a partir do processo, do 

movimento, da gênese deste último. As categorias de 

análise devem dar conta de descrever e explicitar o 

fenômeno estudado em sua totalidade. São 

construções ideais (no plano das ideias) que 

representam a realidade concreta e, como tais, 

carregam o movimento do fenômeno estudado, suas 

contradições e sua historicidade. (Aguiar, 

2001a,p.139)  

Gonçalves (2003, p.62) aponta que, do ponto de vista do Materialismo 

Dialético, categorias de análise são “processos que devem ser apreendidos em 
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seus conteúdos históricos, ideológicos, contraditórios, multideterminados, 

mediados”.  Abordaremos algumas destas categorias como a atividade, 

linguagem, sentido, significado e subjetividade. 

Conforme já enunciado acima, nosso objetivo primeiro é discutir a 

concepção de homem e algumas categorias teóricas que se seguem.  

Para o Materialismo Histórico, a concepção de homem se baseia na 

ideia de que o ser humano se constitui na relação com os outros homens, ou 

seja, é na relação mediada pelos outros seres, por toda a realidade, que se 

constitui a humanização do ser. O homem se humaniza na relação com o mundo 

e, por sua vez, é também mediador do mundo e assim o constitui. O ser humano 

é síntese dialética de múltiplas determinações. 

Na relação com o mundo material, o ser humano é quem o 

transforma. O mundo que precede a existência do homem é transformado por 

ele, e assim, é significado, subjetivado, conhecido pelo homem; desta forma, 

numa relação dialética, as ideias, a vida social, econômica, a maneira de sentir e 

estar dos homens são constituídas pelo mundo material. 

Esta relação dialética é melhor compreendida, via utilização da 

categoria da mediação, que se explicita na articulação  dos “processos pelos 

quais os indivíduos se apropriam da realidade objetiva e possibilitam que um 

pólo constitua o outro” (D’Oliveira, 2007, p.21), como uma conexão dialética de 

tudo que está relacionado  com o fenômeno, orientando um modo de olhar e 

apreender a realidade como totalidade, ou seja, ligando a singularidade e a 

universalidade. Deste modo, podemos entender mediação como um “centro 
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organizador objetivo dessa relação” (singularidade – universalidade), conforme 

afirma Aguiar e Ozella (2006, p. 225). 

A mediação “carrega a materialidade e, sem dúvida, as contradições 

que a compõem, e permite uma apreensão do real que rompe com as 

dicotomias interno-externo, objetivo-subjetivo, significado-sentido, afastando-

nos, assim, de concepções naturalizantes da realidade” (Aguiar e outros, 2009, 

58) 

A relação entre singular, particular e universal, é descrita por Lukács 

(1978, p.106) sendo que o “conhecimento da singularidade não pode ocorrer 

separadamente das suas múltiplas relações com a particularidade e com a 

universalidade” ou seja, o singular, para ser conhecido, deve trazer à luz as 

mediações que o constituem, dessas duas instâncias,  o particular e o universal.  

O universal e o singular, aparentemente opostos, são na verdade, 

uma unidade dialética, que por sua vez, é constituída pela mediação do 

particular. 

Assim, a categoria da mediação possibilita compreender que o ser 

humanoconstituídopela e na particularidade, é ao mesmo tempo singular e 

universal, ou seja, é na sociedade e não no isolamento social que o singular do 

ser se constitui. 

Marx (1978, p.104) já havia exposto que o homem “só pode isolar-se 

em sociedade”, e afirma que o contrário é tão absurdo como o desenvolvimento 

da linguagem sem pessoas que vivam e falem entre si. Neste sentido, Duarte 
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(1993,p.161) afirma que a pessoa é “um ser que só pode individualizar-se em 

sociedade”. 

Desta forma, o indivíduo e a sociedade são indissociados, 

engendram-se, mutuamente, constituindo uma unidade. Vygotski (2004, p. 368) 

explica esta relação afirmando que as pessoas são como “modelos da 

sociedade”, “já que nela se reflete a totalidade das relações sociais”. 

Além das mediações, para compreender o fenômeno é fundamental 

perceber que ele (todo fenômeno) é histórico e deve ser compreendido sob 

esse enfoque. A historicidade é uma categoria chave para uma leitura e análise 

da dinâmica da vida.  

A historicidade abarca dois aspectos principais: em sentido estrito, a 

história vista como história dos homens, entendida como evolução temporal da 

realidade humana e por outro lado, a “dialética geral das coisas”, ou seja, o olhar 

sobre a realidade, baseado no princípio de historicidade, nos leva a 

compreender o movimento intrínseco de tudo que existe na vida humana e 

social; a partir dela percebemos que a análise deve ser sobre os processos, que 

por sua vez são instáveis, contraditórios e não neutros. (Vygotski, 1996)  

Segundo Marx (1978,p.44) o homem “não é apenas ser natural, mas 

ser natural humano, isto é, um ser que é para si próprio e, por isso, ser genérico, 

que enquanto tal deve atuar e confirmar-se tanto em seu ser como em seu 

saber”, ou seja, embora distinta, a natureza e a sociedade, são ambas 

constitutivas do homem, como produto e processo dessa relação. 
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Nesta pesquisa, a perspectiva da historicidade encaminha a análise 

de dados para que a “explicação saia da aparência; que penetre na realidade; 

que apreenda seu processo de constituição, sua historicidade, suas contradições 

e suas determinações”. (Bock e Aguiar, 2003, p 149).  

 Nesse processo de apreensão da realidade, de forma histórica e 

dialética, a categoria totalidade se mostra fundamental.  A categoria totalidade 

contribui para que se apreenda a realidade como conjuntura mediada e 

mediadora dos processos que nela ocorrem. Se não for esse o olhar analítico, 

corre-se o perigo de deslocar ou descolar o homem da totalidade que o constitui. 

O homem e o social constituem-se em um todo, único, contraditório por outro 

lado, sem se misturarem e mantendo suas singularidades. A categoria totalidade 

só pode ser compreendida articulada à particularidade, sendo que vivem uma 

relação constitutiva, uma relação de mediação, que se não considerada, perde-

se a dialeticidade do processo.  

Kahhale e Rosa (2009, p.29) expõem que a categoria da totalidade 

implica uma articulação dialética  

em que a parte e o todo, o singular e o plural 

estão imbricados dialeticamente um no outro; 

não se confundem, mas não existem 

isoladamente, por isso, não são apreendidos 

separadamente. Isso significa que o singular 

expressa dimensões do plural ou do todo que o 

constitui, assim como o todo articula 

dialeticamente todas as possibilidades das 
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singularidades a partir das quais se produz. (in 

Bock e Gonçalves (org), 2009) 

Apresentadas estas categorias metodológicas, passa-se às categorias 

de análise, no caso, próprias da Psicologia Sócia Histórica. Entende-se que a 

explicação de tais categorias é fundamental para a apreensão dos indivíduos, no 

seu movimento constitutivo, para além das aparências. Assim, serão abordas as 

categorias de linguagem, sentido, significado e subjetividade.  

Estas categorias, como construtos teóricos, só podem ser entendidas 

dialética e complementarmente entre si. Para auxiliar na compreensão são 

estudadas e definidas separadamente, porém vale a ressalva de que são 

inseparáveis. 

A linguagem, primordialmente social, é elemento essencial da 

constituição do ser humano na relação com o mundo, ou seja, é pelo sistema 

simbólico da linguagem, que o pensamento e o funcionamento psicológico 

ocorrem. É inegável a relação do pensamento e da linguagem. Para Vygotski 

esta relação é o movimento da palavra ao pensamento e vice-versa.  

[...] Todo pensamento tem um fluxo, um 

desdobramento, em suma, o pensamento cumpre a 

função, executa algum trabalho, resolve alguma 

tarefa. Este fluxo de pensamento se realiza como 

movimento interno, através de uma série de planos, 

como uma transição do pensamento para a palavra e 

da palavra para o pensamento. (2001, p. 409) 
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A construção da linguagem surge à medida que criamos signos e, ao 

mesmo tempo, em que construímos o pensamento. É via signos que o ser 

humano pensa e para tal é necessária a linguagem. 

Para Vygotski esta relação é significativa, pois não somente o 

pensamento é expresso em palavras, mas só existe por meio delas (palavras). 

As palavras são compreendidas, por este Autor, como uma unidade viva de som 

e significado, de forma a conter todas as características básicas do conjunto do 

discurso, como uma generalização. Vale lembrar que para Vygotski a 

generalização é percebida como o significado da palavra, fenômeno do 

pensamento. (2001, p. 398). 

Ainda sobre esta relação do pensamento com a linguagem, passando 

pelo significado, Vygotski afirma que “porque um pensamento não coincide não 

só com a palavra mas também com os significados das palavras é que a 

transição do pensamento para a palavra passa pelo significado” (2001, p. 478). 

Nesta pesquisa, o confronto do sujeito com sua imagem e sua 

linguagem, leva-o a perceber-se como sujeito de linguagem, produtor, neste 

processo, de significados e sentidos. 

Conforme Aguiar (2001a, p. 105), o significado é uma construção 

social. O sujeito está mergulhado num sistema de significações, mediado pela 

linguagem e construído historicamente.  

Na relação significado- linguagem, Murta (2008, p. 36) afirma: 

[...] uma determinada palavra, ela traz consigo 

um determinado significado. Este, além de 
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possibilitar a comunicação entre os indivíduos, 

define um certo modo de organizar o mundo real 

de forma que para alguns objetos esta palavra 

se aplica, e para outros não. 

É percebida certa estabilidade nos significados, pois são construídos 

no decurso da história da humanidade e sempre baseados nas relações dos 

sujeitos com o mundo em que vivem. Porém, as transformações de significados 

ocorrem pelas diversas formas que estes assumem para cada indivíduo 

particular, ou seja, podem variar, dependendo de como os sujeitos os 

interpretam, na situação específica. 

Ampliando, Aguiar e Ozella (2006) recuperam a categoria 

“significado”, relacionando-o com a atividade: 

[...] o homem transforma a natureza e a si 

mesmo na atividade, e é fundamental que se 

entenda que esse processo de produção 

cultural, social e pessoal tem como elemento 

constitutivo os significados. Dessa maneira, a 

atividade humana é sempre significada: o 

homem, no agir humano, realiza uma atividade 

externa e uma interna, e ambas as situações 

(divisão esta somente para fins didáticos) 

operam com os significados.         (p. 226) 



 

25 

 

Vygotski (2001) afirma: “O significado é apenas uma dessas zonas de 

sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais uma 

zona mais estável, uniforme e exata.” (p. 464). 

Iniciamos com a discussão sobre significados, porém o processo de 

significar tem incluso nele o ‘sentido’, conforme já citamos acima. Significado e 

sentido são duas categorias diferentes, que sem perder suas singularidades não 

podem ser compreendidas sem a devida articulação, pois não existe uma sem a 

outra. 

Aguiar (2001a, p.105), explicando a constituição dos sentidos, expõe 

que os sentidos se dão no confronto entre significados sociais vigentes e a 

vivência específica da pessoa, ou seja, um sujeito constitui sentidos, como algo 

“novo”, no movimento dialético com os significados já postos socialmente numa 

experiência única, própria e vital deste sujeito. 

O texto do Programa de Cooperação Acadêmica (Procad, 2008) 

sintetiza:  

[...] O sentido deve ser entendido, portanto, 

como um ato do homem mediado socialmente, 

não sendo, no entanto, nem diretamente 

observável (pois suas possibilidades são 

infinitas) e nem necessariamente consciente. 

Dessa forma, a categoria sentido destaca a 

singularidade historicamente construída, 

enquanto o significado refere-se à parte 

manifesta dos múltiplos sentidos.  
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Os “sentidos” são constituídos no movimento dialético que ocorre 

entre a realidade e as experiências singulares do sujeito, ou seja, a realidade é 

apresentada para o sujeito, que por sua vez, lhe dá um sentido próprio, 

marcando sua singularidade. 

Todos os significados e sentidos produzidos estão articulados, como 

registro psicológico que constitui o indivíduo. A categoria da Subjetividade nos 

ajuda a entender melhor esta articulação. 

A subjetividade seria [...] um sistema não 

fundado sobre invariantes universais que teria 

como unidade central as configurações de 

sentido que integram o atual e o histórico em 

cada momento de ação do sujeito nas diversas 

áreas de sua vida. [...] 

A subjetividade, então, é um sistema em 

desenvolvimento, no qual as novas produções 

de sentidos constituídos nas atividades do 

sujeito influenciaram o sistema de configurações 

da personalidade, não de modo imediato, mas 

de modo mediado nos processos de 

reconfiguração que acompanham a constante 

processualidade dos diferentes sistemas de 

atividades e de relações do sujeito. (Rey, 2005, 

p. 35) 
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Murta (2008, p. 42), ao discorrer sobre a constituição da subjetividade, 

frisa ser um processo complexo que surge da relação dialética entre sociedade, 

sujeito e o outro; isto é, configuração mediada entre subjetivo e objetivo, 

individual e social, interno e externo. 

Podemos assim definir que a subjetividade é um sistema por meio do 

qual a pessoa organiza seu sentir e agir na historicidade de suas relações e 

práticas sociais. Vygotski (2004) refere-se a este tema abordando as relações 

entre as funções psicológicas de modo a formar um todo complexo, o que se 

entende como sistemas. 

Para Soares (2011, p. 56) a subjetividade “é uma organização 

sistêmica em movimento, que atravessa crises, que se renova e, assim, 

constitui-se a partir das mudanças nos espaços sociais, interfuncionais, nos 

quais o individuo atua”.  

Bock e Gonçalves (2005, p. 123) relacionam a subjetividade com a 

história afirmando que  ela é “uma produção histórica que se constitui na relação 

dialética com a realidade objetiva por meio de inúmeras mediações” e, sem 

dúvida, a atividade é uma significativa mediação. 

Neste processo, um sujeito frente a uma atividade, internaliza-a, 

sempre significada, com seu aspecto social, histórico, e ao mesmo tempo, a 

transforma em vivência (com o sentido próprio para ele), ou seja, emum aspecto 

da subjetividade constituinte do sujeito.  

Nesta pesquisa, é ponto chave a reflexão sobre a categoria da 

“atividade”. 
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Na relação social e individual, não podemos deixar de apontar que a 

categoria atividade é essencial para a compreensão do sujeito. A atividade se 

constitui sempre socialmente, constituída pela cultura, por tudo que circunda o 

sujeito, independentemente de ser uma atividade individual, ou até mesmo só 

um pensamento. 

O homem social e individual tem nas suas atividades uma forma de 

estabelecer relações com os outros homens. Na e pela atividade é que o ser 

humano atende às suas necessidades psicológicas, biológicas e sociais, que 

garantem sua sobrevivência. 

Especificamente, a atividade de trabalho, prática e consciente, além 

de produzir formas de subsistência da vida, atua sobre o próprio sujeito da 

atividade, assim como sobre os outros e sobre a natureza, produzindo 

objetivamente a realidade humana material e simbólica (cf. Rossler, 2007). 

Leontiev diz que a atividade pode ser compreendida como o processo 

das transformações entre homem e mundo, ou seja, a atividade “[...] es el nível 

psicológico, esta es la unidade de vida, mediatizada por el reflejo psíquico cuja 

funcion real consiste em que orienta al sujeto em el mundo de los objetos [...]” 

(1979, p.12).  

Murta dialoga com a definição de Vygotski (1996), afirmando que a 

atividade é  

mais do que o simples reflexo ou resposta a um 

estímulo externo. Ela implica, pois, no processo 

de transformação do mundo e do 
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comportamento humano por meio da própria 

relação homem-mundo que se realiza na e pela 

atividade de trabalho. Esta, segundo ele, se 

diferencia dos outros animais por seu caráter 

mediatizado, ou seja, utiliza-se de instrumentos 

psicológicos (sistema de signos linguísticos) e 

instrumentos materiais (pás, faca, prato etc.). 

(2008 p. 27) 

A categoria da subjetividade articulada à categoria atividade ganha 

nova amplitude, vinculando-se ao real, pois a articulação dos sentidos (que 

corresponde à dimensão da subjetividade) se dá na atividade.  

Abordaremos, mais especificamente, esta categoria, no próximo 

capítulo, tendo em vista sua significatividade para esta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE “ATIVIDADE” E  TEORIA DA 

“CLÍNICA DA ATIVIDADE” 

 

 

 

Para esta abordagem, a categoria da atividade tem destaque, por ser 

uma categoria que explica a constituição do ser humano, ou seja, é na atividade 

que a pessoa se constitui e também constitui o mundo. 

Dentro desta perspectiva Marx, Luria, Leontiv, são autores que 

estudam o tema e referenciam a conceituação. 

Como resultado de um desenvolvimento histórico, Marx (1978), 

ressalta que a atividade é produto de muitas revoluções econômicas, e que, o 

homem age sobre a natureza e a modifica, enquanto, ao mesmo tempo e no 

mesmo processo, é modificado e desenvolve faculdades, nele antes não 

evidenciadas. Este processo entre o homem e a natureza é chamado por Marx 

de trabalho. 
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O trabalho mediado pelos instrumentos e pelos outros seres 

humanos, para Marx (1978, p. 237), ocorre nos limites destas ligações sociais, 

ou seja, a produção é uma ação do homem não só sobre a natureza, mas 

engendrada na colaboração com as outras pessoas do entorno e na construção 

social da vida humana. 

Leontiev relaciona a atividade com o objeto, sendo esse aspecto 

constitutivo da atividade, ou seja, é o “caráter objetal”, na conceituação da 

atividade, ela é inseparável de seu objeto. Na pesquisa sobre atividade, o objeto 

faz parte, sendo uma unidade molar, como sistema que visa a orientar o homem 

no mundo dos objetos. A atividade, para Leontiev (1978) não é uma reação, 

como reflexo ou consequência somente biológica (sente frio – procura abrigo), 

mas é um desenvolvimento formado pelas características próprias do sujeito, 

condicionado ao social, cultural e material, no qual vive. 

Duarte (2004, p. 53) corrobora, ao afirmar que a atividade do homem 

se processa por meio das mediações e intencionalidade; relata também, a 

definição, para o processo histórico e coletivo da sua constituição, além da 

transmissão para futuras gerações. Nesse processo se dá a transformação do 

mundo natural em social, tendo em vista que a atividade ocorre nas relações 

sociais existentes, ou seja, o “conjunto da atividade social”. 

Para Luria, a atividade consciente do ser humano o diferencia dos 

animais, pois ela não está relacionada diretamente com as necessidades 

biológicas, mas com complexas relações, denominadas “intelectuais”. Este 

aspecto se evidencia nas reflexões, interpretações, conhecimentos que a pessoa 

adquire de si mesmo, de suas necessidades.  A atividade humana é também 



 

32 

 

marcada por “programas hereditários” e pelas diversas experiências do sujeito, 

no decorrer de sua história em conjunto com toda a história da humanidade. 

(1991, p.70-73) 

Para Vygotski, a atividade é um elemento do sistema psicológico, no 

qual o ser humano transfora conscientemente a natureza, ou seja, um modo 

como as pessoas, intencionalmente, agem concretamente no mundo. Esta ação 

consciente de transformação chama-se trabalho humano. O autor, ao analisar a 

atividade, prioriza a análise dos mediadores constitutivos, possibilitando não só o 

olhar para a ação concreta e consciente, mas para o processo de hominização, 

isso é, a atividade na relação com a constituição do ser humano histórico e 

social. 

A relação atividade e constituição do homem é sintetizada por Aguiar 

e Ozella (2006, p. 225) afirmando que: 

[...] o homem constituído na e pela atividade, ao 

produzir sua forma humana de existência, revela 

– em todas as suas expressões – a historicidade 

social, a ideologia, as relações sociais, o modo 

de produção. Ao mesmo tempo, esse mesmo 

homem expressa a sua singularidade, o novo 

que é capaz de produzir, os significados sociais 

e os sentidos subjetivos. 

Estudiosos da ergonomia francesa, da “Clinica da Atividade”, aqui 

representada por Yves Clot , apontam que a atividade 
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se define pelas operações manuais e 

intelectuais realmente mobilizadas a cada 

instante pelo operador para atingir seus 

objetivos... (2006, p. 24)  

Para Clot, três aspectos marcam a atividade humana: o objetivo da 

ação, ou seja, a “representação consciente do resultado a atingir” ; as técnicas e 

procedimentos de realização e por fim, a “motivação vital da atividade”. (2006, p. 

158) Em outro momento, Clot ressalta que a atividade é “triplamente dirigida e 

não de modo metafórico. Na situação vivida, ela é dirigida não só pelo 

comportamento do sujeito ou dirigida por meio do objeto da tarefa, mas também 

dirigida aos outros” (2006 a, p. 67). Vale a pena ressaltar que o autor explica que 

a atividade tanto é (motivada) como resposta à atividade dos outros como depois 

é dirigida aos outros, para novamente, se tornar provocadora de resposta de 

outros. 

Nesta perspectiva, o objetivo, o processo e a motivação são aspetos 

que o pesquisador deve perseguir para que a atividade seja estudada. Esse 

método, acentuado por Clot, tem base em Vygotski, Ivar Oddone, Yves 

Schwartz, assim como em Wisner (ergonomia) e Le Guillant (psicopatologia do 

trabalho). Estes últimos, segundo Clot, assumem uma posição teórico-

metodológica diferenciando-se da “psicologia do trabalho americana”1 (2006) 

Vygotski embasa o pensamento do Clot. Este, por sua vez, ressalta 

que ele “não é um psicólogo do trabalho, mas, [...] inventou essa ideia grande, a 

                                                           
1
 A diferença é a inversão do objetivo, ou seja, na psicologia do trabalho americana é adaptar o homem ao 

trabalho e da perspectiva francesa (Wisner, le Guillant, Schwartz) é adaptar o trabalho ao homem.  
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qual eu acho muito importante, que é o desenvolvimento do objeto e o método 

da psicologia” (Clot, 2008, p. 68). 

Wisner, ao desenvolver as ideias da ergonomia francesa, baseia-se 

na análise do trabalho em sua “situação real”, ou seja, visa à melhoria / 

transformação desta situação, por meio da compreensão das atividades 

humanas em situação de trabalho, do ponto de vista da ergonomia. 

A relação da ergonomia francesa e a Clinica da atividade se dá pelo 

fato de que ambas buscam, não apenas compreender o trabalho para 

transformá-lo, mas transformá-lo para compreendê-lo (Clot, 2006, p. 137). 

Ivar Oddone desenvolvia seus estudos junto a trabalhadores, 

buscando “como” os trabalhadores sabem. Segundo Clot, esta influência foi 

significativa e a partir dela, se inspirou para desenvolver seu “método”, 

quechama de “Clinica da Atividade”, como forma dos trabalhadores 

desenvolverem “sua capacidade de agir” (Clot, 2006, p. 144-148; 2006a, p.100). 

Diferentemente de uma psicologia clínica do trabalho, Clot (2006a, p. 

101) afirma que a “Clinica da Atividade” visa a “desenvolver a capacidade de agir 

dos trabalhadores sobre eles mesmos e sobre o campo profissional”. Esta ideia 

é importante para esta pesquisa, ou seja, o foco está no próprio 

desenvolvimento do profissional a fim de que este se torne mais capacitado para 

agir profissionalmente, dominando os aspectos constitutivos de sua atividade. 

Os estudos propostos, nesta perspectiva, são focados no que foi realizado e no 

que ainda será possível realizar, apesar de não realizado naquele momento. 
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Clot (2006, p. 115) cita Vygotski afirmando que o “homem está pleno 

de possibilidades não realizadas”  e que neste aspecto, tanto o homem quanto o 

meio estão em contínuo processo de mudança. 

A atividade humana é, para esta perspectiva teórica, tanto um 

processo interno como externo, isto é, tanto atividade psíquica como atividade 

prática, possibilitando, com esta constituição, tanto a transformação da própria 

pessoa como a do objeto/mundo. Desta forma, a atividade se desenvolve assim 

como se desenvolve a pessoa, ambas condicionadas historicamente. Tanto a 

pessoa como a atividade devem ser apreendidas como processos de 

transformação, ou seja, estudar algo na história é considerar o processo de 

mudança. Assim, dialeticamente, na atividade social e histórica, é que o 

pensamento, ações, afetos se constituem e buscam novas possibilidades de 

atuação no mundo. 

Para compreender melhor as ideias de Clot é importante distinguir a 

‘tarefa’ da ‘atividade’; sendo a primeira, o que é prescrito, o que o sujeito sabe 

que deve realizar; e a segunda, o que foi realizado. A atividade pode ser 

entendida como os atos do sujeito ou mais do que isso, mais do que atividade 

realizada, como o “real da atividade”. 

Este termo “real da atividade”, segundo Clot,  

[...] é também aquilo que não se faz, aquilo que 

não se pode fazer, aquilo que se busca fazer 

sem conseguir – os fracassos - aquilo que se 

teria querido e podido fazer, aquilo que se pensa 

ou que se sonha poder fazer alhures. É preciso 
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apresentar a isso [...] aquilo que se faz para não 

fazer aquilo que se tem a fazer ou ainda aquilo 

que se faz sem querer fazer. (2006, p. 116). 

 A base desta idéia se firma no fato de que o ser humano, para esta 

perspectiva teórica, é pleno de possibilidades e a escolha de alguma delas é, 

sem dúvida, mediada e tensionada pelas outras diversas alternativas intrincadas 

na vivência. As alternativas que não foram realizadas (escolhidas) tencionam, 

algumas com tal força, que é como se efetivamente fossem escolhidas, pois é 

um constitutivo da atividade realizada.  

Para que uma atividade específica seja estudada é fundamental que 

se observe o conjunto de regras que um meio social determinado sugere, 

convida, indica.  Isso chama-se de gênero na teoria da “Clinica da Atividade”. 

Gênero refere-se a um modo de instrumentalizar a ação, carregando as 

incongruências do local, ou seja, o gênero é definido como um  

sistema aberto de regras impessoais, não 

escritas, que definem, num meio dado, o uso dos 

objetos e o intercâmbio entre as pessoas; uma 

forma de rascunho social que esboça as 

relações dos homens entre si para agir sobre o 

mundo. (Clot, 2006, p. 50) 

É uma categoria que ajuda a entender o específico do lugar, suas 

relações, suas intenções. Nesta perspectiva, o gênero indicará algo ligado à 

atividade profissional, como regras próprias da profissão.  
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Por serem regras, o “gênero” pode ser confundido com algo imutável, 

mas não é. Gênero se refere a uma construção social e, ao mesmo tempo, a um 

elemento que constitui o social; é o social e o simbólico que estabelecem as 

regras não escritas (porém explícitas) e não imutáveis.  

O gênero se explicita por diversas formas; pelas ações do coletivo, 

pelas prescrições, como memória de um grupo. O gênero nos ajuda a desvelar a 

historicidade das atividades; mostra as articulações de um conjunto de ações e 

processos, é como uma parte localizada da totalidade. O gênero é sempre 

apreendido na ação. Fica claro que não podemos entender a atividade 

individual, sem perceber a mediação do gênero. 

Por outro lado, dialeticamente, não podemos desconsiderar que o 

gênero também é constituído pelo que é individual em cada sujeito, como o 

estilo pessoal. 

Assim, o estilo é entendido como participante da renovação do 

gênero, como esforço de emancipação do sujeito. Pela ação dos “sentidos”, na 

subjetivação do gênero é que sempre se cria o estilo. Ele (o estilo) se expressa 

nas ações e traz em si uma possibilidade do novo, mas pode ser somente uma 

apropriação do gênero, porém só se configurará como tal (único), no processo 

de apropriação do gênero e da totalidade histórica.   

O estilo retira ou liberta o profissional do gênero, “não negando este 

último, não contra ele, mas graças a ele, usando seus recursos, suas variantes, 

em outros termos, por meio de seu desenvolvimento, impelindo-o a renovar-se. 

[...]” (Clot, 2006, p. 41) 
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Nesta pesquisa, estes conceitos se articulam, tendo como objetivo 

principal verificar como a “autoconfrontação” possibilita reflexões e movimentos 

de transformação das atividades de docência, de estagiárias de pedagogia. Vale 

explicar melhor este objetivo: a proposta é de, ao aplicar a técnica denominada 

autoconfrontação (que será explicada mais adiante), verificar as 

reflexõesproduzidas pelos estagiários, sobre a atividade prática deles, em sala 

de aula; e os movimentos ocorridos no processo de uma sequência de 

autoconfrontações, visando a apreender a reflexão própria da autoconfrontação, 

as possibilidades de relação, movimentos, modificações, alterações na forma do 

estagiário falar e executar a atividade profissional da docência, ainda em período 

de estágio. 

Como foi explicado, sobre a categoria atividade, entende-se que tanto 

a reflexão verbalizada sobre o que o estagiário vivenciou ou refletiu acerca de 

seu desempenho na atividade vídeo-gravada, como a própria atividade em si, 

serão consideradas atividades – objetos de observação e análise.  

Esta reflexão, provocada pela pesquisadora, poderá ou não impactar 

a forma desse estagiário compreender e efetivamente exercer a “atividade de 

docência”2; isto é o que  será verificado por meio da análise da sequência de 

filmagens e de autoconfrontações acerca da atividade de docência. 

O foco está na atividade de estágio obrigatório, dos últimos anos do 

curso de Pedagogia, como um aspecto importante da formação inicial de 

docentes. 

                                                           
2
 Lembrando que, este trabalho, entende como “atividade de docência” a atividade do estagiário na 

condução de sala de aula, com objetivo de ensino-aprendizagem. 
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Dado que o objetivo desta pesquisa refere-se ao procedimento da 

autoconfrontação, a seguir nos deteremos na explicação deste procedimento. 

Abordaremos o assunto, em dois tópicos: o primeiro mais teórico, sobre a 

proposta de Yves Clot e o segundo mais prático, quando explicitaremos a forma 

como adequaremos a proposta de Yves Clot à realidade pesquisada, ou seja:  

A. como é a Proposta da Clinica da Atividade e a experiência de Yves 

Clot, sobretudo sobre o procedimento da autoconfrontação; 

B. como será proposto este procedimento. 

 

A. Proposta da Clinica da Atividade e as experiências de Yves 

Clot 

Esta proposta é muito mais uma sequência de procedimentos com um 

tipo de co-analise do que um método. Clot (2006, p. 127-129) explica a “clinica 

da atividade” assim: 

[...] muitos dos resultados de nossas pesquisas 

acima apresentadas são inseparáveis da 

elaboração em andamento desse método de 

análise do trabalho. Trata-se de uma senda que 

mal se começa a trilhar, mas apresenta 

resultados sobremodo estimulantes. Pudemos 

chegar à convicção de que a análise do trabalho 

que praticamos é uma ‘psicologia plena’, uma 

psicologia do desenvolvimento da ação. [...] 
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Seria possível defini-la numa primeira 

aproximação como uma clinica da atividade 

fundada em formas diferenciadas de co-análise 

do trabalho. (p. 127) 

Mas adiante, esclarecendo esta ideia, Clot afirma que a análise 

psicológica do trabalho é sempre análise de um sujeito ou de vários, numa 

situação ou num meio, ou seja,a verificação de como os sujeitos lidam com as 

dificuldades pelas quais passam e as soluções encontradas (cf. Clot, p.127 – 

129). 

Explicitando os procedimentos sobre as pesquisas, com as ideias da 

Clinica da Atividade, afirma: 

Acentuemos que se trata aqui de instrumento e 

de gênero no sentido exato que se mantém em 

nossa problemática, isto é, não de um método a 

aplicar mas de uma metodologia de co-análise, 

re-concebida com eles, a cada vez singular, mas 

não obstante atendendo às expectativas 

científicas que são as nossas. (Clot, 2006,p. 

129)  

A proposta da Clinica da Atividade segue alguns procedimentos e 

etapas: 

A. “Concepção partilhada das situações a serem analisadas”. É o 

momento no qual o pesquisadordeve observar, aproximar-se das concepções 
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evocadas pela atividade envolvida na pesquisa. Nas pesquisas desenvolvidas 

por Yves Clot, o pesquisador não tem conhecimentos específicos da área 

pesquisada, no entanto, uma etapa necessária é adquirir o que se chama nesta 

teoria de “concepção partilhada”, ou seja, o pesquisador precisa saber 

basicamente os objetivos, fatos, eventos que ocorrem nesta atividade 

pesquisada. 

Produção de documentos vídeogravados. Vídeos das atividades e  

sobretudo vídeos da autoconfrontação simples (sujeito / pesquisador / imagem) 

e cruzada (dois sujeitos /pesquisador / imagem). As atividades do (s) sujeito(s) 

da pesquisa são filmadas e são a base para a reflexão / confronto (auto-

confrontação) do sujeito consigo mesmo e com seus pares. A etapa da 

autoconfrontação também deve ser filmada e é a base para a análise do 

pesquisador como auxílio nas etapas seguintes de novas autoconfrontações. 

Várias filmagens da atividade podem ser descartadas por não abordarem o foco 

central da atividade ou não terem as características adequadas para compor um 

trecho possível de análise. Estes trechos são aqui denominados de episódios3.  

Este nome dado por Murta (2008) e por Aguiar e Davis (prelo) são o resultado de 

uma edição de imagens convergentes ao tema que se deseja abordar.  Para a 

teoria da Clínica da atividade, o pesquisador encontra os trechos que sejam 

exemplares da atividade desenvolvida pelo profissional pesquisado.  

Diversos estudiosos4 sobre métodos de pesquisa apontam as 

vídeogravações como procedimento que propicia a participação do sujeito na 

análise, que enriquece as descobertas da pesquisa. A possibilidade de rever os 
                                                           
3
 Abordaremos adiante os critérios para a seleção dos episódios  

4 André, 1995 (p. 108), 2002 (p. 118-120); Góes, 2000 (p. 6); Carvalho e Gonçalves, 2000 (p. 72-
74) 
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vídeos e confrontar diferentes interpretações favorece aproximações mais 

refinadas, do objeto pesquisado. As imagens causam impactos e criam a 

oportunidade de reflexão sobre as ações do sujeito gravado. 

B. Autoconfrontação.  É um procedimento de confronto do sujeito com 

a filmagem dele mesmo. Clot (2001, p. 20-22; 2006, p.134- 135) apresenta a 

técnica de autoconfrontação que tem por objetivo a reflexão dos sujeitos 

filmados sobre sua própria atividade. Caracteriza-se por ser uma “atividade em 

si, em que o trabalhador descreve sua situação de trabalho para o pesquisador”. 

Ocorre junto com o pesquisador que apresenta as vídeo-gravações realizadas e 

reflete sobre alguns aspectos previamente elencados, os “episódios. A reflexão 

ocorre como uma re-descrição da atividade, porém, não é só a mera explicação, 

mas a busca do que está por trás do observado. É uma forma de interação entre 

o sujeito, a imagem e o pesquisador. É o momento no qual o sujeito fala sobre o 

que fez, o que poderia ter realizado, o que previa realizar e ouve, do 

pesquisador, questionamentos para esclarecer o que foi dito.(cf. Aguiar e Davis, 

2008) O sujeito da pesquisa é grande colaborador para que a autoconfrontação 

se realize, ou seja, o personagem central é o próprio sujeito que se dispõe a 

participar do processo, assistindo aos episódios e falando de suas reflexões, de 

sua atividade. Por fim, Clot (2006 a, p.5) ao expor sobre como ocorre este 

processo afirma que “o pensamento se desenvolve na discussão, na 

confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do pensamento”, ou seja, o 

sujeito é confrontado com sua imagem e com o pesquisador (que é uma 

mediação deste processo na medida em que, além de estar presente, faz 

perguntas, conjecturas, faz comentários sobre sua atividade), de forma que ao 

elaborar a descrição de sua atividade (frente ao visto na filmagem) passa por 
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controvérsias, como uma crise. A autoconfrontação também é gravada para uma 

nova análise. 

C. Autoconfrontação Cruzada. Também utilizada por Clot na Clínica 

da Atividade, é o momento no qual uma terceira pessoa assiste a filmagem e 

emite seus comentários. Escolhe-se um colega de atividade que tenha 

condições de tecer alguma análise sobre o vídeo. Cria-se um diálogo do sujeito 

que foi gravado com os comentários da terceira pessoa. Clot (2006, p. 135-136) 

aponta que a autoconfrontação cruzada complementa a autoconfrontação 

simples(com o próprio sujeito) possibilitando mudanças significativas a partir da 

primeira análise. A opinião da pessoa escolhida para participar também 

relaciona as imagens com suas experiências e “dá um acesso diferente ao real 

da atividade”.  

D. “Filtragens da experiência profissional posta em discussão”. É 

efetivamente um tempo de co-análise. “Nesta última fase, [...] estabelece-se um  

ciclo entre aquilo que os trabalhadores fazem, 

aquilo que eles dizem daquilo que eles fazem e, 

por fim, aquilo que eles fazem daquilo que eles 

dizem. Nesse processo de análise, a atividade 

dirigida ‘ em si’ torna-se uma atividade dirigida 

‘para si’.”  (p. 136) 

 Para Clot, um aspecto significativo é o pesquisador ser alguém que 

tenha certo afastamento da atividade, para que haja uma diferenciação do 

discurso da confrontação simples com a cruzada. Clot relata: 
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Não se poderia dizer melhor a que ponto o 

destinatário da verbalização é constitutivo dos 

conteúdos desta. [...] É por isso que se impõe, a 

nosso ver, a presença de um “não-especialista” 

na tarefa cuja “ingenuidade profissional” possa 

criar um obstáculo a essa cumplicidade, 

revelando paradoxalmente a utilidade da 

convivência entre especialistas quando não 

deixada a si mesmo. (2006, p. 138) 

A verbalização sobre as imagens é, para esta teoria, claramente 

diferenciada; o interlocutor, ou seja, na autoconfrontação simples, o pesquisador 

que pouco ou quase nada entende da atividade em questão ou na 

autoconfrontação cruzada, com um par de profissão, que apresenta 

cumplicidade na atividade. Esta diferença da verbalização é chave importante 

para a análise dos dados.  

A verbalização do sujeito está diretamente relacionada com o 

interlocutor (pesquisador ou par), de forma apossibilitar “um acesso diferente ao 

real da atividade” (2006,p.135), isto é, a fala do sujeito  considera não somente o 

objeto (a situação filmada), mas também o interlocutor. Este interfere, quando 

reconhecido por suas experiências, conhecimentos ou ingenuidades sobre a 

atividade profissional em questão. 

Ainda sobre a autoconfrontação, Clot esclarece que a 

autoconfrontação simples é orientada por um pesquisador, seja psicólogo ou 

não. Trata-se, basicamente, do trabalhador descrever sua situação de trabalho 
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para o pesquisador; a autoconfrontação cruzada amplia a possibilidade de 

compreensão da atividade, tendo em vista a mudança de enfoque da 

verbalização (conforme exposto acima) já que houve a presença do par, como 

interlocutor qualificado para a compreensão da atividade. A autoconfrontação 

cruzada é também explicada por Clot como uma “prova do poder de um tal 

fenômeno (referindo-se ao que foi dito na autoconfrontação simples) [...], isto é, 

quando se retoma à análise em comum da mesma gravação em vídeo com um 

especialista do domínio (campo) [...].” (p. 135), ou seja, utilizando-se do mesmo 

vídeo, primeiramente, para exploração na autoconfrontação simples e, 

posteriormente, na cruzada. 

 

B. Proposta da Clinica da Atividade explorada nesta pesquisa.  

Retomamos aspectos do objetivo para melhor esclarecer os 

procedimentos propostos: pretende-se verificar como as autoconfrontações 

podem ser ferramentas que propiciem reflexões sobre a atividade de estágio, de 

modo a modificar a atividade de docência ainda no tempo de estágio. 

Tendo como centro da pesquisa a autoconfrontação, partir-se-á para 

retomar os pontos principais da proposta de Clot e apresentar as propostas de 

alteração do original, neste estudo.  

A estratégia parte da vídeo-gravação da atividade de estágio e da 

autoconfrontação. Esta última entendida como o processo no qual as atividades 

são analisadas pelo pesquisador, pelo próprio sujeito pesquisado e por parceiros 

da mesma atividade. Esta forma de análise permite a troca de explicações e de 
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conhecimentos para que se tenha maior acesso ao que está constituindo a 

atividade e como isso se articula com a prática, no período de formação inicial 

do docente. 

A imagem gravada é o suporte da observação. As situações de 

atividades de aulas executadas pelos estagiários são gravadas em vídeo e, em 

seguida, alguns episódios são separados, a fim de serem exibidos e discutidos 

com as próprias estagiárias, sujeitos desta pesquisa. 

As imagens em sala de aula foram feitas por uma câmera posta no 

fundo da sala e sem a presença da pesquisadora. Isto pelo fato de que a 

pesquisadora, sendo da mesma área de atuação da estagiária, poderia ser fator 

intimidador. 

Nesta investigação, a pesquisadora atua profissionalmente na área da 

educação, o mesmo campo de pesquisa dos sujeitos pesquisados. Devemos ter 

clareza de que nos distanciamos da proposta de Clot, neste ponto, e que isso 

será analisado nos dados e na própria utilização da técnica. Acreditamos que 

isso será possível sem prejuízo do objetivo central do procedimento, ou seja, 

sem que o objetivo da autoconfrontação seja alterado. 

Após a filmagem das atividades das estagiárias em sala de aula, 

passamos para a etapa da escolha dos episódios. O recorte do vídeogravado 

favorece a garantia do foco da pesquisa. Devem ser priorizadas as relações 

intersubjetivas e as ações mais significativas para o objetivo da pesquisa. Busca-

se, nesta etapa, identificar temáticas que possam ser abordadas nas 

autoconfrontações. Por exemplo, uma estagiária ao executar a atividade de 
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docência em uma sala, inicia uma atividade de leitura coletiva (cada parágrafo 

do texto lido por um determinado aluno) e no decorrer do texto interrompe a 

leitura e fica discutindo com as crianças qual será a sequência dos alunos para 

lerem. A forma de conduzir o processo de leitura coletiva pode ser uma temática 

abordada nas autoconfrontações. Outro exemplo, é a temática da organização 

do tempo da aula, identificada na filmagem como tempo de sobra ou menor do 

que o necessário, para que os alunos efetuem a atividade proposta pela 

estagiária. 

Quantoaos episódios, propôs-se que a pesquisadora fosse a 

responsável pela escolha dos episódios que foram exibidos na sessão da 

autoconfrontação. Em algum momento das autoconfrontações, perguntou-se, às 

estagiárias, se teriam algum trecho da aula que gostariam de rever e discutir, 

desta forma, deixou-se que o sujeito pesquisado apontasse qual parte vídeo-

gravada deveria ser analisada. Esteprocedimento é semelhante ao modo 

indicado pela “Clínica da Atividade”, exceto quanto à possibilidade do sujeito 

escolher o trecho da filmagem. 

Na etapa seguinte, a autoconfrontação foi realizada, com algumas 

diferenças da proposta de Clot.  

A autoconfrontação, nesta pesquisa, ocorreu sempre entre a 

pesquisadora e duas estagiárias, que são os sujeitos da pesquisa. Nas sessões 

de autoconfrontação analisou-se, primeiramente um episódio de uma estagiária 

e depois da outra. Algumas vezes os episódios, das duas, foram comparados e 

analisados conjuntamente. 
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Não foi realizada uma “autoconfrontação simples” (só o pesquisador e 

um sujeito), conforme a proposta da Clínica da Atividade, sobretudo por três 

fatores: primeiramente, porque um dos objetivos da autoconfrontação simples é 

o pesquisador compreender melhor a atividade pesquisada, pois o procedimento 

solicita do sujeito uma descrição do que foi filmado e uma explicação detalhada 

dos passo dados pelo sujeito em sua atividade profissional, decorrendo daí os 

objetivos e consequências esperadas da atividade. No nosso caso, a 

pesquisadora tem familiaridade com a atividade docente; uma descrição do que 

já foi visto no vídeo, poderia ser um tempo gasto, inutilmente. 

 Um segundo aspecto é a real disponibilidade de tempo dos sujeitos 

para serem gravados. A pesquisa propõe a filmagem e as sessões de 

autoconfrontação em curto espaço de tempo (em uma semana), seguindo-se por 

dois ou três meses. Para as estagiárias participarem da filmagem em sala de 

aula, de uma sessão de autoconfrontação simples e depois cruzada, em cada 

semana, não era viável e elas, não aceitariam participar da pesquisa. 

Por fim, na proposta dos cursos de Pedagogia, há o espaço para, 

coletivamente, ocorrer uma supervisão dos estágios. A autoconfrontação coletiva 

seria a proposta mais próxima da realidade encontrada nos Cursos, atualmente. 

Não ocorreu diretamente uma “autoconfrontação cruzada”, 

especificamente, como na proposta original da teoria que nos inspira. A 

autoconfrontação cruzada é uma conversa entre os pares da mesma profissão, 

sendo que ambos tenham condições para questionar a atividade apresentada 

em vídeo no decorrer da sessão. Nesta proposta, o pesquisador é um mediador 

da discussão entre os pares.  



 

49 

 

A autoconfrontação que efetivamente ocorreu, nem qualificada como 

“simples” ou “cruzada”, foi um misto entre os dois tipos citados. Na sessão de 

autoconfrontação, nesta pesquisa, utilizou-se, em parte, a sequência proposta 

pela “Clinica da Atividade”, na medida em que a pesquisadora, iniciou a 

autoconfrontação solicitando, primeiramente, que os sujeitos descrevessem o 

que fizeram, explicassem suas atividades, mantendo, mesmo que 

resumidamente, a proposta da “autoconfrontação- simples”, como uma etapa de 

descrição. Seguiu-se a reflexão já na forma de comentários e questionamentos 

(feitos pela pesquisadora) e não pela outra estagiária, formato inspirado na 

“autoconfrontação cruzada”, já que a outra estagiária não tinha somente o papel 

de ser um par qualificado, mas também a seu tempo, era um sujeito da 

pesquisa. A pesquisadora fez comentários a partir de conhecimentos que possui 

sobre o tema, algumas vezes fazendo, um pouco, o papel do “par qualificado” da 

autoconfrontação cruzada. 

Em todo o tempo, solicitou-se que o par (duas estagiárias) fizesse 

suas observações, esclarecesse possíveis dúvidas e partilhasse opiniões, e ou 

críticas sobre a atividade da colega. A pesquisadora apontou questões para 

serem refletidas, discutidas e observadas pelos participantes, num formato de 

diálogo, visando a alcançar a cumplicidade, proposta por Clot, na 

autoconfrontação. Esta relação será alvo de análise mais adiante. 

Temos outro diferencial nesta pesquisa: o fato de não trabalharmos 

com profissionais já na vida ativa, mas em formação inicial.  As pesquisas até 

agora publicadas por Clot e outros que estudam a Clinica da Atividade apoiam-

se em trabalhos com profissionais já formados, no ramo. Se este aspecto 
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interfere ou não na técnica de autoconfrontação é uma questão para ser 

analisada. 

Por fim, pretende-se retomar o objetivo da autoconfrontação, segundo 

a proposta da Clinica da Atividade. Para Clot, a autoconfrontação é a proposta 

de “deixar ao trabalhador a possibilidade de ele mesmo afetar e controlar a 

psicologia do trabalho mediante formas de cooperação entre eles, como a co-

análise5 do trabalho, que é o dispositivo de transformação” (2006 a, 100), ou 

seja, é uma técnica que visa a levar o sujeito a observar (via imagens vídeo-

gravadas) suas atividades objetivando “restaurar o seu potencial de ação sobre 

a realidade”; em outras palavras, visa não só a apreender a relação entre 

atividade prescrita e atividade realizada (atividade objetiva), mas também a 

dimensão subjetiva da atividade, aquilo que Clot (2006) chama de “real da 

atividade”. 

A autoconfrontação é a técnica central da Clinica da Atividade que 

tem como objetivo maior desenvolver a capacidade de pensar, agir, transformar 

a própria atividade, a partir da confrontação com o que se realizou. Esta ideia, 

para Clot, é a síntese da psicologia do trabalho, a qual ele descreve assim: “a 

análise do trabalho que praticamos é uma “psicologia plena”, uma psicologia do 

desenvolvimento da ação”. 

Cunha, Gil Mata e Correia (2006, p. 25) afirmam que a técnica da 

apresentação da atividade, previamente, vídeo-gravada, contribui “para o 

processo de transformação das situações de trabalho ao desencadear a 
                                                           
5A ideia de co-análise é encontrada nos escritos de Oddone, ligada a “comunidade científica 
ampliada”, como um grupo que visa a contribuir em um projeto na fase de análise 
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produção de conhecimentos fundamentais para a proposta de novas soluções, 

de medidas preventivas, de modificações ao nível da organização do trabalho”, 

ou seja, apesar de os eventos vídeo-gravados não revelarem por si a realidade e 

nem trazerem à luz novas soluções, é meio para o processo de transformação 

ocorrer, tendo como pano de fundo as reflexões derivadas deste confronto.  

Para Clot,(2006, p 130-133) a melhor explicação do seu interesse por 

uma metodologia é ir “além de uma psicologia estritamente compreensiva e de 

uma psicologia explicativa e preditiva”. O autor complementa que a sua proposta 

parte da ideia de que “a análise associa explicação e compreensão” e, assim, 

alcança o objetivo desejado.  

A análise é fundamental nesta teoria e é assim, explicada por Clot: 

“ao se transformarem em linguagem, as atividades se reorganizam e se 

modificam. A linguagem graças à qual o sujeito se dirige a seu interlocutor no 

intercâmbio que constitui o comentário de sua atividade retorna sobre o objeto 

analisado os efeitos desse intercâmbio” (2006, p. 141). 

Nestas afirmações sobre o objetivo e a forma de encaminhamento da 

proposta metodológica da Clinica da Atividade, ressaltam-se as exposições 

relacionadas com a possibilidade de desenvolvimento, de reorganização, de 

transformação das atividades. Este aspecto será abordado na análise dos dados 

desta pesquisa. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E  

 TEMPO DE ESTÁGIO 

 

 

 

Neste capítulo, pretende-se abordar a conceituação sobre a Formação de 

Docentes, de forma geral e depois articular com a proposta do curso de 

Pedagogia, sua legislação e as pesquisas sobre a área. 

 

a. Conceituação sobre “Formação Docente” 

O tema é amplo, polissêmico e recorrente, abrangendo tanto a formação 

docente inicial (os que se preparam para serem professores), como a formação 

continuada (os que já atuam como professor). 

Fazendo um percurso através de autores que se dedicam a essa 

formação e a focalizaram em seus escritos temos que destacar a figura de Paulo 
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Freire, educador brasileiro, pedagogo e filósofo, conhecido em todo o mundo, 

referência quase obrigatória na área da educação, sobretudo, na educação 

popular.  

Paulo Freire contribuiu, enormemente, para o exercício consciente e 

crítico da profissão docente. Tal exercício é uma tarefa política, no seu mais 

amplo e fecundo sentido. Refletir sobre sua ação no mundo e para o mundo leva 

o docente a assumir sua identidade, única e insubstituível. 

Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 

associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu 

estar no mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhe são 

impostos pelo próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz de 

compromisso. É um ser imerso no mundo, no seu estar, adaptado a ele e sem 

ter dele consciência.(Freire, 2007, p. 16) 

O exercício da docência exige o desenvolvimento do olhar profundo 

sobre a realidade, em que se insere: a reflexão. 

O professor não pode ser um mero aplicador de técnicas e receitas, 

abrindo mão de sua autonomia e criticidade, assumindo sempre o saber e o 

fazer de “outros”. Seu trabalho se torna frágil, transformando-se num aplicador 

de “pacotes”. É preciso investir em como o professor constitui seu conhecimento, 

amplia suas reflexões, valida suas experiências nos diversos contextos de sua 

prática pedagógica, se quisermos avançar na formação inicial e permanente dos 

professores. 
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A integração ao seu contexto, resultante de estar 

não apenas nele, mas com ele, e não a simples 

adaptação, acomodação ou ajustamento, 

comportamento próprio da esfera dos contatos, 

ou sintoma de sua desumanização, implica em 

que, tanto a visão de si mesmo, como a do 

mundo não pode absolutizar-se, fazendo-o 

sentir-se um desgarrado e suspenso ou levando-

o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas 

se acha. A sua integração o enraíza [...] Daí que 

a massificação implique no desenraizamento do 

homem. (Freire, 1989, p. 42) 

Necessário se torna, cada vez mais, criar cenários variados de 

formação docente com o foco na diversidade de práticas pedagógicas, 

multiplicando possibilidades para que o professor estabeleça conexões entre 

instituições, saberes e sujeitos conscientes e críticos. 

As ações de formação não podem ser desarticuladas e segregadas. 

Isto inviabiliza pensar a educação em sua totalidade, impedindo uma reflexão 

crítica sobre aspectos fundamentais da prática pedagógica. 

A formação inicial ou continuada tem de ser voltada para o professor 

reflexivo, tendo como espaço privilegiado para a ação formadora, o seu 

cotidiano. É importante que a prática reflexiva se volte para a identificação dos 

problemas do cotidiano escolar.  
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Essas ideias baseadas nas contribuições de Paulo Freire podem 

dialogar com produções de vários autores, no tocante à valorização da prática 

do professor. Faz-se importante, apontar as ideias desses autores. 

Tardif (2000,2005) contextualiza a formação do professor e a 

valorização da prática nesse processo, afirmando que as bases teóricas e as 

práticas educativas são conhecimentos constituídos em um processo contínuo; 

Alarcão (2002,1996) trabalha o conceito de prática reflexiva, tendo como ideia 

central o rever do e no cotidiano, do professor, seu fazer pedagógico; Schon 

(1992), assim como Alarcão, discute sobre como ocorre a formação do professor 

reflexivo colocando em evidência também o trabalho do dia a dia nos espaços 

educativos; Nóvoa (1992,1995, 2009) aponta para as práticas de formação 

focadas: na diversidade de modelos, mantendo o foco nas práticas pedagógicas, 

e na valorização do saber do próprio docente, elaborado, re-pensado por ele 

mesmo à luz de suas experiências. 

Pensando a formação docente relacionando o valor da prática, 

autores como Arroyo (2004, 2009), Brzezinski e Garrido (2000), Gatti e Barreto 

(2009) e Vieira Pinto (1982) defendem como ponto central para a formação, a 

necessidade da reflexão crítica sobre o fazer. Freire (1997, p. 43) articulando 

com estas ideias, afirma que “na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje, ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática”. 

Refletir criticamente exige superar dicotomias que podem ser 

encontradas em propostas de formação rígidas, com ações planejadas em 
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busca de uma uniformidade da prática profissional, desconectadas do cotidiano 

e não concebidas com o foco da totalidade e da mediação na constituição da 

prática. A formação do profissional crítico e criativo nos aponta para um 

processo formativo que valorize e estimule a autonomia docente. 

Salientar a importância de Paulo Freire nas contribuições sobre a 

formação dos professores, é também por que sua teoria contribui para pensar a 

formação como processo inicial e permanente, em que o sujeito se coloca ativo 

em relação ao seu pensar e fazer. 

Na formação de professores, são importantes as ações que se pautem no 

conhecimento da realidade, na reflexão sobre o saber docente e seu cotidiano, 

com seus conflitos e limites. 

Mas como não há homens sem mundo, sem 

realidade, o movimento parte das relações 

homem-mundo. Daí que este ponto de partida 

esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu 

agora que constituem a situação em que se 

encontram ora imersos, ora emersos, ora 

insertados. (Freire, 2005, p. 85) 
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b) Curso de Pedagogia e sua legislação: espaço de formação inicial 

 A história do curso de Pedagogia, a legislação, especializações, lutas 

e conquistas são descritas por diversos autores6, de forma abrangente, 

auxiliando pesquisas na área. Como não é o enfoque desta pesquisa, não 

aprofundaremos este levantamento do ponto de vista histórico. 

Vale a pena fazer alguma análise da legislação atual, a resolução do 

Conselho Nacional de Educação nº 1, de 15 de maio de 2006, pois constitui uma 

base para a concepção dos cursos de Pedagogia e da iniciação da profissão 

docente. 

Essa resolução afirma, no parágrafo 2 do artigo 2º, que o curso de 

Pedagogia se desenvolve por meio de “estudos teórico-práticos, investigação e 

reflexão crítica”; reforça esta ideia, no art. 3º, afirmando que “o estudante de 

Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e habilidades composto 

por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos...”. A importância da 

relação “teoria e prática” é marcada, em toda a legislação, de forma clara e 

enfática. 

A proposta de distribuição de carga horária define 2.800 horas 

dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização de 

seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos 

de estudos; 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado, prioritariamente 

                                                           
6
Brzezinski (1996); Silva (1999); Mendes (1999); Libâneo e Pimenta (2002); Coimbra (2007) 
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em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico 

da instituição; e 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas, perfazendo o total de 3200 horas.  

Analisando as propostas pedagógicas e cargas horárias dispostas 

publicamente em sites das diversas faculdades do país, percebe-se que as 2800 

horas são realizadas, na maioria absoluta, em salas de aula, de forma teórica e 

poucas horas são destinadas a práticas, como residência pedagógica e visitas 

monitoradas. As 300 horas de estágio obrigatório, neste montante de horas, são 

relativamente poucas para que a prática tenha a possibilidade de ser “ação-

reflexão- ação”. Horas práticas de estágio podem ou não favorecer um 

movimento de reflexão sobre a teoria apresentada e sua aplicabilidade, 

dependendo da forma e da quantidade de atividade realizada, no tempo de 

estágio. As 100 horas para diversas atividades de aprofundamento ficam por 

conta de o aluno encontrar palestras e outras atividades culturais para realizá-

las. 

Ainda no texto, desta última legislação, indica-se que para a formação 

do licenciado em Pedagogia é central: o conhecimento da escola como 

organização complexa, que tem a função de promover a educação para e na 

cidadania; a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações 

de interesse educacional; a participação na gestão de processos educativos e na 

organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino.  Destas três 

características, duas enfocam a vida prática dos espaços escolares mais do que 

a teoria, porém na análise da grade das disciplinas dos Cursos, nota-se o 
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enfoque no aspecto teórico e pouco interesse na vida prática da Escola. 

Acrescente-se que a teoria, sem a articulação com a prática, fica empobrecida e 

pouco aprofundada. Considera-se aqui, o enfoque teórico, na questão da 

pesquisa, na legislação citada, porém percebe-se neste tópico a dimensão da 

realidade (aspecto prático) para obter sucesso neste objetivo. 

O CNE determinou um aumento de carga horária destinada à prática: 

400 horas de prática como componente curricular, além de 400h de estágio 

curricular supervisionado, a ser realizado a partir do início da segunda metade 

do curso (resolução CNE CP2/2002). 

Segundo o parecer CNE/CP 28/2001, p. 10, o estágio “só pode 

ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma efetivamente o papel 

de professor testando suas competências por um determinado período”. 

A proposta de estágio supervisionado e obrigatório, no curso de 

Pedagogia, é objeto de diversas pesquisas7, ressaltando a significação desta 

etapa, na formação inicial de professores.  

Muitos insistem na necessidade de cuidar da formação e do 

desenvolvimento profissional dos professores, pois eles devem ser agentes 

importantes das transformações sociais. 

Atualmente, diante da complexidade do mundo contemporâneo e do 

avanço tecnológico, o desafio é grande, seja para a escola, seja para 

professores, filósofos da educação, pedagogos. 

                                                           
7
 Mioto, 2008; Coimbra, 2007; Alonso e Queluz, 2003;  Abdalla, 2000; Bertolo, 1996;  
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Os fenômenos de retenção e evasão escolar, a violência juvenil, as 

drogas e a indisciplina dos alunos acentuam a exclusão social e tornam evidente 

a falta de preparação dos Professores e sua quase incapacidade de adequar 

suas atividades profissionais à juventude atual. Investir na preparação dos 

professores é tarefa prioritária, mas é difícil encontrar os caminhos e conteúdos 

dessa preparação. 

Os professores contribuem com seus 

saberes, seus valores, suas experiências 

nessa complexa tarefa de melhorar a 

qualidade social da escolarização... Esse 

processo de valorização envolve formação 

inicial e continuada, articulada, identitária e 

profissional (Pimenta e Lima, 2009, p. 12-

13). 

O professor não pode ser somente um executor de decisões alheias, 

mas a docência é um campo de conhecimento específico, e a formação 

profissional é também identitária. O professor tem de ampliar sua consciência 

sobre a própria prática, o que pressupõe conhecimentos teóricos e críticos, 

sobre a realidade e sua atuação. 

O ensino é uma prática social, que exige posturas específicas e a 

atividade docente deve proceder à mediação reflexiva e crítica entre “as 

transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, 

questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir 

conhecimento” (Pimenta e Lima, 2009, p. 15). 
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Reconhecer a docência como um campo de conhecimentos 

específicos impõe uma posição epistemológica, o que supõe a pesquisa como 

princípio cognitivo e formativo. 

A separação entre teoria e prática não se sustenta, positivamente, no 

campo da educação e em outros campos também. A educação é uma prática, 

mas uma prática informada pela teoria. 

Coimbra (2007) cita o estágio como atividade que traz os elementos 

da prática para reflexão, propiciando um conhecimento da realidade, na qual, os 

estagiários, logo, irão atuar e aponta uma lacuna entre o “espaço escolar” (local 

de atuação profissional) e a universidade, ou seja, o espaço entre a teoria e a 

prática é fator que pode inviabilizar a reflexão e a dinamicidade esperada no 

período de estágio. 

Esta questão é relatada por outros pesquisadores, como Cardoso 

(2003) e Mioto (2008), acompanhada da proposta de ampliação do tempo de 

estágio para que a separação “teoria X prática” possa ser minimizada. O aspecto 

tratado é que esta dissociação empobrece, por um lado, a prática possível do 

estagiário e por outro lado, não possibilita a reflexão sobre a teoria e um retorno 

ao espaço universitário da realidade. 

O estudo de Cardoso (2003) reafirma esta questão, quando traz 

relatos de estagiários com queixas sobre a falta de embasamento teórico para 

compreenderem a prática e a falta de debate teórico sobre o que é 

experimentado, no tempo de estágio. 
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A constituição curricular do curso de Pedagogia é apontada como 

fator que contribui para a separação entre teoria e prática. O período de estágio, 

como algumas vezes é definido, é a etapa que une a realidade com o que foi 

aprendido na Instituição de Ensino Superior, porém o tempo de estágio não dá 

conta de estabelecer todas as pontes, de forma que se faz necessária a 

reavaliação curricular do curso de Pedagogia. 

Se tivermos em vista que a teoria não se propõe a ter qualquer 

relação com o campo de atuação profissional – a prática-, a relação de carga 

horária entre teoria e estágio revela a importância atribuída à teoria, (já que é 

maior a carga horária teórica) em oposição à experiência do campo de atuação, 

porém, ressaltar-se que, em diversos casos, a teoria relaciona-se com a prática. 

Os estágios chamados de “observação da sala de aula” promovem 

um esquema de formação como “cópia de um modelo”, ou seja, assistir às aulas 

de outro professor para imitá-lo. Isso é, por um lado, desvalorização do 

conhecimento teórico e, por outro lado, visão de um processo estático e 

conformista. 

O estágio como busca de técnicas, com fichas, paineis, sequência de 

atividades, auxilia no desenvolvimento de habilidades instrumentais do futuro 

profissional, porém a vida profissional não é um conjunto ou uma sequência de 

técnicas. A realidade exige ações reflexivas e não somente escolhas de algumas 

técnicas para determinado objetivo; exige percepção e promoção de ambientes 

que possibilitem motivação para a aprendizagem. Considera-se um “mito 

metodológico” o sonho de resolver problemas com técnicas prontas. 
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Para compreender o estágio, é necessário buscar a compreensão de 

que prática e teoria são indissociáveis e o período de estágio pode ser 

compreendido como um projeto de pesquisa com todas as suas etapas. 

Nesta pesquisa, o estágio é entendido como uma aproximação da 

realidade. Selma Garrido Pimenta alerta-nos: a  

aproximação da realidade só tem sentido 

quando tem conotação de envolvimento de 

intencionalidade, pois a maioria dos 

estágios burocratizados, carregados de 

fichas de observação, é míope, o que 

aponta para a necessidade de um 

aprofundamento conceitual do estágio e 

das atividades que nele se realizam. 

(Pimenta e Lima, 2009, p. 45) 

A pesquisa, que aborda a contextualização do estágio, possibilita não 

só uma instrumentalização técnica do profissional, mas um profissional que 

pensa e age num determinado espaço e tempo, sendo, portanto, capaz de tomar 

decisões. 

 

Nesta proposta visa-se a  

desenvolver atividades que possibilitem o 

conhecimento, a análise, a reflexão do 

trabalho docente, das ações discentes, nas 
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instituições, a fim de compreendê-las em 

sua historicidade, identificar seus 

resultados, os impasses que apresenta, as 

dificuldades. Dessa análise crítica, à luz 

dos saberes disciplinares, é possível 

apontar as transformações necessárias no 

trabalho docente, nas instituições.  

(Pimenta e Lima, 2009, p. 55) 

O estágio, como campo de conhecimento, propicia a formação da 

identidade profissional, que se constrói a partir da significação social da 

profissão e de sua revisão constante. Dessa revisão pode resultar, ou não, a 

reafirmação de práticas consagradas, que permaneceram significativas e 

resistem a inovações, porque impregnadas de saberes válidos. 

Na tese de C. S. Pimentel (2010) sobre a construção da 

profissionalidade docente nas atividades de estágio, em Geografia, à luz do 

regulamento da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que focaliza o papel 

dos supervisores técnicos, a Autora realiza entrevistas com os alunos. Estes se 

sentiram bem acolhidos pelos professores da escola e estabeleceram um bom 

relacionamento com eles. Entretanto, não a ponto de construírem uma relação 

dialógica. Também as relações entre professor supervisor de estágio e professor 

supervisor técnico estão longe de constituírem uma relação dialógica 

Na ação docente, na relação de aprendizagem do estagiário, a 

confirmação ou a inovação de práticas constitui-se  
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pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor, confere à atividade 

docente em seu cotidiano, a partir de 

valores, de seu modo de situar-se no 

mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas 

angústias e anseios, do sentido que tem 

em sua vida o ser professor. Assim como a 

partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos e 

em outros agrupamentos. (Pimenta e Lima, 

2009, p. 67). 

É importante considerar os aspectos subjetivos da profissão, que se 

referem à identidade e à adesão dos sujeitos a ela, a fim de que digam para que 

querem ser professores. “Será no confronto com as representações e as 

demandas sociais que a identidade construída durante o processo de formação 

será reconhecida...” (Pimenta e Lima, 2009, p. 64) 

Sendo assim, ressalta-se a importância de conceber o período de 

estágio, não reduzido à formação do professor como treinamento de habilidades 

e competências, mas como tempo de reflexão sobre características do perfil do 

profissional. É sempre uma oportunidade de mudança dos chamados 

profissionais tradicionais e autoritários para modernos, reflexivos ou com novas 

características. 
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A concepção de estágio, que considera a compreensão da realidade à 

luz da teoria e prática, propicia ao aluno, ao mesmo tempo, a possibilidade de 

constituição da identidade profissional, como auxilia na aproximação da 

realidade, articulando a teoria aprendida com a prática desejada. 

Várias pesquisas8 discutem a formação de professores articulando 

teoria e prática, introduzindo o conceito de práxis9. A formação de professores, 

entendendo o estágio como “parte da experiência vivida”, unindo teoria e prática, 

experienciando a vida do ambiente escolar, com seu sistema de ensino, na sala 

de aula, na vivência social. 

Outra pesquisa que auxilia a ampliar estas ideias é a de Coimbra 

(2007), que coloca o estágio como espaço reflexivo, possibilitando a ideia de 

“campo de conhecimento”, no qual pesquisa e intervenção caminham juntas. 

É fundamental ter clareza sobre os papeis: do estagiário na Instituição 

de ensino, do próprio período de estágio para a formação profissional e da 

Instituição, que recebe o estagiário. Pimenta (2002) trata da importância da 

escola se organizar para receber estagiários, criando um espaço adequado para 

que seja proveitoso o período de permanência do universitário, no seu futuro 

espaço profissional.  

                                                           
8  Aroeira, 2009; Franco, 2005; Pacheco, 1995  

9 No âmbito da filosofia marxista (com referência a Feuerbach), o conceito de práxis 
passa por processos de desconstrução e reconstrução. Práxis é entendida como atividade 
humana prático-crítica, que nasce da relação entre o homem e a natureza. A natureza só adquire 
sentido para o homem à medida que é modificada por ele, para satisfação das necessidades 
humanas. Entendemos aqui, relacionando com a Pedagogia, que práxis é o processo pelo qual 
uma teoria é compreendida e efetivada, convertendo-se em parte da experiência vivida. 
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Esta preparação da escola inclui a escolha de salas das quais seus 

respectivos professores tenham visão de “professor-formador”, para além do 

exercício de sua profissão, possibilitando auxiliar o estagiário na sua formação. 

O estágio como eixo articulador entre a realidade da sala de aula, a 

teoria e a forma como a Escola se posiciona, constitui uma atividade de cunho 

prático-social. Para isso, é fundamental que haja a reflexão sobre os fatos que 

ali ocorrem à luz do que se pretende e do que se estuda sobre a Escola.   

É riquíssimo pensar em um campo profissional que pode, 

permanentemente, se tornar um campo de investigação e intervenção, para que 

atenda mais adequadamente a seus objetivos, na realidade na qual está 

inserido.  

Na pesquisa de Jordão, 2005, que trata o estágio como uma das 

atividades mais importantes na formação inicial dos professores, se faz um 

retorno às concepções de estágio vigentes, na literatura, na década de 80. De 

acordo com o paradigma vigente na época, a racionalidade técnica, a autora 

mostra o tipo de relação entre escola e universidade. Era uma relação 

assimétrica, cabendo à universidade estudar e propor inovações às unidades 

escolares e às escolas aplicar os conhecimentos produzidos na universidade, 

para que esses estudos não fossem utópicos, mas voltados à melhoria do 

ensino. 

A nossa preocupação, ao idealizarmos um curso 

de Prática de Ensino reside em como fazer para 

que nossos alunos transmitam às escolas o que 
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estudamos e pesquisamos e como fazer no 

sentido oposto, para que eles nos tragam das 

escolas o “feedback” necessário, a fim de que 

não fiquemos numa torre de marfim, mas ao 

contrário, ponhamos os pés no chão e 

comecemos a estudar e pesquisar os problemas 

de nossa realidade escolar. (Carvalho, 1988a, p. 

38, in Jordão, 2005, p. 41) 

O estágio assumia o papel de elo de ligação entre a escola e a 

universidade. Jordão diz que Carvalho pontua os estágios de observação e 

regência nas suas várias modalidades: recuperação, minicursos, estágios 

participantes e de micro-ensino. 

Os estágios de observação tinham por objetivo aguçar o senso crítico 

dos licenciandos; os de regência podiam testar, na sala de aula, as inovações 

propostas pela universidade. 

Dentro da perspectiva tradicional, Carvalho comenta: “Durante muitos 

anos, obedecendo ao ciclo tradicional dos estágios – observação, regência e 

participação – conseguimos que os nossos estagiários denunciassem todos os 

erros das escolas sem que estas, nem nossos alunos lucrassem com isso”. 

(Carvalho, 1988b, p. 4; in Jordão, 2005, p. 43) 

As críticas enfrentadas pelo modelo de racionalidade técnica, no 

Brasil, segundo Jordão, 2005, p. 44, eram acompanhadas de críticas realizadas 

no exterior, desencadeadas, em grande parte, por um texto que teve forte 
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impacto na área acadêmica “Educating the Reflective Practioner” de Schön 

(1967).  

Schön propôs, como alternativa à racionalidade técnica, uma 

formação pautada em processos variados de reflexão, alimentados pela ação. 

Muitos investigadores passaram a investir esforços em busca de 

estratégias de superação desse modelo: Esteves (1995), Paquay e Wagner 

(2001). Trivelato (2003) comenta: “deixa-se de acreditar que o professor em 

formação possa aprender observando o fazer docente.  

O estágio passa a ser problematizado e valorizado como espaço de 

investigação. É, também, o momento de o aprendiz agir sobre seu objeto de 

aprendizagem” (p. 140, grifo do original, in Jordão, 2005, p. 46) 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9394/96, trouxe avanços em relação à legislação anterior, reconceituando 

a prática e valorizando-a na formação dos professores e, a partir do parecer 

normativo CNE/CP 9/2001, a prática passou a ser tratada como um componente 

curricular. 

Ela deve ser planejada no momento de elaboração do projeto 

pedagógico do curso e deve estar presente desde o início até o final do projeto 

formativo. 

Baseado na legislação, (conforme citada nesta pesquisa, na p.10, o 

parecer CNE/CP 28/2001), no estágio, o licenciando deve assumir efetivamente 

o papel de professor, concluindo que os “estágios de observação” deixaram de 

ser desejáveis.  
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A universidade deve abandonar a ótica de que a escola recebe e 

aplica conhecimentos elaborados por ela e passa a reconhecê-la como uma 

instituição, que também produz saberes importantes à formação docente.  

A escola, por sua vez, precisa assumir sua responsabilidade nessa 

formação, prevendo em seu projeto pedagógico uma participação conjunta e de 

caráter recíproco com a instituição formadora. Contudo, verifica-se atualmente, 

que a distância entre escola e universidade permanece grande. 

As mudanças do modelo tradicional para o moderno são difíceis de 

serem implementadas, porque requerem transformações profundas na forma de 

conceber o ensino e a aprendizagem.  

Há vários problemas a serem superados, segundo a tese de Jordão, 

2005, (p. 41 – 59): pouca articulação entre os diversos tipos de saber, 

resistência e falta de infra-estrutura nas escolas, falta de sentido do estágio para 

os licenciandos, cursos de licenciaturas ainda pautados na racionalidade técnica, 

predominância do uso de metodologias tradicionais, na licenciatura.  

A tese apresentada por V. R. A. Moraes, em 2010, sobre estagio e 

supervisão ecológica, discute a profissionalização docente como um processo 

dinâmico e interativo que se apoia em saber especifico, articulando teoria e 

prática. A Autora utilizou a estratégia metodológica do estudo de caso. A análise 

dos dados foi realizada sob a perspectiva do interacionismo interpretativo, o que 

implica em assumir a relação entre pesquisador, sujeito e objeto de pesquisa 

como intrinsecamente subjetiva.  
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O estudo demonstra o diálogo entre teoria e prática, dentro de um 

ambiente de supervisão ecológica, e viabiliza a concretização de processos 

reflexivos, sistematicamente nas ações empreendidas pelos licenciandos, de 

forma que suas crenças educacionais possam ser acessadas, suas ideias de 

eficácia se fortaleçam e sua articulação, num raciocínio pedagógico, possa 

construir saber docente. 

Assim, o estágio constitui uma oportunidade para começar a colocar 

em prática os conhecimentos, que o candidato adquiriu nos primeiros anos do 

Curso, para relacionar o conhecimento teórico com as situações praticas e 

começar a construir seu próprio estilo de atuação.  

A reflexão surge como um eixo central, imprescindível para a 

efetividade da aprendizagem da docência, no espaço do estágio. Seja para 

considerar esse espaço formativo como oportunidade para os licenciandos 

compreenderem as práticas institucionais e as ações que fazem parte daquele 

contexto, ou para conduzir o estágio como pesquisa, introduzindo a pesquisa no 

estágio na perspectiva do professor investigador. 

Nessa perspectiva, Stenhose (1998) indicado por Moraes (2010, p. 

39), coloca o “professor como pesquisador da sua própria prática, transforma-a 

em objeto de indagação, dirigida à melhoria de suas qualidades educativas, com 

sentido crítico e a torna sistemática”. 

A pesquisa na docência constituiria, dessa forma, um diálogo que 

resultaria na fusão de ideias educativas e de ações pedagógicas, que se 

justificariam, mutuamente. 
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Tal processo de formação pode favorecer a compreensão dos 

licenciandos e / ou estimular seu pensamento critico. 

Shedin, 2004, citado por Moraes (2010, p. 39), diz que a prática 

reflexiva, a  partir da pesquisa e a investigação na própria prática constituem um 

processo dialético de geração da prática a partir da teoria e da teoria a partir da 

prática. 

A tese de K. P. Aroeira: “O estágio como pratica dialética e 

colaborativa”, de 2009, focaliza o estágio que utiliza a reflexão como estratégia 

metodológica, contribui para a construção de saberes pedagógicos.  

A pesquisa focaliza a potencialidade do estágio colaborativo em 

relação às concepções produzidas por estagiários, a partir da reflexão sobre a 

própria atividade docente, realizada em escolas públicas. Formula possibilidade 

para que o estágio possa auxiliar na formação do futuro professor, de modo a 

fortalecer sua identidade profissional, por meio da reflexão sobre a práxis 

docente. 

Os resultados desse estudo indicam, entre outros aspectos, que o 

ambiente de colaboração e de busca da superação de práticas conservadoras, 

no ensino escolar, podem ancorar a produção de saberes pedagógicos, 

principalmente em relação com o processo de planejamento de ensino e com as 

atitudes comunicativas, no sentido de superar situações problemas e dilemas, 

por meio das reflexões coletivas. 
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Pressupor a reflexão como algo implícito à docência significa 

reconhecê-la submetida a uma constante análise e a um contínuo processo de 

redimensionamento, do qual o educador é agente fundamental.  

Aos seres humanos se pede que sejam reflexivos; a reflexão 

representa uma auto-análise das percepções. Essa relação pode ser também 

externada, no viés do estágio, visto que os pares envolvidos refletem.  

A epistemologia da práxis não se faz individualmente. A reflexão é um 

processo coletivo. Esse coletivo, num processo de estágio, como prática 

coletiva, são os alunos-professores, os professores da escola-campo, os 

professores orientadores, que se comunicam livremente. 

Como destaca Habermas, (1984, 1989), citado por Moraes (2010, 

p.62), o modelo de comunicação livre, entre pares, assume uma conscientização 

política, no espaço público, como “esfera pública”, na qual tudo se torna visível 

para todos, e é na conversação, entre si, que as coisas se verbalizam e 

configuram. 

A reflexão de Habermas é fundamentada no desenvolvimento da 

razão centrada no sujeito para a razão comunicativa. Habermas propõe ir além 

da razão centrada no próprio sujeito, buscando uma articulação com as 

estruturas de reconhecimento recíproco e de comunicação cotidiana, visto que 

essa prática do agir comunicativo possibilita aos sujeitos a construção de uma 

postura ética, diante das representações e ações que não têm apoio na razão. 

Podemos então afirmar que segundo Habermas, o sujeito só pensa de forma 

coletiva, não isolada. 
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Se a produção do sujeito é histórica e social e se constitui nas 

relações que estabelece em sociedade, sua particularidade é fruto daquilo que 

ele faz e do que fizeram dele.  

Então, quando esse sujeito pensa consigo próprio, produz uma 

reflexão que não tem como ser feita sem o outro, pois o sujeito, na sua 

particularidade, é também aquilo que humanamente se fez dele. 

Os momentos de reflexão do professor com o outro ocorrem não só 

no coletivo da escola, mas também no diálogo com as teorias.  

Desse modo, essa reflexão não existe isolada, pois é resultado de um 

amplo processo de busca que se dá no constante questionamento entre o que 

se pensa e o que se faz. Torna-se necessário operar uma mudança da 

epistemologia da prática para a epistemologia da práxis. 

Nesse contexto, a visão de estágio baseada na epistemologia da 

práxis enseja a superação da separação entre teoria e prática, como lembra 

Pimenta, 1985, p. 85 in Aroeira, 2009 p. 69: “atividade docente é práxis”. 

 O entendimento da práxis baseia-se na definição de Vasquez : 

[...] práxis é, na verdade, atividade teórico 

prática; ou seja, tem um lado ideal, teórico, e um 

lado material, propriamente prático, com a 

particularidade de que só artificialmente, por um 

processo de abstração, podemos separar, isolar 

um do outro. Daí ser tão unilateral reduzir a 

práxis ao elemento teórico, e falar inclusive de 
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uma práxis teórica, como reduzi-la ao seu lado 

material, vendo nela uma atividade 

exclusivamente material. (1977, p.241, in Aroeira, 

2009, p. 69) 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

 

 

Conforme Vygotski, (2001), o “método é o caminho seguido” e se 

explicita como um meio de cognição atrelado ao objetivo do que se busca. 

Afirma também que não existe método sem uma concepção de realidade, de 

relação do sujeito com o mundo.  

Nessa pesquisa, o caminho teórico-metodológico no qual se apoiam 

os procedimentos utilizados no processo de obtenção, análise e interpretação de 

informações são da Psicologia Sócio-histórica, que por sua vez, assume a matriz 

filosófica do Materialismo Histórico Dialético. 

Nesta perspectiva teórica, como ressalta Aguiar (2001a, p.129), o 

método baseia-se em uma concepção de homem que “se constitui numa relação 

dialética com o social e a história, um homem 

que, ao mesmo tempo, é único, singular e 

histórico, um homem que se constitui através de 
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uma relação de exclusão e inclusão, ou seja, ao 

mesmo tempo em que se distingue da realidade 

social, não se dilui nela, uma vez que são 

diferentes”.  

Com esta visão, o que é pesquisar e qual o papel do pesquisador? É 

a busca de romper com: dicotomias; posições pautadas na aparência; análises 

desconectas da história e dos processos sociais. 

A busca da totalidade do real, (rompendo com a dicotomia do 

racional/empírico) nesta pesquisa, significa que toda análise e teorização partem 

da realidade, entendendo que a mediação da realidade é constitutiva do 

processo. A realidade explicada teoricamente, com suas mediações, 

determinações, é a busca de acesso ao que a aparência, às vezes, oculta: a 

essência do objeto pesquisado. 

Esta relação é abordada por Marx (1978, p. 112-118) ao afirmar que 

“o concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações, isto é, a 

unidade do diverso”. Entende o concreto como síntese do processo, como 

resultado, não como ponto de partida, “ainda que seja ponto de partida efetivo”. 

Vale a pena, neste aspecto, ressaltar que sendo as condições 

materiais de existência da pessoa, também constitutiva da subjetividade, nas 

análises realizadas, não se pode esquecer que é no conjunto das relações 

sociais que a pessoa se constitui como humana, é na dimensão histórica e não 

uma produção natural ou espontânea de si mesmo. 
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Na análise, não se pode perder de vista que pesquisar implica na 

relação do pesquisador com outro sujeito e, neste processo de reflexão, ambos 

se transformam. Ambos são sujeitos constituídos pelas mediações de suas 

histórias, vão se desenvolvendo nas relações sociais, por meio dos instrumentos 

sociais e culturais disponíveis, das mediações entre o mundo subjetivo e 

objetivo, apreendendo assim a realidade e transformando-a. 

Rey (1999, p. 89) afirma que, os diálogos tecidos em uma pesquisa 

são configurados com uma organização própria, na qual os participantes se 

configuram como sujeitos ativos, não só respondendo perguntas formuladas pelo 

pesquisador, mas constroem suas próprias perguntas e desenvolvem suas 

reflexões, dentro deste processo. 

Vygotski (1998b) apresenta alguns princípios ao discutir a análise das 

funções psicológicas superiores, princípios que são significativos para a análise 

da realidade investigada nesta pesquisa.  

O autor afirma que nas investigações, o processo é mais importante 

do que o produto, ou seja, os fenômenos humanos devem ser estudados em seu 

processo, considerando as mediações que o constituem, suas transformações e 

mudanças. Afirma também que não se trata de uma descrição, que possibilite a 

compreensão do fenômeno, mas é necessário ir além das aparências, 

procurando desvendar as ligações entre os estímulos externos e as respostas 

internas. Não basta contar como as coisas ocorrem, mas buscar, efetivamente, 

revelar a complexidade, superando aquilo que se vê por si só. 
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Estudos, nesta abordagem, devem levar em consideração o processo 

histórico do homem, de constituição e transformação na relação com as 

mediações, e visam a “descobrir sua natureza, sua essência uma vez que é 

somente em movimento que um corpo mostra o que é” (Vygotski, 1998a. p. 86), 

ou seja, na pesquisa, o procedimento escolhido e a análise devem atentarque o 

fenômeno está sempre em transformação e mudança e que a essência não 

corresponde, simplesmente,à aparência. 

Com estas considerações em torno do processo de conhecimento é 

importante retomar que o objetivo deste capítulo é discutir os procedimentos 

metodológicos utilizados no processo de obtenção, análise e interpretação de 

dados. Nesta pesquisa, particularmente, o procedimento utilizado (da 

autoconfrontação) é, além da forma de obtenção de dados, alvo de análise, pois 

se busca compreender a autoconfrontação como possibilidade de reflexão e 

movimento nas atividades de docência,  por estagiárias do curso de Pedagogia. 

Assim, abordaremos, em primeiro lugar, as técnicas utilizadas para 

obtenção de dados; em seguida, a forma como ocorreu o processo de análise e 

interpretação dos dados e por fim, a conjuntura na qual se deu esta 

investigação. 

 

1. TÉCNICAS DE OBTENÇÃO DE DADOS 

Utilizaram-se algumas formas de obtenção dos dados, sendo elas: 

entrevista semi – estruturada, filmagem e autoconfrontação. Estas formas visam 
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a encontrar dados que, analisados, permitam compreender o sujeito em 

movimento e assim atender ao objetivo perseguido. 

A pesquisadora já exercia atividade profissional, na Escola, na qual a 

pesquisa foi desenvolvida. Assim, os dados sobre o funcionamento, a filosofia, a 

rotina e a forma de procedimentos utilizados, neste campo de pesquisa, lhe 

eram familiares. 

 

a. Entrevistas 

Com o objetivo de conhecer os sujeitos desta pesquisa, escolheu-se a 

técnica da entrevista. Baseou-se no fato, desta técnica possibilitar que, por 

diversas vezes, se aborde o sujeito até que os dados sejam claros, ou seja, 

conforme Lüdke e André (2003, p. 34): permite “o aprofundamento de pontos 

levantados por outros métodos de coleta mais superficial, como o questionário” . 

Trata-se de um início de relacionamento com o sujeito: é no diálogo entre 

entrevistado e entrevistador, que se tem acesso aos dados. 

A entrevista semi – estruturada é desenvolvida a partir de um 

esquema básico, com aplicação flexível, com adaptações necessárias no 

decorrer do diálogo. O pesquisador, com um roteiro de perguntas abertas, tem 

uma meta e persegue-a estabelecendo um diálogo com o pesquisado. 

Esta técnica foi adequada para abordar as duas estagiárias de 

Pedagogia, em um contato inicial, com o objetivo de conhecê-las e abordá-las 

quanto à história de vida ligada à escolha profissional, à formação acadêmica 

em curso, às experiências na área da educação. 
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Após a entrevista, com as duas estagiárias, passou-se para as 

filmagens de atividades, em sala de aula.  

 

b. Atividades vídeo-gravadas 

Na escola, havia duas turmas de quarto ano do Ensino Fundamental 

com 19 alunos, em cada turma. As disciplinas do núcleo comum eram divididas 

entre três professoras formadas em Pedagogia, sendo: matemática para uma 

professora, história e geografia para outra e português e ciências para a terceira 

professora. As aulas de artes, filosofia, educação física e inglês eram dadas por 

especialistas nas áreas. 

A professora de português acolheu a proposta desta pesquisa e 

semanalmente, em um dia marcado, permitiu que cada estagiária desse duas 

aulas (horário duplo) em cada turma, respectivamente. Isso durante quase dois 

meses. A professora não permaneceu em sala de aula e as aulas ministradas 

pelas estagiárias foram vídeo-gravadas. O conteúdo das aulas era indicado, pela 

professora, no dia anterior à filmagem, para as estagiárias. 

O instrumento da filmagem possibilita a obtenção dos dados de forma 

bem mais precisa do que um observador que cuidadosamente anote tudo que 

vê, e ainda, permite que os sujeitos filmados passem de observados para 

observadores de si mesmos, ao assistirem às filmagens. 

O vídeo é um espelho, porém mais poderoso, já 

que devolve sua imagem invertida. O fato do 

sujeito se observar, escutar sua voz, perceber 
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seus gestos, atitudes, postura, a maneira de 

atuar e ser quando do desenvolvimento das suas 

atividades, faz muito provavelmente, que as 

imagens provoquem reflexões e mudanças na 

sua atuação. (Barbosa, 2011) 

Já se abordou, no capítulo sobre os procedimentos da Clínica da 

Atividade, as técnicas vídeo-gravadas, suas características e objetivos. 

Partindo das filmagens das atividades em sala de aula, passou-se 

para a etapa de montagem dos “episódios”. 

 

c. Montagem dos episódios 

A seleção de uma sequência de imagens relacionadas com um tema 

a ser discutido é o que se chamou de episódio, ou seja, são as imagens 

escolhidas pelo pesquisador, para serem apresentadas ao pesquisado, na etapa 

(seguinte) da pesquisa, denominada de autoconfrontação na teoria da Clinica da 

Atividade. 

A cada aula filmada, de cada uma das estagiárias, selecionaram-se 

trechos, pequenas sequências (com início, meio e fim) das diversas atividades 

executadas pelas estagiárias e alunos nas respectivas aulas. O objetivo foi 

selecionar aspectos que marcaram a prática de docência destas estagiárias 

quanto à forma de conduzir o processo de aprendizagem em sala de aula, bem 

como o relacionamento estabelecido com os alunos. 
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Os episódios serão exibidos na etapa seguinte, que é da 

autoconfrontação. 

 

d. Autoconfrontação 

A autoconfrontação é uma técnica de pesquisa que possibilita o 

sujeito da pesquisa observar-se por meio das vídeo-gravações de suas 

atividades.  

Conforme já abordamos no capítulo sobre a Clínica da Atividade, esta 

pesquisa inspirou-se na teoria de Clot, propondo algumas diferenciações na 

técnica de autoconfrontação, com a meta de verificar se e como, a técnicaem 

questão,provoca / possibilita reflexão e mudança nas atividades de docência em 

estagiários de Pedagogia. 

Neste trabalho,realizaram-se seis sessões de autoconfrontação com a 

pesquisadora e com as duas estagiárias. As sessões foram realizadas cinco dias 

após cada filmagem, de forma que, na filmagem (em sala de aula) da semana 

seguinte, a estagiária já havia passado por uma sessão de autoconfrontação.  

O curto espaço de tempo entre uma filmagem em sala de aula e a 

autoconfrontação (5 dias), bem como o curto espaço de tempo entre uma 

autoconfrontação e a próxima atividade em sala de aula (mais 2 dias) 

favorecem, na autoconfrontação ou na próxima atividade, que o ocorrido esteja 

bem claro na memória e que os aspectos afetivos desta atividade estejam mais 

implicados na sequência de fatos. 
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Nas sessões de autoconfrontação, a pesquisadora foi “interventiva” 

com perguntas e aportes sobre a prática das estagiárias. No capítulo de análise 

esta temática será abordada. Vale ressaltar que apesar das intervenções, não se 

teve a intenção de abordar o tema da “pesquisa interventiva”, como teoria e 

método de conduzir a pesquisa. 

Compõem o conjunto de dados 6 dias de filmagens das aulas (duplas) 

de cada uma das estagiárias (24 aulas filmadas) e 6 autoconfrontações com as 

duas estagiárias, simultaneamente, segundo o quadro abaixo.  

 

Filmagem 1a  – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 1b  – aula com a estagiária Rute 

25 agosto 

Autoconfrontação 1 – com as duas 

estagiárias 

30 agosto 

Filmagem 2a  – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 2b  – aula com a estagiária Rute 

01 setembro 

Autoconfrontação 2– com as duas 

estagiárias 

06 setembro 

Filmagem 3 a – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 3b  – aula com a estagiária Rute 

15 setembro 

Autoconfrontação 3 – com as duas 

estagiárias 

20 setembro  

Filmagem 4 a  – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 4b  – aula com a estagiária Rute  

22 setembro 
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Autoconfrontação 4 – com as duas 

estagiárias 

27 setembro 

Filmagem 5 a – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 5 b  – aula com a estagiária Rute  

29 setembro 

Autoconfrontação 5 – com as duas 

estagiárias 

03 outubro 

Filmagem 6 a – aula com a estagiária Ana 

Filmagem 6 b  – aula com a estagiária Rute 

13 outubro 

Autoconfrontação 6 – com as duas 

estagiárias 

18 outubro 

 

 

2. Processo de análise e interpretação dos dados 

O processo de análise e interpretação não se resume na descrição 

dos dados obtidos, mas como afirma Aguiar (2006ª, p. 12) ao se referir a 

pesquisas junto a professores, como é o caso desta investigação, que: “nesta 

tarefa de apreender nossos sujeitos, um aspecto metodológico importante e  

orientador é que o foco do pesquisador não deve 

incidir sobre o objeto, sobre o produto, mas sim 

na análise do processo, na sua gênese. 

Partimos, assim, da hipótese fundamental da 

dialética de que não existe nada eterno, fixo e 

imutável.” 
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A autora ainda complementa, afirmando que o pesquisador deve 

explicar a realidade, o processo de constituição dos professores, entendidos 

como síntese de múltiplas determinações. Assim, a análise não fica restrita à 

fala do sujeito, mas articulada com o contexto social, econômico, histórico, de 

forma que o processo de análise seja a tentativa de compreensão do sujeito, sua 

atividade, suas motivações, no enfoque da psicologia sócio-histórica, isto é 

sujeito na sua totalidade. 

O esforço do pesquisador na análise visa a passar do conhecimento 

empírico, das informações obtidas para o conhecimento concreto, de forma a 

explicar o que está implícito. Sem dúvida, se faz necessário ressaltar que este 

processo também é mediado pelo pensamento, pela história do pesquisador e 

que isso deve ser considerado no processo de análise. 

Nesta pesquisa, as autoconfrontações, que por sua vez também 

foram vídeo-gravadas, são analisadas primeiramente uma por vez e depois 

relacionadas entre si e analisadas as temáticas que ocorreram no processo. 

Todo o procedimento de análise deve ser coerente com o campo de 

pesquisa, com seus sujeitos e suas histórias. 

 

3. Campo de pesquisa e seus sujeitos 

 

Escolhemos como campo de pesquisa uma escola que acolhe 

investigações científicas, pois é Escola de Aplicação ligada à Instituição de 
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Ensino Superior. O fácil acesso, abertura e compreensão das necessidades de 

uma pesquisa e a possibilidade de colocar estagiários, em atividades com os 

alunos regulares foi marcante na definição do campo. 

Escola particular, em uma cidade do Vale do Paraíba, Estado de São 

Paulo, ligada, pela mesma mantenedora, a faculdades.  

A Escola é vinculada ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, sua 

gestão é desenvolvida pelas Irmãs Salesianas. Este grupo religioso tem por 

missão “desenvolver atividades educacionais, culturais, assistenciais e 

beneficentes; fomentar a pesquisa científica; e dedicar-se à promoção da pessoa 

humana, sem distinção de raça, sexo, idade, cor, religião, credo político e 

condição social, regendo-se pelo estatuto social e pela legislação vigente”. 

A trajetória junto às crianças teve início na década de 50, indicando a 

longa história e experiência deste grupo na área da educação. 

Além da Escola de ensino fundamental e médio, vários cursos 

técnicos marcam a história deste estabelecimento: enfermagem, nutrição, 

farmácia e outros. 

Em 2003,esta Escola tornou-se COLÉGIO DE APLICAÇÃO dogrupo 

de Faculdades,da mesma mantenedora, visando às seguintes finalidades: 

- Ser campo para a pesquisa e a prática dos alunos dos cursos de graduação e, 

em especial, dos cursos do Instituto Superior de Educação; 

- Utilizar-se da infra-estrutura das Faculdades; 
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- Propor programas e projetos educativos, artísticos e científicos-culturais de 

interesse comum; 

- Possibilitar aos docentes de ambas as instituições espaços para pesquisa e 

reflexão sobre temas educacionais e sua divulgação; 

- Garantir a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Privilegiadamente localizada no Vale do Paraíba, a Escola marca a 

cidade por seu tamanho e beleza, oferecendo a seus alunos modernos recursos 

tecnológicos.  

Atualmente, a Escola faz parte da Rede Salesiana de Escolas (RSE). 

É um projeto, em nível nacional, entre Salesianas e Salesianos de Dom Bosco, 

na articulação de suas Escolas, comprometendo-se na aplicação da pedagogia 

salesiana no processo educacional e na adoção de material didático.  

A principal finalidade da RSE é apresentar seu Projeto educativo 

fundamentado no humanismo cristão, herança dos fundadores São João Bosco 

e Santa Maria Domingas Mazzarello, pretendendo revelar a força articuladora de 

sua proposta pedagógica e ser referência no campo educativo. 

A Escola procura viver o espírito e o Sistema Educativo de Dom 

Bosco que se fundamenta na: razão – busca do conhecimento como construção, 

privilegiando o protagonismo juvenil e a cidadania; religião – procura orientar o 

educando para o Transcendente, como valor e sentido da vida; afeto 

(amorevolezza) – faz o educando sentir que é amado e respeitado como pessoa 

humana, com suas diferenças e sem discriminação, promovendo uma educação 
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inclusiva.Isso é foco tanto para seus alunos como é preocupação em qualificar 

sempre seus Professores, Coordenadores e Funcionários. 

O espaço desta pesquisa está diretamente relacionado com o fato 

desta Escola ser de aplicação dasFaculdades. No entanto, conhecer um pouco 

da Instituição de Ensino Superior que divide o mesmo espaço físico e a mesma 

filosofia que a Escola é importante para este trabalho. 

Na educação superior, sua experiência data dos anos cinquenta, 

quando respondeu pelos cursos de Filosofia, Teologia-Catequética, Letras, 

História e Pedagogia com habilitação em Sociologia, Economia Doméstica e 

Psicologia. Hoje, destes cursos mantém somente Letras. 

Em 1968, obteve a autorização de funcionamento da Escola Superior 

de Ciências Domésticas e Educação Rural; em 1974 autorização dos cursos de 

Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas e Desenho, e 

Biblioteconomia. 

Outros cursos autorizados são: Fonoaudiologia, Decoração, Desenho 

Industrial, com as habilitações em Projeto de Produto e Programação Visual, 

Comunicação Social, que habilita em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 

Rádio, Televisão e Internet, e Relações Públicas; Enfermagem; Administração; 

Biologia e Pedagogia.  

Mergulhado em um clima de ensino superior que tem a pesquisa 

como uma de suas principais atividades, a Escola tem como proposta 

pedagógica o trabalho o com ensino, a pesquisa e também com a extensão.  
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Como Escola filiada à RSE – Rede Salesiana de Escolas –segue nos 

materiais didáticos e objetivos as orientações da LDB (lei de Diretrizes e Bases) 

e dos PCNs. (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

O projeto pedagógico visa ao trabalho com as cinco principais 

habilidades: leitura e interpretação de diferentes linguagens; escrita: produção 

de textos em diversas linguagens; expressão oral: exposição clara de ideias, 

argumentação, análise; análise e interpretação de fatos e ideias (organização, 

hipóteses) e mobilização de informações, conceitos e procedimentos. 

Em seus documentos afirma ser um espaço educativo organizado 

para que os alunos e alunas possam:- aprendera aprender, função primeira da 

escola: preparar os alunos e alunas para discernir e enfrentar as constantes 

mudanças da sociedade atual; - aprender a fazer: de acordo com o estágio de 

desenvolvimento, adquirir habilidades e competências práticas; - aprender a ser: 

num ambiente favorável à construção e enriquecimento da identidade pessoal e 

coletiva; - aprender a conviver: num ambiente que favoreça a vivência de 

situações planejadas para a formação de uma identidade ativa e solidária com o 

grupo social; - aprender a crer: tanto em relação aos valores essenciais à 

convivência humana e à promoção da dignidade da pessoa quanto em relação 

aos valores transcendentais cristãos. 

Para 2011, a comunidade educativa da Escola elegeu como eixos 

fundamentais do Projeto Político Pedagógico: acompanhamento (na medida em 

que prestam aos alunos a assistência salesiana, que observa atentamente e 

organiza ações para ajudar o aluno e sua turma a crescer); Ensino de 

Qualidade; Visão de Futuro (ações que visam a ajustar às constantes mudanças 
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tecnológicas com as quais todos temos que conviver) e transcendência (na 

perspectiva de um projeto de vida mais amplo e feliz, num compromisso com a 

busca de respostas sobre o ser humano, a história e o mundo, na abertura para 

a experiência religiosa). 

Retomando a descrição da Escola, no ano de 2011, contou com 6 

turmas do Fundamental I, sendo elas: uma turma de cada ano (1º ao 5º ano) e 

somente duas turmas do 4º ano, com aulas no período da tarde. No período da 

manhã, aulas do ensino fundamental II (6º ano ao 9º ano), ensino Médio e 

ensino técnico de enfermagem.  

Selecionamos as duas turmas de 4º ano (4º ano A e 4º ano B) para 

nossas atividades de filmagem. Para as gravações, foi escolhida a disciplina de 

Língua Portuguesa (já que as aulas são em maior quantidade na grade, 

facilitando a marcação das gravações). As atividades eram as comuns de sala 

de aula, orientado o conteúdo pela professora regente da disciplina escolar. As 

estagiárias tinham plena liberdade para usar a estratégia que desejassem nas 

suas atividades. 

A escolha do 4º ano, para ser desenvolvida esta pesquisa, deu-se 

pelo fato de ser a única série que contava com duas salas no mesmo período e 

que a professora concordou com o projeto. 

Por ser escola de aplicação, conta, durante o ano letivo, com a 

presença de várias estagiárias em diversas atividades já previamente definidas. 

Na média, a Escola conta com 4 ou 5 estagiárias que rodiziam a cada quatro 

meses, aproximadamente. Elas (as estagiárias) são acompanhadas pela 
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coordenação da Escola e recebem tarefas específicas como: acompanhamento 

dos alunos nos pátios e recreios, acompanhamento dos alunos nas atividades 

na brinquedoteca escola, laboratório de informática e biblioteca, auxílio às 

professoras em atividades de grupo, assistência à coordenação pedagógica no 

dia a dia da escola. 

A atividade de atuação com os alunos com conteúdos específicos, 

como da Língua Portuguesa, a qual filmamos, não faz parte das atividades 

destinadas às estagiárias. A pesquisadora fez este acordo com a coordenação 

da Escola, pelo tempo determinado de dois meses. 

 

• As estagiárias 

 

Duas estagiárias participaram do processo de pesquisa, aqui 

chamadas de ANA e RUTE. 

Ana é aluna regular do curso de Pedagogia (da faculdade da mesma 

mantenedora), em 2011, frequentava o 2º ano (curso de 3 anos), tinha 24 anos e 

sua aproximação à Pedagogia se deu por apreciar a carreira de professora, 

desde criança.  

Ana trabalha no ramo do comércio no período da manhã para ajudar a 

pagar a faculdade. Não teve nenhuma experiência profissional na área da 

educação exceto os estágios obrigatórios do curso. Descreve-se como líder, 

agitada e compenetrada, em realizar seus sonhos.  
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Ana, antes de participar dessa pesquisa (final de agosto 

/setembro/outubro), estava estagiando naEscola, desde o início de agosto, com 

4 horas diárias, de segunda à sexta, cumprindo as horas de estágio obrigatória e 

participando de um projeto voluntário de estágio. 

Ana afirmou gostar da Faculdade e que o tempo de estágio é 

fundamental para ela, que não tem experiência na área. Disse que deseja, no 

ano de 2012, trabalhar no campo da educação, saindo do comércio, mas que 

depende de conseguir um salário que possibilite pagar a Faculdade.  

Na entrevista, Ana apontou que a Faculdade não dá para ela a “noção 

real da sala de aula”, e que no estágio é que ela percebe as “dificuldades da 

vida”, que enfrentará quando se formar. Não tem dificuldade com nenhuma 

matéria na Faculdade e gosta mesmo de dar aula para crianças de idade do 

Fundamental I. 

Rute, 21 anos, aluna do último ano de Pedagogia (na mesma 

faculdade da mantenedora), optou pela profissão de professora por gostar de 

criança e perceber-se com habilidade para ensinar. Trabalhou em uma escola de 

educação infantil como auxiliar e em 2011 somente estuda e faz a carga de 

estágio obrigatório.  

Descreve-se como uma pessoa calma, e que faz com facilidade 

amizade com as crianças. Rute fez estágio na Escola durante todo o ano de 

2011, com carga horária de 4 horas semanais, da mesma forma que Ana. 

Na Faculdade, Rute não enfrenta dificuldade de aprendizagem, tendo 

boas notas nas disciplinas que frequenta. Já fez estágio em creches e em 
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entidades não escolares, como projetos sociais. Agora estagia na Escola 

regular. Afirma que é o espaço com que mais se identifica e que se sente bem à 

vontade nesta Escola. 

Vale ressaltar que ambas não possuem experiência em sala de aula e 

muito pouca na área da educação. Nas duas entrevistas, as estagiárias 

demonstraram-se muito interessadas em participar desse trabalho de pesquisa. 
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ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 

O elemento central deste capítuloé analisar a “autoconfrontação”, 

quanto ao modo como foi realizada, ou seja, de forma específica (proposta 

dessa pesquisa), como explicada no capítulo sobre a Clinica da Atividade,e 

quanto à sua possibilidade de gerar “movimento” e “reflexão” da atividade de 

docência de estagiários do curso de Pedagogia.  

Convém, portanto, começar por definir de que modo serão utilizados 

alguns termos, que podem ter vários significados, diversos do que utilizados 

nesta pesquisa. 

Realizando-se a “autoconfrontação”, especialmente da forma como 

realizou-se nesta pesquisa, destaca-se como um aspecto significativo a 

“intervenção” empreendida pela pesquisadora, ou seja, intervenção éentendida 

como a ação de interferir, fazer perguntas ou observações a fim de provocar um 

processo de “reflexão” e, consequentemente, “movimento” na prática docente 

das estagiárias. Estes termos serão explicados mais adiante.  
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A “intervenção” é uma tentativa de influenciar de modo transitório ou 

definitivo o fazer e pensar das estagiárias, sobre a atividade executada de 

docência realizada e filmada, nas salas de aula. No decorrer das 

autoconfrontações, espaço escolhido para provocar uma reflexão sobre a 

atividade (filmada anteriormente), a pesquisadora apresentou os episódios e, na 

sequência, fez perguntas, comentários, observações buscando diálogo sobre 

aforma como a atividade foi executada; o objetivo que se tinha; outras formas de 

alcançar o objetivo e o que se desejava com a atividade; como as estagiárias 

analisavam a atividade executada por elas; quais as consequências de cada 

ação para a continuidade do processo educativo com a qual a atividade era 

relacionada. Esse diálogo, com clara intenção e iniciado pela pesquisadora é o 

que analisaremos como “intervenção”, no processo da autoconfrontação. 

A forma escolhida de realizar o procedimento de autoconfrontação  

buscou criar um vínculo com as estagiárias, sujeitos da pesquisa. Dessa forma, 

as perguntas ou observações elaboradas e aplicadas (intervenções), visam a 

criar uma abordagem que possibilite a reflexão sobre a atividade executada e, 

possivelmente, indique alternativas de mudança nas atividades futuras da prática 

docente. 

Frente à importância que o “movimento” adquire nesta investigação, 

como algo a ser observado, analisado e interpretado, vemos a necessidade de 

nos determos, mesmo que brevemente, na compreensão de alguns dos 

significados que pode assumir. “Movimento” é um dos problemas mais 

tradicionais da filosofia clássica, desde os chamados pré-socráticos. Associado 

ao tempo e ao espaço, sinônimo de deslocamento. No universo descrito pela 
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física da relatividade, o movimento nada mais é do que a variação de posição de 

um corpo relativamente a um ponto chamado “referencial”. 

Mas o movimento também pode significar mudança. Heráclito, por 

exemplo, considera a realidade como em perpétuo fluxo. Para Aristóteles, o 

movimento é passagem da potência ao ato, distinguindo o movimento como 

deslocamento no espaço, como mudança ou alteração de uma natureza como 

crescimento e diminuição, como geração e comparação. 

Nesta pesquisa,“movimento” será compreendido no sentido qualitativo 

de mudança, que não se realiza, necessariamente na ação, mas pode ser 

somente reflexão, desde que expressa na fala das estagiárias. 

Em sentido lato e pouco rigoroso, reflexão significa meditação 

comparativa e examinadora, contraposta à percepção simples ou aos juízos 

primeiros e espontâneos sobre um objeto. Alguns filósofos modernos 

consideram-na um re-dobrar-se ou voltar-se para o objeto conhecido. Chamam-

na de “reflexão ontológica”, como método metafísico. 

“Reflexio”é o sentido próprio do vocábulo,assim, “reflexão” designa, 

antes de mais nada, um voltar-atrás (re-dobrar-se) da atenção, que desde os 

objetos exteriores, que são os primeiros conhecidos na atitude natural, se dirige 

à atividade psíquica própria e ao modo de existência. 

Recebe, porém, o nome de “reflexão” a atenção explícita a tais atos e 

ao sujeito dos mesmos. Designa-sereflexão como intenção segunda, em 

contraposição à ação de dirigir o olhar para os objetos externos, considerada 

como intenção primeira. 
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As intenções segundas são os conceitos formados em virtude de 

“reflexão”, de reflexão lógica. A reflexão lógica dirige-se ao modo de pensar e às 

relações lógicas dadas com ele, correspondentes aos objetos só enquanto 

pensados (cf Brugger). 

A reflexão pode ser compreendida como uma espécie de inversão da 

direção natural ou habitual dos atos, criando-se assim as condições necessárias 

para a reversão completa da consciência, isto é, a consciência de si mesmo. 

Inclui-se, portanto, um problema de conhecimento, que extrapola o campo da 

Psicologia, para permitir uma análise completa das questões relacionadas com 

os atos reflexivos. O que não é o caso desta pesquisa. 

Nela, toma-se “reflexão” como a concentração por meio da qual a 

pessoa esclarece suas ideias e analisa seus atos. Independe, portanto, de haver 

qualquer ação, “movimento” ou mudança, podendo, entretanto, induzi-los. 

 

Neste capítulo, analisaremos as autoconfrontações à luz destes 

conceitos,em três etapas: 

1ª etapa de análise: cada autoconfrontação. 

2ª etapa de análise: relações entre as autoconfrontações. 

3ª etapa de análise: aspectos gerais das autoconfrontações. 
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1ª etapa de análise: cada autoconfrontação. 

 

Análise da Autoconfrontação 1 no dia 30/agosto sobre filmagem de 

25/agosto. 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 1: 

 

Logo de início, o primeiro comentário após uma explicação sobre 

como é planejada a autoconfrontação, a estagiária Rute relata que está 

envergonhada - “Pra falar a verdade é mais fácil, assim, no momento (referindo-

se à sala de aula), eu fico com mais vergonha de estar aqui assistindo,do que 

estar lá na hora que tá filmando, fico mais nervosa agora do que se estivesse lá.” 

Na autoconfrontação escolheu-se, tanto do 4º ano A como do 4º ano 

B, a mesma proposta de sequência didática, com três passos: 

• pergunta e conversa coletiva sobre como seria se fosse um objeto; 

• pergunta e conversa coletiva sobre como seria se fosse uma meia; 

• leitura de um texto (do livro didático) – nas duas salas o texto de um autor 

que se imagina sendo uma meia e, somente na sala da Ana, discutiu-se 

também, na autoconfrontação, mais um texto sobre a produção de um 

programa  infantil chamado Cocoricó. 

Para desenvolver esta aula, cada uma das estagiarias utilizou 

estratégias diferentes; Rute seguiu cada passo do livro e, a cada pergunta, 

tentou ouvir a opinião de cada aluno da classe, para depois passar para a 
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segunda pergunta. As crianças participaram, porém, algumas vezes, falavam 

todas juntas e Rute teve dificuldade para ouvir e organizar a participação. 

A estagiária Ana já partiu para a segunda pergunta, pulou a pergunta 

sobre que objeto seria. Ana iniciou este exercício falando que iria contar uma 

história, porém não a contou. 

Na parte da leitura, a estratégia das duas estagiárias foi a mesma: 

cada criança lia um parágrafo do texto e a estagiária escolhia a próxima a ler. 

Durante esta dinâmica, os alunos ficaram agitados e houve bastante 

interferência e paradas durante a leitura. 

Aspectos analisados: 

 

Após assistirem trechos do vídeo com o episódio da estratégia de 

perguntas e conversas coletivas, perguntou-se qual objetivo esta atividade 

apresentava. Não estava claro o objetivo para as estagiárias, que alegaram 

terem feito assim, porque estava no livro e não tinham antes preparado a aula 

(Elas já sabiam, com uma semana de antecedência, que iriam entrar na sala 

neste dia). 

Pesquisadora: Vimos que a Rute solicita que imaginem ser um objeto, faz uma 

rodada e depois pergunta se fosse uma meia e faz outra rodada de respostas. 

Daí passa para o texto.  Ana, você fez o exercício da meia e passou para o 

texto.  Essa é a diferença de estratégia entre as duas. Mas, na opinião de vocês, 

quais os objetivos principais da estratégia? Por que isto está no livro? Vocês 

acharam relevante ou não? Como relacionam a estratégia com o objetivo? 

Rute: Ah... de inicio praticamente fiz porque estava ali no livro... porque na 

verdade a gente nem pegou o material antes, eu não tinha um plano. 
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Ana: O objetivo desta atividade estava no livro, qual era? (silêncio) 

Pesquisadora: Vocês identificam algum objetivo?  

Ana: Eu não... não  lembro muito,  não. 

Rute: Eu penso que um objetivo, era... fazer perguntas, daí eles iam depois ver 

a resposta do texto 

Pesquisadora: Acredito que as duas etapas de perguntas eram para motivar os 

alunos a falarem e pensarem sobre o assunto do texto. De pensar ser um objeto 

ou de pensar ser uma meia...   as duas perguntas têm o objetivo, tanto de 

desenvolver a oralidade como de motivar a lerem o texto em seguida...  não é 

isso? 

Ana: Então eu estava aplicando... Eles falaram  eu sou uma meia felpuda...  não 

sei o quê... (silêncio) 

Rute: Sei... é esse o objetivo... e você acha que deu certo?(pergunta olhando 

para a pesquisadora)  

Pesquisadora: Se o objetivo dessa conversa era motivá-los, estimulá-los e 

sobretudo favorecer a oralidade e  a participação. O que vocês acham? 

(Silêncio) 

Rute: Tentar imaginar a ideia que tem, não sei... eles falaram todos juntos, na 

bagunça. Acho que não, sei lá...  

Pesquisadora: Mas eu acho que sim... todos falaram. Todos participaram...  Na 

aula da Rute, ela passou um de cada vez. Pra você, todos falaram, mas ao 

mesmo tempo, porém ninguém pode dizer que não participou de nada,  podem 

até ter participado  brincando.  Mas houve participação. O que vocês duas 

acham?  

Ana: Falar eles falaram mesmo... (risos) e bastante...  

 

Identificam-se como “intervenção” algumas colocações da 

pesquisadora quando apresenta ideias novas na autoconfrontação. Por exemplo, 

os trechos marcados em amarelo nessa primeira sessão da 

autoconfrontação.Observa-se que a cada intervenção pode ou não ocorrer uma 

reflexão. 
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No caso da intervenção e reflexão das estagiárias sobre o objetivo do 

exercício proposto no material didático, observa-se que após a pesquisadora 

colocar o objetivo da atividade (intervenção) há uma reflexão da estagiária Rute 

em verificar se efetivamente o objetivo tinha sido alcançado. Rute argumenta 

que houve participação,porém na forma de bagunça. 

Apesquisadora novamente intervém, pontuando que se houve 

participação, e assim, o objetivo foi cumprido. Nesta intervenção, houve a 

preocupação de pontuar, sobretudo, o sucesso na atividade das estagiárias, ou 

seja, a realização da atividade com o objetivo alcançado.  Sobre esse aspecto, a 

pesquisadora focou escolher, nas sessões de autoconfrontação, episódios que 

mostravam atividades realizadas com o objetivo atingido e outros episódios nos 

quais a atividade não tinha atingido o que se esperava com ela. 

Mais duas “intervenções” foram feitas neste episódio. Vamos ver 

como as estagiárias atuam: 

- A estagiária Rute comenta que a estratégia deveria ser de tal forma 

que os alunos pudessem ficar menos agitados e mais adiante fala de “bagunça”. 

A pesquisadora intervém perguntando, a ambas, se elas fizeram algum tipo de 

“combinados” com os alunos; se as crianças sabiam o que elas desejavam 

deles, sobretudo na estratégia de leitura coletiva. Nesta intervenção, percebeu-

se a reflexão das estagiárias, ao afirmarem que não fizeram “combinados”, mas 

que istoseria importante. 

 

Pesquisadora: Vocês fizeram algum tipo de “combinado” com eles antes de 

iniciar a atividade? Eles sabiam onde vocês queriam chegar? 
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Ana: Não... não fiz nenhum tipo... (silêncio) 

Pesquisadora: Isso pode ser uma estratégia? 

Rute: Pode! Com certeza 

Pesquisadora:Como seria isso? 

Rute: Uma coisa acho até já comentei... eu deixei eles fazerem.. dei cinco 

minutos... deixei eles acabarem de copiar, só que ai eu dei menos... Mas eles já 

tinham acabado! No início mesmo eu já até  coloquei lá a nuvenzinha... (sobre 

desenhar uma nuvem no canto da sala para anotar nomes de crianças que 

atrapalhem a aula) pra aqueles que ficassem bagunçando, não lembro direito, ia 

colocar o nome e ia pra coordenação... teria menos intervalo...   isso seria mais 

ou menos o combinado...  mais ou menos, mas se eu fosse dar de novo essa 

aula, claro que teria  que ter combinado certinho mesmo.  

Pesquisadora:Numa atividade que tem como segundo objetivo a participação, 

como é que fica o silêncio das crianças em relação a esse objetivo? 

Rute: É verdade!!! Não, então... isso é o que estou falando (risos e silêncio) 

Pesquisadora:Eu não sei o que está incomodando vocês, se é a turma que fala 

bastante ou o objetivo da atividade. Uma coisa é uma atividade que promove a 

participação e outra coisa é aguentar a participação. 

Rute: Eu acho a turma. 

Pesquisadora: Mas, você entendeu?  A proposta da atividade é que eles 

falassem? 

Rute: Isso. Mas, os objetivos foram alcançados. Mas nesses dois (sobre os 

episódios), acho mais  a turma, eu já acho isso...   Por isso é que falo que é um 

desafio, vamos supor... eu estar constantemente em sala de aula, pode ser que 

eu melhore essa aula ou piore, tem os dois lados também, por isso é um desafio, 

por que eu quero melhorar. 

Ana: Agora, quando você (olhando para a pesquisadora) fala dos “combinados” 

é bom para eles ficarem mais em silêncio. 

Pesquisadora:Se os combinados iriam deixá-los mais em silêncio, não sei... 

mas se eles ficassem  em silêncio haveria participação? 

Ana: Não, então... Mas, combinado assim: ter silêncio, falar na hora em que tem 

que falar, porque na hora que tiver que falar,  vou dar oportunidade de falar, vão 
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participar, mas não fazer coisas na hora que não é pra fazer... Falar junto com 

você... 

Rute: Mas no caso dos combinados, falaria mais certinho para eles também , 

isso aqui é o combinado...  eu conversaria com eles. 

No diálogo (pesquisadora e estagiárias) são apresentadas 

argumentações sobre como percebem a participação dos alunos e como se 

pode entender a participação como “bagunça”, além de reflexões de como a 

estratégia de traçar “combinados” com os alunos pode organizar a participação. 

A intervenção da pesquisadora foi significativa para desencadear a reflexão das 

estagiárias sobre este assunto. Vale pontuar que esta reflexão teve 

desdobramentos, ou seja, na sessão de filmagem da semana seguinte, uma 

estagiária experimentou fazer “combinados” com os alunos. Isso será analisado 

adiante. 

O tipo de intervenção da pesquisadora que promova uma reflexão 

sobre o tema é foco deste estudo, porém não se espera que toda reflexão possa 

em nova filmagem, gerar um “movimento” como no caso citado acima. O valor 

da reflexão e do movimento será abordado no decorrer desta análise. 

Sobre o vídeo com a leitura coletiva 

Pesquisadora: Você viu o vídeo da meia. Era a mesma estratégia, não 

era?Tente descrever para mim a estratégia. 

Ana: Era fazer eles lerem. Cada um por vez.  

Pesquisadora: Cada parágrafo, um aluno. 

Ana: Isso... 

Pesquisadora: O que aconteceu no meio da estratégia? 

Rute: Bagunça... 

Pesquisadora: Talvez...   

Rute: ficou meio bagunçado! 
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Pesquisadora: O que você está chamando de bagunça? 

Rute: Assim... teve muita parada... assim...   não foi um texto assim,  um leu  já 

vai pro outro, tinha que parar ...  ficava agitada a sala, aí perde um pouco... se 

eu não leio de novo, acaba assim... quem presta atenção, até   pode ser que 

alguém entenda alguma coisa, pegue alguma coisa, mas  se eu não leio de 

novo, primeiro ... se a maioria tiver prestando a atenção vai entender, mas, 

alguns pode ser que não  mesmo assim..., mas se eu leio de novo, fica mais 

fácil, porque nessas paradas, você  tem que chamar a atenção,  ficam agitados, 

aí perde...   

Pesquisadora: Eles sabiam quem ia ser o próximo, para prestarem atenção; 

eles sabiam que existia um combinado? Entenderam o objetivo da tarefa que era 

ler o texto até o final, na sequência? 

Rute: É,  no caso, tem que ter um combinado mesmo... 

Pesquisadora: É de um combinado geral que você está falando ou é uma 

explicação do que nós vamos fazer agora? 

Rute: Não,  de cada parte do que você está fazendo. Ah, o combinado vai ser 

esse: a tia vai apontar quem vai ler, ou vai começar daqui... pra ficar mais 

organizado. 

Pesquisadora: No meio da atividade, eles não sabiam o que fazer. Qual a 

sequência?Você falou que poderia chamar a criança para ler bem na hora em 

que ela estivesse distraída. Então, quem está bagunçando vai ler? Se eu quero 

ler, tenho que bagunçar? 

Rute: Eu até falo, tipo assim, porque se você não presta atenção e se você for 

chamado, você sabe onde o outro parou e vai ler. Falei de novo, presta atenção, 

que eu posso chamar de novo...  Isto já é uma tática, mesmo... 

Pesquisadora: Mas eles entenderam que não podia ter interrupção? 

Rute: Alguns... acho que  entendem, mas outros não... mas pode ser o caso de 

falar um pouco mais... 

Pesquisadora: O que você achou Ana? 

Ana: Achei que ficou meio vago... Começar, começou bonitinho, mas no meio 

começou a amarelar... teve um negocinho,...  verdade... (silêncio) 

 



 

106 

 

Segue uma sequência de diálogo que provoca reflexões e novos 

olhares sobre a forma de conduzir a leitura.  A temática é abordada com três 

indagações: na condução da leitura, quem deve ler primeiro o texto, os alunos 

ou a professora? O que fazer quando, a criança que está lendo, erra várias 

palavras? Como garantir a compreensão do texto com leituras coletivas e, às 

vezes, interrompidas? 

 

Ana: Acho que deveria ler. Eu ler e eles lerem também. Prá poder fixar bem 

Pesquisadora: Qual a vantagem deles lerem ou a gente ler primeiro? 

Rute: Eu não acho, nós lendo assim pra eles,  ...  depois deles, aqueles que não 

prestaram atenção, é mais fácil você chamar a atenção deles você lendo,  é claro 

que a criança tem aqueles errinhos, passando do ponto final, já vai pra outra, ai 

acabam se perdendo mesmo... aí eu retornaria, porque bem certinho, você olha pra 

ele, não fica só no texto, olha pra eles, se eles tivessem fazendo  bagunça só de 

você olhar já prestam atenção...  retorna... já acho melhor... 

Ana: ainda tem aqueles que na leitura erram demais, daí que fica tudo confuso. 

(risos e silêncio) 

Pesquisadora: Aconteceu na sala de vocês duas: uma criança leu  uma palavra 

errada   e vocês falam novamente essa palavra, porém de forma correta. O que 

vocês acham sobre isso? 

Rute: Bom... Pode até  ser benéfica ou maléfica, também. Benéfica, sim,  por você 

estar corrigindo... pra ele ver que falou errado. Maléfico dependendo  a criança  fica 

envergonhada, no caso dos outros alunos, tem uma parte que fica tirando sarro em 

cima dele,  que era um menino adoentado, não sei se era pra corrigir...  eu acho que 

é maléfico. 

Ana: Como fazer no caso da criança ler errado, chama atenção ou passa 

desapercebido? Já ouvi que é ruim quando a criança está lendo em público a 

professora corrigir. É isso? (pergunta olhando diretamente para a pesquisadora) 

Pesquisadora: Que estratégia a gente pode usar para não acontecer esse erro em 

público? A pergunta pode ser essa. Que estratégias vocês poderiam usar antes de 
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começar a leitura para evitar que as crianças errem durante a leitura? O que vocês 

sugerem? 

Rute: Que? O que é que a gente faria? Sei lá. (risos) 

Ana: A gente poderia falar para eles lerem mais devagar,  com mais atenção, 

poderia ajudar, pelo menos  ajudaria um pouco...  

Pesquisadora: Ótimo, uma ideia... uma ideia. Que outra ideia? (silêncio) 

Rute: Acho ser meio difícil acontecer isso, mas preparar textos pra eles levarem para 

casa, principalmente com esse aluno que está errando, fazer com que os pais 

lessem com ele. 

Pesquisadora: É uma alternativa... que mais? (silêncio) (silêncio) Vou dar também  

uma sugestão. Antes de ler, eles podem fazer uma leitura silenciosa? Talvez isso 

acalmasse o grupo. Podemos sugerir: dê uma lida e levante duas palavras que 

vocês têm mais dificuldades de entender. Porque quando a gente vai ler em público,  

o legal é antes ter dado uma olhadinha, não é?   

Ana: Pode até fazer assim: fazer dois lados do quadro, qual foi a dúvida que tem, 

qual a parte importante que você achou... E daí  na hora deles lerem, acho que a 

leitura  tem  uma maior compreensão.   

Pesquisadora: Somente essa leitura com interrupções não é suficiente para atender 

o objetivo, que é a compreensão do texto, não é isso? 

Ana: Mas tanto lendo só nós, para eles e se eles lerem direito, daí vai. 

Rute: Acho que eles entenderam, mesmo com a confusão. 

Pesquisadora: Eu também acho que deu certo. Foi tudo bem. 

Ana: mas poderia ser melhor. A Rute ainda leu um texto para eles no final, depois 

deles, mas eu não. 

Rute: Mas ainda quero saber, você acha certo corrigir os alunos se eles quando 

estão lendo errarem? 

Pesquisadora: Vocês já responderam um pouco, acho que tem que corrigir, mas 

com jeito. Como vocês fizeram, está bom.  Não é isso? (risos) 

 

No processo da autoconfrontação segundo a proposta de Clot, 

perguntas que visem a esclarecer a forma e objetivo da atividade são 

necessárias, e na autoconfrontação cruzada, o par (com condições de 
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argumentação e conhecimento sobre a atividade) argumenta com o sujeito a fim 

de aprofundar, refletir sobre a atividade executada e filmada. 

Na proposta desta pesquisa, a autoconfrontação com a pesquisadora 

e duas estagiárias, mesclando a proposta da autoconfrontação simples e 

cruzada, desenvolveu-se aproximando a pesquisadora do papel do par 

qualificado, sendo que as colocações de uma colega para a outra não foram 

mínimas, o que era esperado na etapa de formação inicial e pela falta de 

experiência profissional que ambas apresentam. 

Sobre a questão da intervenção, é proposto pela dinâmica da Clinica 

da Atividade, como explicitado no capítulo II, que se faça a pergunta, para os 

participantes da autoconfrontação: se eles fariam algo diferente, em situação 

semelhante à da filmagem apresentada. 

Os textos da autoconfrontação que ilustram esta análise são: 

Pesquisadora: O que vocês fariam diferente disso? 

Ana: Eu contaria realmente uma estória. Da meia, assim.... Contaria uma 

história. Não pulava a parte de não contar a história. (refere-se a uma parte da 

autoconfrontação em que Ana falou para as crianças que contaria uma estória, 

mas não o fez – somente perguntou como seria se os alunos fossem uma 

meia*(este trecho está abaixo). 

Pesquisadora: Mas, você acha que o objetivo da participação iria ser 

diferente? Se você contasse uma estória ia mudar o quê? 

Ana: Ah, acredito que sim (balançava afirmativamente a cabeça o tempo 

todo...)(silêncio) 

Pesquisadora: E você, faria alguma coisa diferente? (direcionando a Rute) 

Você faria o que ela fez? Você acha que a estratégia dela está cumprindo um 

objetivo? 
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Rute: É também uma estratégia boa, só que eu acho que o jeito que eu fiz 

também vale do mesmo jeito. 

Pesquisadora: Você faria alguma coisa diferente? 

Rute: Ah, até poderia. No caso, se tivesse o material com a gente... a gente 

pode criar outras coisas... pode levar vários objetos para eles, pra eles 

pensarem... levar a meia. Chamar a atenção deles... Levar várias meias... 

Pesquisadora: Então você faria uma estratégia para chamar a atenção deles? 

Você acha que essa estratégia não chamou a atenção deles. 

Rute: Chamou também, mas criando mais coisa, pondo mais coisas pra eles.. 

assim, chama mais atenção e assim  a agitação  poderia ser menos, né.(risos) 

 

Nesta autoconfrontação, por duas vezes a pergunta (O que vocês 

fariam dediferente?) foi apresentada às estagiárias.  É uma pergunta 

provocadora, pois nos dois momentos, provocou reflexão e apresentou a 

possibilidade de movimento futuro.  

Vale observar que as duas estagiárias tiveram reações diferentes 

frente à pergunta. Ana, na primeira parte, somente afirma que contaria uma 

estória, retomando a proposta original dela mesma, que, porém, não foi aplicada  

na segunda parte (estratégia de leitura coletiva), Ana reage com bastante 

rapidez, afirmando que não deixaria mais que as crianças lessem coletivamente, 

para garantir a compreensão, porém, posteriormente, reavalia a reação e afirma 

que faria em duas etapas, ou seja, ela leria os próximos textos para as crianças 

e depois ouviria a leitura delas. 

Rute propõe novas alternativas, respondendo o que faria de diferente 

na estratégia da conversa coletiva: como trazer materiais diversos para chamar 

atenção das crianças e envolvê-las mais na atividade. Na abordagem sobre a 

leitura coletiva resgata um ponto que foi abordado na autoconfrontação sobre 
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combinados (um aspecto analisado como “intervenção”), ou seja, explicaria 

(combinaria) para as crianças a forma de conduzir a leitura coletiva para que ela 

fosse menos interrompida. 

No início da autoconfrontação, após ver o vídeo sobre como Ana 

desenvolveu a atividade de conversa coletiva sobre o tema de imaginar ser uma 

meia, seguiu-se a conversa: 

Pesquisadora: “Como foi sua estratégia?” 

Ana: “Então.. eu gosto muito de história, de  contar história. Então eu decidi 

contar história. Decidi fazer essa pergunta: quem já... gostaria,  ou já imaginou 

ser uma meia...  (ah, tia, não sei o quê, não sei o quê...)  mas eu  gostei, eu 

gostei  dessa estratégia  por que  sempre a professora fala, chegou na sala e  

você não sabe como reagir, conta  história. Ela sempre fala isso. Então, eu 

acho que no meu ponto de vista, deu certo...” 

Pesquisadora: “Mas você acha que  contou uma história?” 

Ana: Nãaaao... eu acho que só  falei o que estava na apostila. Mas contar 

história não contei não... só falei “vou contar uma  história... alguém já 

imaginou ser uma meia??”  É isso que eu fiz... acho que não fiz mais nada 

além disso. (silêncio) 

 

Sobre a estratégia da leitura coletiva: 

Pesquisadora: O que você faria diferente? 

Ana: Eu leria.. eu leria... 

Pesquisadora: Mudaria a tática... 

Ana: Eu leria e não falava mais para eles lerem... 

Pesquisadora: Mas aí você nunca iria cobrar leitura deles... (risos) 

Ana: Mas, assim, no primeiro momento, entendeu, para eu poder ler, depois 

eles leriam novamente... mas eu começaria lendo... 

Pesquisadora: O que você faria diferente, Rute? Você até já falou alguma 

coisa, não é?  
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Rute: Então, faria mais  isso mesmo, combinava a partir de cada atividade, de 

cada  etapa, explicar mesmo o que vai acontecer, como vai ser,   pra ficar mais 

organizado a coisa. 

Pesquisadora: Mas você também leria, como Ana fez? 

Rute: Se eu lesse primeiro, só eu leria, pra eles. Não falaria o texto de novo. 

Faria o inverso. Deixaria eles lerem, depois se eu achar que não ficou muito 

bom... por causa da sala não estava prestando atenção, aí eu leria de novo, 

mas seu visse que a sala prestou atenção, nem retornaria a ler.  

Pesquisadora: O que você acha, Ana? 

Ana: Acho que deveria ler. Eu ler e eles lerem também. Prá poder fixar bem 

 

Algumas reflexões destacam-se na primeira autoconfrontação. Qual é 

o objetivo da atividade? Qual a importância de fazer “combinados” com os 

alunos? Como se pode conduzir uma atividade de leitura coletiva? As estagiárias 

e pesquisadoras dialogaram a fim de buscar compreender a atividade executada 

não só na aparência, mas percebendo o que se pretendeu com os alunos e 

como realmente ocorreu, como as crianças interagiram e constituíram as ações 

das estagiárias. Nas demais autoconfrontações complementamos essa análise. 
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Análise da Autoconfrontação 2 no dia 06/setembro sobre filmagem de 

01/setembro 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 2: 

 

A autoconfrontação 2 articulou-se em torno de um episódio da aula de 

Rute (sobre uma sequência de exercícios) e de dois episódios da aula da Ana 

(leitura coletiva e depois uma lista de exercícios). 

Episódio da estagiária Rute: O primeiro trecho escolhido e assistido 

refere-se a alguns exercícios sobre um texto já lido e discutido. Rute solicita que 

os alunos copiem a pergunta no caderno, pede que respondam oralmente, 

discutam e em seguida anota na lousa a resposta para que a copiem no 

caderno. Assim fazem em torno de cinco perguntascom as respectivas 

respostas. Nesta atividade, as crianças permanecem sentadas, copiando e 

quando solicitadas, respondem à estagiária, participando da estratégia proposta. 

Aparentemente, há bom controle do tempo e da sala.  No começo dos 

exercícios, Rute pediu que copiassem a primeira pergunta no caderno (deixou 

3minutos) e quando o terceiro aluno da sala disse que terminara de copiar já 

perguntou, em voz alta, qual seria a resposta (mais 2 minutos). Neste exercício 

três alunos responderam à pergunta, de forma assertiva. Rapidamente, escreveu 

na lousa a resposta que alguns deram e solicitou que copiassem a resposta e a 

segunda pergunta. Relato aqui a sequência com o tempo, pois Rute avaliou que 

correu demais com os exercícios, porém, o que a pesquisadora e a estagiária 

Ana observaram foi bom controle do tempo, bom ritmo e participação positiva 

dos alunos. 
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Os episódios da estagiária Ana: foram dois episódios selecionados. O 

primeiro foi um trecho de leitura coletiva, com a participação de todos. Foi 

tranquila a leitura e somente houve uma interrupção. 

O segundo trecho foram alguns exercícios(oito perguntas sobre a 

compreensão do texto lido) já da metade para o final da aula, em um momento 

no qual as crianças aparentavam cansaço e dispersão. Aestagiária deu muito 

tempo para pouca atividade. A estratégia utilizada foi: a cada pergunta a 

estagiária dava um tempo para copiarem do livro no caderno, depois solicitava 

que respondessem em voz alta na sala, discutia as respostas e escrevia na 

lousa uma resposta única. Dava mais tempo para copiarem a resposta e a 

próxima pergunta. Assim seguiu-se por aproximadamente 30 minutos. 

Aspectos analisados: 

A participação de Ana é bastante grande na análise da atividade da 

aula da Rute e até contrapondo-se a ela,Ana argumenta duas vezes, 

recuperando a autoconfrontação 01.  

Rute apresenta vários argumentos, que não são mantidos (por ela 

mesma) no decorrer da conversa: exercício fácil para os alunos; falta de tempo 

para eles falarem; pressa da própria estagiária; falta de atenção dos alunos. A 

estagiária percebe que seu ritmo foi mais lento, porém para o desenvolvimento 

da aula o controle do tempo foi importante. 

O texto da autoconfrontação ilustra a análise acima: 

Pesquisadora:O que você achou do vídeo? 
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Rute: Acho que as crianças participaram bem das respostas do texto. Ele era 

fácil e elas estavam comportadas. (silêncio) 

Pesquisadora: Você gostou da participação dos alunos? 

Rute: Não sei, mais ou menos, eu acho que não deixei eles falarem.  

Pesquisadora: Acho que falaram sim; o que Ana acha? 

Ana:Eles falaram e você não deu muito tempo e ficaram quietos, mais que a 

semana passada. Lembra que você falou que eles não paravam nem na leitura? 

Rute: Na verdade eu estava com um pouco de pressa. Na entrada eles 

demoraram muito para subir, daí, tinha preparado muita coisa para a aula que a 

professora me passou, daí fiquei com medo de não dar tempo e dei uma corrida. 

Eu estava até um pouco vermelha. Viu na fita? (risos) 

Pesquisadora: Você estava preocupada de não dar tempo... 

Rute: Eu estava correndo mesmo. Mas acho que eles fizeram direitinho. 

Pesquisadora: Como foi na sua opinião a participação deles?  

Rute: Na primeira pergunta acho que corri demais, viu que só um ou dois alunos 

responderam e já coloquei a resposta na lousa. Depois eu percebi e na segunda 

parece que foi melhor. 

Pesquisadora: Como você conduziu essa segunda pergunta? 

Rute: Essa foi mais participativa. Eles prestaram mais atenção, mesmo. Só que 

ao mesmo tempo em que prestaram atenção, pode ser que nem prestaram 

atenção em mim, naquilo que eu estava falando, ficaram mais quietos. Eu falava 

o parágrafo, juntava parágrafo, depois eles perderam onde eu estava do texto. 

Pesquisadora: ....Faço a pergunta sempre para as duas. Qual o motivo que 

para você os ajudou a fazerem silêncio?   Você disse: eles participaram mais, 

ficaram mais em silêncio. Eles estavam mais concentrados. 

Rute: Só que, ao mesmo tempo, achei que estavam concentrados e não 

concentrados. 

Pesquisadora: Qual o motivo que segundo você,houve para que todos dessem 

a resposta bem rápido e aparentemente concentrados? A que você atribui isso? 

O que você acha Ana? 

Ana: Eu acho que ela não deixou as crianças ficarem soltas... Ela resgatou a 

sala... Achei que foi bom. Bom mesmo. Foi rápido e sem bagunça. Falaram e 

escreveram bem rapidinho. 
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Rute: Para sair a resposta eu tive que perguntar várias vezes. Tentava de novo, 

tentava de novo... Até eles responderem. 

Pesquisadora: Você estava focada e não errou no tempo. Você falou: Copiem a 

pergunta. Todos começaram a copiar. Quando o primeiro conversou... você já 

foi para a resposta. 

Rute:Eu tentava recuperar, falando: tem que estar atentos. Mas ficaram quietos. 

(silêncio) 

Ana: Ela resgatou a sala... Ela não deixou todo mundo terminar. Não esperou. 

Tem que esperar? (perguntou para a pesquisadora) 

Pesquisadora: Acho que não tem que esperar todo mundo terminar. Aqueles 

que terminavam, já iam respondendo; o fato de não deixar a criança com tempo 

ocioso, ajudou você nesse momento. 

Ana: Ah, eu deixei eles conversando, não resgatei a sala, é verdade... Daí no 

meu vídeo da semana passada, deu naquele jeito (risos) 

Rute: Maseu me senti correndo. Estou vendo que deu certo. Eles fizeram no 

ritmo que coloquei, mas ainda eu ia mais devagar. Eu sou um pouco assim. 

Pesquisadora: Não tem problema. Você deve perceber seu ritmo, e ver o ritmo 

da sala. Se você tem um objetivo, como você tinha, ajuda a dar o ritmo. 

Ana: Eu fico ansiosa e pensando se tem que ir depressa ou devagar. Ainda não 

sei direito como fazer. Ela (referindo-se à estagiária Rute) poderia ter falado que 

eles iam ter quinze minutos pra escrever a pergunta, responder, e depois corrigir 

na lousa.  

Pesquisadora: Não precisam ficar ansiosas com isso. O equilibro do tempo e 

de cada proposta com a prática vocês aprendem. Montar um exercício para 

fazer junto é uma coisa, montar um exercício para fazer individualmente, é 

outra: são tempos diferentes. Mas dez minutos para copiar duas perguntas, não 

dá, né gente? (risos) 

Rute: Muito tempo, você quer dizer que eles vão bagunçar? 

 

Evidenciou-se a participação de Ana na reflexão sobre a aula da Rute. 

Grifado duplamente, as afirmações de Ana apontam reflexões sobre a forma 

como Rute conduziu a sala e o tempo de cada exercício. Rute percebe-se 
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“correndo” com os exercícios e relata que seu ritmo seria mais lento do que 

conduziu a sala.  

Houve reflexãode Ana, sobre a aula da estagiária Rute, em duas 

etapas: tanto comparando a aula da estagiária em cada uma das semanas, 

como comparando o desempenho de Rute com o seu (de Ana), destacando que 

percebe mais envolvimento dos alunos em uma condução de aula mais ritmada, 

qualificando a atividade. Esta reflexão provocou uma auto-crítica de Ana e 

indicou um movimento reflexivo de análise da qualidade da atividade de 

condução da aula. 

Nas reflexões grifadas, as referências à autoconfrontação da semana 

anterior (primeira) foram claras e configuram uma reflexão sobre um possível 

movimentoda atividade concreta entre estas duas semanasque não se deu 

conscientemente. Apesar da estagiária Rute não identificar sua condução da 

aula como qualitativamente diferente da semana anterior (somente Ana fez esta 

relação), de fato, na filmagem, se revela o “movimento”. 

Há intervenções da pesquisadora, sobretudo respondendo a 

perguntas das estagiárias. A relação entre a pesquisadora e a estagiária 

assemelha-se à relação professor aluno, tendo em vista o que já discutimos 

sobre a condição da pesquisadora ser profissional da área da educação, porém 

nesta sessão de autoconfrontação a participação de Ana na análise da aula de 

Rute assemelhou-se à proposta de autoconfrontação cruzada. 
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O primeiro episódio da estagiária Ana selecionado e assistido refere-

se à atividade de leitura. Ana recuperou o que foi abordado na autoconfrontação 

anterior, que o principal objetivo deste tipo de estratégia pedagógica é garantir a 

compreensão do texto. A estagiária optou por solicitar, primeiramente, uma 

leitura silenciosa e, depois, conduziu coletivamente a leitura do texto. Observou 

que, após um primeiro contato com o texto, os alunos, na leitura (coletiva) em 

voz alta, erraram menos.  

 

Pesquisadora: Na aula de Ana há uma leitura do texto. Vamos ver o trecho 

do vídeo que mostra o início da leitura. 

Assistem ao vídeo. 

Pesquisadora: Na semana passada,houve leitura também, não foi?Um 

aluno ficou falando com você sobre por onde começar a ler... lembra-se? 

Como foi hoje? 

Ana: Fiz alguns combinados, não deixando eles decidirem as coisas, achei 

importante... pensei:  Eu vou ler, não vou deixar eles pedirem...  Chegando 

na sala eu não vou pedir para eles lerem... Não vou deixar eles pedirem, eu 

vou ler, eu vou ler... Depois vi que era melhor eu fazer diferente... acho que 

deu certo...Eu gostei da leitura, todo mundo participou, a alguns que pedi 

para ler, leram, esse foi meu objetivo... Fiz de propósito. Tenho que 

melhorar... Vou conseguir. 

Pesquisadora:Eu gostei. Eles leram o texto, inteirinho. Conseguiram chegar 

ao fim do texto, coisa que na aula passada não fizeram. 

Ana: Na aula passada, lia um pedacinho, dava um tempão... lia outro 

pedacinho... Foi o que aconteceu... 

Pesquisadora: O que você achou Rute? 

Rute: Ela fez os combinados antes da leitura e deu certo, né? Também ela 

pediu para lerem em silêncio antes.  

Ana: Achei que eles erraram menos.  

Rute: Ah! Uma pergunta: na semana passada quando a gente falou da 
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leitura: Se uma criança lê errado, e a gente fala o certo, está certo corrigir ou 

como a gente faz? 

Pesquisadora: Falamos que era melhor tentar corrigir com jeitinho. 

Rute: Mas e se pega uma criança que lê muito mal numa sala em que todo 

mundo lê bem? 

Pesquisadora: Penso que se você perceber que, a cada palavra, tem que 

corrigir, deixa terminar a frase e já passa para outra. Você entendeu?  

Depois, à parte você toma a leitura dessa criança. Lembra-se de qual é o 

objetivo: ler, compreender o texto? Não é hora de cobrar leitura. Aqui o 

objetivo era a compreensão do texto. 

Rute: Nós até conversamos sobre isso, né Ana? Achamos que tem que 

corrigir... se está ruim a leitura... Daí, tem que fazer alguma coisa para 

recuperar a atenção dos outros, porque eles dão risada mesmo. 

Pesquisadora: Acho que é isso mesmo.  É do jeito que vocês estão 

fazendo. (risos) (silêncio) 

 

Nessaautoconfrontaçãosobre a atividade de leitura, a estagiária Ana 

apresenta dois aspectos relacionados com a autoconfrontação anterior: que  a 

estratégia de “combinados” possibilita que as crianças participem melhor da 

atividade e que a leitura prévia silenciosa pode auxiliar o aluno a evitar erros na 

leitura em voz alta.  

Estes aspectos já abordados na autoconfrontação anterior, e 

modificados nas estratégias desta nova filmagem, são percebidos como 

“movimento”. A reflexão da semana passada, a atenção das estagiárias na 

preparação da estratégia da nova aula, considerando as intervenções e 

reflexões anteriores foram aspectos que dentre outros constituíram esta nova 

atividade. A reflexão pode indicar a possibilidade do “movimento”. Não é nem 

toda reflexão e nem qualquer tipo de reflexão que constitui um campo que 
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evidencie o “movimento”;analisaremos mais adiante a relação das intervenções, 

o tipo de reflexão e a possibilidade de movimento, à luz de outras 

autoconfrontações. 

Observa-se, nessa autoconfrontação, que as estagiárias perguntam 

para a pesquisadora sobre estratégias de atividades; isto marca um estilo de 

relação entre a pesquisadora e as estagiárias. Já abordamos no capítulo teórico, 

que a diferença desta pesquisa e a teoria da Clínica da Atividade é a presença 

da pesquisadora compartilhando da mesma área de conhecimento dos sujeitos 

da pesquisa. Também é observável que esta relação vai, no decorrer das 

autoconfrontações, se constituindo como professor-aluno, não só por ser da 

mesma área, mas pelas diversas intervenções da pesquisadora. 

Esse fator não é percebido como algo que provoque uma ruptura com 

o objetivo da técnica da “autoconfrontação”, sendo entendido como uma 

possibilidade de utilização desta técnica em atividades de formação inicial do 

professor, em acompanhamento dos estágios. 

Vale ressaltar que nesta parte da autoconfrontação, a pesquisadora 

apresentou-se trazendo a “memória do grupo” (trechos com grifo simples), 

relembrando aspectos abordados na semana anterior. É um tipo de intervenção 

que pode ter frisado, para as estagiárias, a importância de uma sequência no 

decorrer dos encontros e das autoconfrontações.  

O segundo trecho de vídeo,da estagiária Ana,apresentado foi uma 

sequência de exercícios, já no final do período de aula no qual os alunos se 

apresentaram dispersos e cansados. 
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Pesquisadora: O que você observou? 

Ana: Nem deu tempo de terminar o que tinha previsto. Eles estavam muito 

agitados. Mas foi bom. (silêncio) 

Pesquisadora: Acho que eles estavam cansados... Parece que você não 

mudou a dinâmica... você perguntava, escrevia na lousa, dava um tempo, 

perguntava... você foi fiel a sua dinâmica.. O que vocês acham? 

Ana: A atividade era longa mesmo. Tinha até a pergunta h, eu acho... 

Rute: Foi muito tempo da mesma atividade. 

Ana: Não.Tanto é que não terminou... não deu tempo. 

Pesquisadora: Mas e se você mudasse o modo de fazer em cada pergunta? 

Ana: Como assim? 

Pesquisadora: A pergunta “c” vamos responder em dupla, a pergunta “d” 

vamos responder individualmente, tentar mudar, porque você sentiu que houve 

uma queda... na posição dele. Nos dez primeiros minutos da aula, você teve 

uma velocidade, isso  ajudou você. 

Ana: É, poderia criar uma outra dinâmica... para não cansar os alunos. 

Pesquisadora: Acho que é isso. 

Ana: Poderia mesclar.  

 

Nesse segundo trecho de vídeo da estagiária Ana,observa-se que 

Ana aponta como positiva a atividade, mas não é da mesma forma percebida por 

Rute e pela pesquisadora. Na filmagem, observa-se a mesma dinâmica com oito 

perguntas e respostas coletivas, por cerca de trinta minutos, e evidencia-se 

dispersão e cansaço nas crianças.  

A pesquisadora faz uma intervenção,dando uma sugestão de como 

diversificar a estratégia na condução de uma série de exercícios. Cada vez mais 

fica evidente a participação da pesquisadora como interventora e aqui na forma 

de orientação, sugestão de mudança do modo como foi feita a atividade. Esta 
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forma de intervenção possibilita reflexão? Gera novas práticas ou somente 

indica a possibilidade das estagiárias efetuarem uma repetição do que foi 

sugerido? 

Estas questões são centrais, neste capítulo de análise, mas serão 

respondidas com a análise geral das seis autoconfrontações, pois seria pouco 

coerente afirmar algo somente analisando uma das autoconfrontações. 

 

Na continuidade da autoconfrontação, depois da reflexão sobre este 

episódio (estratégia repetitiva em muitos exercícios e o cansaço das 

crianças),Ana fala que as crianças cansadas pediram para sair da sala para 

beber água e ir ao banheiro. 

Observa-se que Ana recupera o assunto discutido na 

autoconfrontação 01 (grifo duplo) sobre “combinados” e ainda reflete sobre o 

ritmo dos exercícios.  

Ana: Foi boa a experiência, tá legal... (risos)  A parte do banheiro, a senhora 

viu? (pergunta para a pesquisadora) Todo mundo queria ir ao banheiro.  

Assistiu? 

Pesquisadora: Assisti... 

Ana: Como lidar com essa situação? Vai ou não vai? Fiquei perdida. 

Pesquisadora: Quando você conhece o aluno, você já sabe se pode ir ou não 

pode, mas quando você não conhece, é difícil. 

Ana: Não sabia se liberava ou não... 

Pesquisadora: Às vezes é o cansaço: querem dar uma escapada da aula, dar 

uma refrescada. O que você, Rute, acha  que a Ana tinha que fazer? Ela tinha 

que deixar ou não? 
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Ana: Teve uma hora que eu deixei. Abri a porta: vai um, volta um. Não sei se fiz 

certo ou errado. 

Rute: Eu não deixo, principalmente quando tem uma atividade importante; no 

começo eu já falo: ninguém mais vai sair...  

Pesquisadora: Você se sentiu incomodada com todos os pedidos de ir ao 

banheiro? 

Ana: Senti incomodada, não sabia como lidar, será que poderia fazer diferente? 

Fiquei nervosa, deixava ou não deixava... 

Pesquisadora: Pode deixar. Eu acho que a opinião da Rute é diferente. 

Ana: Isso foi antes do intervalo, eu não estava deixando, depois, vocês viram, 

todos pediram para sair. 

Pesquisadora: Até o final da primeira aula ninguém pediu para ir ao banheiro; 

quando chegou mais para o final,  no meio da segunda aula, todos foram ao 

banheiro. 

Ana: Eu acho que tem uma hora, isso pode fazer parte dos “combinados”, tipo 

assim: olha,  nós estamos voltando do intervalo, só vai pedir o banheiro quem 

estiver precisando muito. 

Pesquisadora: Mas, você tem que garantir o ritmo pra aula, para não perder o 

aluno.Sobrou tempo, vamos passear, beber água, porque , na primeira parte, 

ninguém foi ao banheiro?  Eles estavam todos com você e ocupados. 

Ana:  Mesmo na hora do livro, quando um foi buscar o livro, tinha dado uma 

confusão, eles foram capazes de ouvir.  

Pesquisadora: Vamos ver o vídeo (assistem) Neste trecho da aula, você leu o 

texto, explicou, deixou um tempo grande. Eles ficaram na sala, na carteira, 

ficaram conversando e você deixou. Um vai ali aponta o lápis, volta, mas ficaram 

um tempo grande sem atividade. Você sentiu isso? 

Ana: Senti, eu fiquei muito cansada também. Agora que vi. 

Rute: Eu tinha falado que o 4º A é mais agitado que o 4º B, mas na filmagem da 

semana passada, não senti muita diferença entre eles, não. Mas, hoje, sim, eu 

senti, que eles estavam mais calmos, foram mais tranquilos... Nós falamos disso 

também, durante a semana. 
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Pesquisadora: Eu acho que as duas salas, se vocês deixarem, pegam fogo, se 

vocês conduzirem bem são alunos respeitosos, são alunos que se vocês 

pedirem, eles fazem. 

Ana: isso é verdade. Eles são bonzinhos. Gosto deles. (risos) (silêncio) 

 

Na filmagem, na segunda metade da aula de Ana, as crianças 

solicitaram permissão para irem ao banheiro e beberem água. No dia havia na 

sala dezoito crianças e doze delas saíram durante a aula. Os inúmeros pedidos 

para saírem da sala deixaram a estagiária Ana bastante agitada e nervosa 

(como ela mesma afirmou). Houve consentimento para as saídas. Este episódio 

não foi previamente selecionado pela pesquisadora, foi abordado pela própria 

estagiária.  

A pesquisadora fez intervenções buscando refletir sobre a relação das 

inúmeras saídas das crianças com o cansaço e o ritmo da aula. 

A própria Ana, no decorrer deste diálogo, recupera o tema dos 

“combinados” (da autoconfrontação anterior) e coloca como uma alternativa que 

não tinha feito.(Ana: [...] isso pode fazer parte dos “combinados”, tipo assim: 

olha,  nós estamos voltando do intervalo, só vai pedir o banheiro quem estiver 

precisando muito.) 

 

 

Percebe-se que o espaço da autoconfrontação foi utilizado pela 

estagiária Ana para apresentar um trecho da sua aula no qual ela se sentiu mais 

“nervosa”. É um espaço aberto, construído entre os presentes, com o objetivo de 

reflexão sobre a prática. A condução da pesquisadora, suas intervenções são 
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fundamentais para que o tipo de reflexão seja amplo e garanta a autonomia de 

cada uma das estagiárias, sem que se torne um programa estático a ser 

seguido. 

A forma de relacionamento a ser travado neste processo entre a 

pesquisadora (que faz intervenções e sugestões) e as estagiárias (sem prática e 

sem muito conhecimento da área) é bastante específica e deve garantir a 

reflexão com liberdade e criatividade das estagiárias. No decorrer das seguintes 

análises, retomar-se-á esta discussão. 

 

Por fim, no encerramento da autoconfrontação a pesquisadora 

pergunta se está sendo positiva a experiência para as duas estagiárias e Ana 

ainda resgata para si uma tarefa, ressaltando um aspecto discutido durante esta 

autoconfrontação. 

Pesquisadora:  Está valendo para vocês? 

Ana: muito. Você vai ver, eu tenho que preparar mais atividade e diferentes, né.  

Pesquisadora: Tranquila. (risos) 

Rute: É um aprendizado a cada semana, né? Eu estou gostando. (risos) 

(silêncio) 

 

Neste final da autoconfrontação, a estagiária Ana evidencia seu 

envolvimento no processo da pesquisa e resume um aspecto com o qual ela se 

compromete. 

A pesquisadora fez intervenção sobre como diversificar os exercícios 

dando sugestão completa, o que pode propiciar uma reflexão pouco flexível, 
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porém, vale ressaltar que abordaremos este tópico na análise da próxima 

autoconfrontação, quando Ana apresenta uma proposta nova e criativa de 

exercício, para o encerramento da sua aula. 
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Analise da Autoconfrontação 3 no dia 20/setembro sobre 

filmagem de 15/setembro 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 3: 

Na autoconfrontação 3,foram escolhidos quatro trechos, sendo dois 

de cada estagiária. Como as aulas das duas estagiárias basearam-se no mesmo 

conteúdo e elas optaram pela mesma estratégia, a comparação surgiu 

espontaneamente. 

Os dois primeiros episódios selecionados (semelhantes na filmagem 

das duas estagiárias) referem-se à seguinte atividade: leitura de um texto para 

os alunos e 3 atividades/perguntas sobre verbos, para as crianças responderem, 

(sublinhem os verbos do texto; indiquem o tempo verbal; marquem qual sinal 

indica a fala de alguém dentro do texto). Ambas as estagiárias responderam, 

antes das crianças. 

Em seguida, o outro episódio, objeto da autoconfrontação, foi a leitura 

de um texto e mais 4 exercícios sobre identificar pronomes, no texto. Deste 

exercício, as crianças participaram e responderam antes das estagiárias darem 

as respostas. 

No final da aula de Ana, ela propôs um exercício de síntese, que 

também foi objeto de conversa nesta autoconfrontação. 

Aspectos analisados: 

Várias intervenções da pesquisadora foram feitas visando à reflexão 

sobre a necessidade de estimular os alunos a responderem aos exercícios e 
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sobre a necessária paciência da estagiária em obter as respostas, sem 

apressadamente responder pelas crianças. 

Vários argumentos foram levantados pelas estagiárias, em um 

primeiro momento, buscando apresentar justificativas para o fato de 

responderem pelas crianças: pressa, dificuldade do exercício etc. 

O texto da autoconfrontação mostra estes aspectos: 

Pesquisadora: Agora que vimos dois trechos da filmagem da sala da Rute. 

Como você compara estes dois episódios? 

Rute: As crianças estavam mais quietas. Acho que fizeram o exercício. 

(silêncio) 

Pesquisadora: Conte o que foi que você viu. 

Rute: No primeiro filme, no exercício de verbo, parece que as crianças 

estavam com mais dificuldade. Acho que elas não entenderam o exercício 

das aspas. E no segundo, sobre pronome, foi mais fácil para as crianças.  

Pesquisadora: O que você acha Ana? 

Ana: Acho que foi isso mesmo. Mais fácil o segundo. Vamos ver os 

mesmos exercícios da minha aula? 

Pesquisadora: Vamos. Podemos ver agora. 

Ana: Acho que foi bem igual à aula da Rute. 

Pesquisadora: Como foi a participação deles? O que você viu? 

Ana: Na pergunta de verbo, teve o Pedro que respondeu, mas na das 

aspas não saía nada. Depois acho que foi normal. 

Pesquisadora: Como vocês comparam estes trechos em relação à 

participação das crianças? 

Rute: Teve um pouco de participação (silêncio)  

Pesquisadora: E você Ana?  

Ana: Não sei... (silêncio) 

Pesquisadora: Eu percebi que nos exercícios de verbo, foram mais vocês 

que falaram e menos as crianças. Já no exercício de pronome, as crianças 

participaram mais. 
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Ana: Eu não tinha achado assim, mas.... Isso foi. Deu pra ver. (silêncio) 

Pesquisadora: Vamos ver uns tópicos. Rute, quando você queria que as 

crianças respondessem qual verbo tinham que grifar, como foi sua ação? O 

que você fez? Lembra-se? 

Rute: (risos) eu começava a palavra, é isso?  

Pesquisadora: É, você começava, assim, por exemplo, “caminha...”. e 

esperava que as crianças completassem “vam” do verbo caminhar – 

caminhavam. Você deu tempo para as crianças pensarem para responder? 

Rute: Ah... acho que respondi quase todas as perguntas. (risos) 

Pesquisadora: Acho que foi.E vamos ver a Ana. Lembra-se como foi a 

pergunta sobre o sinal de aspas? 

Ana: É, esta acho que era difícil para as crianças. 

Pesquisadora: Mas como foi? Você quer rever no vídeo? 

Ana: Não precisa, eu lembro bem dessa. Eu perguntei o que no texto 

indicava que tinha alguém falando e eles não acharam. Daí eu disse que 

eram as aspas. 

Pesquisadora: Você deu tempo para eles procurarem, no texto? Você deu 

alguma dica? Dizendo ser um sinalzinho? Algo assim? 

Ana: Não... Eu já respondi. Eles estavam quietos e já tentei colocar aquele 

modo de fazer mais rápido. Tinha bastante coisa para dar de matéria. 

 

Na teoria, explanou-se sobre a potencialidade da imagem vídeo 

gravada ser provocadora de reflexões. Barbosa (2011) afirma que o vídeo é 

como um espelho mais poderoso pois devolve a imagem invertida. Para Clot 

(2005) a imagem é o suporte adequado para auxiliar na co-análise da atividade 

executada. Na filmagem desta pesquisa, evidenciou-se (grifo duplo) que houve 

impacto da filmagem, diversamente da impressão primeira que a estagiária teve 

da atividade por ela desenvolvida. Isso é, sem dúvida, uma indicação da força do 

recurso vídeo-gravado. No trecho abaixo esta evidencia é novamente apontada 

pelas estagiárias. 
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O segundo bloco de episódio apresentado, nesta autoconfrontação, 

tratou da seguinte atividade: leitura de um texto e perguntas sobre “pronome”- 

localizar no texto pronomes, verificar o que significavam etc. 

Esta atividade foi feita no meio da aula e as duas estagiárias 

procederam solicitando que as crianças circulassem os pronomes do texto e 

fossem explicando cada parte sem responderem os exercícios, mas provocando 

as crianças para fazê-lo.  

Não foi preciso nenhuma intervenção para que as estagiárias 

percebessem o ocorrido no vídeo. 

Pesquisadora: O segundo exercício é dos pronomes. Vamos ver?(Vídeo) 

Pesquisadora: O que vocês acham destes episódios? 

Ana:Agora no meu vídeo deu para ver que eu não respondi. Deixei um tempo. 

As crianças já estavam falando mais. Deu certo. Eu fui melhor neste exercício, 

né? 

Pesquisadora: Eu gostei. E você Rute? 

Rute: No começo eu ainda dei umas dicas, mas as crianças fizeram até na 

minha frente. Eu estava mais calma do que no começo da aula. Deixei elas 

falarem. Foi participativo. Viu que até as crianças queriam ler a pergunta, dai já 

respondiam sem eu ter que falar. (risos) 

 

Na mesma proposta de aula, de ambas as estagiárias, com uma série 

de exercícios, elas, apressadamente, responderam antes dos alunos e, em 

seguida, na série seguinte, elas deixaram tempo para as crianças responderem. 

A pesquisadora, na autoconfrontação,interveio visando a 

compreender os motivos das estagiárias responderem, algumas vezes, os 

exercícios antes das crianças. 
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Surgiram vários argumentos, mas é perceptível que as estagiárias se 

sentem inseguras, quando as respostas das crianças estão diferentes do que 

elas tinham preparado, em casa, para a aula.  

Pesquisadora: O que vocês acham que ajudou ou não, a acontecer isso? 

Rute: No começo da aula eu fiquei preocupada porque eram muitas páginas e 

se eles bagunçam daí eu não ia conseguir andar com os textos. Depois, eu 

acho que antes do primeiro texto eu demorei muito para corrigir a tarefa de 

casa.  

Ana: Não sei direito, mas eu queria que eles respondessem logo o que eu 

tinha que colocar na lousa... depois eles já iam fazendo, mas no meio da aula. 

No começo foi meio lento. 

Pesquisadora: Rute falou que estava preocupada com a quantidade de 

tarefa... 

Ana: Mas isso preocupa mesmo (risos) Acho que a professora pediu umas 6 

ou 7 páginas. 

Pesquisadora: E se vocês não terminassem nesta aula tudo isso? 

Rute: Não acontece nada, mas a gente antes até falou que iríamos tentar. 

Ana: Para mim até sobrou tempo. (risos) 

Pesquisadora: Então estavam preocupadas ou era outra coisa? A  Ana falou 

de colocar na lousa a resposta certa. 

Ana: Aquilo que eu preparei. Nossa preparei mesmo. Tinha tudo escrito. 

Pesquisadora: Eu sei. Mas e se a criança der uma resposta diferente do que 

vocês tinham escrito no seu planejamento? 

Ana: Aí que está... (risos) 

Rute: A gente planeja, mas depois eles falam bem diferente, mas um pouco eu 

aproveito e um pouco coloco o meu. No caso do pronome, eu aproveitei coisas 

que eles falaram. (risos) (silêncio) 

 

Ao serem perguntadas sobre o porquê responderam antes das 

crianças o primeiro grupo de exercícios, as respostas apontaram para dois 

aspectos: uma preocupação com o tempo e a quantidade de exercícios (como 
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necessidade de não demorar nos exercícios, pois teriam muitas atividades nesta 

mesma aula) e por outro lado, a preocupação de que as crianças respondessem 

o que elas teriam preparado como resposta para colocarem na lousa.  

As imagens da filmagem evidenciam a segunda resposta quando ao 

conduzirem os exercícios, as duas estagiárias estavam com as perguntas e 

respostas já elaboradas em suas mãos. Após perguntarem para as crianças já 

respondiam baseadas no que prepararam previamente. Pode-se perceber na 

filmagem, que quando a criança elabora uma resposta diferente daquela que a 

estagiária havia preparado e que estava no papel em sua mão, há alguma 

dificuldade de reelaborar a resposta incluindo a fala da criança. 

Na comparação entre estes dois episódios, não se observa nem uma 

reflexão e nem um “movimento”, apesar de aparentemente parecer que há. O 

fato de as estagiárias não dominarem o tempo da aula e o ritmo para condução 

dos exercícios planejados aparece em várias filmagens e em várias 

autoconfrontações, como uma busca das estagiárias para melhorarem suas 

aulas. Soma-se a isso, a possível dificuldade de reelaboração das respostas 

previamente planejadas à luz da diversidade de respostas que surge em uma 

sala de aula. Estes aspectos, dentre outros, podem constituir a forma como as 

estagiárias agiram, diferentemente, nos dois grupos de exercícios.  

A pesquisadora propôs a reflexão sobre o ocorrido, intervindo com relato claro 

de como elas executaram a atividade e deu uma sugestão em forma de 

pergunta na resposta sobre as “aspas”, ou seja, quando as crianças deveriam 

responder sobre que sinal no texto indicava a fala de um personagem (aspas), 

as estagiárias não conseguiram dar dicas para as crianças buscarem a 
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resposta, analisando o texto. (Ana: Não precisa, eu lembro bem dessa. Eu 

perguntei o que no texto indicava que tinha alguém falando e eles não 

acharam. Daí eu disse que eram as aspas. 

Pesquisadora: Você deu tempo para eles procurarem, no texto? Você deu 

alguma dica? Dizendo ser um sinalzinho? Algo assim? 

Ana: Não... Eu já respondi. Eles estavam quietos e já tentei colocar aquele 

modo de fazer mais rápido. Tinha bastante coisa para dar de matéria.) 

O tema do “planejamento” (grifado no texto) também é bastante 

evidente na fala da estagiária Ana, assim como ansiedade em conduzir os 

exercícios de forma correta. Em outro episódio trabalharemos a preparação, o 

planejamento e posteriormente será analisada esta questão. 

 

No final da aula de Ana, ela propôs um exercício de resumo, que não 

estava no livro didático. Foi uma proposta criada por ela.  

Apresentado este episódio na autoconfrontação, Ana demonstrou 

estar contente com o próprio desempenho nesta atividade e com o desempenho 

dos alunos.  

Havia no livro um texto como uma síntese do capítulo. As duas 

estagiárias leram o texto, mas Ana depois ainda fez a proposta de elaborarem 

uma síntese em grupos. Rute fez somente a leitura do texto 

O texto da autoconfrontação com os argumentos e reflexões elucida a 

análise a seguir. 
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... Pesquisadora: Ana, quero mostrar sua proposta, no final da aula. Foi uma 

ideia sua, não foi? Vamos rever para a Rute participar também e entender. 

Ana: Foi sim, pensei que era bom dar um exercício para ver se eles tinham 

entendido. Deu certo. 

Assistem ao vídeo 

Ana: Nem deu tempo de terminar no horário da aula. Eles gostaram que até 

uns terminaram no horário do recreio sem reclamar. 

Pesquisadora: Então, conte um pouco o que você fez e porque? 

Ana: Era para em grupos tentarem fazer um desenho e uma lista das ideias 

principais destas páginas que trabalhamos. 

Rute: Eles ficaram bem concentrados. Os grupos trabalharam bem. 

Ana: Foi rápido. 

Pesquisadora: Foi bem legal. Por que você resolveu fazer isso? 

Ana: Como assim?Eu tive a ideia de fazer como um resumo. Para ver se 

aprenderam. Assim, algo diferente, sem ser cansativo. Depois recolhi e li. 

Gostei. Estava tudo ali, o que era importante. 

Pesquisadora: Você queria ver se eles tinham aprendido? 

Ana: É, queria. 

Pesquisadora: Você achou que não tinham entendido alguma coisa da sua 

aula? 

Ana: Não, nada especial. Eu queria só ver como num resumo. Você disse 

que se eles não prestam atenção no texto quando lê tudo picado, lembra, 

quando eles fazem a leitura e cada um lê um pedaço... daí achei bom fazer 

isso, como resumo, e também para fazer algo diferente. 

Pesquisadora: Foi muito legal. O que você achou Rute? 

Rute: Foi bom. Ela tinha me dito mesmo que ia fazer. Saiu bom. Depois eu vi 

os papeis das crianças.  Mas no final, antes dela dar este exercício tinha um 

texto que eu li para eles, do próprio livro que era também como uma síntese 

Pesquisadora: Isso a Ana também leu. 

Ana:  Eu, mas mesmo assim achei bom fazer o exercício. (silêncio) 

Pesquisadora: Entendi. O que você acha Rute? 

Rute: Eu achei bom. Mas eu li e achei que eles entenderam. 
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Ana apresenta como argumento para ter proposto para as crianças 

este exercício, que não estava na apostila duas respostas: o desejo de verificar 

se houve a compreensão dos assuntos abordados e a intenção de propor algo 

novo, diferente e não cansativo. 

Para corroborar sua argumentação, Ana resgata (grifo duplo) um 

aspecto levantado na autoconfrontação 01 sobre a compreensão de um texto 

quando as crianças fazem leitura muito interrompida. Apresenta isso como 

argumento para propor a síntese.  

O aspecto da novidade, ou “algo diferente”, não cansativo foi 

abordado na autoconfrontação 02 (passada), quando a pesquisadora sugeriu 

que a condução dos oito exercícios fosse feita, diversificando a estratégia. A 

estagiária não faz explícita referência a esta autoconfrontação, mas o argumento 

tem clara relação com a aula anterior. 

Observam-se aqui dois “movimentos”, comparando a 

autoconfrontação 01 (foco na compreensão do texto) em relação à perspectiva 

de desenvolvimento de uma atividade de elaboração/verificação da 

compreensão no formato de síntese; e comparando a autoconfrontação que 

refletiu sobre diversificação de estratégia e a argumentação da nova proposta 

feita pela estagiária Ana. 

Não se afirma que a reflexão gera diretamente um movimento; sabe-

se que inúmeros mediadores constituem a atividade e que a reflexão pode ser 

apenas um destes fatores e não sendo possível a comprovação desta relação e 

muito menos a afirmação de sua linear influência. 
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No entanto, pode-se falar da relação possível entre a reflexão crítica e 

a construção de uma ação mais planejada e consciente, à luz dos autores 

citados na parte teórica deste estudo, no capitulo sobre a formação docente.  

Há a possibilidade de análise de que a intervenção (na forma de uma 

sugestão) feita pela pesquisadora na autoconfrontação 02, sobre a diversificação 

de estratégias, não tenha sido entendida pela estagiária como um plano 

fechado, com efeito de “imitação”, como um conselho a ser seguido, ou algo 

semelhante, mas tenha sido estimuladora de novas atividades e estratégias 

criativas, respeitando a autonomia da estagiária. 

 

Na continuidade da autoconfrontação, ainda sobre o exercício final de 

síntese do capítulo, a estagiária Rute, na filmagem, leu o texto de síntese em 

voz alta na sala e não fez nenhum outro comentário, passando para novo 

assunto. A pesquisadora questiona se esta forma de conduzir a atividade de 

síntese foi adequada ao objetivo. 

Pesquisadora: Entendi. O que você acha Rute? 

Rute: Eu achei bom. Mas eu li e achei que eles entenderam. 

Pesquisadora: Mas será que só a leitura é uma boa síntese? É suficiente? 

Rute: Como assim? 

Pesquisadora: Acho importante a síntese. Acho que o livro propõeconversar 

sobre o texto, mas poderia ser lido, ou poderia tentar outra estratégia com o 

texto. 

Ana: Eu ia falar para eles grifarem com a caneta amarela o que era 

importante nesta parte de “relembrando”. Mas depois li e fiz o exercício em 

grupo. 

Pesquisadora: OK. 
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Rute: Mas tinha problema só ler? (pergunta olhando para a pesquisadora) 

Pesquisadora: Não. Sem problemas. Mas precisamos entender qual é o 

objetivo do autor do livro para colocar esta página chamada de 

“relembrando”, não é isso? 

Ana: É (silêncio) 

Pesquisadora: Cada parte do capítulo tem seu objetivo e devemos pensar 

na estratégia, pensando nisso também. 

Rute: Ahm. Não vi isso antes. 

Ana: Tá. (silêncio) 

Pesquisadora: Mas deu tudo certo. Foi bom. (silêncio) 

 

A pesquisadora intervém, questionando sobre a forma de conduzir a 

síntese, Rute diz que somente a leitura é uma possível estratégia, e a 

pesquisadora acrescenta o argumento de verificar o objetivo da atividade, para a 

escolha da estratégia mais adequada. 

Neste aspecto, não se pode afirmar que houve uma reflexão da 

estagiária, mas uma compreensão sobre o ponto de vista da pesquisadora, após 

a relação com o objetivo da atividade. O aspecto de relacionar o objetivo da 

atividade com a escolha da estratégia será novamente abordado, em outra 

autoconfrontação.  
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Analise da Autoconfrontação 4 no dia 27/setembro sobre filmagem de 

22/setembro 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 4: 

 

Três episódios foram abordados, nesta autoconfrontação. O primeiro 

episódio sobre uma atividade de comparação de duas cartas (proposta do livro 

didático dos alunos). Selecionou-se um trecho de cada estagiária, assistiu-se às 

duas filmagens e comparam-se as atividades. O segundo e terceiro episódio são 

retirados da aula da estagiária Ana e referem-se a um exercício no final da aula 

(criado por ela) e uma repreensão que ela deu a uma aluna. 

No episódio 01, o exercício proposto pelo livro didático foi a leitura e 

comparação de duas cartas, elencando os elementos do formato de texto 

“carta”.  

A estagiária Rute fez a opção de, na lousa, criar dois quadros com as 

semelhanças e diferenças entre as cartas e cada criança poderia ir à lousa e 

espontaneamente, escrever as semelhanças e diferenças que havia percebido 

A estagiária Ana optou por cada criança fazer, primeiramente, no seu 

caderno suas listagens de semelhanças e diferenças. Depois, iam falando e ela 

corrigia na lousa. 

O outro episódio foi da estagiária Ana que propôs um exercício final 

de síntese desta aula. Os alunos perguntaram bastante sobre o que realmente 

era para ser feito. A forma como a estagiária elaborou o enunciado não ficou 

clara para as crianças. 



 

138 

 

Por fim, um último episódio foi, também na aula de Ana, sobre a 

repreensão dada a uma aluna que teve seu nome escrito na lousa dentro de 

uma “nuvenzinha”, identificando que ela teria feito algo como bagunça, conversa 

demais etc. 

 

Aspectos analisados: 

Após assistirem aos vídeos de ambas, com a atividade de 

comparação dos textos de cartas, o comentário de Ana retomou a 

autoconfrontação anterior (terceira), mostrando o esforço e a atenção da 

estagiária em deixar que os alunos respondessem aos exercícios, sem fazê-lo 

primeiro.  

O texto que elucida esta questão para aprofundarmos a análise é: 

Rute: Eles no começo ficaram bem felizes de ir para a lousa.... criança gosta 

disso, né.... mas escreveram boas coisas, mas tinha muita coisa que tive que 

depois falar, eles não fizeram sozinhos. 

Pesquisadora: E você, Ana? 

Ana: Eles fizeram no caderno, mas eu tive que falar também várias coisas  

Pesquisadora: Mas a proposta do livro não era para eles concluírem tudo 

sozinhos. 

Ana: Sei... teve participação, mas...É que na semana passada nós não 

deixamos muito tempo para eles. Daí, desta vez, eu tentei fazer bem... assim... 

um pouco eu e deixando tempo para eles. 

Pesquisadora: Você gostou do que fez? 

Ana: Sim... agora, achei bom. Viu, deu certo. 
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No trecho sublinhado, Ana faz referência à semana anterior e aponta 

sua preocupação em dar tempo para as crianças. A escolha da estratégia de 

primeiro solicitar que as crianças respondessem no caderno e somente depois a 

estagiária corrigisse, foi escolhida entre diversas estratégias. Muitas mediações 

constituíram esta situação; podemos ressaltar que a reflexão feita na 

autoconfrontação anterior é dos elementos (nem o principal e nem secundário- 

um entre vários) que compuseram esta escolha de estratégia, pois o argumento 

dela é um forte indicador. Identificamos isso como um “movimento”, uma 

alteração, uma mudança da atividade em uma nova situação. 

No vídeo, os alunos das duas turmas (tanto na dinâmica de responder 

individualmente no caderno, como na dinâmica deles responderem na lousa) 

apresentaram respostas muito iguais e, de forma geral, bastante relacionadas 

com a aparência do formato “carta”. As duas estagiárias complementaram as 

respostas com conteúdos mais específicos. Por exemplo: os alunos 

responderam como semelhanças nas duas cartas: data e assinatura; nas 

diferenças falaram que uma tinha endereço completo e logo comercial da 

empresa e a outra não. As professoras complementaram como semelhança que 

ambas tinham saudação inicial no texto e como diferença que uma utilizava 

sempre a primeira pessoa e era informal e a outra era mais formal e utilizava um 

tratamento mais respeitoso. Estes aspectos complementados eram observados 

na leitura mais atenciosa do texto. 

As estagiárias foram questionadas sobre a profundidade das 

respostas dos alunos (intervenção da pesquisadora) e não encontraram 

argumentos.  
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Pesquisadora: Quais vantagens e desvantagens teve cada estratégia? 

Rute: (risos) é... parece que foram boas 

Pesquisadora: no seu caso, Rute, como foi a participação das crianças 

enquanto qualidade das respostas? 

Rute: Ah... eu tinha anotado algumas coisas e daí complementei 

Pesquisadora: Você complementou porque achou fraca a qualidade das 

respostas? 

Rute: Não sei... eu tinha feito uma lista... acho que foi por isso 

Pesquisadora: A participação das crianças foi legal, mas as repostas, na sua 

opinião não foram boas, profundas? 

Rute: Algumas achei boas, outras não. 

Pesquisadora: O que você acha, Ana? 

Ana: Não sei, não. 

Pesquisadora: E com suas crianças, como foram as respostas? Boas? 

Ana: Mais ou menos (silêncio) 

Pesquisadora: Eu achei que as crianças falaram mais das coisas evidentes. 

Por exemplo as duas turmas falaram que tem uma despedida, que tem 

assinatura, que tem o nome para quem é enviada. De coisas mais sobre o tipo 

de texto, se está na primeira pessoa, se se dirige a alguém, se tem referência a 

outra correspondência, se tem data, vocês que falaram.... 

Ana: Pode ser... (silêncio) 

Pesquisadora: Como foi o grupo de Rute, na qualidade das respostas? 

Rute: Acho que foi bem parecido com a Ana (silêncio)  

Pesquisadora: você fariam algo diferente? 

Ana: Acho que não. 

Rute: Talvez, mas não sei no que. 

Pesquisadora: Vocês acham que motivaram as crianças explicando bem o que 

era para ser feito, que exigia profundidade e não somente a aparência? 

Rute: Isso acho que não fiz. 

Ana: Não sei  (silêncio) 

Pesquisadora: Foram estratégias diferentes, mas o exercício foi feito. Penso 

que se vocês tivessem feito uma explicação da profundidade das respostas que 
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vocês esperavam, algum aluno poderia ter se empenhado mais nas respostas. 

O que vocês acham? 

Ana: Pode ser (risos) (silêncio) 

Pesquisadora: Querem falar algo mais sobre este exercício? Fariam algo 

diferente? 

Rute: Acho que está tudo bem. 

 

A intervenção da pesquisadora (destacada no texto) refere-se à 

necessidade, que ambas as estagiárias tiveram de complementar as respostas 

dadas pelas crianças e sobre a superficialidade de envolvimento dos alunos ao 

responderem o que foi solicitado. Nas imagens das salas de aula, as crianças 

responderam rapidamente o exercício: em uma sala 3 min e na outra 4 min para 

lerem e compararem as duas cartas. 

Ao serem questionadas sobre o exercício, as estagiárias não 

apresentaram argumentos, não demonstraram um olhar mais crítico sobre a 

atividade. Não houve também, como em outras autoconfrontações um 

comentário, uma reflexão das estagiárias a partir da intervenção, referindo-se ao 

que foi sugerido pela pesquisadora. 

Algumas possibilidades podem ser ressaltadas, o foco de Ana, 

explicitado na autoconfrontação, foi propor uma estratégia que desse às crianças 

o espaço de pensarem antes da correção e Rute afirma (texto grifado) que teria 

motivado adequadamente as crianças para uma resposta mais completa, porém 

não relaciona com a simplicidade das respostas obtidas de seus alunos. No 

vídeo, as duas somente solicitam que comparem as cartas, mas não falam sobre 

o como fazer e nem sobre o que era evidente e o que necessitaria mais análise 

das crianças. 
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Em nenhuma outra autoconfrontação pode-se observar a relação 

entre explicações do exercício e profundidade de análise nas respostas das 

crianças, desta forma, esta temática não pode ser novamente abordada com as 

estagiárias. 

 

Outro episódio: da mesma forma como na autoconfrontação anterior, 

no final da aula, Ana propôs para os alunos um exercício de síntese da aula 

dada. É perceptível, no vídeo, que os alunos não compreenderam o que foi 

solicitado e se levantaram para perguntarem o que era para ser feito. A 

estagiária Ana respondeu a cada um e, em seguida o exercício foi realizado 

pelos alunos com tranquilidade.  

Várias intervenções foram feitas visando a esclarecer o motivo dos 

alunos perguntarem para Ana sobre o que tinha que ser feito. 

Assistiram ao vídeo.  

Pesquisadora: O que você achou? (para Ana) 

Ana: Eu fiz um pouco como na aula passada. Tentei fazer agora individual. 

Antes foi em grupos. 

Pesquisadora: Como você acha que foi a participação das crianças? 

Ana: Foi tudo bem, elas fizeram. Eu depois corrigi e saíram coisas bem legais. 

Eles entenderam 

Pesquisadora: Eles entenderam bem o que você desejava? 

Ana: Sim. 

Pesquisadora: No vídeo vejo que várias crianças iam até você perguntar 

sobre a atividade. O que era? 

Ana: No começo acho que eles queriam que eu falasse o que era para fazer. 

Ficavam de pé, iam à frente para me perguntar o que era para fazer. 

Pesquisadora: E ? 
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Ana: Depois entenderam... (risos) 

Rute: O que você pediu para eles fazerem? 

Ana: Como uma síntese da aula. 

Pesquisadora: Ana, veja bem, você fala no vídeo quando explica a atividade 

que é para eles escreverem as coisas que entenderam na aula, o que 

aprenderam. 

Ana: É... é isso. 

Pesquisadora: Será que é fácil responder assim, de repente, o que se 

aprendeu? 

Ana: Eu fiquei tentando explicar. São poucos. Eles perguntaram e fizeram 

certinho. 

Rute: Acho que foi bom. 

Pesquisadora: Acho que entenderam, mas a forma como você perguntou 

deixou um pouco de dúvida, né? 

Ana: Então como eu tinha que fazer (pergunta para a pesquisadora)? 

Pesquisadora: O que vocês acham? 

Rute: Se você escrever na lousa eles podem ler e daí se estão distraídos não 

perguntam tanto.(silêncio) 

Pesquisadora: Se você formular bem a pergunta, provavelmente o resultado é 

melhor. 

Ana: É eu depois vi isso. Faltou mesmo. Acho que respondi de novo para mais 

da metade da classe. Mas depois fizeram. Daí fiquei tranquila. (silêncio) 

 

As intervenções da pesquisadora visaram a demonstrar para a Ana 

que as crianças (11 alunos do total de 18 presentes na sala) haviam perguntado 

individualmente, para ela, sobre o como fazer a atividade solicitada (imagem 

vídeo-gradava) e tentar identificar o motivo desta situação. No diálogo, Ana 

afirma várias vezes que as crianças fizeram o exercício e que então não 

identificava nenhum problema. Após várias intervenções, ao final, Ana 
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demonstra ter percebido a situação, porém ainda afirma o sucesso de sua 

proposta. 

Após as intervenções, a estagiária demonstra compreender o que a 

pesquisadora aponta, mas não evidencia uma reflexão sobre sua prática. Este 

tema abordado neste episódio reaparece em outras autoconfrontações, que 

analisaremos com mais dados. 

 

Outro episódio selecionado e apresentado, nesta autoconfrontação, 

refere-se ao fato de Ana ter colocado na lousa o nome de uma aluna indicando 

que ela teria feito algo que atrapalhou a sala, como bagunça, por exemplo. 

Pesquisadora: O que aconteceu? Conte um pouco. 

Ana: A menina não para de falar um minuto. Antes você deve ter visto, ela fica 

falando baixinho. Irrita. 

Pesquisadora: Você ficou irritada, é isso? 

Ana: Não, eu tinha falado para ela parar. Ela continuou. 

Pesquisadora: A aluna ficou falando, conversando e você avisou para parar; 

ela não parou e você escreveu o nome dela na lousa. 

Ana: é isso. 

Pesquisadora:E o que significa escrever o nome na nuvenzinha? 

Ana: é assim... acho que significa que vai para a coordenação ou fica sem o 

intervalo de brincar 

Pesquisadora: E com a aluna? O que aconteceu? 

Ana: nada 

Pesquisadora: Porque? 

Ana: Depois a menina parou de falar. Você viu ela ficou quietinha. 

Pesquisadora: Eu não vi, na fita ela já estava sentada, pareceu meio quieta o 

tempo todo. 
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Ana: É. Ela não é bagunceira. É uma boa aluna. Participa. Mas só ela quer 

falar. 

Pesquisadora: Você pôs o nome dela porque ela estava participando? 

Ana: Também não é assim, ela não tem limite. 

Pesquisadora: Porque você pôs o nome dela lá? 

Ana: Ela ficava respondendo o exercício na frente 

Pesquisadora:E você o que achou? 

Ana: Depois eu não gostei. 

Pesquisadora: O que faria diferente? 

Ana: Eu não teria colocado lá. Até depois esqueci que tinha feito isso 

Pesquisadora: Esqueceu? 

Ana:É não aconteceu nada com a menina 

Pesquisadora: Mas o combinado não é que o aluno que tem o nome escrito na 

nuvenzinha terá uma consequência? 

Ana:É 

Pesquisadora:Mas o que você acha de não ter a consequência? 

Ana:Não sei... nada (silêncio) 

Pesquisadora:Acho que não é bom quebrar os combinados. Como a criança, 

vai em outra aula, acreditar na nuvenzinha ou em outro combinado? 

Ana: Ahmm (silêncio) 

Rute: Tem uma frase que é assim, se fala para a criança tem que cumprir. 

Pesquisadora: É ... Acho importante ter calma, se você colocar o nome lá, 

precisa fazer algo. 

Ana: E agora? (olhando para a pesquisadora)Já foi. 

Pesquisadora:Não é que tem problema, mas acredito que valeria uma 

conversa com a aluna. O que você acha? Penso que é melhor conquistar a 

aluna do que ir colocando o nome e depois não ter as consequências. 

Ana: Ahm (silêncio) 

 

Neste diálogo, a pesquisadora buscou esclarecer os motivos pelos 

quais a estagiária teria colocado o nome da aluna na lousa. No final, após refletir 
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sobre o fato de quebrar com o combinado da consequência, a intervenção foi de 

sugestão sobre uma conversa com a aluna. 

A estagiária Ana evidencia uma reflexão sobre sua atividade. Sabe-se 

que esta reflexão deve-se a várias mediações, dentre elas as intervenções da 

pesquisadora. Observa-se a reflexão, sobretudo, na pergunta se a estagiária 

faria algo diferente e é afirmado que não teria colocado o nome da aluna na 

lousa. 

Esta relação da estagiária com a aluna novamente será abordada na 

próxima autoconfrontação, complementando a análise. 

 

Esta última intervenção da pesquisadora referiu-se a uma condição de 

aprendizagem, que é o relacionamento do professor com o aluno. 

Por fim, as duas estagiárias demonstraram preocupação com os 

tópicos discutidos na autoconfrontação, mas, especificamente, Rute expôs seu 

esforço para acertar no ritmo, assunto debatido na autoconfrontação anterior.  

Pesquisadora: Muito bom. Semana que vem tem mais?  

Ana: Tudo bem. Mas você assistiu a aula toda? 

Pesquisadora: Sim, toda. 

Ana: Você achou que melhoramos? 

Pesquisadora: Bastante. Até fiquei com dificuldade de escolher um episódio 

para trazer. Foi tudo tranquilo, tudo certinho, bom ritmo. 

Rute: Foi bom. Eu tentei ver bem certinho se eu estava correndo ou indo 

devagar... (risos) 

Pesquisadora: Ok. Agradeço bastante. Acho que o ritmo foi bom. 
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Ana: Sempre vai ter o que melhorar. Agora estou anotando tudo que vejo aqui. 

Até queria pedir a gravação toda. Eu ia ficar vendo se tenho os mesmos erros 

sempre. 

Pesquisadora: Mas não precisa tanto. Calma 

Ana: Se for para ser uma professora ruim eu acho melhor ser outra coisa. Se 

estou tendo esta oportunidade... é para aproveitar. 

Pesquisadora: Obrigada de novo. (risos) 

 

É evidente a preocupação e o desejo das estagiárias de acertarem e 

o compromisso com o desenvolvimento profissional. Esta posição é uma 

mediação positiva para que, nesta pesquisa, tanto eventos de reflexão como de 

“movimento” ocorram.  

Observa-se que no final da autoconfrontação, a estagiária se 

posiciona perquntando sobre um fato que não constou em nenhum episódio 

selecionado pela pesquisadora. Pode-se notar que a relação estabelecida na 

autoconfrontação entre a estagiária e a pesquisadora é suficientemente aberta 

permitindo que novos episódios, apresentados pelas estagiárias sejam objeto de 

reflexão. Também, como já ocorreu em outras autoconfrontações, háreferência a 

episódios anteriores e a reflexões desenvolvidas nas autoconfrontações 

passadas para argumentar, explicitar ou identificar mudanças, movimentos, da 

atividade. 

Neste caso, Rute argumenta que teria dedicado sua atenção em 

verificar do ritmo das aulas; tema abordado em duas autoconfrontações 

anteriores: na primeira, quando a estagiária identifica as ações dos alunos como 

bagunça e se refletiu que eles ficaram com tempo ocioso; na segunda 

autoconfrontação, quando Ana aponta que Rute teria conduzido bem o tempo 
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dos exercícios, e Rute não concorda; e na quarta autoconfrontação, 

identificamos o que chamamos de “movimento”, uma mudança na atividade em 

comparação com atividades anteriores. Sobre a qualificação deste “movimento”,  

será abordado mais adiante, pois este assunto ainda será trabalhado na quinta 

autoconfrontação. 
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Análise da Autoconfrontação 5 no dia 03/outubro sobre filmagem de 

29/setembro 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 5: 

As aulas das duas estagiárias foram bastante diferentes. Rute utilizou 

um grande tempo de sua aula em uma estratégia de buscar palavras no 

dicionário, visando à melhor compreensão de um texto. Em seguida, conduziu 

rapidamente uma série de exercícios e mais para o final da aula, acabou 

diminuindo o ritmo e conduzindo, bem mais lentamente, outros exercícios. O 

último texto que tinha em seu planejamento foi lido bem depressa, após o sinal 

do término da aula. Na autoconfrontação, o episódio selecionado teve como foco 

o ritmo que Rute imprimiu ao decorrer da aula. 

Sobre a aula da estagiária Ana, os episódios selecionados foram dois: 

- Na condução dos exercícios,Ana solicita que os alunos os façam, 

individualmente, e gasta bom tempo no atendimento individual a dois alunos, 

que por diferentes motivos chegam até a estagiária, solicitando atenção. 

- No final da aula, Ana propõe novo exercício de síntese (oralmente) e 

não tem sucesso em sua explicação, pois as crianças não entendem exatamente 

o que ela deseja. 

 

Aspectos analisados: 

Assim que começou a autoconfrontação, antes de assistirem a algum 

trecho do episódio, Rute posicionou-se, relatando como planejou uma atividade 

e o que não deu certo. 
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Escolheu uma estratégia com o objetivo de auxiliar na compreensão 

do texto. Perguntou para os alunos quais palavras eles não conheciam o 

significado e ela o procuraria no dicionário. Foram muitas palavras e o tempo 

que a estagiária havia imaginado gastar, neste exercício, foi muito longo. 

 

Pesquisadora: Rute começou com a proposta de procurar no dicionário 

algumas palavras. De que texto era isso mesmo? 

Rute: Este aqui... (está com o texto na mão. Veio para a Autoconfrontação 

com material de sua preparação de aula) Era o “espaço para denúncia do 

leitor”, então até me atrapalhou um pouco. Porque eu tinha dinâmica para dar. 

Na verdade, tinha o dicionário, mas eu não gostei muito. Tinha uma ideia, 

tinha um objetivo, mas não alcancei.  

Pesquisadora: Por que? 

Rute: Na verdade, tinha que ler, eles leram mesmo. Ai eu falei para eles 

grifarem as palavras que não entenderam. Ai com isso... coloquei as palavras  

no quadro. 

Pesquisadora: Isso? 

Rute:Eu ia falando para cada um deles o que significava...  mas  não achava... 

tinha palavra que não tinha a mesma palavra no dicionário,  dai mais ou 

menos eu pegava aquela que tinha mais ou menos a mesma relação, eu  não 

sei se  alguma eu não consegui achar...estava meio esquisito...   então achei 

meio assim...  

Pesquisadora: Por que você acha que ficou meio assim, Rute?  

Rute:Porque na verdade meu objetivo, era eles grifando o que não tinha 

entendido deste texto, aí eu achando... eu ia explicando para eles,  eu ia 

perguntar prá eles, agora o texto ficou mais fácil? Assim, ia voltar nele, ia 

perguntar pra eles, agora vocês entenderam, o texto ficou melhor? 

Pesquisadora: A estratégia está excelente! 

Rute: Mas eu achei que ficou meio vago. 

Pesquisadora: Porque? O que aconteceu no meio do caminho? 

Rute: Por causa disso mesmo. Acho que deveria já estar comigo...Só que 
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gostaria que eles lessem, eu explicasse melhor para eles a palavra, eu ia 

pegar pelo menos a maioria. 

Pesquisadora: Você achou uma alternativa... Você teria procurado, antes, 

algumas palavras no dicionário, é isso? 

Rute: É. (silêncio) 

Pesquisadora:Deixa eu perguntar uma coisa: Eles não tinham dicionários? 

Rute:Então, isso também é o que seria legal! Não sei se tinha dicionário no 

armário. Não cheguei a olhar... aí  eu só peguei um que estava lá, nisso eu ia 

procurando, tinha alguns que tinham até, deveria ter visto isto antes... 

Pesquisadora:Outra coisa que eu pensei quando vi a atividade;havia muitas 

palavras...  Foi muito legal, senti falta foi de escrever o significado ao lado das 

palavras... Você pensou nisso? 

Rute:Bom... não na hora, agora você falando... (risos) falta registro, né. O 

material didático propõe muita atividade oral, por exemplo: fale com o seu 

colega, eu acho que as vezes falta um registro, e eu nem pedi que eles 

escrevessem, mas alguns anotaram alguma palavra. 

Ana: Se eles tivessem a tarefa de anotar, eles teriam prestado  atenção mais 

tempo.  (silêncio) 

Pesquisadora:Acho que foi uma proposta. Você já avaliou muito bem. A 

gente nem viu a filmagem e até já conversamos um pouco sobre ela (risos) 

 

Na autoconfrontação observa-se que a estagiária Rute se posiciona 

analisando seu planejamento e o que efetivamente aconteceu. É notável, que 

mesmo sem ser perguntada ou ser projetado o vídeo com a atividade, já ocorreu 

a reflexão. Pode-se pensar que a sequência de autoconfrontações quinzenais 

(intercalando com filmagem na semana oposta da autoconfrontação) possibilitou 

às estagiárias a dinâmica de utilizar este espaço para refletir sobre suas 

atividades. Nesta autoconfrontação, não houve dificuldade em iniciar a reflexão, 

pelo contrário, foi espontânea e abordou vários aspectos já conversados em 

outras autoconfrontações. 
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Como na autoconfrontação 1 e 3, nesta (quinta autoconfrontação) a 

temática abordada foi sobre o “objetivo da atividade”. Os termos grifados acima 

apontam para a clareza de Rute, quanto ao objetivo que ela tinha traçado para a 

atividade planejada.  Na primeira autoconfrontação, a pesquisadora perguntou 

sobre o objetivo da atividade executada e a resposta das duas estagiárias foi 

que fizeram porque estava no livro” e demonstraram não identificar o objetivo 

específico do exercício; novamente, na terceira autoconfrontação, a 

pesquisadora questiona Rute sobre o objetivo da atividade de síntese e a 

mesma afirma que não tinha percebido. Nesta quinta sessão de 

autoconfrontação, a estagiária aponta a clareza de sua preparação utilizando a 

terminologia de “objetivo” da atividade em sua argumentação.  

Pode-se perceber que no decorrer das semanas da pesquisa, tanto o 

planejamento das aulas, como a percepção sobre o objetivo das atividades 

foram foco de reflexões e perceptivelmente “re-pensados”, “re-elaborados”  pelas 

estagiárias, como já afirmamos, a autoconfrontação apresenta-se, neste 

processo, como um mediador entre movimento reflexivo.  

Não se pode afirmar que o prévio planejamento da aula ou que a 

percepção do objetivo de um exercício faça com que a qualidade da aula seja 

melhor ou pior do que as aulas nas quais a estagiária não tinha clareza desta 

temática, pois vários fatores constituem a aula e somente uma reflexão parcial 

não define a qualidade da atividade. Por exemplo, nesta autoconfrontação, 

apesar do planejamento e da clareza sobre o objetivo, a estratégia utilizada não 

agradou a estagiária, demorando muito tempo, além do que havia imaginado.  
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Teóricos da educação10 apontam que o planejamento e a certeza do 

objetivo da atividade a ser desenvolvida são aspectos fundamentais para o 

sucesso da aula. Estes itens, inclusive, fazem parte do currículo do curso de 

Pedagogia, conforme sugestão geral do MEC, o que nos indica a significância 

deles para a atividade de professor. Isso possibilita pensar que há forte relação 

entre a qualidade da atividade e o aprofundamento do planejamento prévio 

ligado ao objetivo das atividades, sem excluir a certeza de que é um mediador 

entre vários, que constituem a atividade. 

 

Ainda na autoconfrontação, no diálogo sobre este mesmo episódio, a 

pesquisadora intervém,apresentando dois novos olhares sobre a atividade. 

Questiona sobre a possibilidade de cada aluno participar tendo em mãos um 

dicionário e sobre o registro que os alunos poderiam ter feito no decorrer da 

atividade. Em ambas intervenções, a estagiária Rute evidencia que não havia 

pensado sobre o assunto antes e acolhe o questionamento da pesquisadora 

fazendo, no momento, um breve comentário. Pode-se perceber que há 

novamente uma reflexão, ampliando a análise feita sobre a atividade, pela 

própria estagiária. 

 

O segundo diálogo, sobre a aula de Rute, foi baseado em dois 

pequenos trechos da filmagem da sala de aula. Um episódio refere-se á aula de 

Rute, sob o aspecto do ritmo. O vídeo selecionado mostrava uma sequência de 

exercícios com os alunos participando, sentados e fazendo as atividades. Alguns 

                                                           
10

 Conforme capitulo III, Formação e professores e tempo de estágio  



 

154 

 

conversavam com colegas do lado e a estagiária já solicitava que fizessem o 

exercício. Todos pareciam envolvidos na atividade. Neste vídeo, Rute afirma que 

se sentiu correndo e que faria mais lentamente as atividades.  Durante a 

exibição do filme a estagiária comentou: “Nossa corri com os exercícios”. 

Num segundo vídeo, (23 minutos depois do primeiro trecho 

selecionado) na mesma aula, aparecem as crianças que tinham terminado o 

exercício conversando, levantando-se das carteiras e circulando pela sala. A 

estagiária, nesta cena, pede que as crianças fiquem em seus lugares, esperando 

que os colegas terminem o exercício para passarem para outro. Este intervalo 

tem mais de 7 minutos. 

 

Pesquisadora: Você falou que acha que correu durante a aula? 

Rute: Eu corri, porque é assim. Eu apliquei o primeiro exercício do dicionário, 

como já tinha planejado eu quis fazer, aqueles exercícios, então levou mais 

tempo, e pelo horário assim... É que eu não sei se a professora volta nestes 

exercícios... Então eu quis correr, assim mesmo, mas não acho muito legal, 

acaba não explicando nada...  

Pesquisadora: Basicamente o que você faria mais devagar.  A resposta, os 

textos, conversaria mais sobre os textos? 

Rute: Então se eu pegasse desde o início, mesmo fazendo aquele exercício 

do começo um pouco diferente... Ai daria para fazer de novo: ler com ele, faria 

daquele jeito planejado. (refere-se a outro trecho da filmagem que explica que 

planejou uma dinâmica e que não fez por que não daria tempo, visto que o 

primeiro exercício – de procurar palavras no dicionário- demorou demais) 

Pesquisadora: Ah, você faria a dinâmica? 

Rute: É a dinâmica... Leriam as cartas, grupos, eu ia mais devagar, ia explorar 

mais com eles, mais tranquilo assim, poderia ler cada um também. 

Pesquisadora: Qual a vantagem de você ter imposto um ritmo? 
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Rute: Bom... A vantagem é que você consegue fazer tudo. Mas a 

desvantagem é que você pode fazer tudo e eles podem não ter aprendido 

nada. 

Pesquisadora: Agora vou mostrar uma cena. É um aspecto. Aqui a sala está 

muito tranquila... (mostrando o vídeo com a sala tranquila fazendo a atividade) 

Falavam baixinho... Isso você já viu e achou que estava correndo, né. Agora 

vou mostrar outra cena, depois que eles terminaram de fazer um exercício... (a 

sala está com metade de alunos de pé, andando e conversando alto) Só que 

alguns não tinham terminado.  

Rute: Outra vantagem vamos dizer assim, é que eles não tem tempo para 

bagunçarem... (risos) 

Pesquisadora: Então... a questão do ritmo é um pouco assim mesmo. 

Rute: E difícil acertar o ritmo, não é? Quando a gente faz uma proposta, ou 

eles são muitos rápidos ou são muito lentos...  É muito difícil acertar o ritmo, 

fica ainda mais complicado; a gente tem que olhar a criança para entender  o 

ritmo. (silêncio) 

Pesquisadora: Não que vocês não estejam olhando, estão olhando...  mas 

com o tempo vocês vão pegando um pouco a prática do ritmo,   o acerto da 

hora. Lá você se sentiu incomodada com o ritmo que você imprimiu. Agora se 

você vai muito devagar, eles se dispersam, a aula fica comprida... na outra 

aula falamos sobre isso com você, não foi? 

Rute: é... (silêncio) 

 

Pesquisadora: Rute, quando tocou o sinal do fim da aula, você continuou com 

eles, e aí?  

Rute: Eu continuei porque era ainda... É que na verdade eu tinha que ir até a 

página 139, quando, ai bateu o sinal, teria que esperar um pouquinho...  eu 

leria com eles... que  a professora marcou a página. Sei que poderia deixar 

este aqui... na verdade eu mandei como tarefa para casa, mas aí eu já deixei 

tudo... aí só li com eles em sala 

Pesquisadora:Você já tinha lido antes. Você poderia só ter contado. Diria: 

vocês vão fazer a tarefa de casa, é um desafio. O ler pode ter dado uma 

sensação de muito rápido.  Você poderia ter passado a lição de casa, sem ter 
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lido, o que você acha? 

Rute:A gente né, sem experiência, nessas horas que está com pressa, não 

passa isso, deixar dar uma resumidinha assim... Fiz uma leitura tão rápida que 

acho que eles nem entenderam o que fiz. 

Pesquisadora:É exatamente isso; às vezes, a gente se sente mais 

confortável, fazer próprio ritmo, mas foi tudo bem. (silêncio) Quer falar alguma 

coisa sobre ritmo? 

Rute: Não. Hoje só eu falei. 

 

Observa-se na autoconfrontação que a imagem retrata as crianças se 

concentrando e aparentemente aproveitando mais a aula, quando Rute imprime 

um ritmo nos exercícios e se distraem quando o ritmo é mais lento, porém a 

estagiária se percebe correndo na primeira parte e não percebe a concentração 

dos alunos, tendo que rever o vídeo para olhar a reação dos alunos e não só sua 

sensação. No segundo vídeo, percebe a distração das crianças. 

Quando há a intervenção, mostrando, e questionando o ritmo e o 

desempenho dos alunos, Rute reflete que a falta de experiência pode ter 

atrapalhado e que controlar o ritmos dos exercícios é bastante difícil para ela. 

Este mesmo conteúdo foi abordado na autoconfrontação 2, 

(mostrando para Rute a necessidade de cuidar do ritmo, não deixando os alunos 

muito tempo sem atividade) depois, foi retomado, no final da autoconfrontação 4, 

pela própria Rute, afirmando que tinha tomado bastante cuidado para não perder 

o ritmo e tinha gostado do resultado da aula.Aparece novamente o assunto do 

ritmo nesta autoconfrontação 5,  não com o mesmo êxito da filmagem anterior, 

relatada na autoconfrontação 04. 
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Comentou-se que entre a autoconfrontação 02 e a 04, houve um 

“movimento”, ou seja, uma mudança da forma como a estagiária executou a 

atividade. Primeiro, não conseguiu dar atividades para as crianças deixando-as 

ocupadas durante o tempo da aula (muito tempo para fazer um exercício) e 

depois (na quarta filmagem), Rute ressalta que conseguiu cuidar do ritmo 

durante toda a aula. Na autoconfrontação seguinte novamente aparece a falta de 

habilidade da estagiária em conduzir a aula com ritmo, de forma que os alunos 

não fiquem ociosos. 

Pode-se pontuar que tanto a reflexão, quanto o “movimento” não são 

estáveis e nem diretamente correspondentes. Uma reflexão pode ou não ter um 

“movimento” em sua sequência, pois a reflexão é um dos aspectos que constitui 

a atividade, podendo ser tão significativo que se observa posteriormente uma 

mudança da atividade. Por outro lado, isso não indica que o “movimento” 

ocorrido será mantido, porque novas mediações continuam constituindo a nova 

atividade e o retorno à forma de executá-la, como (da mesma forma) 

anteriormente ao movimento, pode ocorrer. 

 

Passando para os episódios da estagiária Ana, o trecho selecionado 

era um exercício, explicado pela estagiária, solicitando que os alunos o 

realizassem individualmente. Todos ficaram bastante concentrados, exceto um 

aluno que aparentemente tinha dúvidas e foi acolhido pela estagiária, que ficou 

com ele, em sua mesa, por mais de 15 minutos.  

Este aluno, que aparentava ter dúvidas, no momento seguinte, na 

correção dos exercícios (de forma coletiva) tentou continuar chamando a 
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atenção da estagiária, movendo-se sem parar em sua cadeira e querendo 

somente ele responder a todos os exercícios. 

 

Pesquisadora: Vamos ver alguns trechos da aula da Ana 

Assistem ao vídeo 

Pesquisadora:Ana foi fazendo a condução do exercício bem devagar... 

Explicou uma ou duas vezes...  Quem terminar vai fazer isso, quem não 

terminar vai fazer aquilo.  Você sentiu que explicou bastante? 

Ana: Eu expliquei bastante. 

Pesquisadora:  Teve um aluno, que é este aqui,  que ficou bastante tempo 

com você...  

Ana: Porque ele não tinha entendido... olha que eu tinha explicado várias 

vezes... ele não tinha entendido,  aí eu chamei ele, dei atenção especial para 

ele, comecei a ler com ele de novo. Depois ele voltou de novo, com a resposta 

certinha. Preocupação com ele mesmo, porque a sala já tinha praticamente 

todos terminado, fiquei preocupada com ele, dei atenção especial para ele, ai 

ele conseguiu fazer. 

Pesquisadora:Depois que você explicou, você sentiu que ele tinha mesmo 

dificuldade ou ele queria uma atenção especial? 

Ana: Queria fazer junto. Ele não tinha dificuldade... 

Pesquisadora: Ele não tinha dificuldade?  

Ana: Não tinha dificuldade... Queria uma atenção especial. Senta aqui comigo, 

vamos fazer...Eu dei a atenção. 

Pesquisadora:Sobre este aluno que ficou com você neste tempo grande de 

aula, veja agora no vídeo a dúvida dele se transformou em tanta certeza, que 

se ele não falasse, na correção, iria ter um negócio, veja no vídeo. 

Assistem ao vídeo 

Ana: Ele até pula quando deixo ler a resposta dele. 

Pesquisadora: Ele lê, participa. De todos os exercícios letras A B C ele 

participa, ele fala. Para quem tinha dificuldade e passou cinco minutos ali, não 

aparenta dificuldade, ou era para você dar atenção individual a ele? 
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Rute: Não pode parar só com um e deixar os outros, né. 

Pesquisadora:Não sei... Porque os outros estavam trabalhando...Mas 

perceber que tem diferença entre chamar a atenção porque não entendeu ou 

querer atenção. A gente conhece o aluno, e sabe que ele se comporta assim. 

Está bem, teve a participação dele. O que você acha? 

Ana:Ele só queria a atenção, mas é isso, dei a atenção. Também, agora acho 

que foi muito tempo, e os outros estavam fazendo o exercício, nem percebi. 

Pesquisadora:Ok. 

 

 

As intervenções da pesquisadora objetivaram aprimorar, na 

estagiária, a percepção dos alunos em sala, ou seja, a estagiária deve perceber 

se há real necessidade de dar atenção a um determinado aluno, no tocante à 

compreensão do conteúdo ou se a solicitação do aluno é uma forma de chamar 

a atenção. Isto devido ao fato de, conforme a filmagem, por 18 minutos (total da 

aula de 1h20) a estagiária se dedicar somente a um aluno. Se dividisse o tempo 

pelos alunos, não seria possível esta atenção direcionada.  

A estagiária Ana demonstrou que, após as intervenções, ela 

identificou que realmente o aluno não tinha dúvidas e que o tempo dedicado a 

somente um aluno foi maior do que ela percebeu. Pode-se citar que houve uma 

reflexão da Ana, neste episódio, conforme grifado acima. 

 

Outro episódio foi o caso de uma aluna (a mesma que na 

autoconfrontação 04 – anterior - teve seu nome escrito na lousa como se tivesse 

feito bagunça), que no início desta aula estava chorando porque perdeu o 

cachorrinho. 
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Ana foi bastante paciente com a aluna e refez a relação com a 

mesma, tendo em vista o ocorrido na semana anterior. Ana deu atenção para a 

aluna e expressou que isso foi positivo. 

 

Pesquisadora: Como foi o caso da aluna que perdeu o cachorrinho? 

Ana:Não sei se você (referindo-se à pesquisadora) tinha percebido, no vídeo, na 

hora que estava indo, eu percebi que ela (falando de uma aluna e apontando 

para o vídeo) baixou a cabeça, eu vi que ela estava chorando, o coleguinha dela 

falou que era por causa do cachorrinho que havia morrido...  ai o que eu fiz...  vai 

lá tomar uma água.. ela levantou e foi... Depois ela voltou toda animadinha, 

pegou o caderno, pegou a apostila e falou tia agora é pra fazer... É pra fazer sim 

senta aqui comigo, dei uma atenção toda especial, eu adorei porque ela se 

aproximou de mim... expliquei a matéria para ela, enquanto ela ia fazendo, ia 

corrigindo com eles...Adorei mesmo! Lembra dela? (perguntou para a 

pesquisadora) Eu achei que foi uma vitória com ela, pelo que aconteceu na aula 

passada. 

Pesquisadora: Você pensou no que aconteceu antes ou durante a aula? 

Ana: Ah! Pensei né, vi que podia ser uma chance de rever o que eu fiz antes, 

não fiz o melhor, né. Daí pensei que era a chance de conquistar a aluna, como 

você (sobre a pesquisadora) disse e eu vi que seria uma forma melhor. 

Pesquisadora: Mas você pensou isso na hora ou durante a semana? 

Ana: Pensei na semana e na hora vi que tive a oportunidade. Daí deu certo. 

(risos) (silêncio) 

 

Neste episódio, a pesquisadora somente explorou a fala da estagiária 

Ana que se demonstrou contente (“adorei mesmo!”) com o resultado de sua 

aproximação da aluna, pois anteriormente tinha colocado o nome dela na lousa, 

conforme relatado na autoconfrontação 04.  

Houve o resgateda reflexão da autoconfrontação anterior na fala da 

Ana. Vale lembrar que nesta referida autoconfrontação, a pesquisadora 



 

161 

 

posicionou-se fazendo uma intervenção com uma sugestão explícita de que 

achava melhor a estagiária ter uma conversa com a aluna e se aproximar. 

Percebe-se que foi uma intervenção que fez a estagiária refletir sobre o ocorrido, 

tanto na autoconfrontação, como no decorrer da semana e que foi forte 

mediação para a constituição da atividade desta semana. 

Identificamos este ocorrido como um “movimento”, tendo visto que a 

estagiária fez uma mudança na relação estabelecida com esta aluna, e pode-se 

também apontar que a atividade referente ao “movimento” foi qualitativamente 

melhor do que a anterior. 

Esta afirmação se justifica por vários fatores, dentre eles, 

considerando o contexto da escola e sua filosofia, a criança é a protagonista do 

processo de aprendizagem e o professor deve garantir um espaço acolhedor e 

de confiança para que este processo ocorra da melhor forma possível11.  

Observa-se que a estagiária não seguiu unicamente a sugestão da 

pesquisadora como uma intervenção que seja fechada (como seguir a regra, ou 

“receita pronta”) e impeça o protagonismo da estagiária, pois afirma: “Daí pensei 

que era a chance de conquistar a aluna, como você (sobre a pesquisadora) 

disse e eu vi que seria uma forma melhor”. Aqui, a relação entre a reflexão e o 

movimento ficou explícita, o que não significa que sempre é assim perceptível. 

 

                                                           
11

 Vários livros, pesquisas, teses nacionais e internacionais abordam a filosofia nas Escolas Salesianas que 

defendem esta ideia, conforme o documento Linhas Orientativas da Missão educativa, das Filhas de Maria 

Auxiliadora, corroborado pela Rede Salesiana de Educação, entidade que desenvolve o material didático 

de mais de 150 escolas no Brasil. 
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O último episódio analisado, nesta autoconfrontação foi sobre o final 

da aula de Ana. Ela fez novamente (terceira aula consecutiva) uma proposta 

(como síntese) para verificar a aprendizagem, nesta aula, utilizando a estratégia 

de passar de carteira em carteira, perguntando aos alunos que respondiam 

oralmente sobre o que tinham aprendido. A formulação da pergunta ficou muito 

abstrata e confusa para as crianças. As respostas foram amplas e alguns 

responderam que não aprenderam nada.  

Pesquisadora: Quer ver como foi o finalzinho da aula? 

Ana: Não! Fiquei preocupada com o final...   

Pesquisadora: Por quê? 

Ana: É porque teve o João. Fui perguntando pra cada um o que fixou da aula de 

hoje? João: O que você aprendeu na aula de hoje? Aí o João: ah, tia,  não 

aprendi nada. Fiquei indignada. Como você não aprendeu nada? Fala. Repeti: 

como você não aprendeu nada. É sério. Será alguma coisa comigo.  Fiquei 

preocupada com ele. 

Pesquisadora: E daí? Como você reagiu?  

Ana: não lembro, não lembro. 

Pesquisadora: Gostei dessa dinâmica. Você estava com a preocupação de 

encerrar a aula. Ver o que eles fixaram. Foi uma dinâmica legal, mas eu ainda 

vou perguntar a Você, se eles entenderam exatamente o que você queria ou se 

você deu tempo para eles pensarem no que  iam falar. Quer ver o vídeo? 

Ana: É bom. 

Assistem ao vídeo. 

Pesquisadora:  Como foi? Porque você acha que ele falou não sei? Ela 

(apontando para outra aluna no vídeo) também respondeu não sei. 

Ana: Ela falou não sei. Mas aí eu recapitulei, como você não aprendeu, você 

responde as atividades. Aí ela falou: a carta.  O João também  respondeu não 

sei, porque ele é inteligente... aí eu fiquei preocupada, ué, como assim, João?  

Você não aprendeu, não absorveu alguma coisa da aula de hoje? 

Pesquisadora: Será que a pergunta não é difícil para ele? 
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Ana: Absorver? 

Pesquisadora: É. O que você aprendeu na aula de hoje? Ele tem que resumir 

toda uma aula.  Porque a capacidade de síntese de uma criança, não se forma 

assim, ela não tem ainda essa prática. Por que nas outras aulas você pediu 

escreva os pontos principais da matéria. Eles podiam ir ao livro, olhar, para 

colocar no papel. Não é isso? 

Ana: é pode ser. Mas como seria então? 

Pesquisadora: O que você acha? 

Ana: Responde aí. 

Pesquisadora:Se a colocação fosse vou dar um minuto para você olhar no livro 

e ver o que você mais gostou da aula. O que ele mais gostou é muito mais 

próximo, do que eu aprendi, que é muito abstrato, muito sintético. É mais 

próximo dele do que o  exercício de  abstrair,  é muito rápido... você viu que 

muitos falaram “carta”. 

Rute: Às vezes uns respondem, outros, às vezes, nem tinham respostas, eles 

ouvem a resposta do outro, deixa eu falar também...  

Ana: Por isso que foi muita carta, carta... não sabiam o que falar. 

Pesquisadora:Se você formula: o que você achou de mais legal? O que você 

aprendeu e vai cobrar de carteira em carteira, ele tem que produzir uma ideia, 

pelo menos a maioria ia produzir uma ideia: ah, gostei desse poema... 

Rute: Porque ele falando do que gostou ainda dá pra gente tirar mais alguma 

coisinha... 

Pesquisadora: Gostei da dinâmica, da preocupação de sintetizar a aula.  Está 

indo tudo bem, não é? 

Ana: Ah, eu fico preocupada... Impossível, Rute, você não ficar preocupada. Eu 

fico... 

Rute: Ela é exagerada! 

Ana:Não é questão de ser exagerada, é a minha profissão, eu preciso chegar 

lá...Eu poderia então ter feito de novo uma pergunta mais clara. Como na 

semana passada, viu. 

Pesquisadora: Está valendo? Tem que ter calma. 
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Na autoconfrontação anterior (quarta), já ocorreu semelhante situação 

(a estagiária teve que reexplicarindividualmente, para um grande número de 

crianças, o que desejava, pois coletivamente não tinham entendido), porém a 

dinâmica tinha dado certo. Foi feita intervenção pela pesquisadora mostrando 

claramente que a pergunta tinha sido elaborada de modo que os alunos não 

compreenderam e como está na análise desta autoconfrontação: “a estagiária 

demonstra compreender o que a pesquisadora aponta, mas não evidencia uma 

reflexão sobre sua prática”, ela continuou afirmando que a dinâmica deu certo, 

pois todos fizeram a síntese de forma satisfatória. 

Nesta nova autoconfrontação, houve intervenção para que a 

estagiária refletisse sobre a forma como ela elabora o enunciado das tarefas que 

solicita dos alunos. No final, Ana recupera a última autoconfrontação e percebe 

que repetiu a mesma questão já abordada na conversa da semana anterior, 

como grifado acima. 

As argumentações durante o diálogo levam à hipótese da estagiária 

não perceber que o nível de abstração e o pouco tempo para as crianças 

pensarem impediram o sucesso da sua proposta, pois foi uma tarefa que exigia 

mais maturidade e conhecimento do que o apresentado por alunos do 4ª ano. 

Sobre a repetição desta temática, percebe-se que não se pode 

afirmar que houve reflexão anterior, e, se houve, não tenha sido uma mediação 

entre as demais, que tenha influenciado a mudança da atividade na semana 

seguinte. 
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Análise da Autoconfrontação 6 no dia 18/outubro sobre filmagem de 

13/outubro 

 

Contando um pouco da autoconfrontação 6: 

A aula de Rute começou com a leitura de um texto (a estagiária 

escolheu a estratégia de leitura coletiva) seguida de exercícios de compreensão 

do texto feitos coletivamente também. Acabando este primeiro texto, o livro 

propunha outro texto e exercícios que comparavam os dois textos. Novamente, 

Rute opta por leitura coletiva e exercícios resolvidos coletivamente. Os alunos, 

na segunda parte da aula, tiveram rendimento inferior ao começo, demonstrando 

cansaço. 

A estagiária Ana iniciou a aula solicitando leitura silenciosa e o início 

da resolução dos exercícios, também individualmente. Corrigiu coletivamente a 

primeira lista de exercícios e depois, na segunda parte da aula, no segundo 

texto, optou por leitura e exercícios coletivos.  

Comparativamente com a estratégia da estagiária Rute, os alunos da 

turma de Ana conseguiram ficar mais tempo atentos, porém no final, também 

estavam bastante cansados. 

 

Aspectos analisados: 

Foram apresentados dois trechos do vídeo da aula de Rute, um do 

início da aula e outro do final.  
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A estagiária rapidamente comparou os dois e observou o cansaço das 

crianças, no final da aula. 

Houve intervenção da pesquisadora sobre a escolha de estratégias 

para cada momento da aula. Rute refletiu sobre suas escolhas, porém não 

chegou efetivamente a uma conclusão.  

Pesquisadora: O que vocês duas observaram? Da primeira parte e da 

segunda?  

Rute: Cansaço! Nos últimos tempos estão mais cansados, eles não querem 

fazer muita coisa, mas percebe-se que alguns, a Aline (nome fictício) é um 

pouquinho mais animadinha mesmo... mas tem outros... querem ir ao 

banheiro. Mas aí, a hora que você começa a falar de novo com eles, puxar de 

novo a atenção, mas deixando eles soltos assim... dá para perceber... estão 

cansados... 

Pesquisadora:Você quer falar alguma coisa? 

Ana: Isso foi o que aconteceu comigo numa das aulas aí, eles estavam 

realmente cansados, foi logo nas primeiras aulas, lembra? 

Pesquisadora:  Sim. Vamos pensar na proposta que fez no começo e no final 

da aula. Você fez uma proposta nessa etapa final da aula:eles pesquisarem 

alguma coisa sobre biografia. No começo você estava fazendo uma sequência 

de exercícios de forma coletiva. O que você acha dessa estratégia nas duas  

atividades,  para esse horário da aula? 

Rute: Bom, se eu tivesse começado com mais leitura, mais individualmente, 

eu falando, aí poderia ser mais um pouco coletivo, uma atividade de grupo ou 

então inverso, começar, mais com a agitação no começo, acho que é até 

melhor,  e deixar a leitura, umas coisas mais calmas  para o fim, senão ficam 

assim mesmo... cansados sem fazer nada. (risos) (silêncio) 

Pesquisadora: vamos ver os trechos da Ana. 

Rute: É meio complicado falar, né, qual que é a estratégia, porque as vezes 

funciona ou não, né, depende deles mesmos, você tem que ter uma carta na 

mão. 
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Pesquisadora: A gente tem que pensar nisso. Estratégias...  

 

Continuando a autoconfrontação assistiram a dois trechos da aula da 

estagiária Ana, um trecho do começo da aula (nos dez primeiros minutos) e 

depois um trecho, após 45 minutos de aula. 

Ana teve um pouco mais de resistência para perceber o cansaço dos 

alunos.  

Pesquisadora:Ana começou com uma parte mais de leitura, mais calma, sem 

pedir a participação coletiva e depois passou para os exercícios, coletivamente. 

Assistem ao vídeo. 

Pesquisadora: O que você achou? 

Ana: Eu achei que foi bom.  Achei que eles não estavam tão espertos como já 

teve em outras aulas. Mas, achei que foi bom...  Foi bom sim, tanto a primeira 

parte como o finalzinho também. A leitura foi tranquila e depois participaram até 

o final. 

Pesquisadora: No começo você trabalhou a questão da leitura, depois você 

trabalhou vários exercícios. Quando você perguntava para eles, respondiam 

como respondiam no começo da aula? Vamos voltar um pouquinho aqui... 

Assistem ao vídeo. 

Pesquisadora: No começo quando você pergunta, vários levantam a mão, 

querem falar, tem um nível de participação e no final, como é o nível de 

participação? Você percebe diferença? 

Ana: Eu acho que nessa hora eu estava agitada, eu particularmente, entrei na 

sala já era três e meia, já fiquei preocupada, preparei a aula direitinho, por mim 

mesma, já entrei preocupada mesmo, mas depois fui me relaxando, porque eu 

estava realmente preocupada por ter entrado tarde na aula, mas depois fui me 

desestressando... como se diz, mas estava preocupada. 

Pesquisadora: Agora, neste final você estava mais relaxada do que no 

começo? 
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Ana: Acredito que não. Eu ia vendo que podia não dar tempo de tudo. E tem um 

cansaço da aula mesmo. Eu não gostei muito, não. 

Pesquisadora: Você estava cansada? 

Ana:  Eu estava cansada e as crianças parecem cansadas também no vídeo. 

(silêncio) 

 

As duas estagiárias foram questionadas sobre a escolharealizada nos 

diferentes momentos da aula, em relação ao planejamento. 

Houve intervenção da pesquisadora para comparar as estratégias 

escolhidas, no início e no final da aula, e as estagiárias apontaram que 

efetivamente identificaram o cansaço delas e das crianças e que talvez outro tipo 

de estratégia poderia ser mais adequada. 

Quando se perguntou se fariam algo diferente, expressaram que o 

planejamento deve levar em consideração o cansaço das crianças, o que antes 

não estava sendo considerado. 

Pesquisadora: No fim da aula vocês e os alunos parecem cansados. Vocês 

viram as estratégias que usaram na primeira parte da aula e no final? 

Rute:No começo é de um jeito, mas no fim aquilo que você planejou não deu 

certo, é estratégia mesmo, é aquilo mesmo... se você planejou aquilo que não 

está dando certo, acho que é experiência mesmo, aí você pode mudar para 

outro, você pega mais atenção dos alunos. 

Pesquisadora: Mas na hora em que vocês estavam planejando, levaram em 

conta isso? 

Rute:A gente quer fazer do jeito que a gente planejou,  aí acaba acontecendo 

essas coisas, acaba continuando com aquela estratégia ainda. 

Pesquisadora: No seu planejamento, você tem que levar em consideração o 

tempo da aula, não é  isso? Acho que você, Ana, está planejando mais coisas 

do que cabe na aula. Você pode planejar isso, se sobrar tempo faço aquilo. Se 
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sobrar tempo, você faz, para você não ficar tão ansiosa.  

Rute:Você tem que planejar, do jeito que ache que pode ser que algo aconteça, 

assim, se der certo, faz o planejado, mas se der algo de errado, tem outro 

planejamento já pronto também. Acho que é isso. É? 

Pesquisadora: Pode ser uma boa. O que funciona melhor  no começo ou o que 

funciona melhor no final da aula tem que ser pensado antes. 

Ana: Com certeza. Acho que no começo prestam mais atenção no texto, no 

final, tem que ser mais coisas leves. Eu fico muito ansiosa para até o final dar 

certinho. 

Pesquisadora: Calma. Vocês gostaram dessa aula, querem comentar mais 

alguma coisa? 

Rute: Eu gostei da aula.  

Pesquisadora: Vocês fariam alguma coisa diferente? 

Rute: Esse aspecto do cansaço dos alunos, a gente já faria melhor, né, para 

planejar essas aulas. A gente não sabe como eles vão reagir com as atividades, 

como vai ser. Porque pode dar certo ou não. Mas é sempre bom pensar além. 

Pensar melhor mesmo... 

Pesquisadora: Acho que uma coisa importante é levar em conta que as 

crianças cansam e vocês também cansam. Ana, mais alguma coisa? 

Ana: Não! É importante como começar bem a aula e como terminar bem,  achei 

isso, observei isso, tem que começar bem e terminar bem. 
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2ª etapa de análise: relações entre as autoconfrontações. 

 

Nesta parte, do capítulo da análise, trabalhar-se-á com cada uma das 

estagiarias, iniciando por Ana. 

A estagiária ANA, que estava no 2º ano de Pedagogia (curso de três 

anos), apresentou-se bastante interessada em tudo o que foi proposto na 

pesquisa e sobretudo naquilo que foi discutido na autoconfrontação. 

Observou-se, na primeira autoconfrontação, que, sobretudo, dois 

assuntos foram alvo de intervenção da pesquisadora:  

• A falta de “combinados”, para estabelecer a forma de 

convivência entre a estagiária e os alunos 

• A estratégia de leitura silenciosa, propiciando um primeiro 

contato com o texto, visando a minimizar erros de leitura em 

voz alta e auxiliando na compreensão da mesma leitura. 

Estas duas intervenções foram retomadas por Ana na 

autoconfrontação 2 e percebe-se um “movimento”,como já analisamos, ou seja, 

foram feitos os combinados e executada a estratégia de leitura silenciosa. 

Outro “movimento” se deu entre a intervenção da autoconfrontação 3 

e a autoconfrontação 4. No exercício em sala, Ana responde antes das crianças 

e na autoconfrontação 4,  ela aponta na filmagem que no exercício teria 

escolhido uma estratégia que possibilitaria o tempoadequadopara que as 

crianças respondessem. Fez explicitamente alusão à autoconfrontação da 

semana anterior e à atenção que teve para não agir da mesma forma. 
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Na autoconfrontação 4 foi abordada a atividade de Ana de anotar o 

nome de uma aluna no quadro. Na reflexão sobre este fato, percebeu-se que os 

motivos alegados não eram suficientes e a estagiária gostaria de agir diferente: 

não ter colocado o nome. Houve uma intervençãoda pesquisadora, focalizando o 

fato de que a anotação do nome da aluna poderia ter consequências, quanto ao 

relacionamento de ambas. Sugeriu-se que Ana procurasse a aluna para uma 

conversa. Na autoconfrontação 5, Ana relata que tinha se preocupado durante a 

semana com o fato e que procuraria na aula uma oportunidade para tentar 

aproximar-se dessa criança. Quando surgiu a oportunidade, Ana a aproveitou. 

Demonstrou ter ficado satisfeita de ter realizado esta ação. 

Um tópico apareceu na autoconfrontação 4 e se repetiu na  

autoconfrontação 5: Ana teve dificuldade em elaborar um enunciado claro para o 

exercício, que ela criou,  de modo que os alunos, sem terem que perguntar 

várias vezes, pudessem fazê-lo. Neste aspecto, houve, nas duas 

autoconfrontações a mesma intervenção. Houve um comentário de Ana 

demostrando compreensão da intervenção, de forma reflexiva, porém não houve 

“movimento”, na autoconfrontação seguinte. 

 Quadro resumo dos assuntos discutidos e que apareceram em mais 

de uma das autoconfrontações de Ana. 

AC 1 Não são feitos “combinados” 

com os alunos 

Intervenção da pesquisadora 

AC 2 São feitos “combinados” com os 

alunos 

Retomando AC 1– “movimento” 

 

AC 1 Proposta da estratégia de leitura Intervenção da pesquisadora 
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silenciosa 

AC 2 É feita a estratégia de leitura 

silenciosa 

Retomando AC 1  - “movimento” 

 

AC 3 Estagiárias respondem o 

exercício pelos alunos 

Intervenção da pesquisadora 

AC 4 Estagiária dá tempo para alunos 

responderem os exercícios 

Retomando AC 3  - “movimento” 

 

AC 4 Dificuldade de relacionamento 

com aluna – marcou o nome dela 

na lousa 

Intervenção da pesquisadora – 

proposta de diálogo com a aluna 

AC 5 Diálogo com a aluna – 

modificando relacionamento 

Retomando AC 4  - “movimento” 

 

AC 4 Dificuldade de expressão clara 

de enunciado dos exercícios. 

Intervenção da pesquisadora 

AC 5 Dificuldade de expressão clara 

de enunciado dos exercícios. 

Nova Intervenção da pesquisadora 

 

A estagiária Rute também demonstrou interesse em todas as 

propostas desta pesquisa. Analisando as filmagens em sala de aula e as 

autoconfrontações, Rute demonstrou ser uma pessoa calma, paciente e imprime 

nas aulas um ritmo mais lento do que a outra estagiária e do que as crianças 

exigiam dela. 

O ritmo de suas atividades, em sala de aula, foi tratado em quatro 

autoconfrontações.  
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Na autoconfrontação 01: Rute percebe as ações dos alunos como 

bagunça. No decorrer da conversa da autoconfrontação e na intervenção da 

pesquisadora apontou-se o fato dos alunos ficarem algum tempo sem atividades.  

Na autoconfrontação 02: Ana comentou que a aula de Rute teve um 

ritmo melhor, lembrando-se da autoconfrontação anterior. A pesquisadora 

concordou, porém, Rute achou que “correu” demais. Que estaria fora de seu 

ritmo e que faria diferente, dando mais tempo para cada exercício. 

Na autoconfrontação 04: Rute afirmou que ficou muito atenta para 

acertar a velocidade e que tinha ficado muito contente por conduzir a aula com 

bom ritmo. A pesquisadora concordou. 

Na autoconfrontação 05: Novamente houve intervenção da 

pesquisadora, pois os alunos ficaram bastante tempo desocupados, já que 

terminada a atividade, Rute não iniciou outra. 

Percebe-se que, no decorrer deste processo, a questão do ritmo 

naconduçãodas atividades com os alunos foi preocupação da estagiária Rute e 

constituiu-se eixo do processo de “reflexão – movimento”, ou seja, houve 

tentativas, acertos e erros para que a ocupação das crianças se realizasse em 

velocidade adequada. 

Diversas vezes, nas autoconfrontações, esta temática do ritmo foi 

abordadae, portanto, pode-se dialogar tanto com o que se explicitou na 

teoria como “tarefa” ou como “real da atividade”. A tarefa, para Clot (2006) é 

o prescrito, o que o sujeito sabe que deve realizar; desta forma, dar atividades 
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para as crianças e não deixá-las desocupadas, que aparece tanto na fala das 

estagiárias, como da pesquisadora, como algo que sabidamente deve ser feito.  

A análise da pesquisa visou não só a apreender a tarefa, mas o “real 

da atividade”, aquilo que se desejou fazer e pode não ter sido conseguido, aquilo 

que efetivamente ocorreu e não se desejou e os sonhos daquilo que poderia ter 

sido realizado. Os diversos diálogos sobre o ritmo na sala de aula, presentes nas 

autoconfrontações, levaram em consideração a importância que as facetas do 

“real da atividade” trazem para a constituição, tanto da reflexão como da 

possibilidade de provocar o movimento. 

Além dos diálogos sobre ritmo, as facetas do “real da atividade” 

também foram evidentes, na abordagem sobre a forma de conduzir a leitura, 

quando o que se desejou fazer e não se teve êxito (leituras coletivas 

interrompidas), ou o que ocorreu e não foi planejado (forma de agir quando as 

crianças erravam o texto a ser lido) ou quando o desejado foi alcançado (textos 

inteiros lidos sem interrupções após mudança na estratégia de condução da 

leitura). 

Outro assunto -o objetivo específico de cada atividade -foi abordado 

em três autoconfrontações: primeira, terceira e quinta autoconfrontação. Na 

primeira autoconfrontação, Rute alegou não perceber qual era o objetivo da 

atividade que realizou (afirma que fez porque estava no livro); na terceira 

autoconfrontação, não percebeu o objetivo de uma atividade de síntese em um 

final de capítulo, denominado “relembrando”. Depois da intervenção afirmou não 

ter pensado nisso antes. Por fim, na autoconfrontação 5, Rute afirmou que no 

seu planejamento refletiu sobre o objetivo de cada atividade e planejou, de tal 
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forma, atender ao que desejava na aula. Avaliou que algumas estratégias não 

deram certo, porém que os objetivos estavam claros e explicitados. Rute 

manifestou um processo de reflexão sobre a temática e em certo momento um 

“movimento” no seu planejamento. 

Ainda sobre o tema do “planejamento”, Rute na autoconfrontação 3, 

refletiu que seu planejamento está pouco flexível. Rute imaginou de que forma 

as crianças iriam responder a cada exercício e baseada nesta imaginação, 

elaborourespostas para os exercícios e teve a expectativa de que suas 

respostas correspondessem às das crianças. Quando os alunos respondem algo 

diferente do planejado, ela se atrapalha e tem dificuldade de elaborar, na hora, 

uma nova resposta. A intervenção da pesquisadora motivou uma reflexão sobre 

a prévia e pouco flexível elaboração das respostas, observando que Rute 

responde,antes das crianças, diversos exercícios, sem lhes dar o tempo 

necessário. Na autoconfrontação 6, Rute observou que um planejamento nem 

sempre dá certo, que ela tenta, mas depende das respostas das crianças. Esta 

reflexão foi elaborada sem intervenção explícita da pesquisadora e revela a 

possibilidade de flexibilização do planejado em relação ao que é efetivamente 

possível na prática da sala de aula, indicando que a estagiária pode ter alterado, 

modificado (movimento) seu modo de compreender o planejamento. 

Quadro resumo dos assuntos abordados em mais de uma das 

autoconfrontações de Rute. 

AC 1 Participação dos alunos 

percebidacomo “bagunça” 

Intervenção da pesquisadora 

sugerindo organizar as atividades  

AC 2 Percepção (pela ANA) de bom 

ritmo 

Retomando a AC1– “movimento” A 

própria Rute não percebe o bom 
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ritmo na condução das atividades 

AC 4 Percepção (pela RUTE) de bom 

ritmo– ela expõe o próprio 

esforço 

Retomando as AC anteriores – 

“movimento” 

AC 5 Alunos desocupados – falta ritmo Nova intervenção da pesquisadora 

 

AC 1 Não é percebido pelas duas 

estagiárias,o objetivo da 

atividade  

Intervenção da pesquisadora 

AC 3 Rute não percebeo objetivo da 

atividade de síntese 

Nova intervenção da pesquisadora 

AC5 Rute reflete sobre o objetivo da 

atividade que planejou – não deu 

certo, mas havia relação do 

planejamento com o objetivo 

Argumentação utilizando o objetivo 

no planejamento – “movimento” 

 

AC 3 Reflexão sobre o planejamento 

(o que ela acha que as crianças 

vão responder) 

Intervenção da pesquisadora 

AC6 Planejamento nem sempre dá 

certo (reflexão sobre 

planejamento e flexibilidade) 

Argumentação utilizando o 

planejamento – “movimento” 

 

A reflexão sobre repetição da mesma estratégia durante toda a aula e 

consequente cansaço dos alunos foi abordada em duas autoconfrontações (2 e 

6) com as duas estagiárias. Nos dois momentos, houve intervenção da 

pesquisadora e reflexão das estagiárias sobre a necessidade de diversificar as 

estratégias durante a aula e atenção para o cansaço dos alunos. 
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A intervenção sobre a diversificação de atividades, proposta na 

autoconfrontação 2, não apresentou como consequência nenhum “movimento” 

nas atividades de Rute, porém, no caso de Ana, nas autoconfrontações 4 e 5, 

observam-se novas propostas, porém, não foi feita nenhuma relação explícita 

com a autoconfrontação 2. Observa-se o “movimento”, porém este é, sem 

dúvida, diferente do que quando ela nota que mudou, teve consciênciadisso. 

Na autoconfrontação 6, novamente aparece a temática do cansaço, 

também relacionada com a falta de diversidade das atividades. Não houve 

nenhuma lembrança que este tema tenha sido falado na autoconfrontação 02. 

Por sua vez, observa-se que a reflexão na autoconfrontação 02 pode ter sido 

forte mediação para constituir a proposta de novas atividades, mas não foi forte 

o suficiente para interferir na repetição da atividade executada na última 

filmagem. 

Quadro resumo dos assuntos abordados em mais de uma das 

autoconfrontações das duas estagiárias. 

AC 2 Repetição de atividades – 

cansaço dos alunos 

Intervenção da pesquisadora 

AC 6 Repetição de atividades – 

cansaço dos alunos 

Nova Intervenção da pesquisadora  
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3ª etapa de análise: aspectos gerais das autoconfrontações. 

 

Retomando alguns conceitos explicitados, no início deste 

capítulo,“intervenção” refere-se à ação de interferir, isto é, fazer perguntas ou 

observações a fim de provocar “reflexão” e um possívelprocesso que possa 

constituir um “movimento”, na prática docente das estagiárias.  

Durante as autoconfrontações e na análise inter-confrontações, as 

perguntas, observações e afirmações da pesquisadora (intervenções) marcaram 

diversas “reflexões” e alguns “movimentos”. 

Vale recuperar, o que se colocou no capítulo teórico, a respeito da 

observação de Paulo Freire sobre a importância da reflexão para o processo de 

formação profissional de docentes: o exercício da docência exige um olhar 

crítico e reflexivo sobre a realidade em que se está. 

Corrobora esta ideia, Imbernón (2001, p. 55) ao afirmar que: 

A formação deve apoiar-se em uma reflexão dos 

sujeitos sobre sua prática docente, de modo a 

lhes permitir examinar suas teorias implícitas, 

seus esquemas de funcionamento, suas atitudes 

etc., realizando um processo constante de auto 

avaliação que oriente seu trabalho. 
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Não é possível afirmar que toda intervenção é eficaz para que ocorra a 

reflexão ou movimento, como já se demonstrou na análise. Observa-se que 

ocorreureflexão das estagiárias e não houvenenhum movimento, na sequência.  

A “intervenção” está presente em todos os casos de “movimento” 

analisados, tanto na etapa de análise de cada autoconfrontação, como nos 

casos de inter-confrontações, indicando que é provocadora de “reflexão”; porém 

não se pode afirmar que não haja casos de “movimento” em aspectos que não 

foram alvo de intervenção, apesar de não terem sido identificados, nestas 

sessões de filmagem e autoconfrontação. 

A relação da pesquisadora com as estagiárias foi marcada pelas 

recorrentes intervenções e pela pertença (da pesquisadora) à área da educação. 

Observam-se, nas autoconfrontações, várias perguntas e questionamentos das 

estagiárias dirigidos à pesquisadora, aguardando uma orientação para as 

atividades a serem analisadas e executadas. 

A pertença à mesma área de conhecimento da pesquisadora e dos 

sujeitos da pesquisa, como já abordado no capítulo sobre a Teoria da Clínica da 

Atividade, é quesito diferenciado da teoria e do métodoproposto por Yves Clot. 

Entende-se que, no caso, a relação entre as pessoas envolvidas, se aproximou 

da relação professor-aluno, ou seja, as estagiárias perceberem a pesquisadora 

como professora e esta perceber as estagiárias como alunas. Isto ficou evidente. 

Na autoconfrontação, as estagiarias fizeram perguntas e tiraram dúvidas de 

como proceder e, explicitamente, houve orientação da pesquisadora às 

estagiárias. Não se pode afirmar que somente a pertença à área é 
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desencadeadora desta relação, mas também se têm que observar as 

interferências das “intervenções” para constituir esta relação. 

O compromisso das estagiárias, buscando executar a atividade de 

docência, da forma que entendem como qualidade, foi percebidodurante todo o 

processo de pesquisa. Este aspecto, característica particular destas duas 

estagiárias, também marca o formato da relação com a pesquisadora e com os 

objetivos da pesquisa. 

A articulação com algumas categorias, abordadas em capítulo 

teóricoanterior, pode ajudar a ampliar essa análise. 

Tanto o gênero como o significado, apesar de mais estável, são 

inacabados, e se constituem mutuamente. Ambas categorias têm 

“intencionalidades” diferentes (quer dizer que tais categorias buscam 

explicitar/explicar aspectos e processos distintos do real/social), e 

especificamente, o gênero está ligado a atividades profissionais.  

No entanto, o gênero se constitui de significados compartilhados, mais 

estáveis; ou seja, como antes abordado, o gênero se explicita por diversas 

formas: pelas ações do coletivo, pelas prescrições. 

Analisando os episódios nos quais as estagiárias e pesquisadora 

conversaram sobreestratégiasde verificação de aprendizagem (autoconfrontação 

1 e 2) e posteriormente, sobre a necessidade de propor formas diversas de 

condução das atividades do material didático, para não cansar as crianças 

(autoconfrontação2), observa-se que há uma expectativa (tanto da pesquisadora 

como das estagiárias) de que é “papel docente” garantir formas de verificação da 
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aprendizagem e propostas diversas de condução do material didático, para não 

ser cansativo. 

Entende-se que como um “acordo implícito”, como prescrito, o 

docente deve apresentar atividades pedagógicas a seus alunos, verificando 

constantemente sua aprendizagem e propondo formas diversas e criativas de 

abordagem do conteúdo. Essa compreensão coletiva é, um exemplo, do que se 

chama, na teoria da Clinica da Atividade, de gênero. 

Nesta pesquisa, tratando-se de formação inicial e levando em 

consideração que o gênero é adquirido na vivência prática da profissão (isso 

conforme teoria já explicitada), evidencia-se que as estagiárias estão se 

confrontando com sua prática, buscando adquirir a compreensão concreta do 

gênero da profissão docente.  

Na autoconfrontação 3, esta relação acima ficou clara, na seguinte 

sequencia: 

Pesquisadora: Então, conte um pouco o que você fez e porque? 

Ana: Era para em grupos tentarem fazer um desenho e uma lista das ideias 

principais destas páginas que trabalhamos. 

Rute: Eles ficaram bem concentrados. Os grupos trabalharam bem. 

Ana: Foi rápido. 

Pesquisadora: Foi bem legal. Por que você resolveu fazer isso? 

Ana: Como assim?Eu tive a ideia de fazer como um resumo. Para ver se 

aprenderam. Assim, algo diferente, sem ser cansativo. Depois recolhi e li. 

Gostei. Estava tudo ali, o que era importante. 

Pesquisadora: Você queria ver se eles tinham aprendido? 

Ana: É, queria. 

Pesquisadora: Você achou que não tinham entendido alguma coisa da sua 

aula? 
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Ana: Não, nada especial. Eu queria só ver como num resumo. Você disse que 

se eles não prestam atenção no texto quando lê tudo picado, lembra, quando 

eles fazem a leitura e cada um lê um pedaço... daí achei bom fazer isso, como 

resumo, e também para fazer algo diferente. 

Pesquisadora: Foi muito legal. O que você achou Rute? 

Rute: Foi bom. Ela tinha me dito mesmo que ia fazer. Saiu bom. Depois eu vi os 

papeis das crianças.  Mas no final, antes dela dar este exercício tinha um texto 

que eu li para eles, do próprio livro que era também como uma síntese 

Pesquisadora: Isso a Ana também leu. 

Ana:  Eu, mas mesmo assim achei bom fazer o exercício. (silêncio) 

Pesquisadora: Entendi. O que você acha Rute? 

Rute: Eu achei bom. Mas eu li e achei que eles entenderam. 

 

O gênero pode ser entendido como regras (mas estas sendo 

mutáveis), e como tal, deve ser garantido na atividade profissional. A estagiária 

Ana propôs que a verificação da aprendizagem fosse feita e ainda que a 

proposta não fosse cansativa. Porém, além disso, não seguiu a proposta do 

material didático estipulado, mas inovou, fez uma proposta antes não “acordada” 

pelo gênero. 

Esta inovação diz respeito ao conceito de estilo. O estilo refere-se a 

forma pessoal como um profissional executa uma atividade; sem negar o 

gênero, o profissional pode ser criativo e inovar, transpor o formato prescrito. 

Reforçamos a ideia de que dialeticamente, o gênero e o estilo se 

constituem simultaneamente sendo reciprocamente mediados. 

Vale lembrar que diversos fatores são mediadores da constituição da 

atividade. Isso não nos permite afirmar que o movimento ocorre diretamente pela 
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ação da autoconfrontação, mas é evidente que o conjunto, ou seja: interesse das 

estagiárias, intervenções, reflexões nas autoconfrontações, são marcantes para 

a ocorrência do “movimento”, no entanto, não de forma definitiva e em todas as 

situações. Porém, evidencia-se o fato da intervenção provocar “reflexão” e 

“movimento”. 

Não é objetivo, desta pesquisa, analisara qualidade da intervenção 

(da pesquisadora), da reflexãoou do movimento todas as vezes que surgiram, 

pois em cada temática, seriam necessários estudos complementares para 

argumentar,adequadamente, sobre a melhoria da qualidade. 

Entretanto, pensando a formação docente, diversos estudos12 

recuperados destacam que o ponto central para a formação é a reflexão crítica 

sobre o fazer, sem que pontualmente, a cada reflexão seja comprovada 

alteração qualitativa na prática, pois se entende a formação como um processo, 

a longo prazo.Freire (1997, p. 43) relata que, na formação dos professores, 

quando há a reflexão crítica sobre a práticado hoje, ou do passado,que se pode 

melhorar a prática futura. 

Ainda ilustrando a análise sobre esta questão, optou-se por 

selecionar, no decorrer da análise, dois movimentos que foram abordados 

quanto à relação movimento, aqualificação da atividade. O primeiro foi relativo à 

atividade da estagiária Ana em refazer seu relacionamento com a menina que a 

tinha “irritado” (conforme palavras da estagiária). Argumentou-se que na filosofia 

da escola, este movimento é de fundamental importância, e pode ser 

considerado um movimento positivo. O segundo, foi sobre a significação do 

                                                           
12Arroyo (2004, 2009), Brzezinski e Garrido (2000), Gatti e Barreto (2009) e Vieira Pinto (1982) 
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planejamento prévio e flexível para a boa condução das atividades práticas, em 

sala de aula, por exemplo, a leitura coletiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Estas considerações finais não objetivam ser um fecho desta 

pesquisa. Pelo contrário, visam a oferecê-la como provocação ou ponto de 

partida para outros pesquisadores. 

O principal objetivo desta pesquisa foi verificar se e como a 

“autoconfrontação” possibilita reflexões e movimentos de transformação das 

atividades de docência, de estagiárias de Pedagogia; de forma que o foco se 

deu na “autoconfrontação”, inspirada na teoria de Yves Clot, porém aplicada com 

muitas peculiaridades. 

O formato de “autoconfrontação”, apresentado, buscou, não só, ser 

um procedimento que permita conhecer aspectos da atividade do profissional, 

em questão, mas auxiliar, como possível ferramenta, no desenvolvimento do 

processo de formação inicial de alunos de Pedagogia.  
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A formação inicial de professores, em sua fase de estágio, pode 

ganhar qualidade, se o futuro docente vivenciar um processo de reflexão, 

teoricamente fundamentado, sobre a sua prática, no contexto cotidiano da sala 

de aula.  

A respeito da relação entre reflexão e movimento e a melhoria da 

qualidade da atividade, podem-se traçar duas observações: 

Primeiramente, do ponto de vista dos teóricos13 da educação, a 

reflexão sobre a própria atividade é sempre indicador de um processo que 

possibilita a melhoria da qualidade profissional. Este tópico, como uma premissa 

deste trabalho, possibilita justificar a significatividade de estudar a 

“autoconfrontação” como proposta interventiva, visando a estimular reflexões 

acerca da atividade. 

Em segundo lugar, esta pesquisa não teve o objetivo de verificar as 

teorias específicas que podem fundamentar cada atividade (da qual se notou a 

reflexão ou o movimento) de forma a constatar a melhoria qualitativa. Ou seja, 

para verificar se estas reflexões e movimentos alteraram qualitativamente a 

atividade, seria importante estudar cada atividade, (revisão da literatura, criação 

de hipóteses, constituição de análises etc), o que não é foco deste trabalho.  

Porém, identificaram-se, no decorrer da análise, alguns movimentos, 

dos quais alguns aspectos qualitativos foram abordadose analisados. Por 

exemplo, identificou-se como melhoria da qualidade o movimento da estagiária 

em “refazer a relação” com uma das alunas, cujo nome foi anotado na lousa, 

indicando que atrapalhou a aula. Analisou-se que, conforme a filosofia da Escola 
                                                           
13

 Conforme capítulo sobre a formação docente. 
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e conforme autores citados na análise, o fato de a relação entre aluno e 

professor ser positiva e próxima influi na relação ensino-aprendizagem. Assim, 

esta atividade de reaproximação da estagiária com a aluna é um movimento, 

que se pode afirmar qualitativamente melhor. 

Todavia, mesmo nesse caso, ainda há possibilidade de 

questionamento, considerando-se as diferentes teorias da educação. Por 

exemplo, podemos imaginar uma perspectiva teórica que se baseie numa 

compreensão de que a relação professor-aluno não tem força de influenciar a 

relação ensino-aprendizagem. Vale ressaltar, dessa forma, que a análise da 

qualidade dos movimentos (citados no capítulo anterior – de análise dos dados), 

conforme exemplo acima, não se propôs esgotar os estudos teóricos sobre o 

tema, mas apontar alguma teoria, entendida como adequada, que indicasse a 

melhoria da qualidade da atividade. 

A reflexão provocada pela intervenção da pesquisadora pode gerar ou 

não um movimento, que qualifique a prática pedagógica. Desse modo, a 

pesquisa não pretende provar, como ressalvado acima, que tal tipo de 

intervenção sempre qualificará a prática pedagógica, mas que deve ser 

considerada como uma possibilidade de contribuir para a melhoria da prática 

docente, o que justificaria a relevância deste estudo. Vale ainda destacar, 

inclusive para futuro aprofundamento, a importância da metodologia, que, 

inspirada em Clot, propõe alterações indicadas no método e na teoria da Clínica 

da Atividade, a nosso ver fundamentais, ou seja: dois sujeitos não profissionais; 

contexto-escola; “intervenções“ da pesquisadora da mesma área dos sujeitos da 

pesquisa etc. 
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Um docente que sabe refletir sobre sua prática cotidiana, que parte da 

realidade e da teoria, que respeita o contexto, que se constitui como um sujeito 

crítico e reflexivo, capaz de se auto confrontar com os próprios erros e acertos, 

certamente não será um profissional qualquer. 

Conforme se apresentou no capítulo teórico: “É pensando 

criticamente a pratica de hoje, ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática.” (Freire, 1997, p. 43), ou seja, a reflexão é a chave de possíveis 

mudanças. 

Considerando todas as ressalvas, entendemos que a proposta de que 

o procedimento de autoconfrontação (com as intervenções) seja utilizado para o 

acompanhamento de estágios, no curso de Pedagogia, apresentou-se viável. 

Um dos indicadores de que nos valemos para tal afirmação é a análise que 

fazemos da relação entre a pesquisadora e as estagiárias e o interesse de 

aprendizado demonstrado pelas duas estagiárias. 

Sabemos que são múltiplos os fatores que constituem a relação 

estabelecida entre a pesquisadora e as estagiárias, no entanto, ousamos afirmar 

que a autoconfrontação, do modo como foi realizada, contribuiu para a criação 

de uma relação de confiança e de proximidade. Houve intervenções da 

pesquisadora no formato de sugestões, questionamentos, observações e 

notaram-se váriasreflexões e movimentos, das estagiárias, a partir destas 

intervenções, sublinhando que, sem dúvida, e conforme a teoria em que se 

baseia esta pesquisa, a intervenção é uma das mediações, que constituíram tais 

atividades. 
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Complementam esta observação os diversos comentários que as 

estagiárias fizeram sobre o processo que vivenciaram, por exemplo, quando 

resgatavam a sessão de autoconfrontação anterior (ou filmagem da aula 

anterior) visando a elucidar seus movimentos, suas vitórias ou suas repetições, 

sempre focadas em obter melhor desempenho aos olhos de si mesmas. 

Encerrando estas considerações, não se deve omitir que, além da 

possível contribuição para a área da Educação, constitui real satisfação ter 

dedicado esses quatro anos, não a uma “tarefa”, mas a uma “real atividade”, que 

qualifica, de algum modo, a pesquisadora como pessoa humana e educadora. 
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