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RESUMO  
 

Neste texto considero os processos educativos, formativos e autoformativos como parte 

integrante e essencial da profissionalização docente. Evidencio situações vividas na 

prática pedagógica em que o professor desenvolve relações de uso com algum princípio 

teórico norteador, através do qual as soluções de contextos problemáticos do ensino se 

efetivam. Assim busco entender os Sentidos que são produzidos no processo de 

Desenvolvimento Profissional e a contribuição da Reflexividade Docente mediada pelos 

Diários de Aula, elaborados por professores (as) do curso de Pedagogia Licenciatura 

Plena em Séries Iniciais e Educação Infantil da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), Campus de Jequié-Bahia/Brasil. O mesmo é resultado da pesquisa de 

mestrado em educação realizado na Universidade Federal de Sergipe.  

 

ESPANHOL 

En este texto creo que los procesos educativos y formativos autoformativos como parte 

integrante y esencial de profesionalización docente. Become clear by situaciones 

experimentadas en práctica pedagógica en la que el profesor desarrolla relaciones de uso 

con un principio teórico orientador, mediante el cual las soluciones de contextos 

problemáticos de la educación tengan lugar. Miro porque gusta el esto comprender los 

sentido que son producidos in the process of el desarrollo profesional y la contribución 

mediada por los diarios de la clase, aclarar por profesores del profesor de Reflexividade 

(el) del curso de Pedagogy lleno título en la serie inicial y educación infantil del State 

 



University del Southwest de Bahia (UESB), campus de Jequié - Bahia / Brasil. Lo 

mismo lo es dar como resultado de la investigación de máster en la educación 

consumada en la Universidad Federal de Sergipe. 

 

Palavra chave: Desenvolvimento profissional – Formação de professores – Educação 

infantil 

 

O estudo sobre a produção dos sentidos na abordagem fenomenológica 

desenvolveu-se a partir da noção de subjetividade como fenômeno. Para a 

fenomenologia, a dimensão subjetiva presente no sentido é demarcada pela produção de 

crenças, perspectivas, relações e pertencimento de qualquer sujeito sobre o mundo-vida. 

Sentido, entretanto, é diferente da noção de significado. A produção de significado está 

próxima aos processos de objetivação social efetuada por diferentes sujeitos como 

tentativas de compreender o mundo, a cultura e suas relações. A noção de sentido, na 

fenomenologia, está sempre associada ao modo como cada sujeito, a partir de seu ponto 

de vista e vivências percebe, sente e constrói o mundo como “aquilo que se mostra”, ou 

seja, como fenômeno. 

Nessa direção, Charlot (2000) conduz sua análise na perspectiva segundo a qual 

um determinado sentido é sempre o sentido de um enunciado, produzido pelas relações 

entre os signos que o constituem, signos esses que têm valor diferencial em um sistema 

de relações, as quais são sempre significantes, relevantes e pertinentes na lógica da 

enunciação de práticas intersubjetivas que impactam a consciência e a percepção 

daqueles que as elaboram. O sentido é, pois, produzido a partir das redes de relações 

significantes estabelecidas com o mundo da cultura e da ação social. 

Nessa pesquisa, tanto o desenvolvimento profissional de professores quanto a 

reflexividade docente foram analisados como elementos que possuem relações entre si, 

extensiva e intensivamente elaboradas nas lógicas do sentido. Por isso mesmo, a 

narração da ação docente é traduzida como dispositivo prenhe de sentido. Nesse 

reconhecimento está a relevância do registro como discurso e prática ao mesmo tempo. 

Os diários de aula são, aqui, considerados instrumentos que oportunizam a análise da 

prática pedagógica por acionar a memória do acontecido, possibilitando o processo de 

reflexão sobre a ação e a autorreflexão das práticas de si em busca do reconhecimento 

da alteridade. Observe-se: 

 



O estágio para mim foi o momento em que precisei reaprender a 
pensar. Tive no estágio a possibilidade de me reconhecer como sujeito 
que não apenas reproduz conhecimento, mas também posso tornar o 
meu próprio trabalho em sala de aula um espaço de [...] transformação 
humana. Com entusiasmo chamei as crianças para um espaço fora da 
sala de aula [...]. Na brincadeira [...] houve participação de alguns 
meninos e de todas as meninas. Alguns apresentaram dificuldade [...] 
todos gostaram e se divertiram muito. Gostaria de ressaltar “mesmo 
quando o ambiente é flexível, quanto à possibilidade de exploração 
dos papéis sociais, os estereótipos podem surgir entre as próprias 
crianças, fruto do meio em que vivem”. Encerramos o dia perguntando 
o que sentiram na aula de hoje a todas as crianças. Para surpresa 
nossa, responderam: “alegria, carinho e amor” (Professora C). 

 

Diante do exposto, é importante destacar que a professora elucida no registro dos 

diários de aula a dinâmica da construção de si. Trata-se das práticas de si que 

reverberam como argumentos convincentes para uma possível mudança de atitude e/ou 

motivação para experimentar o diferente em relação às práticas de ensino e de formação 

docente. São identificadas representações partilhadas entre outros membros do grupo 

participante da pesquisa. Lê-se: 

 

Apresentei para a turma a lista da pesquisa feita em casa. [...] Algumas 
crianças encontravam com mais facilidade e outras precisavam da 
nossa mediação. Aproveitávamos para chamar atenção para a escrita 
da palavra, pedindo que a criança observasse as letras iniciais e finais 
de cada palavra, pois, como afirma Carvalho, autora que estudamos 
em estágio, é preciso “tornar os alunos atentos à presença de ‘coisas 
escritas’ na vida cotidiana” e fazê-lo perceber que os vários usos 
sociais da escrita e da leitura fazem parte do processo de letramento. 
Essa atividade proporcionou a todos nós, principalmente às crianças, 
oportunidades de reflexões sobre a escrita e a organização do 
pensamento para a produção textual (Professora F). 

 

Portanto, é possível identificar a partilha de sentidos quanto ao fato de as 

atividades do ensino se tornarem processo capaz de permitir momentos de reflexão 

sobre a prática pedagógica, sem dissociar tal reflexão da autorreflexão sobre crenças, 

aprendizagem e a mediação didática. O que vem à tona nessa análise é a reflexão teórica 

como indicativo da percepção de mudança no campo de atuação profissional. Assim, 

nesse exemplo da atividade realizada, as professoras realizam a atividade tendo presente 

a demanda da turma e estabelecem a análise fundamentada da prática quando trazem a 

implicação da mesma no processo de elaboração do conhecimento da escrita. Essa 

experiência caracteriza-se como prática formativa por gerar significado e satisfação. 



Os extratos de textos oriundos dos relatos escritos apresentados pelas 

professoras F e C nos seus diários de aula evidenciam a construção de um tipo 

específico de sentido no que se refere às relações estabelecidas entre desenvolvimento 

profissional e reflexividade docente mediada pelos diários de aula: o sentido como a 

autorreferencialidade consubstanciada das práticas de ensino. 

Para melhor entender a autorreferencialidade consubstanciada das práticas de 

ensino é preciso recorrer às noções de Popkewitz (1986), quando refere que 

contextualização das práticas desenvolvidas pelos professores em seus espaços de 

trabalho possui três importantes dimensões: a pedagógica, a profissional e a 

sociocultural. Nesse caso, as professoras supracitadas desenvolveram uma apreensão 

significante das interações entre os conhecimentos práticos e as possibilidades de alterá-

los, a partir da busca de reflexão sobre suas próprias práticas, desenvolvidas pelas 

interações entre alunos e professores em contextos distintos mediados pelas atividades 

didáticas. 

No primeiro tipo de sentido, a autorreferencialidade consubstanciada das 

práticas de ensino, encontram-se as práticas diretamente ligadas à função dos 

professores em seus espaços de trabalho: ensinar um grupo de crianças. Outro elemento 

encontrado nesse tipo de sentido é a compreensão otimizada de todo contexto 

profissional em que ocorre a interação e o ensino. Neste caso, o grupo de interlocutores, 

crianças e pares de profissão, situam-se num campo sociocultural de modo a 

identificarem-se com valores e com conteúdos considerados importantes no conjunto 

das práticas relacionadas à expectativa de ensino e de aprendizagem de cada um dos 

membros. 

Nesse contexto, a brincadeira ocupa lugar especial. A diversidade de concepções 

que os professores têm sobre o brincar e o processo de aprendizagem inclui o prazer 

como algo à parte, porém reconhecem-no como elemento que contribui para o processo 

de aprendizagem. Essa constatação compartilhamos com Andrade (2008), ao propor, 

como forma de recuperar o significado do lúdico no universo dos educadores, o resgate 

das histórias, das brincadeiras e brinquedos dos professores, possibilitando, assim, o 

despertar da atenção dos mesmos à questão do brincar como atividade que permite a 

construção da autorreferência infantil na construção de sua subjetividade. Lê-se: 

 

Ao finalizarmos a aula observamos que a participação e o 
envolvimento das crianças se deram principalmente pelo fato de 



estarmos tratando de algo tão familiar para elas, “seu próprio corpo”, 
sobretudo quando envolve o brincar por ser algo inerente à criança. 
Informei aos pais que iríamos entrevistá-los, então pedimos às 
crianças que fizessem alguma pergunta relacionada à sua curiosidade. 
A pergunta feita por uma criança foi: “Do que vocês gostavam de 
brincar quando eram crianças?” Percebemos que durante os relatos os 
pais falavam relembrando o processo com alegria e saudade, as 
crianças observaram atentamente cada relato. Convidamos os pais 
para brincarem conosco e as crianças. Brincamos de cantinho, o rio 
está cheio de pular corda e dança das cadeiras. Observamos através 
das falas e expressões o que Winnicott afirma sobre o brincar: “é no 
brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto usufrue de 
sua liberdade de criação. As brincadeiras servem de elo entre, por um 
lado, a relação do indivíduo com a realidade interior, e por outro lado, 
a relação do indivíduo com a realidade externa ou compartilhada” 
(MEYER, 2003). Foi um momento divertido e de muita interação 
(Professora J). 

 

Como observamos, os sentidos atribuídos à relação entre o desenvolvimento 

profissional e a reflexividade docente se expressam como categoria simbólica, presente 

no resgate da memória, enquanto instrumento que possibilita interrogar o presente, 

como um meio de atravessá-lo, sendo âncora para a construção da identidade podendo 

fazer enxergar faces do mundo que a época tende a esconder (MOURA FILHO, 2008). 

Pode-se afirmar, então, que outro tipo específico de sentido encontrado durante a análise 

dos diários de aula e das entrevistas semidirigidas é o sentido como espelhamento 

profissional projetivo. Nesse caso, o espelhamento profissional projetivo permite que 

as professoras, na articulação entre desenvolvimento profissional e reflexividade, 

possam vivenciar o alargamento de suas expectativas profissionais sem desarticulá-las 

das expectativas e necessidades profissionais. Nesse tipo de sentido, as professoras 

acreditam na troca mútua de aprendizagem entre professores e estudantes, entre pares da 

profissão, inclusive com a perspectiva de contextualizar as práticas autorrefenciadas 

pela vivência no campo do trabalho. Observa-se: 

 

Os diários de aula nos ajudaram a perceber a nossa responsabilidade 
enquanto mediadores de saberes e conhecimentos vinculados com a 
vida cotidiana da escola. Foi uma experiência singular em nossa 
formação. Permitiu maior contato com a realidade apresentada, 
possibilidades de trocas e experiências recíprocas entre professora e 
discentes. O que me chamou atenção é que, muitas vezes, durante 
minha atuação docente, antes de chegar à Universidade, procurei 
desenvolver estratégias na minha classe, de forma que facilitasse um 
melhor aproveitamento da aprendizagem do discente, sem muito êxito. 
Agora, através dos diários de aula, percebo que, com um novo 
referencial acadêmico essas concepções ficaram mais claras, 
compreendendo melhor a contextualização do processo ensino e 



aprendizagem. Os diários de aula me projetam no presente e me 
desafiam no futuro (Professora C). 

   
O estágio possibilitou reconhecer o profissional da educação, não 
apenas como sujeito que direciona o conhecimento, mas aquele que é 
capaz de transformar o espaço da sua sala de aula em um ambiente 
agradável e favorável à aprendizagem [...] trouxe à minha prática 
melhorias na ação pedagógica e fundamentação para que eu possa 
desempenhar com mais habilidade o processo educativo com meus 
alunos (Professora E). 

 

Esse tipo de experiência permite vislumbrar a importância dos diários de aula 

como dispositivos de formação docente. É preciso retomar as provocações de Bolzan 

(2002) quando ele afirma que neste processo de reflexão e inquietação o professor 

externa seus esquemas teóricos e concepções formuladas desde a formação acadêmica 

na tentativa de aproximá-las da problemática atual. A reflexão docente, nesse caso, 

permanece ligada ao desenvolvimento profissional do(a) professor(a) como 

espelhamento projetivo porque permite pensar sobre a situação passada, vivida em 

atuação profissional, estabelecendo conexões com as situações futuras de ensino, as 

quais serão propostas e elaboradas. 

Nesse caso, o fundamento básico da reflexividade reverbera-se na produção 

teórica de Giddens (1991), cujo centro de análise é a prática da reflexividade como 

prática social. De modo geral, busca-se, através do conceito de reflexividade, 

compreender os modos de organização das práticas sociais específicas na relação 

tempo-espaço mediante a relação sincrônica entre ambos, mas simultaneamente 

diacrônica no que se refere ao desenvolvimento e influências de eventos, 

acontecimentos desencadeados historicamente dessa relação. No caso do 

desenvolvimento profissional de professores a noção de reflexividade, portanto, está 

intimamente ligada com a reflexão de si através do registro das práticas de si. Nesse 

caso, a reflexividade pertencerá a cada sujeito, mas não se isola da constituição de seu 

caráter coletivo como prática social. Lê-se: 

 

Passei por várias instâncias da educação e, quando pensei que não 
tinha mais nada a aprender, retorno à vida de estudante e um novo 
entendimento a mim é apresentado. O estágio e a escrita de diários de 
aula me oportunizaram fazer contatos com novas possibilidades de 
formação continuada, aberturas para novas aprendizagens. Aprendi 
muito porque aprendemos coletivamente (Professora M). 
 



A experiência de realizar mais um estágio supervisionado nos 
proporcionou uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica, 
incluindo melhor compreensão do processo educativo, bem como o de 
suscitar discussões sobre a formação e ação diante do conhecimento 
dos problemas de nossa realidade educacional. Foi para nós um 
espaço de reflexão de nossas práticas, a partir das teorias, orientando a 
nossa formação e ressignificando nossos saberes como profissional. 
Assim como afirma Pimenta (2004), o estágio em seus fundamentos 
teóricos e práticos foi um espaço de diálogos e de lições, descobertas, 
superação de obstáculos e construção de caminhos que favoreceram 
resultados de melhores aprendizagens profissionais (Professora B). 

 

Portanto, sem prejuízo de seus aspectos individuais, é possível identificar a 

partilha de aprendizagem vivida entre os sujeitos participantes da pesquisa. Logo, é 

possível, desse conjunto de análise, enunciar o terceiro tipo de sentido, extraído do 

conjunto dessas reflexões: o sentido como articulação de experiências dispersas, 

justamente por que são elementos que expressam a racionalidade do ator social em suas 

dinâmicas de formação sociocultural, econômica e política em relação ao mundo do 

trabalho e ao mundo das técnicas de ensino. A escrita dos diários de aula realizada 

individualmente e socializada em sessão de grupo de trabalho durante as aulas de 

Prática de Ensino na Educação Infantil possibilita a relação entre os resultados de 

trabalho com as teorias pedagógicas e epistemológicas mais estruturadas. Portanto, 

pensar a respeito do fazer e do saber fazer exige processos racionais e intuitivos, os 

quais fazem parte do pensamento prático do educador. A articulação de experiências 

dispersas redimensiona a percepção sobre a relação teoria prática-reflexão. Observa-se: 

 

A escrita dos diários de aula significou um momento e uma 
oportunidade de aliar teoria e prática, e, consequentemente, um 
momento de repensar e realizar posições e conceitos, de modo a 
estimular o crescimento profissional, pois o mesmo acontece com a 
inseparável reflexão. Por isso é que, na formação 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. O próprio discurso teórico necessário. A 
reflexão crítica tem de ser de tal modo concreta que quase se confunda 
com a prática. A reflexão dá um sentido social à própria prática 
mediante a realidade vivida com as ações fundamentadas (Professora 
H). 
 
Quando analisamos a nossa prática, percebemos que por trás de nossas 
ações há um conjunto de ideias e concepções. Durante as aulas do 
curso, sobre a orientação das Práticas de Ensino em Educação infantil, 
foram suscitadas discussões que favoreceram a turma, reflexões sobre 
nossas ações em sala de aula. A todo momento organizamos e 
integramos os nossos conhecimentos às teorias estudadas. Foi no 



diálogo entre professor e aprendiz que os saberes foram trocados e 
reformulados. Como diz Weisz: “[...] nesse diálogo entre professor e 
aprendiz, cabe ao professor organizar situações de aprendizagens”. 
Por fim, concordamos quando Pimenta (2002) ressalta “[...] 
transformar seu saber fazer docente numa contínua construção e 
reconstrução de suas identidades a partir da significação social da 
profissão”. Foi refletindo sobre a ação em sala de aula que consegui 
repensar sobre ações fundamentando-me nas teorias que norteiam a 
nossa formação docente (Professora G). 

 

Nesse processo, os sentidos atribuídos aos diários de aula quanto às relações 

entre desenvolvimento profissional de professores e a reflexividade docente formulam a 

possibilidade da prática pedagógica ser um elemento indissociado da organização da 

vida social relacionado ao mundo do trabalho e das relações produtivas. Isso significa 

afirmar que o diferente modo de vida desenvolvido pela experiência social, no caso do 

professor, permite aproximar a reflexividade ao ensino com a religação entre "vivência" 

e reflexão. Nesse caso, a reflexividade se expressa como a capacidade de o sujeito 

encarar a si mesmo e, sistemática e transparentemente, reconhecer-se para além de suas 

experiências comuns e não controlados pela consciência clara de si. As professoras 

participantes dessa pesquisa pontuaram, durante vários momentos da entrevista, a 

surpresa vivenciada durante a experiência de estágio por terem conseguido superar os 

limites da percepção sobre si, suas práticas e seus discursos. Observe, no fragmento de 

texto abaixo, como a narração assume seu caráter formativo e sua relevância no 

desenvolvimento profissional, o nível de consciência profissional antes e depois da 

experiência de formação mediada com os diários de aula. Observa-se: 

 

O Estágio me oportunizou refletir sobre a minha prática pedagógica, 
rever posturas e atitudes muitas vezes construídas sem clareza da 
intencionalidade e como um processo de formação contínua, 
possibilitou a nós professores perceber essas atividades como 
aprendizagem da profissão e como exercício do direito de fazer 
formação em serviço para que possamos compartilhar nossas 
vivências em sala de aula e partilhar os saberes que possibilitem o 
desempenho de papéis de formador formando. Tivemos a 
oportunidade de nos reconhecermos como sujeito que não apenas 
reproduz o conhecimento, mas também pode tornar seu próprio 
trabalho de sala de aula um espaço de transformação humana. O 
estágio trouxe novos significados às nossas experiências, agora 
resgatadas, podem contribuir para uma tomada de consciência 
individual e coletiva. Foi possível perceber que o ensino é contestável 
em sua essência. Dessa forma, o professor vai ganhando controle 
sobre seu modo de ensinar e pode escolher o que é melhor para a sua 
prática. Compreendemos, a partir dos registros diários, escritos e 
lidos, que o professor vive em estágio permanente, pois cada aula é 



um espaço para observação, registro, reflexão e encaminhamentos de 
nossas práticas. A escrita dos diários nos proporcionou ampliar e 
aprimorar nossos conhecimentos sobre o planejamento, a observação e 
a prática do ensino (Professora Z). 

 

Neste fragmento de texto a professora certifica-se pela expressividade de sua 

escrita que a docência refletida possibilita o fortalecimento de suas práticas 

profissionais. É por isso que afirmamos, anteriormente, que a reflexividade na docência 

se constitui como o principal elemento da profissionalização de professores. Sacristán 

(2008) afirma que o conjunto de ações, conhecimentos, habilidades, atitudes que traduz 

a singularidade do ser professor é típico da profissionalidade e que a profissionalidade é 

uma das expressões da docência quando é possível identificar no desenvolvimento de 

ações, práticas e condutas profissionais a aprendizagem da docência como elemento 

culturalmente relevante. Observe: 

 

Durante a escrita dos diários foi possível constatar que o aprendizado 
não é uma impressão que o mundo externo realiza na mente, não é 
algo que se imprime de fora para dentro no cérebro humano. Para que 
a aprendizagem aconteça de maneira prazerosa e significativa, 
partindo de situações problemas e da realidade, mostrando quais são 
as suas funcionalidades e possibilidades (Professora A). 

 

A funcionalidade como elemento central de análise no fragmento de texto acima 

repercute na compreensão das relações entre desenvolvimento profissional e 

reflexividade docente. Essas relações envolvem a docência através da dimensão técnica 

da formação, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento profissional é, ainda, 

percebido como processo vivido no interior das instituições escolares e que se envolvem 

com a produção das relações educativas da sala de aula. Esses aspectos indicam que 

existe um tipo específico de relação entre o desenvolvimento profissional e a 

reflexividade docente que é construído como conhecimento tácito. Esse conhecimento 

é oriundo da ação própria ao ensino, é implícito e interiorizado nesta mesma ação. 

Como conhecimento tácito é mobilizado pelos professores no dia a dia tornando-se um 

hábito. Porquanto, é fundamental destacar nessa análise a reflexão que surge na ação. 

Uma reflexão que surge do conjunto de experiências as quais são acionadas em ações 

semelhantes no cotidiano de práticas de ensino em educação infantil. É nesse sentido 

que conhecimento tácito torna-se um conhecimento prático. Leia: 

 



Escrever sobre minhas ações no estágio possibilitou-me olhar 
atentamente cada ação e buscar fundamentá-las para que na ação-
reflexão-ação pudesse melhorar a minha docência e consequentemente 
contribuir para ampliar meu desenvolvimento como profissional e 
como pessoa. Portanto, como ressalta Freire (2001), “o distanciamento 
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela 
“aproximá-lo” ao máximo”. Então, para mim, refletir sobre a minha 
prática é um ato de coragem, pois ao escrever deparamos com o 
quanto temos de buscar saberes para entender melhor a ação 
pedagógica (Professora B). 
 
Sem dúvida, a reflexão das práticas através dos diários de aula foi um 
dos momentos mais proveitosos, no meu entendimento, sobretudo por 
se tratar da contextualização teórica, da possibilidade de 
contextualizar tudo aquilo que pude compreender durante as 
atividades acadêmicas. A cada dia era um novo desafio, uma nova 
possibilidade e aprendizagem mútua (Professora M). 

 

Por fim, é preciso destacar, como parte dessa análise, que o grupo de professoras 

participantes da pesquisa sinaliza a importância da prática reflexiva, a reflexividade, 

como dispositivo de formação de rica expressividade e pertinência ao desenvolvimento 

profissional do professor. Os diários de aula são elementos que condensam práticas 

sociais específicas. São documentos de natureza complexa que associam a experiência 

pessoal do professor aos materiais socioculturais expressos autobiograficamente pela 

escrita de si do sujeito. Os diários de aula podem e devem ser utilizados como 

ferramenta de análise do pensar e agir do professor porque o professor expõeexplica-

interpreta a sua ação cotidiana e fora dela torna possível refletir sobre seu próprio 

processo com sentidos autorreferentes consubstanciados, com sentidos de espelhamento 

profissional projetivo e com sentidos de articular experiências dispersas. Por isso, o 

professor passa a reconhecer a autoria de sua prática, a sua inscrição no mundo da 

docência como elemento vivo, expressivo e intenso. 
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