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Resumo: 
Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios mediacionais 
por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil, inserida no rol de pesquisas que se baseia no 
pensamento prático do professor, busca conhecer as teorias pessoais e crenças docentes de 
professores que atuam no ensino médio em diferentes disciplinas. O estudo investiga o 
atravessamento dos fragmentos simbólicos – pistas, indícios, sinais – a partir dos quais 
operam os docentes no intercurso das mediações formais de conhecimentos a partir das 
contribuições de Hegel, Feurstein, Vigotski, Ginzburg e Freire. Esta investigação - 
pedagógica, baseada no modelo eclético, de enfoque qualitativo e cunho etnográfico - está 
organizada em três movimentos de aproximação ao pensamento prático docente: a) Grupo 
focal e entrevistas semi-estruturadas com professores e professoras que atuam na Escola 
Família Agrícola Jaboticaba – EFA (município de Quixabeira na Bahia/Brasil); b) registro de 
aulas pertencentes a dois ciclos de aprendizagem (observação, filmagem e fotografia); c) 
autoconfrontação simples. A importância de Processos de interação educativa e pensamento 
prático docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio na 
Bahia/Brasil reside em corroborar à sistematização do pensamento prático docente como base 
para a autoreflexão e formação. 
Palavras chave: Pensamento prático docente, mediação, paradigma indiciário. 
 

Resumo: 
Procesos de interacción educativa y pensamiento práctico docente – uso de indicios 
mediacionales por educadores de la enseñanza media en Bahia/Bahia, insertada en el rol de 
las investigaciones basadas en el pensamiento práctico docente, busca conocer las teorías 
personales e las creencias de docentes, de distintas asignaturas, que actúan en la enseñanza 
media.  El estudio intenta conocer el atravesamiento de los fragmentos simbólicos – huellas, 
indicios, señales  – en base actúan los docentes en el intercurso de las interacciones formales 
desde las contribuciones de Hegel, Feurstein, Vigotski, Ginzburg e Freire.  Esta  investigación 
– pedagógica, basada en el modelo ecléctico, de enfoque cualitativo e cariz etnográfico- está 
organizada en tres movimientos de acercamiento el pensamiento práctico docente: a) grupo 
focal e entrevistas semiestructuradas a docentes que actúan en la Escuela Familia Agrícola 
Jaboticaba – EFA (pueblo de Quixabeira en Bahia/Brasil); b) registro de clases pertenecientes 
a dos ciclos de aprendizaje (observación, filmación y fotografías); c) autoconfrontación 
sencilla. El valor de Procesos de interacción educativa y pensamiento práctico docente – uso 
de indicios mediacionales por educadores de la enseñanza media en Bahia/Bahia radica en 
corroborar la sistematización del pensamiento práctico docente como eje para la 
autorreflexión y la formación. 
Palabras llave: Pensameinto práctico docente, mediación, paradigma indiciario. 
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A realidade da educação brasileira aponta à necessidade crescente de estudos sobre o 

pensamento prático docente.  Os paradigmas do século XXI impõem aos educadores a 

urgência em redimensionar conceitos a respeito do aprender, do ensinar, do saber. Ser ator e 

autor do processo de construção de si requer a reflexão sobre o habitus2, crenças e saberes - o 

discurso - que têm servido como fundamento ao sujeito profissional que somos. Este é o 

grande desafio contemporâneo – reinventar-se continuamente seguros que a mutabilidade é 

parte inerente do sujeito social no qual nos convertemos diariamente.  

Estudos sobre a prática docente identificam saberes relacionados ao fazer (SCHÖN, 

1995) e à experiência (TARDIF  et  al., 1991) como alicerces do ação educativa.  Tais saberes 

são construídos por todos os profissionais que atuam com a docência, independente do nível 

de metacognição3 a respeito de tais conhecimentos, e produzidos na ação cotidiana. São os 

saberes da experiência, do fazer compartilhados coletivamente, ainda que na ordem do não 

dito, construídos em nível individual e grupal com importância semelhante aos demais 

saberes, como os citados por TARDIF et al (1991): os saberes da formação  profissional -  

ciências  da  educação  e  ideologia  pedagógica;  os  saberes  das disciplinas -  as  áreas  do  

conhecimento;  os  saberes  curriculares -  objetivos,  conteúdos e métodos.  

 [...]  a  própria  prática  conduz  necessariamente  à  criação de um 
conhecimento específico e ligado à ação, que só pode  ser  adquirido  
através  do  contacto  com  a  prática,  pois trata-se de um 
conhecimento tácito, pessoal e não sistemático (GARCÍA, 1995, p. 
60). 

Existem indícios e fragmentos simbólicos do transcurso das interações de 

aprendizagem percebidos e utilizados intencionalmente por docentes como orientação em 

mediação?  

Caso existam, seria possível encontrar padrões de atuação, seqüências prototípicas de 

episódios, estruturas simbólicas predominantes ou taxonomias de indícios baseadas nos 

significados atribuídos a tais evidências? 

Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios 

mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil se propõe a pesquisar as 

evidências que docentes utilizam como indícios para perceber os processos de aprendizagem 

em interações mediadas, e seu uso como orientação em intervenções pedagógicas dos mesmos 

docentes. O estudo será realizado com o apoio de professores que atuam na Rede Pública de 

Ensino Médio que atuam na Escola Família Agrícola Jaboticaba – EFA (município de 

Quixabeira na Bahia/Brasil). 
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 Assim que, pretende-se em Processos de interação educativa e pensamento prático 

docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil:  

I- Inventariar as evidências percebidas por professores como indícios do processo de 

aprendizagem e os significados a elas atribuídos – pensamento prático docente - em função da 

análise do discurso dos docentes;  

II- Descrever e analisar, microgenéticamente a utilização pedagógica de tais 

fragmentos simbólicos (pistas, indícios, sinais do pensamento prático docente) por docentes 

no transcurso de interações mediadas em aulas;  

III- Contribuir à comunidade educativa com informações sobre os indícios 

mediacionais utilizados por docentes como instrumento de clarificação do processo de ensino 

e aprendizagem, com a perspectiva de colaborar na formação do professorado e a melhora das 

práticas educativas através dos casos elaborados com as informações deste trabalho.  

Os parágrafos a seguir apresentarão as opções teórico-metodológicas que comporão os 

fios da tessitura de saberes construídos e expressos através de Processos de interação 

educativa e pensamento prático docente – uso de indícios mediacionais por educadores do 

ensino médio na Bahia/Brasil. Parte diretamente tomada da voz de outros, parte fruto de 

divagações e elucubrações, parte criada e reconstruída numa tentativa de dar voz ao dito e não 

dito no fazer cotidiano da docência. 

 

1 Da interação 

A crise do modelo de entendimento hierárquico e unidireccional da relação entre a 

investigação e a prática profissional associada à crescente valoração das perspectivas 

socioculturais e da cognição situada, a aprendizagem e o ensino além do conhecimento e 

aceitação da aula como espaço sociocultural privilegiado fizeram com que as práticas e a 

interação educativa se tenham convertido em foco dos estudos educativos e socioeducativos, 

pedagógico e psicopedagógicos desde início do século XX.  

Interação para HINDE (1979) se refere a uma relação intermitente, envolvendo duas 

pessoas em intercâmbios de mutualidade durante um período estendido no tempo. 

VIGOTSKI4 (1994) propõe que o encontro entre duas pessoas será sempre interacional e 

aponta para a necessidade de que se transforme em espaço de aprendizagem como interação 

mediada. Para o autor, a relação entre os sujeitos e o mundo não ocorre diretamente, mas 

através dos signos. 

 A ação deliberada de humanos com humanos para que tais signos se internalizem 

estruturando as funções psicológicas superiores5 constitui a interação mediada. Esta 
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perspectiva de Interação Mediada é a assumida em Processos de interação educativa e 

pensamento prático docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio 

na Bahia/Brasil. 

Para SALVADOR (1994), professores e alunos são atores educacionais que, de 

maneira interdependente, relacionam-se no espaço escolar com o objetivo declarado e 

voluntário de construir conhecimento. Assim que, as ações são deliberada e intencionalmente 

de interações para a construção de aprendizagens, socialmente referendadas, por grupos de 

pessoas situadas em desigualdade inicial de saberes em direção à troca e superação dos 

conhecimentos individuais. Salvador refere-se especificamente ao contexto da sala de aula, 

que toma como unidade básica para análise do ato educativo. De igual maneira será abordado 

em Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios 

mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil. 

 

2 Do pensamento prático 

A base de conhecimento para ensinar é tecida como rendas de bilros, às 
vezes rapidamente num entrelaçar veloz e seguro de dedos flexíveis e ágeis; 
às vezes devagar, compassado, paciente, ponderado, verdadeiros momentos 
de reflexão diante de um desenho complicado, no puxa-encolhe, no estica-
afrouxa dos fios sedosos ou ásperos da linha que se vai entrelaçando suave 
na invenção criativa da trama urdida. (CARVALHO, 1998, p.158) 

NÓVOA (1995), analisando as pesquisas educacionais a respeito do papel do 

professor no processo de ensino e de aprendizagem revela a mudança de perspectiva nas 

décadas de 60 a 80. Nos anos 60 as investigações não consideravam a figura do docente 

relevante, chegando a ignorá-lo; nos anos 70 a relevância é dada em função da atribuição do 

papel do professor à manutenção das desigualdades sociais; a partir da década de 80 as 

investigações o põem no centro das discussões colocando o seu discurso, saberes e fazeres em 

primeira pessoa. 

Segundo TARDIFF (2000), desde a década de 80, nos Estados Unidos e na Europa a 

quantidade de estudos a respeito dos saberes docentes tem aumentado e tal tendência ocorre 

em consonância com o movimento de profissionalização docente. Tais estudos, em princípio, 

estavam voltados para a natureza dos conhecimentos profissionais que sustentam o magistério 

e evoluíram em direção a pesquisas sobre a epistemologia do professor, história de vida 

docente, processos de autoformação, etc. (idem). No Brasil, a última década tem sido fecunda 

neste âmbito de investigação.  
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De acordo com PIMENTA (2002), no início dos anos 90 que no Brasil o conceito de 

reflexão sobre a prática ganhou força através do livro “Os professores e sua formação” 

coordenado por Antônio Nóvoa.  

NÓVOA (1995) e TARDIF (2000) apontam para a tendência de investigar a ação e o 

pensamento, a ‘epistemologia’ do saber docente6 a partir da percepção dos professores sobre 

sua prática como estratégia de contextualização das pesquisas na inserção da realidade 

educativa e do cotidiano do profissional na construção dos conhecimentos científicos. 

Segundo os autores, tal perspectiva assume o docente como ator do processo educativo (seu e 

de outros), mediador da cultura e dos saberes escolares assim que “[...] interessar-se pelos 

saberes e pela subjetividade deles é tentar penetrar no próprio cerne do processo concreto de 

escolarização (TARDIF, 2000, p. 113). Desde este ponto de vista o pensamento prático do 

professor ganha relevância para o entendimento dos processos de ensino e de aprendizagem, 

de maneira tal que anima investigações como Processos de interação educativa e pensamento 

prático docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio na 

Bahia/Brasil. 

Falaremos de pensamento prático todas as vezes que uma decisão depender 
daquele que a toma, sem decorrer de premissas em função de regras de 
inferência incontestadas, independentemente da intervenção de toda vontade 
humana. (PERELMAN, 1970 apud GAUTHIER, 2006:347) 

O pensamento prático do docente, forjado na experiência cotidiana da sala de aula, da 

formação continuada, na conversa com os companheiros, na ação política sindical, no estudo 

individual, na reflexão acerca das situações de aprendizagem, nos acertos e equívocos 

profissionais constitui o devir de ser professor. Os saberes que sustentam os atos de ensino, 

portanto, são em parte voluntário e consciente em parte involuntário e pouco intencional - não 

estão sob o uso deliberado do profissional.  

O planejamento cuidado do programa de ensino, projetos e aulas fazem com que a 

ação, as decisões e a resolução das situações de sala de aula pareçam estar sob o julgo, 

completo e rigoroso, do plano As rotinas do profissional da educação podem, e quase sempre 

o fazem, escamotear esta faceta do fazer pedagógico e fazer com que o docente não tenha 

necessidade de se dar conta da arbitrariedade de seqüências didáticas historicamente 

repetidas, estratégias tradicionalmente mantidas, normas reproduzidas, estereotipias 

cultivadas. Isto o leva não escolhê-las ou utilizá-las intencionalmente (PERRENOUD, 1997). 

Assim, pode-se afirmar que o habitus, de Bourdieu, é parte integrante da ação docente e faz 

parte do seu pensamento prático - articula consciência e inconsciência, razão e outras 

motivações, decisões e rotinas, improvisação e regularidades.  
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Em Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios 

mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil compreende-se que o 

pensamento prático docente expressa conhecimentos de mundo partilhados por membros da 

categoria docente que inserem cada profissional no coletivo de professores pelo 

compartilhamento de formas de perceber, compreender, decidir e agir dos modelos mentais do 

grupo. São discursos que anunciam formas de ver o mundo, atitudes e crenças.  A prática 

docente articula papeis e ações pessoais e coletivas revelando o caráter intersubjetivo7 do 

saber docente. Um saber intersubjetivo é uma construção coletiva, de natureza lingüística, 

baseada na capacidade de argumentação e discussão em trocas discursivas entre seres  sociais 

que desde aí irão tomar decisões, fazer escolhas, orientar ações e atividade (TARDIF e 

GAUTHIER, 2001).  

O pensamento coletivo discursivo é, em verdade, um “meta discurso ilustrado” 

(LEFREVE & LEFREVE, 2005), uma interpretação de uma realidade discursiva. Pode ser 

definido como: 

“... um conjunto de respostas ou estratos de respostas discursivas individuais 
justapostas que, sob a forma de ilustrações se articulam a um discurso 
teórico, gerado fora dos espaços dos depoimentos, como discurso sobre a 
realidade, cujo emissor é um pesquisador que, protegido pelo escudo da 
impessoalidade retórica da terceira pessoa do singular ou da primeira do 
plural majestático, acrescido do expediente das citações, se auto-institui 
como ‘voz da ciência’ ou encarnação da teoria ou da ‘explicação’ da 
realidade” (LEFREVE, 2005, p. 15) 

LEFREVE & LEFREVE (2003 e 2005), LEFREVE, LEFREVE e TEIXEIRA (2000) 

sistematizam uma abordagem de análise para depoimentos e testemunhos colhidos em 

pesquisas sociais que gera um produto qualiquantitativo caracterizado como painel de 

depoimentos discursivos. A essa técnica de processamento de depoimentos que revela ‘o que 

pensam as coletividades’ e ‘porque pensam assim as coletividades pesquisadas’ denominam 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

LEFREVE & LEFREVE (2005) assinalam que o DSC objetiva a descrição, 

interpretação e expressão da opinião, posicionamento ou forma de ação declarada sobre um 

tema específico numa formação sociocultural. Consideram necessário para tanto, descrevê-las 

para depois interpretar-las. Assim a produção dos DSCs requer 04 operações: 1) Expressões-

Chave; 2) Idéias Centrais; 3) Ancoragens (ACS); 4) Discursos do Sujeito Coletivo. 

A opção pela perspectiva do DSC, em Processos de interação educativa e pensamento 

prático docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio na 

Bahia/Brasil, permite o processamento discursivo do material verbal, superando as restrições 
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categoriais. Assim, o material analisado se apresenta pleno de conteúdos significativos pela 

descrição dos argumentos e justificativas associadas aos posicionamentos; pela discursividade 

indutiva; pela assunção da pluralidade das vozes bakhtinianas8 presentes nos discursos, nos 

atores sociais, no aporte teórico e no investigador. 

 

3 Da mediação  

Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, 

vão aumentando o campo de sua percepção vão, também. dirigindo sua “mirada” a 

“percebidos” que, até então, ainda que presentes ao que Husserl chama de “visões de fundo”, 

não se destacavam, “não estavam postos por si”. (FREIRE, 1987, p. 40-41) 

 Existem diversas abordagens a respeito da mediação e dos seus processos. Em 

Mediações Indiciárias do Aprender, as perspectivas de Vigotski, Hegel (Fenomenologia do 

Espírito) e Feurstein são tomadas como eixo para expressar uma abordagem na qual os 

encontros educativos se investem da intenção declarada de construção partilhada de saberes 

através do desenvolvimento de processos mentais em uma relação dialética e dialógica 

dirigida para a transcendência de conhecimentos. 

A palavra mediação é usualmente utilizada para fazer referência: a) ao termo médio de 

uma relação entre eqüidistantes; b) ligação entre dois termos distintos; c) à passagem de um 

termo a outro. Mediação pode ser, também, compreendida desde outra perspectiva na qual ao 

mesmo tempo que ponte é relação, a um só tempo elemento e ânima.  

A mediação, enquanto categoria filosófica, em Hegel é dialética e não pode ser 

entendida desde outra perspectiva. Mediação aqui não é um produto, é processo dialético 

regulado pelas noções de força e no movimento. Como movimento o processo mediacional é 

contínuo, não apresenta limites (começo-fim), organiza-se a partir da negação recíproca entre 

os elementos envolvidos na relação. Em Hegel o processo mediacional ganha o sentido da 

contradição, pois ocorre sob o eixo da diferença, da heterogeneidade, da repulsão e do 

desequilíbrio. Movimento e negação estão presentes na mediação como inerentes à superação.  

Como espiral de complementaridades, a mediação, na lógica dialética, compõe-se do 

movimento, da contradição e da sua superação. Nesse círculo de círculos (HEGEL, apud 

LUCKÁCS, 1979, p. 70 -71), aberto, em eterno recomeço -fim e começo coincidem- a 

negação recíproca do que inicia quando parece estar terminando é mola propulsora da 

superação no recomeço. A mediação, presente na relação e não nos sujeitos que a vivenciam, 

ocorre em direção à superação. Assim que não é unilateral nem excludente, volta-se para a 

totalidade; promove a relação entre o imediato e o mediato9.  
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Segundo LUCKÁCS (1982), a mediação está fundada nas categorias da generalidade, 

da particularidade e da singularidade. Uma relação que acolhe o singular e o geral está 

concebida desde a relatividade tende à superação, tanto da generalidade quanto da 

singularidade; tanto do coletivo quanto do individual, tanto do socialmente estabelecido 

quanto do marginal; tanto dos saberes do professor quanto os do aluno, do investigador e os 

do investigado, da ciência e os do dito senso comum. 

A mediação compreendida desde as categorias da singularidade, particularidade e 

generalidade, baseada na unidade, na diversidade e na unidade na diversidade assume e festeja 

o movimento, a negatividade e a superação nas interações mediadas do contexto das relações 

de aprendizagem em sala de aula. Interações mediadas, na perspectiva dialética, supõem a 

superação da compreensão imediata assumindo outra que seja mediata; e uma nova superação 

da compreensão anterior em uma mediada, e uma mais… mediação. 

[...] é uma experiência intrapessoal, produzida por relações 
interpessoais. É uma experiência, não é uma confrontação de 
conhecimentos por transmissão... O que media o indivíduo é o fato 
dele, enquanto sujeito, interagir com o outro que é sujeito. Há uma 
reciprocidade entre os dois sujeitos, um encontro, (FEURSTEIN, 
1960). 

A mediação pedagógica é o aspecto fundamental para dar sentido à educação. A 

mediação constitui um movimento de relações que permite a recriação de estratégias para que 

o aprendente e o ensinante (Fernandez, 1990) possam atribuir sentido aos objetos do 

conhecimento. Para mediar é imprescindíveis ter claras as intencionalidades (o que, como e 

porque) e ao mesmo tempo conhecer processos das diversas formas das aprendizagens. Este 

conhecimento não se restringe aos aspectos cognitivos, mas compreende aspectos afetivos e 

contextuais (sociais e culturais) do processo de aprendizagem.  

Ainda que se afirme a importância do entendimento dos processos de interação 

mediada algumas questões que pululam no cotidianamente transcurso das interações seguem 

sem contestação:  

Que sinais no discurso concretizado no diálogo do aprender indicam quando 

interromper a intervenção?  Que vestígios revelam o intrincado trajeto das formas de 

funcionamento mental do aprendiz? Que marcas sutis fazem pressupor processos mentais 

subjacentes às ações dos educandos? Que sinais revelam o trajeto do aprender?  Que aponta 

para a eleição de uma ou outra estratégia de ensino ou de aprendizagem?  Quanto permanecer 

e quando mudar o foco das interações? 
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4 Dos indícios 

 A mediação, portanto, demanda abertura ao aprender e uma postura reflexiva para 

olhar-se constantemente, bem como, criticidade e autonomia para relativizar intenções 

caminhos, vicissitudes na relação com as pessoas. COULON (1995) afirma que “os homens 

nunca têm, seja lá o que seja, experiências idênticas” e, deste modo, confirma que a mediação 

precisa de instrumentos que revelem tais idiossincrasias. O paradigma indiciário pode revelar-

se valoroso neste contexto posto que ‘o tapete é o paradigma que chamamos ao mesmo 

tempo, conforme os contextos, de venatório, divinatório, indiciário ou semiótico’. 

(GINZBURG, 1989, p. 170) 

O Paradigma Indiciário (GINZBURG, 1989) sustenta-se na especificidade dos fatos, 

fenômenos, objetos de estudo; no caráter indireto do conhecimento; nas inferências; nas 

conjecturas e, para tanto, requer práticas transdisciplinares enfocadas no micro-análise. A 

leitura das pistas no processo de orientação ao aprender, cria um movimento em espiral que 

revela facetas nunca dantes percebidas, e por ser preciosas, podem revolucionar relações de 

aprendizagem. A leitura das pistas leva à observação de outras que revelam a indícios 

modificando a percepção do fenômeno que, agora, enriquecido por tais qualidades expõe 

novas pistas, que levam a distintos indícios e esses a detalhes – novas dimensões da teoria e 

da prática e, novas possibilidades de atuação.  

...todas as situações em que a unicidade e o caráter insubstituível dos 
dados são, os olhos das pessoas envolvidas, decisivos. Em situações 
como essas, o rigor flexível do paradigma indiciário se mostra 
inclinável. “...neste tipo de conhecimento entram em jogo... elementos 
imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição”. (GINZBURG, 1989, 
p.177)  

A observação das pistas e a formulação de hipóteses aprofundam o entendimento da 

prática pedagógica e a elaboração de uma atuação mais coerente com as reais demandas, tanto 

de quem ensina, quanto de quem aprende. É necessário pesquisar os mecanismos que 

manifestam o consentimento pessoal e social para a inserção do não-saber, da dúvida, do 

desejo, da rejeição, do acolhimento, da mudança, do envolvimento e se implicar abre espaço 

para uma vinculação entre iguais e o estabelecimento da subjetividade na relação 

aprendente/ensinante, mediado/mediador. Em lugar de narradores-professores e ouvintes-

alunos – parafraseando Freire – nascem sujeitos que experimentam vida e compartilham o 

desejo de saber. 

Quando o foco são os processos de interação educativa e o pensamento prático do 

docente, como em Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de 
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indícios mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil, a abordagem sócio-

cultural constitui-se maneira proficiente de entender como os elementos do contexto no que se 

situa a atividade de professores e alunos se convertem em indícios que orientam os processos 

do aprender canalizando a atividade social e mental dos envolvidos. 

É preciso pesquisar o processo de interação mediada à procura do entrelaçamento dos 

fragmentos simbólicos - pistas, indícios e sinais – a partir dos quais educandos e educadores 

operam no curso das mediações formais do conhecimento. Faz-se necessário refletir a respeito 

da possibilidade de enriquecimento da mediação pedagógica a partir do paradigma indiciário 

e a isto se propõe Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de 

indícios mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil. 

 

5 Em busca das pegadas-abordagem metodológica 

Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios 

mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil é uma investigação 

pedagógica de enfoque qualitativo e etnográfico inserida nos estudos do pensamento prático 

do docente em situações de interação educativa - as interações e as práticas discursivas 

características da aula como palco sociocultural.   

O estudo minucioso de processos interativos educativos concebido desde a 

dimensional racional representacional com caráter interpretativo se focaliza no exame micro 

genético dos - indícios, sinais, impressões - aspectos relevantes à percepção docente da 

aprendizagem em decorrência da mediação considerando eventos típicos, atípicos e 

prototípicos que permitam interpretar a interação assim como a inter subjetividade e o 

funcionamento enunciativo/discursivo dos indivíduos (verbal e gestual) para uma mirada 

indiciária e interpretativa/conjetural. 

O uso do paradigma indiciário como referência ao entendimento da percepção das 

interações educativas possibilita a análise de situações, casos, documentos individuais dando 

maior relevância ao problema pesquisado que à quantidade de dados obtidos. “Se a realidade 

é opaca, existem zonas privilegiadas sinais, indícios – que permitem decifrar-las” (Ginzburg, 

1989:177).  

Pesquisar as evidências percebidas como indícios do transcurso dos processos de 

aprendizagem em interações mediadas e seu uso como orientação em intervenção pedagógicas 

realizadas por docentes que atuam na Rede Pública de Ensino Médio no estado da Bahia / 

Brasil é tarefa complexa. Assim que se optou por estudar o saber prático docente a partir da 

fala de 06 professores e professoras que atuam na Escola Família Agrícola Jabuticaba – EFA 
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(município de Quixabeira da Bahia/Brasil), das suas explicações e seus argumentos sobre seu 

próprio agir. Esta escolha coaduna a posição de Tardif e Gauthier  (2000), o saber  [...] reside 

[...] nas razões públicas que o sujeito apresenta para tentar validar, em e através de uma 

argumentação, um pensamento, uma proposição, um ato, um meio, etc. (p.15).  [...] os saberes 

nos quais elas se baseiam para agir e discorrer (op. cit: 11).  

Assim que a investigação Processos de interação educativa e pensamento prático 

docente – uso de indícios mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil está 

organizada em três etapas descritas a seguir. Optou-se por produzir um corpus a partir de 

grupo focal, entrevistas semi-estruturadas, registro audiovisual e autoconfrontação, em lugar 

de utilizar um material que já  divulgado e utilizado em pesquisas anteriores. A intenção é 

promover a produção de conhecimentos contextualizados e idiossincráticos a partir dos 

saberes de professores do Ensino Médio que atuam na zona rural.  

1 Etapa 01 - Composta por Grupo focal e entrevistas semi-estruturadas. 

1.1 Grupo focal com 06 (seis) dos professores e professoras que atuam na Escola 

Família Agrícola Jabuticaba – EFA (município de Quixabeira na Bahia/Brasil) com diferentes 

ramos do conhecimento. 

1.2 Entrevista aos 06 professores participantes do grupo focal. 

2 Etapa 02 - Composta por registros de aulas. 

2.1 Observação de aulas correspondentes a dos ciclos de aprendizagem 

2.2 Registro audiovisual de dois ciclos de aprendizagem. Serão gravadas aulas dos 06 

professores participantes do grupo focal e das entrevistas. 

2.3 Registro fotográfico em aulas correspondentes a dos ciclos de aprendizagem 

Etapa 03 - Composta por autoconfrontação.  

3.1 Autoconfrontação simples - espaço dialógico no qual o agente participante tem a 

oportunidade de produzir um discurso explicativo, narrativo que responda às questões 

propostas pelo pesquisador, a fim de avançar na produção de significados concretos sobre as 

imagens. É o espaço para que aspectos que não haviam sido formulados ou sistematizados 

possam ser revelados pelo aprofundamento e reflexão sobre dimensões, antes insuspeitas, 

acerca da sua atividade. 

 

6 Do aprender...das interações... do pensamento... uma prática quiçá freiriana 

Aprender pensando, compreendendo ativamente, agindo sobre o objeto do 

conhecimento é a concepção freireana que subjaz ao discurso de sujeito histórico e crítico, 

que revela a si em suas relações com os outros, a partir de interações dialógicas. O ato 
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educativo, em Freire, requer o propósito político de congraçar sujeitos à descoberta e 

construção de si enquanto ator, autor, fazedor da própria história. 

Aprender, para Freire, está intrinsecamente relacionado à possibilidade de colocar-se 

ativamente enquanto sujeito social – aquele que pode perceber a própria realidade através de 

referenciais diversos e, nesse contexto escolher, modificar, criar perspectivas particulares de 

estar e ser no mundo. O conhecimento elaborado, dessa forma, pelo sujeito – que transforma o 

objeto do conhecimento ao mesmo tempo em que é transformado por ele – altera a sua 

organização interna, todas as vezes que entra em conflito e reestrutura o que já sabia antes.  

Os homens e mulheres se fazem sujeitos na medida em que criam e decidem sua 

criação e, então, vão se formando e reformando, refletindo sobre sua situação, sobre seu 

ambiente concreto – criando cultura e fazendo história. Somente através da integração de 

homens e mulheres com o seu contexto pode-se constituir o sentimento de pertença que 

autoriza a reflexão, o comprometimento, construção de si mesmo e o ser sujeito. 

Educar é sinônimo de viver e, por isso, exige a consciência do inacabado porque a 

"História em que me faço com os outros (...) é um tempo de possibilidades e não de 

determinismo” (FREIRE, 1997, p.58).  

Aprender é uma descoberta criadora, com abertura ao risco e à aventura do ser, pois ao 

ensinar, necessariamente, se aprende e – por reciprocidade – o inverso se mantém. Pela 

capacidade de reconhecer que existem realidades que lhes são exteriores e pelo discernimento, 

ao perceberem a realidade como desafiadora, homens e mulheres chegam a ser sujeitos 

relacionando-se com outros sujeitos. 

Em Processos de interação educativa e pensamento prático docente – uso de indícios 

mediacionais por educadores do ensino médio na Bahia/Brasil a abordagem da educação e do 

aprender na sua dimensão político social, da formação docente, das interações educativas é 

Freiriana. Investigar os vestígios do que rege o intercurso das decisões e ações na interação 

docente, ainda que pareça cotidiano e desimportante se revela e, justamente por isso, 

potencialmente libertadora por ir ao encontro do que restringe, do que se escamoteia e impede 

uma ação consciente e voltada à superação das realidades. Quiçá seja este o maior valor deste 

estudo. 
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