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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGEDU da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, estando situada 

na linha de pesquisa Culturas, linguagens e utopias. O estudo tem como objetivo 

contribuir para pensar a respeito do lugar que as práticas de escrita reflexiva ocupam no 

curso de Pedagogia da FURG, propondo-se a investigar quais as possíveis contribuições 

da escrita reflexiva na constituição de professoras em formação. Em sua realização, a 

pesquisa contou com a participação de seis egressas do já referido curso, as quais 

disponibilizaram seus registros reflexivos construídos ao longo da disciplina de Estágio 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental acerca das práticas educativas desenvolvidas 

junto da turma de estágio. A partir de uma abordagem qualitativa, a análise dos dados 

seguiu a orientação da Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi, a qual 

consiste na impregnação do material coletado, unitarização, construção de categorias 

analíticas e por fim a construção de metatextos. As problematizações feitas ao longo da 

dissertação, encaminharam para pensar que a escrita reflexiva pensada a partir de 

Marques contribui na constituição das professoras em formação, oferecendo ferramentas 

para pensar e qualificar a própria prática. Tais ferramentas dizem respeito à 

possibilidade que as professoras em formação encontram de ampliar a compreensão do 

vivido como sugerido por Ostetto e de se apropriar de seu fazer por meio da reflexão 

escrita com a contribuição de Waschauer; ao caráter descritivo presente no registro 

reflexivo, o qual auxilia na qualificação, na avaliação e no planejamento da prática 

docente, por meio de elementos possibilitados pela descrição de atividades; por fim a 

escrita reflexiva contribui com a autoria da própria prática e com a construção de um 

repertório de experiências proposto por Contreras, ambos possibilitados pelo registro 

dos sentimentos e das percepções das estagiárias em relação ao estágio. 

 

Palavras-chave: Escrita reflexiva; práticas de estágio; professoras em formação. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is linked to the Graduate Program in Education - PPGEDU the Federal 

University of Rio Grande - FURG , being situated in the research cultures, languages 

and utopias line. The study aims to contribute to thinking about the place that practices 

occupy in reflective writing pedagogy course FURG proposing to investigate what the 

possible contributions of reflective writing in the constitution of the student teachers . In 

its implementation , the research involved the participation of six recent grads to the 

above course , which publish their reflective records built up over the course of the 

Internship Years of primary school about educational practices developed along class 

internship . From a qualitative approach , data analysis followed the guidance of Textual 

Discourse Analysis (DTA ) and Galiazzi de Moraes , which involves the impregnation 

of the material collected , unitarization , construction of analytical categories and finally 

the construction of metatexts . The problematizations made throughout the dissertation , 

forwarded to think that reflective writing thought from Marques contributes to the 

constitution of the student teachers by providing tools for thinking and qualify the 

practice itself . Such tools relate to the possibility that the student teachers are to 

broaden the understanding of the lived as suggested by Ostetto and take ownership of 

your doing by writing with the contribution of Waschauer reflection; present the 

descriptive reflective record, which assists in the qualification , assessment and planning 

of teaching practice through information enabled by the description of activities and 

finally reflective writing helps with the authorship of their own practice and building a 

repertoire of experiences proposed by Contreras , both enabled for recording the 

feelings and perceptions of trainees in relation to the stage . 

 

Keywords: Reflective Writing, practical internship; student teachers. 
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Palavras Iniciais: situando o estudo por hora apresentado 

 

A presente dissertação é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – 

PPGEDU/FURG e apresenta como temática principal discussões acerca da escrita nos 

processos de formação inicial de professores, propondo-se a investigar as possíveis 

contribuições da escrita reflexiva na formação inicial de professores.   

Para o aprofundamento dessa investigação são utilizados aportes teóricos do 

campo da educação, os quais, ao longo do processo de mestrado, ajudaram-me a pensar 

questões pertinentes ao trabalho, tais como Marques (2011), que me possibilita compreender a 

escrita para além de um produto finito; Contreras (2012) que me ajuda a pensar a reflexão da 

prática; Bauman (2008), a quem recorro para problematizar os tempos vivenciados pela 

sociedade capitalista; Moraes e Galiazzi (2007), aporte que orienta a produção e a análise dos 

dados coletados ao longo da pesquisa; Warschauer (1993, 2001) e Ostetto (2001), para 

compreender o registro da prática docente, autores que me auxiliaram na busca pela 

compreensão da escrita enquanto ferramenta não apenas para registrar, mas para pensar e, 

neste movimento aprender.  

A dissertação aqui apresentada respalda-se na abordagem qualitativa de pesquisa, 

tendo seus dados coletados a partir de material escrito por acadêmicas do curso de Pedagogia-

Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande-FURG matriculadas na disciplina de 

Estágio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no oitavo (último) semestre do curso. Tais 

materiais compõem o que chamamos de Registros Reflexivos e apresentam relatos e 

comentários das estagiárias, escritos diariamente, acerca do desenvolvimento da aula.  

A análise dos dados segue, nesta pesquisa, a orientação da Análise Textual 

Discursiva (ATD) apresentada por Moraes e Galiazzi (2007), a qual consiste na impregnação 

do material coletado, unitarização, construção de categorias analíticas e por fim a construção 

de metatextos, entendidos como categorias emergentes do processo de pesquisa. 

No primeiro capítulo da dissertação, intitulado “A história da minha escolha: as 

razões de ser da pesquisa”, busco compreender minha trajetória a partir de entrelaçamentos 

com a temática estudada. Nele, trago reflexões feitas sobre minhas vivências dentro e fora da 

universidade com a intenção de compreender como me constituo professora e pesquisadora, 

além de justificar a razão de ser desta pesquisa, ou seja, perceber quando me encontro com a 

escrita e a escolho enquanto objeto de estudo. 
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No segundo capítulo, chamado “Reflexões sobre a escrita: Apontamentos e 

possibilidades”, exponho teorizações feitas sobre escrita e a formação inicial de professores, 

compondo minha escrita em dois momentos, a saber, (1) meu entendimento a respeito da 

escrita reflexiva como ferramenta importante para o professor; (2) contextualização da 

temática na sociedade capitalista e as implicações do tempo liquido nas práticas de escrita 

reflexiva. 

No capítulo três, cujo título é “O contexto da pesquisa; práticas de escrita 

reflexiva na FURG”, em um primeiro momento, procuro uma aproximação com o contexto 

de pesquisa, justificando minha opção por investigar as práticas de escrita reflexiva no 

Estágio Obrigatório do curso de Pedagogia na FURG. Em seguida, trago a caracterização e 

organização atual do curso a partir das contribuições de Vieira (2012), pesquisadora e docente 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, cujos estudos contribuem para pensar a 

organização do curso de Pedagogia a partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 

Resolução CNE/CP nº 1/2006. Por fim trago análises feitas a partir dos planos de ensino de 25 

disciplinas das 36 pertencentes ao curso com a intenção de compreender como a escrita está 

posta neles. 

No capítulo quatro desta dissertação, intitulado “Caminhos Metodológicos: 

receita de criatividade”, trago especificações sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa e, 

a partir da metáfora da receita, conto os momentos da pesquisa, seus sujeitos, a produção e 

análise dos dados embasada na Análise Textual Discursiva (ATD), além apresentar as 

questões norteadoras e o problema de pesquisa. 

No quinto e último capítulo, que tem por título “As categorias finais 

problematizadas por meio de artigos científicos”, apresento o processo de construção dos 

três artigos derivados da análise dos dados, os quais problematizam as potencialidades da 

escrita reflexiva na constituição de professoras em formação. 

Destaco ainda, que a cada início de capítulo será apresentada uma aquarela ilustrando o 

trabalho e representando cenas da sala de aula. Estas artes foram escolhidas para dar mais 

vida a dissertação e inspiradas em algumas cenas narradas nos registros reflexivos, os quais 

compõem os dados desta pesquisa. No entanto a primeira arte apresentada não trata das cenas 

da sala de aula, ela traz a imagem da Casilha, lugar carregado de significado e muito 

característico de minha cidade natal Itaqui-RS, da qual tenho orgulho e sinto saudades. 
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1. A história da minha escolha: as razões de ser da pesquisa  

 

Neste capítulo, proponho-me a pensar sobre minha trajetória e os entrelaçamentos 

com o objeto de estudo aqui apresentado, argumento que minha escolha por investigar a 

escrita no contexto da formação inicial de professores não aconteceu por acaso; ela justifica-

se nas diferentes vivências que tive e que trago nas páginas a seguir. É através da reflexão 

escrita que busco compreender meu caminho para a docência e nesse exercício apresentar o 

que de mais significativo ficou em minha caminhada enquanto professora e pesquisadora, 

fatos e histórias que me contam e anunciam quem sou hoje. 

Esse momento me possibilita também compreender como chego à construção 

deste trabalho, as escolhas feitas, as experiências vivenciadas que me permitiram optar pela 

escrita e pela formação de professores, campo este que discuti ao longo de meu estudo de 

mestrado junto ao Programa de Pós Graduação em Educação – PPGEDU. 

Saliento ainda que esta forma narrativa de expressão escrita da qual me utilizo, 

não é a única nem a melhor forma para contar e situar a pesquisa, mas a maneira com que me 

identifico e encontro acolhimento para ressignificar o vivido, entrelaçando-o com as 

construções a serem feitas e buscando compreender o objeto de estudo para além da 

academia. Busco ainda no caminho deste trabalho mais que respostas para perguntas teóricas. 

Nesta construção desejo me conhecer mais e através da escrita, compreender minha trajetória, 

pois antes de encontrar o que procuro é importante saber de onde venho e o que me faz 

procurar por algumas questões e não por outras.  

 Reporto-me inicialmente ao ano de 2008 quando chego à cidade do Rio Grande-

RS com o objetivo de cursar pedagogia-licenciatura na FURG, momento este que considero 

um divisor de águas em minha trajetória acadêmica. Ainda insegura sobre minha escolha, os 

sentimentos que me acompanhavam eram uma mistura de curiosidade sobre o que vinha pela 

frente e desejo de permanecer em minha terra junto da família, às margens do rio Uruguai, na 

acolhedora Itaqui-RS, localizada na fronteira oeste do estado. O pertencimento ao lugar de 

onde vim, fez com que eu escolhesse a docência como profissão, principalmente por encontrar 

nela a possibilidade de um dia voltar para minha terra, entre tantas profissões que eu poderia 

escolher, ser professora me seduziu pela grande área de atuação em minha cidade. 

Por um tempo me percebi como que “entre lugares”: entre oeste e sul, entre 

construir uma carreira profissional em outros lugares e estar junto da família. E, em meio a 

esses sentimentos, ser professora, foi o que prevaleceu. Aprendi então que não era necessário 

optar por um lugar apenas, que eu poderia construir minha trajetória profissional sem deixar 
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minhas raízes, pois elas fazem parte de quem eu sou e certamente subjetivam minha postura, 

minhas ideologias, ou seja, elas juntamente com as vivências que tenho na Universidade me 

tornam professora, estudante e pesquisadora.  

Ao refletir sobre a escolha que fiz pela escrita enquanto objeto de investigação, 

penso hoje que ela interpelou minha história ainda criança, quando aprendia a “dominá-la”, 

aproximadamente no ano de 1997, momento em que frequentava a então denominada 

primeira série do Ensino Fundamental.  Fui, aos poucos, compreendendo o sentido social que 

o ato de escrever tinha, possibilitando-me comunicar e compartilhar  sentimentos e vivências, 

permitindo ver minha escrita materializada em cartas destinadas a uma pessoa querida, que 

não estava próxima fisicamente. 

Compreendi então, o que hoje depois de cursar pedagogia e respaldada por 

Cagliari (1999), é chamado de função social da escrita, ou seja, imprimir sentido a ela fazendo 

usos através das cartas. Compreendi, assim, que a escrita estava para além do domínio de 

signos e de atividades sistemáticas, repetição mecânica, encontrando seu significado na 

utilidade para aquele momento da minha vida. Com isso, valorizo, hoje, o ensino 

contextualizado da escrita, pensando sobre o porquê e para quê aprendê-la e partindo da 

experiência de cada sujeito. 

Esse costume de escrever, de registrar através de cartas e bilhetes, sempre me 

acompanhou, sentia a necessidade de tornar concreto o que eu pensava e sentia, ora sobre 

acontecimentos cotidianos, ora sobre emoções difíceis de compreender quando criança.  

A relação estreita com o ato de escrever foi, por um tempo, deixada um tanto que 

“de lado”, tendo sido, diria, “adormecida”. Hoje, porém, entendo que ela foi transformada ao 

longo do tempo, perdendo um pouco o tom artesanal que tinha anteriormente para dar espaço, 

pelo rápido avanço da tecnologia, a um cunho virtual como a escrita de e-mails. Além disso, a 

ideia de que escrever em diário era “coisa de criança” fez com que me afastasse desse 

costume, dando preferência a outras atividades principalmente no meio virtual. 

Hoje, percebo que mesmo de forma virtual a escrita continuou presente, 

diminuindo distâncias e ultrapassando fronteiras, trazendo para perto de mim através de 

palavras os afetos fisicamente distantes. Assim, esse recurso, ou melhor, essa prática nunca se 

afastou de minha rotina por muito tempo, o que vejo é que ela foi se transformando ao longo 

de minha vida, acompanhando os avanços tecnológicos. 

Ao longo do curso de graduação escrevi muito, copiei, reescrevi, construí textos, 

enfim, experimentei muitas formas de escrever, todas com tom acadêmico e com objetivo 

final de elaborar um trabalho para, então ser avaliada. Escrevi em dupla, em grupos, fiz diário, 
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anotações, relatórios, resenhas, geralmente com o intuito de comunicar com minhas palavras o 

dito do outro, o que era necessário para alcançar uma boa nota. Importante deixar evidente 

que minha intenção não é de forma alguma condenar a escrita acadêmica, pois o registro 

reflexivo ao qual remeto faz parte destas escritas já que é utilizado como avaliação parcial do 

estágio. O que quero dizer é que minha experiência ao escrevê-lo foi diferente das demais 

escritas vivenciadas no curso de Pedagogia, questão esta que não coloco enquanto regra e sim 

como uma exceção, já que meus achados na pesquisa me remetem a outra ideia sobre registrar 

reflexivamente. 

O que penso sobre a escrita neste momento, vai ao encontro de um movimento 

que possa aliar a comunicação de algo à reconstrução das compreensões, ou seja, uma escrita 

que tenha a intenção de comunicar uma informação como as citadas anteriormente, mas que 

possua um caráter infinito, que tenha sempre espaço para o pensamento e a qualificação de 

ideias. 

Raras foram as vezes que me permiti escrever para pensar, me libertar um tanto da 

escrita formatada e expor as dúvidas e os sentimentos derivados do processo de construção de 

conhecimento, juntamente com as reflexões teóricas. Talvez seja por isso que o registro 

reflexivo tenha despertado meu interesse, curiosidade, pois encontrei nele espaço para pensar 

e planejar, não só comunicando “verdades” ou constatações, mas também promovendo 

momentos de reflexões sobre minhas práticas. No entanto destaco que essas argumentações 

aqui apresentadas estão encharcadas de minhas experiências e possuem a marca dos autores 

que me acompanham, não generalizando a forma de compreender e de fazer escrita na 

graduação. 

Assim aprendi outra forma de se fazer escrita, uma forma mais livre e criativa, a 

partir daí é a que mais tem me acompanhado. Essa escrita que experimento agora está para 

além de apenas comunicar e elaborar sentimentos, ela me permite refletir sobre meu processo 

de pesquisa, construir conhecimentos entrelaçando as leituras realizadas a escrita, auxiliando a 

concretização de meus pensamentos através de palavras escritas.  Usando as palavras de 

Marques (2012, P.239) “escrever para pensar descortinando novos horizontes, novos campos 

para os exercícios da imaginação criadora”, a escrita permite que eu construa argumentos 

consistentes à medida que vou escrevendo e pensando sobre determinada temática, 

“convidando” autores a fazer parte desse movimento, fundamentando meu escrever. 

Desse modo, afirmo que fui cada vez mais me envolvendo com os desafios e 

satisfações que a escrita me possibilita, pois não é só no processo de pesquisa que ela se faz 

presente através da construção da dissertação e do diário de campo, ela também me 
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acompanhou durante a graduação, se mostrando ativa ao longo de minha caminhada, na 

construção de trabalhos e principalmente de relatórios sobre o cotidiano da escola que 

posteriormente eu participaria enquanto professora estagiária. 

Creio ainda ser relevante pensar sobre minha relação com os processos de escrita, 

temática essa que me saltou aos olhos durante o curso de pedagogia, me permitindo buscar, no 

Núcleo de Estudos em Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização – NEEJAA, o 

acolhimento ao desejo de estudar e pesquisar sobre o ato de escrever, naquele momento 

encontrado na alfabetização. Diversas foram as vivências possibilitadas pelo grupo, tanto o 

contato com classes de alfabetização conhecendo as práticas de escrita das crianças e das 

professoras, como a participação em pesquisas que lançavam olhar a essa temática.  

Assim, no ano de 2009, participei como bolsista responsável da pesquisa 

intitulada “Alfabetização e Educação Ambiental: diálogos na compreensão dos discursos de 

professoras alfabetizadoras”, coordenada pela professora Vanise dos Santos Gomes e 

financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC/FURG. 

Tal pesquisa tinha como sujeitos professoras alfabetizadoras da EMEF Cidade do Rio Grande, 

vinculada ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, CAIC/FURG, lançando 

olhares ao discurso dessas professoras sobre o chamado “fracasso” escolar.  

Dessa forma, experimentei a pesquisa desde seus fundamentos até as experiências 

cotidianas, – hipóteses, entrevistas, análises– aumentando meu interesse pela continuidade dos 

estudos no mestrado, vinculando os estudos sobre alfabetização a escrita. É valido ressaltar 

que os resultados da pesquisa apontaram para discussões como (a) a definição do “fracasso 

escolar” a partir de uma “multiplicidade de fatores”, que se concentram principalmente na 

“família desestruturada” e na “metodologia de trabalho” utilizada, (b) a construção desse 

“fracasso” pela própria escola através dos rituais e normas e (c) a crescente valorização do 

chamado “mito do alfabetismo”, depositando-se na alfabetização a “chave” para o progresso 

social e individual. Questões que remetem a compreensão de que enquanto a for valorizada 

como “produto” do trabalho docente, o dito “fracasso escolar” não será (re)significado. 

Ao término da pesquisa, fui convidada a trabalhar como estagiária na Diretoria de 

Avaliação Institucional – DAI, onde tive contato com os processos de avaliação da 

universidade, vivenciando pesquisas de grande porte, desenvolvidas online, envolvendo todos 

os setores da FURG, contando com muitas pessoas. Uma delas investigava a satisfação dos 

docentes, discentes e técnicos administrativos em educação em relação aos diversos setores da 

FURG, assim participei ativamente da compilação e interpretação dos dados emergentes. A 

outra pesquisa dizia respeito à avaliação docente pelo discente, na qual os estudantes avaliam 
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seus professores atribuindo notas aos mesmos a partir de várias perguntas. Ambas geraram 

um relatório final que além de documentar os resultados, objetivava a reflexão e qualificação 

da FURG e sua comunidade. 

Na DAI também tive a oportunidade de participar da reestruturação do Projeto 

Pedagógico Institucional- PDI da FURG, processo esse que contou com a participação de toda 

comunidade acadêmica (interna e externa) através de seminário de discussão e reflexão. 

Trabalhar como estagiária administrativa na FURG foi relevante em minha trajetória, pois 

pude conhecer outras possibilidades dentro da minha profissão, além dos diferentes espaços 

da universidade. 

Nesta perspectiva de caminhar, rememorar e construir história, fui tecendo minha 

identidade a partir das experiências que tive, percebendo que o desejo por este estudo, está 

intimamente ligado às vivências com a escrita durante minha vida pessoal, na escola e na 

Universidade. Afirmo hoje que esta prática sempre me acompanhou, mesmo sem que eu a 

tratasse como objeto de estudos, porém, é quando experimento ser professora no estágio final 

do curso de Pedagogia-licenciatura que volto um olhar mais atento ao ato de escrever.  

No estágio me encontro com a escrita de forma muito especial, a partir do registro 

reflexivo
1
, material este que construí diariamente ao longo do processo de estágio.  Por meio 

dessa construção, vivenciei uma escrita cheia de sentimentos e de pensamentos acerca da 

prática que desenvolvia, com um movimento de diálogo compartilhado com minha 

orientadora e com os teóricos que naquele momento fundamentavam essa prática. As 

reflexões me permitiam (re) pensar atividades e atitudes para com a turma de crianças, 

tornando minha prática mais humana, e eu diria até com mais movimento. 

Desse modo, penso que se existe um momento chave, o qual faz despertar o 

desejo pelo objeto desta pesquisa, um momento crucial ou vivência significativa que me fez 

perceber com outros olhos alguma prática, posso dizer que este momento para mim aconteceu 

durante a experiência de estágio quando surgiu meu desejo por conhecer mais, pesquisar e 

refletir sobre a escrita, enquanto ferramenta não apenas para registrar, mas para pensar e 

construir conhecimentos.  

Nesta perspectiva, a experiência com o ato de registrar reflexivamente, 

possibilitou-me escrever o trabalho de conclusão de curso, no qual abordei o registro reflexivo 

como ferramenta de constituição do ser professora, investigando os registros construídos por 

                                                           
1
 Aqui vale ressaltar que a nomenclatura registro reflexivo, utilizada neste trabalho foi escolhida pois é assim 

denominada dentro do curso de Pedagogia da FURG, podendo ser relacionada também ao diário reflexivo. 
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mim durante o estágio. Dessa forma, parti para mais uma investigação nesta perspectiva, 

como discente do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU da FURG, com o 

objetivo de contribuir para pensar a respeito do lugar que as práticas de escrita reflexiva 

ocupam no curso de Pedagogia da FURG, uma vez que considero estas, possibilidades 

importantes na constituição do ser professor e acredito que elas necessitem de um olhar mais 

atento diante do campo da educação, principalmente no que se referem às atividades de 

estágio final. 

Escolhi então mudar o foco do trabalho realizado anteriormente, voltando meu 

olhar aos escritos de outras estudantes para ir além de minhas compreensões e experiências 

com a escrita, com a intenção de ampliar esses entendimentos e compreender o que e elas 

expressam sobre suas práticas quando na atuação em sala de aula, e de que modo os registros 

contribuem – se contribuem - para que a ação docente seja pensada e repensada. A pesquisa 

teve como campo a FURG e o curso de pedagogia, já que ambos fazem parte de minha 

formação e também por que acredito na importância de valorizar e promover o que é nosso, 

com a intenção de contribuir com a comunidade da qual fiz parte durante o curso de 

graduação. 

Finalizando este exercício reflexivo, trago brevemente a concepção de escrita 

reflexiva com que venho trabalhando, é importante destacar ainda que esta concepção é 

escolha minha, não sendo a única possibilidade de compreender a escrita ou forma verdadeira 

de concebê-la, ela advém dos estudos que venho realizando e das escolhas que tenho feito, 

assim valorizo uma escrita construída ao longo do processo com seus diversos interlocutores, 

principalmente Mario Osório Marques (2011) que me possibilitou em seus textos uma nova 

copreensão sobre o escrever. 

Escrita que pressupõe movimento, através de pensamento crítico organizado em 

palavras e diálogo com o próprio fazer, escrita permeada por reflexão em processo e não 

pontual. Esta é a ideia de escrita com que interajo em meu trabalho, e a qual percebo perdendo 

espaço para uma escrita “produto” com o intuito apenas de comunicar algo sabido, sem 

abertura para o novo, compreendida como dura. Nesta perspectiva construo meu trabalho, não 

com a pretensão de comparar as formas de expressão ou de exaltar a escrita diante da 

oralidade, por exemplo, penso que ela é uma das diversas formas de construir saber e de 

dialogar. Ela é neste trabalho apenas a linguagem com que me identifico, que me impulsiona a 

novas descobertas e que escolhi como foco e temática de pesquisa. 

Dessa forma, ao expressar meu entendimento no que se refere às construções 

tecidas sobre a escrita, reitero mais uma vez as intencionalidade da pesquisa aqui narrada, ou 
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seja, problematizar as práticas de escrita presentes na formação inicial de professores em nível 

superior. 
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2. Reflexões sobre a escrita reflexiva: apontamentos e possibilidades 

 

Pensamento: palavra. 

Palavra: vida. 

Vida: experiências. 

Experiências: encontros. 

Encontros: histórias. 

Histórias: encontros, experiências, vida, 

palavra, pensamento, registro! 

Luciana Ostetto 

 

Neste momento do trabalho dedico-me a pensar, por meio de palavras, sobre a 

escrita, sobre a vida, as experiências e os encontros proporcionados por ela, ou seja, penso 

agora sobre as construções que venho fazendo com a ajuda dos teóricos que escolhi, sobre 

quais discussões estão sendo feitas no campo da educação em relação a essa temática e como 

sequência, trago a contextualização da escrita na sociedade que aqui com a contribuição de 

Bauman (2008) compreendo enquanto de consumidores. Essas questões abordadas no texto 

estão organizadas em dois momentos. São eles: Escrita reflexiva na formação inicial de 

professores: algumas concepções; e Escrita reflexiva no contexto capitalista, arranhaduras e 

possibilidades. É importante destacar que esta organização por mim escolhida tem o objetivo 

de problematizar as práticas de escrita reflexiva e não todas as facetas que envolvem a escrita 

enquanto linguagem ampla que é. 

Sendo assim, partindo de minha experiência enquanto egressa do curso de 

Pedagogia e dos estudos até aqui desenvolvidos, encontro a possibilidade de elaborar algumas 

premissas em relação à escrita reflexiva na formação inicial de professores. Dessa forma, 

esclareço que meu objetivo neste capítulo está longe de ser uma defesa apenas da escrita 

como forma de linguagem que possibilita um nível mais aprofundado de reflexão. O que 

pretendo expressar são as curiosidades e teorizações sobre a temática escolhida que me 

fizeram chegar até aqui, nesse sentido convido Albuquerque (2012) para ajudar a expressar 

minha escolha pela linguagem escrita, não com a intenção de colocá-la enquanto a melhor das 

linguagens, mas como a que possui um caráter de permanência ao longo do tempo, podendo 

potencializar a formação de professores:  

 

Quando escrevemos, eternizamos o que foi narrado. A escrita atravessa o tempo, 

possibilitando que hoje possamos saber o que se escreveu há milhares de anos. Ela 

também atravessa o espaço, pois podemos enviar histórias para diversos lugares do 

mundo. A escrita, portanto, apresenta um caráter de permanência e amplitude que a 

fala não consegue atingir. O caráter de permanência atingido pelo registro das 

histórias contadas possibilita a reavaliação e a crítica de nossas atuações passadas, 

veiculando atitudes e emoções em relação a elas. (P. 42-43) 
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Escrita enquanto atividade permanente e ampla que possibilita a crítica ao que foi 

realizado. São premissas como essas que reforçam o desejo pela pesquisa, a vontade em saber, 

juntamente com o outro, sobre sua experiência, pensamento que embasou minhas construções 

ao longo do mestrado. Ainda que construa algumas ideias referentes à temática, busquei, 

respaldada por Brandão (2003), acolher os sujeitos de pesquisa, ouvir o outro no que ele diz, 

valorizar suas opiniões e vivencias. É valido destacar ainda, que neste capítulo trago um olhar 

contemporâneo sobre as práticas de escritas, valorizando muito mais o processo e as 

possibilidades hoje do que as construções históricas e as sistematizações desta linguagem, 

porém sem desconsiderar a importância e a validade destes dois aspectos. 

No processo de fazer pesquisa, muitos procedimentos são indispensáveis para 

construir uma investigação significativa e que contribua para o público envolvido. Neste 

momento, dedico-me à elaboração do estado da arte das temáticas de pesquisa, movimento 

este que caracteriza-se enquanto revisão de trabalhos já desenvolvidos sobre a temática 

escolhida. Ressalto aqui a peculiaridade desta escrita, pois ela refere-se apenas ao movimento 

de revisão na área da educação e da pesquisa qualitativa. 

É valido ressaltar que a elaboração do chamado estado da arte da temática da 

pesquisa, pode contribuir de diferentes maneiras, enquanto conhecimento e contextualização 

da temática a nível local, nacional ou até mesmo mundial, também como justificativa da 

relevância do estudo e ainda como interlocução com os sujeitos encontrados a partir da 

pesquisa nos periódicos. Destaco ainda, respaldada por Lima e Mioto (2007) que este é um 

movimento de pesquisa bibliográfica e não ela em si, pois tal procedimento faz parte de uma 

metodologia maior, a qual vai além do simples contato com os dados encontrados nas fontes 

pesquisadas.  

Imbuída das contribuições de tal abordagem busquei elementos que viessem a 

auxiliar no processo de pesquisa que venho realizando. Assim, com a organização da 

investigação delimitada, naquele momento ainda de forma inicial, elaborar o estado da arte se 

fez indispensável para os passos seguintes. Então no segundo semestre de 2012, tendo 

delimitado o objetivo e o problema da pesquisa, iniciei a busca por trabalhos que pudessem de 

alguma forma contribuir para compor a investigação aqui apresentada.  

Dessa forma, os procedimentos adotados nessa busca foram: a opção pelo banco 

de dados da CAPES e do Google acadêmico, no período de agosto a setembro de 2012, e a 

escolha das palavras – chave: formação de professores, escrita e reflexão. Importante 

salientar que todas as palavras foram lançadas separadamente em ambos os sites. Também 
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foram utilizados filtros como: “Busca por assunto”, “contém no título” e “contém no 

assunto”.  

Na ocasião foram encontrados cinco trabalho, entre eles duas teses e três 

dissertações, todos abordando algum aspecto da temática, qual seja, a reflexão na formação 

inicial de professores. Destaco ainda que os trabalhos encontrados datam a partir do ano de 

2000 e se constituem em trabalhos completos, pois desejava ter um panorama metodológico 

de forma que não encontraria em artigos sobre pesquisas. A partir do contato com o material 

encontrado, através do movimento de pesquisa feito nos periódicos, algumas discussões a 

respeito de minha temática de pesquisa puderam ser iniciadas, principalmente em relação ao 

olhar que a mesma tem recebido em diferentes regiões do país.  

Saliento aqui, que as discussões acerca da escrita vêm ganhando visibilidade no 

campo científico. Muito se fala sobre práticas de escritas realizadas na escola principalmente 

com os professores em sua formação continuada, temáticas bastantes presentes em pesquisas 

como a apresentada por Correa (2013), junto a Universidade Federal de Mato Grosso, na qual 

a autora, em seu estudo de mestrado, investiga as experiências de professores acerca da 

prática pedagógica reflexiva derivada de um curso de formação continuada realizado em uma 

escola estadual no município de Cuiabá –MT; também como o de Clarindo (2011) estudo de 

mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – 

PPGEA/FURG, no qual é investigada a constituição de um grupo de professoras 

alfabetizadoras em formação continuada denominado “Alfabeturas”, entrelaçada a diversas 

problematizações feitas, destaco a importância da escrita enquanto elemento de conhecimento 

para o grupo pesquisado tal como aponta a autora. 

Porém quando o tema é a escrita reflexiva na formação inicial de professores, 

encontro certa restrição no número de trabalhos realizados, vinculados às palavras- chave 

utilizadas. Mesmo assim, creio que este tipo de pesquisa vem conquistando seu espaço na 

ultima década, ainda que de maneira tímida, penso isso, pois encontro com quem dialogar 

sobre a temática, principalmente teóricos já conhecidos e com obras completas publicadas. 

Nos percursos da pesquisa para a realização desta dissertação, trago para o contexto da escrita 

alguns trabalhos encontrados e que me auxiliaram na construção desta investigação.  

Destaco, primeiramente, a investigação desenvolvida por Oliveira (2001) no 

estado do Paraná, na qual licenciandos em ciências biológicas são solicitados a escreverem 

reflexivamente sobre suas práticas educativas, tendo a possibilidade de pensarem e 

repensarem suas práticas. As análises apresentadas pela autora, porém, dizem respeito às 
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práticas educativas dos professores, não dando relevância ao ato de escrever, como é o caso 

do trabalho aqui apresentado.  

Encontro ainda o estudo de tese realizado por Albuquerque datado do ano de 2012 

e oriundo desta universidade. Nele encontrei um grande aliado para meus estudos, já que a 

autora analisou as histórias construídas por acadêmicos do curso de química-licenciatura, 

trazendo alguns aspectos sobre a escrita que considero muito pertinentes para pensar a escrita 

reflexiva como ferramenta importante na formação inicial de professores. Encontro afinidade 

com as ideias de Albuquerque quando expressa a contribuição da produção de histórias para a 

formação acadêmico-profissional, também quando problematiza a escrita como modo de 

pensar e ainda o apontamento da escrita enquanto documentação da formação dos 

licenciandos. Aspectos esses que se aproximam bastante dos pressupostos do trabalho em 

questão. 

Algumas pesquisas também voltam olhar para a escrita reflexiva na formação 

continuada de educadores, como é o caso do estudo feito por Santos (2004) na Universidade 

estadual de Campinas. Em sua tese ela teoriza sobre as práticas de escrita de seis professoras e 

a representação de Serge Moscovici, além do ensino da escrita na escola e entrecruzamentos 

com a teoria do letramento.  

Por reconhecer a emergência em se pensar sobre as práticas de escrita reflexiva na 

formação inicial de professores, é que busquei construir um posicionamento claro, o qual 

falará das minhas concepções enquanto pesquisadora, certamente com a contribuição dos 

estudos e autores supracitados para situar de onde falo e o que penso sobre o ato de escrever.  

Sendo assim, busco inicialmente pensar sobre a reflexão e como vem sendo 

compreendida na formação de professores, para isso conto com as contribuições de Pimenta 

(2012) e Contreras (2012), os quais problematizam a ideia de que a concepção de professor 

reflexivo vem sendo banalizada. Segundo os autores, a banalização ocorre devido ao 

esvaziamento dos reais objetivos do procedimento, ou da difusão apenas do termo cunhado 

por Donald Schön na década de 1980, sem que se tenha uma concepção concreta sobre a 

reflexão, o termo professor reflexivo expandiu-se como um slogan Contreras (2012) pelo 

campo pedagógico. 

Para além de apenas descrição das atividades, o termo professor reflexivo, que de 

acordo com a interpretação de Pimenta (2012) e Contreras (2012), abrange um conjunto de 

procedimentos que contribuem para pensar reflexivamente sobre suas ações, sem deixar de 

considerar as questões técnicas da docência, mas focando principalmente na reflexão sobre a 

prática desenvolvida. A partir dessas ideias penso que a reflexão sobre a prática se torna 
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atividade potente para a docência, por compreendê-la como um todo, respaldando o fazer para 

além da aplicação de regras e técnicas previamente definidas. 

Dessa maneira creio ser relevante expor inicialmente o que penso em relação ao 

ato de refletir sobre as práticas desenvolvidas em sala de aula. A partir das contribuições de 

Libâneo (2012), pode-se dizer que esta atividade garante a quem a realiza a capacidade de 

pensar sobre si próprio e também sobre os acontecimentos cotidianos. Em outras palavras 

seria a possibilidade de significar as experiências vividas, pensar sobre elas sem deixar que 

passem despercebidas. O autor ainda diz que: 

 

A potencialidade reflexiva, nesse sentido, é considerada intrínseca ao ser humano. É 

a capacidade de pensarmos sobre nossos atos, sobre as construções sociais, sobre as 

intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe a necessidade de 

utilizar o conhecimento para mudar a realidade, mas também para mudar nossas 

intenções, nossas representações e o próprio processo de conhecer. (P.74) 

 

Tal potencialidade não pressupõe a escrita, ela pode se dar através do pensamento 

ou até mesmo da linguagem oral. Porém, na proposta de dissertação aqui apresentada volto o 

olhar a potencialidade da escrita enquanto possibilitadora do ato de refletir, além de destacar 

seu caráter permanente e sua amplitude diante das demais linguagens, como dito 

anteriormente.  

Para melhor expressar minha compreensão sobre escrita reflexiva, convido os 

autores Marques (2011), Ostetto (2001) e Warschauer (1993), os quais me permitiram a partir 

de suas ideias sobre o escrever, construir meu entendimento. É importante destacar ainda que 

este entendimento caracteriza-se em escolha minha, não sendo a única possibilidade de 

compreender a escrita ou a forma mais apropriada de concebê-la, é apenas a leitura que faço 

respaldada pelos autores acima e que embasa meu trabalho, direciona meu olhar na pesquisa. 

Sendo assim o que valorizo é uma escrita construída enquanto processo, com seus 

diversos interlocutores (leitores, autores, orientador, alunos), uma escrita que pressupõe 

movimento, permite a construção de história, o registro e a reflexão da prática, escrita como 

modo de pensar e construir conhecimento. Assim, a reflexão sugerida por Pimenta (2012) e 

Contreras (2012) acontece por meio da escrita, que respaldada por Marques (2011) ganha 

caráter de processo e é entendida neste trabalho como método de se refletir e organizar o 

pensamento.  

Esta é a ideia de escrita com que interajo em meu trabalho a partir releitura de 

autores, uma escrita sem fórmula única, porém construída de maneira organizada, respeitando 

as normatizações desta linguagem. Escrita que seja um lugar para acolher as ideias e que 
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possa ser potencializadora do fazer pedagógico, uma das diversas formas de construir saber e 

de dialogar com o outro. A partir desse entendimento de escrita reflexiva, ainda é importante 

destacar outra contribuição, seu caráter de permanência possibilitado pela memória, porém 

não por qualquer memória, para melhor explicar utilizo o dito por Luciana Ostetto: 

 

[...] na escrita do vivido o educador vai se apropriando de seu fazer, à medida em 

que vai construindo a “memória compreensiva”, aquela memória que não é simples 

recordação, mas base para reflexão, para a análise do cotidiano educativo e para 

qualificação da prática. (2001, p.11) 

 

Cecília Warschauer corrobora com a ideia dizendo que o artesanato intelectual, 

cotidiano promovido pela prática de registrar auxilia na construção da memória 

compreensiva, já que ela não é só uma recordação do aprendido, mas um ponto de partida 

para realizar novas aprendizagens. Essa recordação do vivido de maneira compreensiva abre 

novos horizontes para prática pedagógica, consequentemente qualifica o fazer do professor 

por meio da reflexão, planejando as futuras ações.  

Sobre a possibilidade de pensar e planejar outras ações a partir do vivido, convido 

mais uma vez José Carlos Libâneo  com o intuito de explorar mais seu posicionamento sobre 

reflexividade, principalmente quando diz que “O cerne da reflexividade está na relação entre 

o pensar e o fazer, entre o conhecer e o agir.” (p. 65), sendo assim é possível compreender 

que uma postura reflexiva contribui para a formação profissional do professor, sendo 

entendida como um processo de ação – reflexão – ação. 

Parafraseando o mesmo autor a reflexividade deve reportar-se à ação, mas não se 

confundir com ela, saber-fazer e saber-agir intrinsecamente ligados à reflexão, porém 

priorizando o aprender da profissão. Um pensar sobre a prática que seja coletivo, plural e que 

alcance uma postura política que não descarta a atividade instrumental. Dessa forma, no 

subtítulo a seguir problematizo algumas questões sobre a escrita reflexiva na formação de 

inicial de professores, além de aprofundar meu entendimento sobre a temática. 

 

2.1 Escrita reflexiva na formação inicial de professores: algumas concepções  

 

Ao pensar sobre a escrita reflexiva na formação inicial de professores, acredito 

que ela possibilite não apenas o registrar/documentar, mas o pensar e com tal movimento 

aprender como sugere Marques (2011) com os diversos interlocutores que fazem parte desse 

processo como já dito antes.  O que quero dizer é que concebo a escrita como uma ferramenta 
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que possibilita o pensar e o repensar das práticas pedagógicas do professor, principalmente na 

realização do estágio enquanto estudante da Universidade. A escrita pode subsidiar a 

construção de seus conhecimentos teórico-práticos, uma vez que se parte dela como 

possibilidade de organizar o pensamento e qualificar cada vez mais argumentos que nos 

auxiliam a pensar sobre ações a partir da compreensão do vivido. Esta atividade também 

conta com o caráter coletivo através do diálogo e da interação com o outro: 

 

O dialogo, a escrita e a leitura sobre as práticas podem possibilitar aos professores a 

compreenderem suas dificuldades e a oportunidade de aprender e de reescrever suas 

histórias, ou seja, possibilita agir de acordo com o que apostam a partir das 

aprendizagens em processos coletivos de formação registrados em seu 

desenvolvimento. É no coletivo que os licenciados podem ter oportunidade de 

partilhar experiências e de construir conhecimentos baseado nessa partilha. 

(ALBUQUERQUE, 2012: P. 19) 

 

 A escrita também é encontro consigo e com o outro, ou seja, ao escrever para 

pensar encontramos nossas convicções e concepções epistemológicas, além de inaugurar um 

diálogo com os autores que nos fundamentam e com os leitores de nossas escritas, “Por isso 

escrever é preciso, para encontrar-se a si mesmo sendo mais forte do que se é” (Marques, 

2011: p.45), encontrar-se e dizer-se a cada palavra escrita, construindo ideias e concepções, na 

busca para que se tornem cada vez mais qualificadas e coerentes.  

Destaco ainda que a escrita está longe de ser um documento neutro, já que mostra 

em seu trajeto quem a escreve, a partir do posicionamento, das ideologias de cada autor, das 

escolhas que o mesmo fez em contar algumas coisas e não outras. Nesta mesma perspectiva 

ela também permite que nos percebamos autores de nossa própria história através da seleção 

de fatos e reconstrução de ideias. Para fundamentar essas afirmações me utilizo mais uma vez 

das palavras de Albuquerque (2012) quando diz que: 

 
Narramos histórias para responder questionamentos, para resolver angústias, para 

nos revelar, para nos conhecer. A escolha do que iremos revelar faz com que 

mostremos apenas o que queremos que seja mostrado, pois quando narramos uma 

história enviamos uma mensagem a alguém mesmo que esse alguém sejamos nós 

mesmos. (P. 41) 

 

Esse movimento cheio de significados de narrar, refletir, nos revelar e modifica a 

realidade à medida que se faz necessário, atitude que pode fazer parte do fazer do professor 

desde suas primeiras experiências na docência, um sujeito que se coloca na condição de 

aprendente, que acredita em seu trabalho enquanto construção contínua e cotidiana, 

permitindo que sua prática seja qualificada individual e coletivamente. Assim, respaldada por 
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Ostetto (2001), percebo a escrita enquanto ferramenta que possibilita esse movimento 

reflexivo de conhecer a si, seu trabalho e ao outro que compartilha da prática, ainda que não 

seja a única maneira de se construir conhecimento. Penso ainda, que ela é uma aliada do 

professor, pois ao construir um registro/diário este profissional organizará seu pensar e 

registrará as práticas cotidianas por meio de um método, ou seja, da escrita. 

Essa atividade quando realizada pelo professor, auxilia não só na construção de 

uma prática fundamentada por meio do diálogo com autores, relacionando a vivência ao 

estudo, mas também na avaliação de seu próprio trabalho, para além de descrever fatos 

registrar é compreender e aprender com o vivido, com a chamada memória compreensiva 

destacada anteriormente. Encontro respaldo nas proposições de Warschauer (2002) quando 

ela diz que: 

 

O registro no diário, enquanto dinâmica constante do avaliar e planejar, é motor 

propulsor da construção de conhecimentos. Conhecimentos significativos tanto para 

os alunos, por auxiliar a ligação entre suas atividades espontâneas e os conteúdos, 

quanto para o professor, no que se refere a sua autoformação, pois ajuda-o a 

relacionar as teorias com suas práticas e vice-versa [...] A vivência do registro, sob 

esta perspectiva, nos remete ao campo da humildade, através do aprendizado de 

conviver com a dúvida, com as incertezas, o que não significa insegurança. E com 

isto favorece uma apropriação do crescer com a coragem necessária para abandonar 

as certezas antigas e caminhar na direção do novo, da criação. (p.63) 

 

Partindo da citação acima, na qual a autora aponta algumas possibilidades de se 

trabalhar com a escrita reflexiva a partir do registro, corrobora com a construção de 

argumentos que qualificam o objeto de pesquisa do presente estudo, que é alicerçada, 

também, na ideia de que o ato de escrever, ao possibilitar a ação de “reviver” experiências 

idas, posiciona o professor para além de sua própria sala de aula. Ou seja, solicita dele um 

olhar para os contextos que produzem as experiências escritas, em um constante exercício de 

reflexão sobre a ação. 

Sobre isso trago as contribuições das leituras de Freire (1996 – 1987), 

principalmente de sua obra Pedagogia da Autonomia na qual trabalha sobre “saberes 

necessários à prática educativa”, a qual me permite refletir sobre a criticidade, importante 

postura do educador desde suas experiências iniciais. O autor aborda a formação permanente 

fundamentada pela reflexão crítica da prática, a qual relaciono com a escrita reflexiva por 

proporcionar esse pensamento crítico através do registro do vivido, nele é possível relacionar 

os saberes da experiência e os conhecimentos organizados, sistematizados. 

Ele ainda argumenta que “na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 
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ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (1996, p.17), palavras que vão ao 

encontro das ideias apresentadas anteriormente, reforçando a atividade de pensar sobre o 

fazer, neste caso realizada através do registro escrito. 

Parafraseando Freire (1996) acredito que esse movimento valoriza a consciência 

do inacabamento, consciência de que somos seres inconclusos com a possibilidade de ir além, 

já que conhecimento nenhum está esgotado, ou seja, a consciência que o educador tem de que 

não está pronto, é a busca diária pelo novo, pela postura de aprendente consigo e com o outro, 

é a consciência de que sempre existe algo a ser avançado, qualificado, aprendido.  

A Consciência de que não estamos prontos nos ajuda a buscar sempre por novos 

conhecimentos, novas maneiras de pensar, de ensinar e aprender. Essa consciência é 

importante no fazer do professor desde seus primeiros movimentos dentro da formação inicial 

de professores, para que a atividade reflexiva se constitua prática fecunda em sua caminhada. 

A problematização deste trabalho é que ela possa ser parte do trabalho do professor por meio 

da escrita, do registro reflexivo das práticas educativas realizadas com os alunos. 

Ao escrever nos colocamos na posição de aprendentes, na medida em que 

refletimos sobre o caminho trilhado, sobre as dúvidas, limitações e aprendizagens construídas 

com os diversos sujeitos que participam desse caminhar. A partir das ideias apresentadas por 

Albuquerque (2012) pode-se dizer que o trabalho com a escrita da prática docente, 

desenvolvido ao longo do processo de formação inicial, favorece que os professores em 

formação se percebam como pesquisadores de suas práticas, compreendendo ela não como ato 

acabado, mas como ação continua: 

 

O autor tem na escrita a oportunidade de dialogar com ele mesmo, provocando seus 

pensamentos para procurar entender-se melhor. As experiências podem emergir no 

ato de escrever num exercício de revelar-se para si e para interlocutores mesmo que 

virtuais. Neste processo, o escrevente busca a superação de problemas e por meio da 

interação com os outros e consigo mesmo pode recordar e superar situações que 

antes não conseguiria. (P. 37) 

 

Ao dialogar consigo e com sua prática, os professores em formação encontram 

também a possibilidade de questionar a realidade em que estão inseridos, buscando maneiras 

de transformá-las sempre que exista a necessidade. O registro reflexivo é então, segundo 

Albuquerque (2012) pesquisa de sua prática, mais uma possibilidade que o profissional da 

educação encontra para refletir sobre a docência, oportunizando que ele tome decisões de 

acordo com os questionamentos que foram provocados por sua escrita, por sua prática. 
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Nesta perspectiva lembro mais uma vez Mario Osorio Marques (2012), quem me 

auxilia na compreensão da escrita enquanto pesquisa da própria prática por meio da 

interlocução de muitas vozes, possibilitando através da interação com o outro uma ampliação 

de perspectivas, pensando sobre os saberes já conhecidos promovendo assim sua 

reconstrução. O movimento com os diferentes saberes de cada interlocutor é possibilitado 

pelo diálogo com os saberes de quem escreve, nesse processo eles se fundem e se 

transformam abrindo novos horizontes. 

Seguindo esta linha, reitero minha concepção de escrita como possibilidade de 

abertura para novos caminhos e construção de novos saberes a partir do diálogo com o outro, 

com o próprio fazer. Situo-me em um lugar diverso da escrita como produto finito, construído 

apenas como meio de comunicar algum conhecimento, acredito que essa linguagem é, assim 

como me diz mais uma vez Marques (2011) “escrever para pensar uma outra forma de 

conversar”, processo infinito, contínuo e que possibilita o saber desde sua primeira palavra. 

Escrita enquanto diálogo, principalmente consigo, pois quando construímos a escrita ela está 

impregnada pelos questionamentos, pensamentos e curiosidades de quem a escreve, ainda que 

tenha como destino o outro ela nos permite inicialmente refletir sobre saberes, sentimentos e 

vivências.  

Enfim, o argumento que este capítulo elabora refere-se à escrita enquanto 

potencialidade para a construção de conhecimento, uma escrita concebida em processo, que 

“arranhe” a lógica capitalista, a qual visa à rapidez e à quantidade.  Discussão que será 

ampliada no subtítulo a seguir, sobre a escrita reflexiva interpelada pelo contexto, pelos 

modos de viver. 

 

2.2 Escrita reflexiva no contexto capitalista, incompreensões sobre a lógica de um tempo 

líquido   

 

Ainda na perspectiva de escrever enquanto processo contínuo, volto meu olhar 

neste momento à escrita enquanto processo, discussão que considero relevante ao longo do 

trabalho, dessa maneira fundamento minhas discussões nos estudos de Marques (2011) e 

Bauman (2008) autores que tratam de duas questões chaves a meu ver na construção de 

argumentos, sendo elas: os processos de escrita e a análise da atual sociedade do consumo. É 

importante destacar que a relação que estou construindo entre a temática do trabalho e a atual 
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sociedade está pautada na subjetivação dos modos de viver pelo contexto histórico e cultural 

da mesma. 

Desse modo, trago uma questão a ser problematizada e tal como expõe Mario 

Osório Marques em seu livro “Escrever é preciso”, é importante não confundir o escrever com 

a escrita, o processo com o produto, pois um é prática inacabada, contínua e o outro é obra 

finalizada. Nesta perspectiva tal como exposto anteriormente, defendo um lugar diferente 

daquele ocupado pela escrita apenas como produto finito, construído como meio de se 

comunicar algum conhecimento determinado, atividade esta geralmente perpassada por uma 

finalidade avaliativa institucional. Acredito que essa linguagem além de comunicar saberes, 

permite construí-los com movimento, construção, desconstrução e reconstrução.  

Por conseguinte, a partir de minha experiência e dos estudos realizados nesta área 

a partir de andanças acadêmicas, principalmente a construção do trabalho de conclusão de 

curso e os estudos iniciados no mestrado, percebo que atualmente a escrita-processo situa-se à 

margem de uma vida corrida, marcada pelo tempo exacerbado e pela lógica de produção 

capitalista que rege nosso viver, necessitando assim de atenção as suas potencialidades para 

além de apenas produções aligeiradas e finitas. 

Percebo que essas questões estão imbricadas, uma vez que não se pode separar o 

objeto de sua construção histórica. É fato que os modos de se construir uma escrita – tal como 

todos nossos atos - são produzidos a partir da lógica em que vivemos, uma vez que nossas 

ações, valores, prioridades, relações (os denominados modos de viver) são subjetivados pela 

organização histórica e cultural da sociedade na qual estamos inseridos. Em outras palavras, o 

contexto subjetiva nossas práticas cotidianas, sejam elas profissionais ou pessoais. Com a 

escrita não é diferente. Os modos como a compreendemos, construímos e utilizamos derivam 

da organização em que vivemos.  

Contudo, considero importante parar para olhar e desnaturalizar o que está posto, 

buscando construir outras maneiras de experimentar e compreender o mundo do qual fazemos 

parte. Assim, me pergunto é possível experimentarmos a escrita processo como aliada da 

docência nos dias de hoje? Nesse sentido, destaco o que aqui é compreendido por escrita 

processo, ou seja, no rastro de Marques (2011) ela caracteriza-se em uma construção realizada 

ao longo de um processo, focada também nas formas de fazê-la e não só no produto final. 

Escrita que através da reflexão contribua para a elaboração de saberes, que seja espaço de 

movimento, na qual sempre exista lugar para continuar e qualificar o que foi dito. 

Para fundamentar essas afirmações, inauguro a discussão a respeito da lógica 

citada anteriormente e que compreendo reger nossa sociedade, tal como aborda o sociólogo 
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Zigmunt Bauman, diversas vezes, em suas vinte e nove obras publicadas no Brasil. Cito 

algumas delas que direta ou indiretamente contribuíram para meu encontro com o autor neste 

trabalho, são elas: “Vida para consumo, a transformação das pessoas em mercadoria”, 

“Capitalismo parasitário”, “44 Cartas do mundo líquido moderno”, “A ética é possível num 

mundo de consumidores?” e “Isto não é um diário”.  

O “intérprete perspicaz da realidade” como é denominado Bauman na contracapa 

de uma de suas obras, constrói com seu olhar atento análise de vários temas atuais, como por 

exemplo, as redes sociais, os cartões de créditos, a educação, a economia etc. Caracterizando 

pelo meu entendimento uma análise crítica da sociedade da qual fazemos parte, ele também 

trabalha com a ideia de que a sociedade tem se transformado ao longo do tempo e junto com 

ela modificamos nossos valores, compreensões e posturas, ou seja, reorientamos nossa forma 

de ver e conceber o mundo.  

Sendo assim, atualmente experimentamos o que o autor chama de “modernidade 

líquida”, considerada outro formato de organização da sociedade, uma nova compreensão do 

mundo. Diferente da “modernidade sólida” experimentada no século XX, na qual a sociedade 

era concebida enquanto “de produtores” e pautada em valores maciços, cautelosos e 

duradouros, é possível dizer que nessa época tanto as relações interpessoais quanto os bens 

materiais eram considerados valiosos e estáveis. Utilizando as palavras de Bauman (2008, 

p.42) “um tipo de sociedade comprometida com a causa da segurança estável e da estabilidade 

segura, que baseia seus padrões de reprodução a longo prazo em comportamentos individuais 

criados para seguir essas motivações”.  Já no mundo líquido moderno apontado por Bauman 

(2011): 

 

[...] a solidez das coisas, assim como a solidez das relações humanas, vem sendo 

interpretada como ameaça: qualquer juramento de fidelidade, qualquer compromisso 

de longo prazo (para não falar nos compromissos intemporais), prenuncia um futuro 

sobrecarregado de obrigações que limitam a liberdade de movimento e a capacidade 

de agarrar no voo as novas e ainda desconhecidas oportunidades que venham a 

surgir.(P. 112 e 113) 

 

É essa lógica expressa acima que tem organizado nosso viver, tem interpelado 

nossas relações de trabalho de afeto e até mesmo nosso tempo, modificando gradualmente os 

valores e migrando de uma sociedade “de produtores” para outra agora denominada como “de 

consumidores”. Assim, o que era sólido passa a ser liquido, ou seja, fluido, adaptável e certas 

vezes efêmero. Hoje podemos dizer que muitas relações não são cultivadas e sim consumidas, 

para que não desperdicemos tempo com poucas experiências, consumimos não para acumular 
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e sim para movimentar, já que nesta lógica estagnar é considerado um suicídio social. Nas 

palavras do autor: 

 

“A vida do consumidor, a vida de consumo, não se refere à aquisição de posse. 

Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com 

orgulho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, a 

estar em movimento” (BAUMAN, 2008 P. 126),  

 

Na sociedade do consumo nomeada por Bauman, os sujeitos tornam-se 

mercadorias a serem consumidas, assim consequentemente as pessoas imersas nessa cultura, 

objetivam tornar-se uma mercadoria desejável e atraente. Segundo o autor “são ao mesmo 

tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que promovem. São 

simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing...” [P.13] Nesse movimento, vivem 

para não se tornarem mercadorias obsoletas, indesejadas, postura observável em diferentes 

contextos, até mesmo na esfera profissional. 

Atualmente a profissionalização rápida e ampla se configura enquanto objetivo 

maior dos sujeitos da sociedade de consumidores, que desta vez consomem qualificação e 

títulos. Um bom exemplo dessa corrida para não estagnar são os profissionais da educação, 

que cada vez mais buscam ser um trabalhador polivalente, tal como aponta Vieira (2012) essa 

postura é legitimada e incentivada pelo estado brasileiro através das mudanças na área 

educacional, as quais configuram-se: 

 

[...] como uma resposta às transformações do mundo produtivo, para o qual 

características como polivalência dos trabalhadores, reestruturação das ocupações, 

flexibilização da produção, precisam estender-se à esfera educacional como uma das 

condições para sua própria existência social. (p.80) 

 

Atitudes como as colocadas acima, contribuem para uma formação generalista dos 

profissionais da educação, os quais buscam cada vez mais qualificações rápidas e atualização 

constante para não estagnarem no tempo e vender, assim, sua mercadoria. Ideias que remetem 

a “cultura da oferta” na qual Bauman (2010) coloca o quanto somos mercadorias, o quanto o 

marqueting pessoal está em alta e que temos clientes a seduzir.  

Nessa perspectiva, fazer parte desta sociedade requer uma busca incessante por 

satisfação e prazer, que são alcançados efemeramente por meio do consumo de mercadorias, 

sejam elas bens materiais ou até mesmo relações interpessoais adquiridas, desfrutadas e 

“jogadas fora”, tal postura sempre vem acompanhada da ideia de não perder tempo com o que 
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já não lhe é útil. Essa nova configuração social da qual fazemos parte, chamada de “sociedade 

de consumidores”, é resumida por Bauman como: 

 

Um tipo de sociedade que (recordando um termo, que já foi popular, cunhado por 

Louis Althusser) “interpela” seus membros (ou seja, dirige-se a eles, os saúda, apela 

a eles, questiona-os, mas também os interrompe e “irrompe sobre” eles) basicamente 

na condição de consumidores. (2008: p.70) 

 

A partir da citação acima, é possível compreender que essa sociedade interpela 

seus sujeitos, criando assim uma nova configuração social, novos estilos de vida, aligeirados, 

virtuais e principalmente efêmeros. Acaba por impor a “Cultura consumista”, vivenciada por 

tal sociedade, em um mundo que avalia seus sujeitos por seu valor como se fossem 

mercadorias. Nessa vida exacerbada nenhum tempo é veloz demais que não possa ser 

explorado, o importante é agarrar as possibilidades sem perder essa moeda valiosa que é o 

tempo. Para usar mais uma vez as palavras de Bauman (2011) “Jamais esqueçam que o tempo 

tem pés ágeis, vivos e velozes, e (como Lewis Carroll nos advertiu profeticamente) é preciso 

correr o mais rápido possível para permanecer onde está” (P. 87), tempo líquido inoportuno 

para práticas longas, que exijam compromisso, continuidade. 

 O que delineia as práticas e esse modo viver é principalmente o tempo 

experimentado pela sociedade atual, tal como já dito um tempo aligeirado, fluido que 

promove múltiplas experiências, exploração de possibilidades, vários momentos marcados por 

descontinuidades. Para caracterizar o tempo da sociedade líquido-moderma, Bauman (2008) 

utiliza o termo “Pontilhista” cunhado por Michel Maffesoli, um tempo que: 

 

 [...] é mais proeminente por sua inconsistência e falta de coesão do que por seus 

elementos de continuidade e constância; nessa espécie de tempo, qualquer 

continuidade ou lógica causal capaz de conectar pontos sucessivos tende a ser 

inferida e/ou construída na extremidade final da busca retrospectiva por 

inteligibilidade e ordem [...] o tempo pontilhista é fragmentado, ou mesmo 

pulverizado, numa multiplicidade de “instantes eternos” – eventos, incidentes, 

aventuras, episódios -, mônadas contidas em si mesmas, parcelas distintas, cada qual 

reduzida a um ponto cada vez mais próximo do seu ideal geométrico de não-

dimensionalidade. (BAUMAN, 2008: P.46) 

 

Nesse cenário localizo a escrita-processo, na periferia de uma vida agitada, na 

qual escrevemos, porém não experenciamos tal escrita, a construímos em vista de um produto 

final, sem dar significação, sem valorizar seu processo. Essa postura, afirmo, é encontrada até 

mesmo nos cursos de formação de professores, espaço em que, a meu ver, poderiam ser 

cultivadas práticas de escrita para além de apenas um produto para obter um currículo farto e 
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notas altas, uma escrita que nos permita construir conhecimento e pensar demoradamente, 

arranhando assim à organização de um tempo apressado. 

A compreensão de tempo apresentada, caracterizada por “coleções de instantes” 

não contribui para uma proposta pedagógica processual, que compreende a escrita enquanto 

ferramenta de construção de conhecimento. Assim para elaborar um contraponto ao tempo 

aligeirado, busco nas palavras de Marques (2011) o acolhimento de meu pensar, quando ele 

diz que devemos [...] centrar não na escrita-resultado, mas no ato de escrever, mais criativo e 

menos preso às peripécias e marcas da escrita em nosso mundo propenso a se reproduzir no 

que já é. Ou seja, experimentar uma escrita um tanto quanto demorada, reflexiva e carregada 

de sentimentos e devaneios, indo na contramão dessa sociedade aligeirada e efêmera, ou 

apenas encontrado espaço para fazer diferente dentro dela. 

Por isso reescrever sempre “será preciso”, lembrando Marques, para avançarmos 

em nossos próprios limites, superarmos nossas expectativas, abrirmos novos caminhos, 

conhecer outras perspectivas. Como o próprio autor diz sobre a escrita “faça dela trampolim 

para sua imaginação criadora”, dizer isso significa utilizá-la enquanto ferramenta para ir 

sempre além, para construir novos conhecimentos, qualificar os saberes já conhecidos e 

principalmente para pensar. 

Privilegiar a escrita enquanto processo frente à sociedade em que vivemos, vai na  

contramão da lógica de produção capitalista, o que não os faz optar por posturas modernas e 

sim reinventar outras maneira de viver e arranhar a lógica da qual fazemos parte. Ainda nas 

palavras do autor “A vida de consumo não pode ser outra coisa senão uma vida de 

aprendizado rápido, mas também precisa ser uma vida de esquecimento veloz.” (BAUMAN, 

2008: p. 124) é por isso que a escrita do registro reflexivo, uma escrita processo contrapõe 

essa lógica, uma atividade mais demorada, na qual encontramos a possibilidade de 

construirmos laços com o que escrevemos. 
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3. O contexto do qual origina a pesquisa: práticas de escrita reflexiva no curso de 

Pedagogia da FURG 

 

O presente capítulo tem como objetivo situar o contexto no qual a pesquisa foi 

desenvolvida, sua organização e principais aspectos, além de expor os argumentos que 

justificam a escolha pela realização do trabalho junto a acadêmicas do curso de Pedagogia. É 

importante destacar que construo esta escrita a partir de minhas experiências empíricas 

enquanto acadêmica, trazendo como aporte teórico os estudos realizados por Vieira (2012), 

Pimenta e Lima (2011), o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia presencial da 

FURG datado do ano de 2010 e ainda a análise dos Planos de Ensino de algumas disciplinas 

que fazem parte do quadro de sequência lógica - QSL do curso.  

 

3.1 A definição dos sujeitos da pesquisa: reencontro com as vivências da pesquisadora 

 

A escolha pela pesquisa junto às licenciandas de Pedagogia se deu a partir de 

minha experiência enquanto aluna do mesmo curso, das vivências que tive principalmente 

quando da prática de Estágio Obrigatório nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da 

escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tudo realizado no último semestre do ano 

de 2011. 

No TCC construí um trabalho relacionado com as práticas de escrita realizadas no 

estágio, tal como me proponho agora, porém naquele momento meu olhar voltava-se para os 

registros construídos por mim, contendo meu posicionamento em relação a tais práticas, 

deixando expressa a constituição de uma professora em formação que, pela primeira vez, 

assumia uma sala de aula. 

Foi a partir da prática de escrita, de registrar diariamente os acontecimentos e 

sentimentos provenientes das experiências com a turma do 1º ano C, da escola em que realizei 

o estágio obrigatório, que surgiu o desejo de pesquisar a respeito do registro reflexivo na 

formação de professores, uma vez que construí tais registros de maneira mais assídua e 

organizada naquele momento. Assim, escrever, que por algum tempo consistiu-se em desafio 

ou até mesmo em “dificuldade”, passou a ganhar uma nova cara a partir da satisfação de 

perceber a construção – por meio de palavras escritas - de uma história com turma de crianças 

com quem convivi; satisfação também em ver o trabalho entrelaçado com a teoria, tomando 

forma nos registros diários. Um exemplo sobre o que denominei pensamentos teóricos pode 

ser visto no fragmento a seguir: 



35 

 

 

 

[...] penso na discussão sobre o tempo das crianças principalmente dentro da escola, 

já que não parar mais de falar significa conversar por uma aula. Percebi o quanto 

explorar ao máximo um assunto pode se tornar cansativo, ainda mais quando a 

professora esta super envolvida e empolgada, integrando todas as atividades a tal 

projeto. Essas reflexões estão contribuindo para meu planejamento que agora 

contará com mais atividades de menor tempo cada e outras que não evolvam o 

jornal. 

 

Observar o modo como os registros reflexivos iam sendo tecidos após cada 

vivência no percurso do estágio, possibilitou-me perceber como a escrita é encaminhada 

enquanto processo, e não como produto final para apenas obter uma avaliação. A escrita 

cotidiana me possibilitou diversas reflexões sobre o trabalho com a turma, indo além de 

apenas documentar os acontecimentos. Para contribuir e justificar a escolha da escrita 

reflexiva por meio do registro escrito enquanto temática de estudo, convido Mario Osório 

Marques (2001, p.15) para comigo dialogar, ele, que trata tão bem desse tema, principalmente 

quando se refere à escrita enquanto vício, algo que, sempre que gostamos e encontramos 

tempo para fazê-lo, “qual viciado que não encontra tempo e jeito para sua cachacinha no 

boteco?”. É com a pergunta deixada no ar por Marques, que penso e justifico minha escolha: 

escrever sobre o escrever, registrando e deixando marcas. 

Ao ingressar no mestrado buscava por um estudo que me interpelasse 

suficientemente para elaborar uma pesquisa significativa, bem como buscava um tema 

relevante, principalmente para o contexto em que seria desenvolvido e para os sujeitos a ele 

pertencentes. Assim percebi que o momento era de construir um trabalho no qual eu pudesse 

ouvir o outro, para além de minhas opiniões individuais sobre a escrita, temática foco do 

estudo. 

Escolhi então dar continuidade ao trabalho de conclusão de curso, porém de uma 

maneira ampliada, olhando para o que o outro diz sobre o contexto que experimenta e 

vivencia, com foco nas possíveis contribuições do registro reflexivo na formação inicial de 

professores. Dessa forma optei pelo curso de pedagogia, com o intuito de investigar os 

registros reflexivos e contribuir para pensar a respeito do lugar que as práticas de escrita 

reflexiva ocupam nele, com a colaboração de acadêmicas que realizaram a prática de Estágio 

Obrigatório nos Anos Iniciais no ano letivo de 2012.  Desejava ainda, compreender a partir 

dos registros das práticas diárias, os significados dessa experiência de escrita e as possíveis 

contribuições de tal atividade para a formação dos sujeitos da pesquisa.   

Outra questão importante e que me levou a optar por esse contexto foi a 

inquietude deixada em mim enquanto egressa do curso, pois hoje ainda penso na ideia de que 
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a escrita reflexiva está um tanto quanto à margem das disciplinas oferecidas na Pedagogia, 

visto que, a maioria das escritas construídas por mim tinham como objetivo apenas a 

avaliação dos saberes, a partir da comunicação do que foi aprendido. 

Propus-me então buscar a compreensão do que pensam os sujeitos da pesquisa a 

respeito destas práticas de escrita, a partir de suas escritas no registro reflexivo, investigando 

de que forma esta ferramenta contribuiu em sua constituição docente. Para deixar evidentes 

aspectos que considero relevantes para este estudo, dedico a seguir, momentos para contar 

sobre a organização do curso de Pedagogia da FURG, trazendo uma análise dos planos de 

ensino de algumas disciplinas, além de uma breve discussão sobre a disciplina de Estágio dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contexto no qual foram produzidos os dados desta 

investigação. 

 

3.2 Como se constitui o curso de Pedagogia da FURG hoje? 

 

Entendo que é relevante problematizar como o curso está posto hoje, visto que 

não olharei para os sujeitos e para os dados de maneira isolada, ambos estão relacionados e 

subjetivados pela maneira com que o curso de graduação tem se organizado. É valido ressaltar 

ainda que a problematização que construo não está voltada para a história
2
 do curso nesta 

Universidade e sim para a caracterização e organização do curso de Pedagogia atualmente, 

com a intenção de conhecer um pouco mais o contexto desta pesquisa.  

Assim com as contribuições do trabalho de Suzane da Rocha Vieira, trago 

aspectos importantes sobre a caracterização de meu contexto de pesquisa, já que a autora 

aborda, em sua tese de doutorado realizada no ano de 2012, a constituição do curso de forma 

aprofundada, desde sua criação até o presente momento.  Em seu estudo junto ao curso de 

Pedagogia da FURG, ela se propôs investigar o sentimento de pertencimento na formação dos 

pedagogos (as) a partir da implementação das novas diretrizes curriculares. 

Os cursos de Pedagogia na FURG são ofertados nas seguintes modalidades: 

Pedagogia – licenciatura à distancia, ofertada pela Universidade Aberta do Brasil nos polos de 

Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do 

Sul; Pedagogia Parfor
3
 e ainda Pedagogia – licenciatura presencial noturno e diurno, o qual 

esta pesquisa abrange. O curso de Pedagogia presencial da FURG, conta com 45 vagas no 

                                                           
2
 Sobre a história do curso de Pedagogia no Brasil e na FURG, ver Vieira (2012) capítulos três e quatro. 

3
 Plano Nacional de Formação Docente. 
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turno da manhã e também no turno da noite, tendo a duração de quatro anos. Ao longo desses 

anos são ofertadas trinta e seis disciplinas obrigatórias e seis optativas, além das que são 

oferecidas em outros cursos de licenciatura e abertas a inscrição dos acadêmicos da 

Pedagogia. O Curso presencial traz em seu Projeto Político Pedagógico atualizado no ano de 

2010, o seguinte objetivo:  

 

Formar o Pedagogo para a docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, nos Cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, buscando ainda 

desenvolver neste profissional, capacidades de gestão e de coordenação pedagógica 

para atuar em espaços escolares e não escolares. O curso propõe, também, 

contemplar a discussão sobre Educação de Jovens e Adultos a fim de possibilitar ao 

Pedagogo uma visão mais abrangente sobre o processo educacional brasileiro. (P.12) 

 

Percebe-se que o pedagogo hoje deve ser um profissional polivalente, capacitado 

para diversas funções tal como expõe seu projeto, ou seja, possuir uma formação abrangente, 

necessidade que se criou a partir das mudanças históricas e sociais em torno da educação. 

Nesse sentido, segundo Vieira (2012) ao longo dos anos o curso de Pedagogia da FURG, com 

a intenção de acompanhar tais mudanças, teve diversos formatos de currículo e diferentes 

habilitações, como por exemplo, a formação para pré-escola, matérias pedagógicas do 

magistério, anos iniciais do ensino fundamental entre outras.  

Com isso, destaco que desde 2007 é oferecida a licenciatura plena, curso 

instituído a partir das novas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, excluindo assim 

as antigas habilitações
4
 e dedicando-se à formação de um profissional cujos conhecimentos 

são abrangentes, já que com o título de licenciatura plena os sujeitos poderão atuar nas 

diferentes áreas educacionais, não limitando apenas a uma. Em contrapartida pode ser 

observada a preocupação dos estudantes em relação ao tempo para tal formação, nas palavras 

de Vieira “para as estudantes, o curso precisa ampliar a carga-horária, pois com a nova 

configuração da pedagogia [...] se faz necessário mais tempo de estudo [...]” (2012, p.134), 

uma vez que os conhecimentos a serem trabalhados tiveram um aumento em relação ao 

conteúdo.   

Vieira (2012) ainda aponta em seu trabalho que ao final de 2010, ano da 

conclusão da primeira turma do curso denominado Licenciatura plena, o mesmo sofreu mais 

uma adaptação, porém desta vez a motivação se deu a partir da manifestação dos estudantes. 

Eles apontavam a necessidade de mais disciplinas voltadas especificamente aos Anos Iniciais 

                                                           
4
 Pedagogia Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Pedagogia Educação Infantil. 
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do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, áreas que fazem parte da habilitação 

do curso, assim algumas disciplinas foram excluídas do currículo, são elas “Estudos Sócio-

Antropológicos da Infância e da Juventude”, “Oficia de Brinquedos”, “Ética e Educação”, 

“Corporeidade e Movimento”; assim outras passaram a fazer parte como é o caso da 

“Currículo dos Anos Iniciais” e “Tópicos especiais da Educação de Jovens e Adultos”. A 

partir dessa reformulação é possível perceber a participação dos estudantes junto a decisões 

importantes no curso, valorizando a opinião de quem o constitui. Ainda sobre a organização 

do curso Vieira (2012) aponta que: 

 

A atual configuração do curso de Pedagogia abre um leque de possibilidades de 

atuação profissional, conforme evidenciado [...] mas possui como eixo comum a 

ideia da docência; no entanto, apesar desse eixo, não fica claro aos estudantes e 

muitas vezes aos próprios professores do curso a que campo de atuação pertence. 

(p.80) 

 

A questão da docência tal como nos mostra a autora é bastante evidente no curso 

de Pedagogia da FURG, constituindo assim um aspecto comum aos egressos. Vale ressaltar 

que dentro deste eixo de docência ainda existem as opções entre Educação Infantil, Anos 

Iniciais e Educação de Jovens e Adultos que dividem as preferências e afinidades dos 

estudantes e professores, constituindo um perfil bastante diversificado no curso.  

Apesar de ser composto em sua maioria por mulheres e pela docência constituir-se 

enquanto aspecto comum aos estudantes, o curso em questão apresenta diferentes desenhos 

identitários (Vieira 2012) devido a profundas modificações que sofreu ao longo dos anos em 

relação às disciplinas ofertadas e habilitações propostas.   

A Pedagogia da FURG assim como os demais cursos de outras instituições, 

possibilita a seus estudantes a vivência com práticas de trabalho na educação, já no início do 

curso, por meio de estágios não obrigatórios, motivando a participação de seus universitários 

na educação do município de Rio Grande, construindo assim uma aproximação da 

Universidade e das escolas através dos estudantes. Nesse sentido, Vieira (2012) aponta que o 

curso de Pedagogia – licenciatura ocupa um importante papel no município em relação à 

formação inicial e continuada de professores, já que além de formar pedagogos (as) que 

atuarão provavelmente na cidade, ele se compromete também com a formação continuada 

desses profissionais através de projetos que instituem parcerias com várias escolas de Rio 

Grande e região.  

Nesta escrita, detive-me apenas na organização do curso modalidade presencial, 

com o intuito de conhecer um pouco mais sobre o contexto que origina minha investigação. 



39 

 

 

Assim foi possível compreender a diversidade de perfis de seus acadêmicos e sua relação com 

a escola, questões importantes para conhecer o contexto que subjetiva os sujeitos da pesquisa 

e suas práticas de escrita durante o Estágio Obrigatório. Nessa perspectiva, com a intenção de 

saber de que forma as práticas de escrita reflexiva vem acontecendo atualmente no referido 

curso, coloco-me a analisar nos parágrafos a seguir, alguns planos de ensino das várias 

disciplinas do curso para, neste momento da pesquisa, conhecer como a escrita aparece nestes 

documentos.  

 

3.3 A escrita no curso, análise de documentos 

 

Nesta seção busco compreender, a partir de um dos documentos do curso de 

Pedagogia, como a escrita vem sendo tratada em suas diferentes disciplinas. Para isso, analiso 

a organização dos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas com a intenção de ter uma 

dimensão do modo como os professores propõem as práticas de escritas a partir da 

organização das disciplinas pelas quais são responsáveis. Ressalto, aqui, a limitação desta 

análise, uma vez que os documentos podem estar desatualizados, em relação ao ano em que 

foram disponibilizados, (2012), e muitas práticas podem se constituir de outra forma, 

diferente dos documentos planejados pelos professores. Contudo, são esses materiais, que 

representam intencionalidades e metodologias, que podem possibilitar-me aproximação, ainda 

que limitada, ao entendimento do modo como a escrita é proposta nas disciplinas do curso. 

 Penso na importância de expor no texto algumas evidências documentais através 

dos Planos de Ensino, já que em minha experiência enquanto egressa percebi a escrita 

reflexiva – como é compreendida neste trabalho - um tanto quanto à margem das práticas 

exigidas no decorrer dos quatro anos de graduação. A escrita com que me deparei na maioria 

das vezes foi uma escrita produto, diferente da proposta por Marques (2011) e exposta 

anteriormente, ou seja, uma escrita com o intuito apenas de comunicar um saber já aprendido, 

de relatar vivências e reescrever o dito pelo outro, todo com caráter pontual. 

Compreendo que a análise aqui construída diz respeito a um recorte da realidade, 

uma vez que os planos são modificados ao longo do tempo e que os professores têm 

autonomia para organizar suas aulas de diferentes formas, sendo que nem sempre ocorrem de 

acordo com o que está expresso no plano de ensino. Dessa maneira, para tal escrita, busquei 

analisar os planos de ensino das disciplinas ofertadas no curso. Para isso entrei em contato 

com a coordenação do curso de Pedagogia presencial solicitando a colaboração para este 
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momento do estudo. Em reunião com a coordenadora, consegui ter acesso a vinte e cinco 

planos de ensinos das trinta e seis disciplinas disponíveis no quadro de sequência lógica – 

QSL. 

É importante destacar que o acesso foi feito usando como filtro o ano de 2012, 

pois é o ano de conclusão de curso dos sujeitos que fazem parte desta pesquisa e a intenção 

era que os planos de ensino, correspondessem às disciplinas que tivessem sido cursadas por 

essas estudantes em especial. Dos vinte e cinco planos, cinco correspondiam às disciplinas do 

primeiro ano do curso, seis do segundo ano, sete do terceiro ano e outras sete do quarto e 

último ano. Com isso, a representatividade da análise apresentada aqui em relação aos Planos 

de Ensino e das disciplinas ofertadas é de 69,54%.  

Os Planos de Ensino, documentos utilizados para análise, estão organizados da 

seguinte forma: características, ementa, objetivos, conteúdos, conteúdos adicionais, 

metodologia e procedimentos, avaliação, bibliografia básica e, por fim, bibliografia 

complementar. Meu olhar para tais documentos foi orientado pelos seguintes 

questionamentos: a solicitação de escritas está presente em algum dos diferentes momentos do 

Plano de Ensino? Como, as atividades que envolvem a escrita, estão posta nas diversas 

disciplinas do curso de pedagogia? 

Nesta perspectiva, o que pude observar foi que dos vinte e cinco planos 

analisados, em vinte e dois deles a escrita é apresentada de alguma forma, dado relevante e 

que me permite pensar que a escrita tem tido visibilidade e tem estado presente na maioria das 

disciplinas do curso. É importante destacar que esta análise olha para palavras como escrita, 

prova, diário, resenha e trabalho, pois meu entendimento é de que através desses 

procedimentos a escrita se faz presente no curso. Porém a prática deles não necessariamente 

assegura a reflexão e tampouco quero afirmar que a reflexão aconteça somente a partir da 

escrita, reconheço as reflexões possibilitadas por outras linguagens como a oralidade por 

exemplo. 

É importante que tal debate esteja claro, pois faz parte da concepção da pesquisa o 

entendimento de que a escrita não é o único meio de se refletir, já que a reflexão oral, por 

exemplo, é também importante na profissão docente. O que este trabalho defende é que a 

escrita também se configura em atividade potente para a reflexão, desde que possua um 

caráter processual e que abranja a estranheza dos sujeitos frente aos desafios e saberes 

encontrados ao longo de seu fazer, seja na universidade ou na escola. 

Através desses planos fica evidente a utilização da escrita como linguagem 

importante, tal como a oralidade ela pode possibilitar aos estudantes do curso momentos de 
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reflexão, de registro ou avaliação, dados que vão ao encontro das discussões propostas neste 

trabalho, ou seja, a escrita está presente dentro do curso, mas nos resta saber como e com 

quais finalidades.  

Seguindo a análise, destes vinte e dois planos, vinte e um trazem a escrita no item 

avaliação; desses, dez trazem também em outros momentos como nos itens metodologia e 

procedimentos, por exemplo. Sendo assim, esses números me deixam em alerta em relação à 

maneira como essa linguagem está sendo utilizada.  Abaixo nas figuras 1 e 2 trago fragmentos 

retirados de alguns Planos de Ensino que apresentam indícios de escrita, exemplos para 

melhor ilustrar como estou construindo a análise, deixando evidentes atividades que aqui me 

remetem às praticas – possíveis reflexões - escritas: 

Figura 1 - Indícios da escrita presentes no item metodologia e procedimentos. 

Figura 2 - Indícios da escrita presentes no item avaliação. 

 

O cenário ilustrado acima, me permite pensar que, a escrita presente ainda está 

bastante ligada a um produto finito, com a intenção de comunicar um saber aprendido através 

da construção de relatórios, resenhas, provas, instrumentos que podem remeter a uma ideia de 

prática pontual. Entretanto percebi outros indícios, que me remetem a ideia de escrita 

processo como sugerida por Marques (2011), quando ela é posta, nos planos de ensino, na 

metodologia de trabalho através de reflexões e construções de diários e registros, atividades 

que contrapõe a perspectiva de apenas avaliação e práticas pontuais. 
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A partir desta análise e desses apontamentos, percebo ainda mais a necessidade de 

refletir sobre as práticas de escrita vivenciadas em um curso de formação de professores. 

Penso que a escrita reflexiva ainda precisa ser melhor compreendida, e utilizada para além de 

procedimentos de avaliação. Neste caso, percebo a necessidade de construir maior clareza e 

aprofundamento sobre a prática reflexiva e a possibilidade de aliá-la à escrita, esparramando-a 

por espaços de formação docente, indo além de apenas avaliar, auxiliando na construção de 

saberes e argumentos, projetando ações futuras. Esse maior entendimento sobre as 

contribuições da escrita reflexiva auxilia também no aprendizado sobre ela, permitindo que as 

professoras em formação familiarizem-se com essa ferramenta ao longo do curso e 

incorporem ela cotidianamente em seu fazer. 

Assim, a escrita reflexiva pode ser uma atividade de construção de conhecimento, 

não só para os acadêmicos, mas também para seus professores e alunos, caracterizando-se em 

um material formativo que contribui para além da avaliação. Contudo, é imprescindível 

avançar, principalmente, no que se refere ao diálogo entre teoria e prática neste material, 

trazendo autores que fundamentem e auxiliem as reflexões feitas, questão que poderá ser 

qualificada no processo, quando a pratica de escrita reflexiva já for incorporada no fazer 

docente. 

Por fim, como já disse outrora, é sempre importante salientar que os planos 

apenas nos aproximam da realidade, uma vez que mudanças no trabalho dos professores 

podem acontecer no percurso das aulas, o que caracteriza essa análise enquanto um recorte do 

que vem acontecendo na sala de aula da graduação. Na sequência apresento uma tabela 

ilustrativa em relação análise feita neste texto, nela contém o nome de todas as disciplinas que 

tiveram seu plano de ensino analisado, divididas pelos anos em que estão lotadas no curso. Na 

tabela o “X” indica onde práticas de escritas foram encontradas. 
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Tabela ilustrativa referente à presença da escrita nos itens dos Planos de Ensino:  
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1
º 

A
n
o

 

Filosofia da educação       

História da Educação Brasileira     X X 

Infâncias, Culturas e Educação     X X 

Produção Textual X X X  X X 

Psicologia da Educação      X 

2
º 

A
n
o
 

Didática II X     X 

Fund. Metod. Educ. Infan. I      X 

Currículo dos A.inici. ens. Fund.       

Metodol. Ens. Cien. Sociais      X 

Arte e Linguagens na Edu.     X X 

Educação de jovens e adul.     X X 

3
º 

A
n
o
 

Estágio  X   X X 

Fund. Met. Educ. Infant. II  X X   X 

Hist. e Met. Alfabetiz. I      X 

Metodol. Ens. Da Matemática      X 

Met. Ens. Ling. Portuguesa X X X  X X 

Cotidiano da Educação Infantil   X  X X 

Metod. Ens. Cien. Naturais   X    X 

4
º 

A
n
o
 

Língua brasi. De sinais      X 

Literatura infan. Juven.      X 

Mídias e educação      X 

Psic. Portad. Neces. Espec.       

Tópi. Esp. Da Ed. Infantil      X 

Tópi. Esp. Dos A. inic. E.f  X    X X 

Trab. Conclusão de curso X  X  X  

 

3.4  Estágio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: que disciplina é essa? 

 

Por compreender os sujeitos da pesquisa e os dados produzidos por eles enquanto 

fenômenos subjetivados pelo contexto do qual fazem parte, dedico-me neste momento da 

escrita a pensar sobre a disciplina de estágio dos anos iniciais do ensino fundamental, sua 

organização e as possíveis implicações dela para esta pesquisa. Sendo essa uma das 

disciplinas que não tive acesso ao plano de ensino, por limitações justificadas pela 

coordenação do curso de Pedagogia, busquei informações sobre a mesma junto ao QSL do 

curso, o qual apresenta questões fecundas à discussão. 
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Meu objetivo neste momento é caracterizar o cenário em que foram construídos os 

registros reflexivos, corpus de análise da pesquisa em questão. Contudo é importante destacar 

qual entendimento tenho sobre as práticas de estágio e principalmente sobre a disciplina, já 

que mesma possui papel ímpar nesta investigação. Sendo assim com as contribuições de 

Pimenta e Lima (2011) é possível dizer que: 

 

O estágio ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas teórica 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto 

de práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e 

da sociedade que a práxis se dá. (p.45) 

 

Uma disciplina teórico-prática, como expõem as autoras mencionadas, se 

caracteriza enquanto divisor de águas no curso de Pedagogia, pois é por meio dela que as 

professoras em formação adentram à escola com autonomia de regentes, autorizadas a 

experimentar a docência, muitas delas pela primeira vez. Nesta disciplina o processo 

formativo se dá diferentemente das demais, principalmente por serem trabalhados aspectos da 

construção da identidade, dos saberes e das posturas para o exercício da profissão através das 

vivências na escola. 

Em relação a aspectos de organização, o EAI constitui-se em disciplina semestral, 

lotada no oitavo e último semestre do curso de Pedagogia, ela também é a única que possui 

pré-requisitos para ser cursada, ou seja, o estudante necessita ter sido aprovado em todas as 

disciplinas anteriores. Em sua ementa, apresenta como atividades situações do cotidiano 

escolar, vivências que são possíveis dentro do universo da escola. Atividades que as 

estagiárias experimentam como: 

 

O planejamento da atividade prática docente, registros reflexivos, reuniões 

pedagógicas, orientações individuais e coletivas, avaliação e reflexão da ação na 

vivência do processo. Relato e análise da ação educativa vivenciada no estágio dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Teorização de temáticas implicadas na prática 

pedagógica. Elaboração de proposições educacionais para os conflitos inerentes à 

ação docente. 

 

Essas questões supracitadas compões a disciplina de EAI e fazem dela campo do 

conhecimento Pimenta e Lima (2011), o qual constitui-se em espaço de diálogo, de 

aprendizagens e desafios. Além das atividades mencionadas na ementa, também é importante 

destacar os materiais avaliativos, ou seja, a elaboração prévia de um projeto, a realização 
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diária dos registros reflexivos referentes a cada prática educativa, além da construção de um 

relatório final com a junção dos materiais anteriores. 

Ao conhecer a organização da disciplina é possível dizer que certamente ela 

diferencia-se as demais, mas ao perguntar que disciplina é essa, penso nas escritas construídas 

pelas estagiarias, lembro de minha experiência enquanto estudante do curso de Pedagogia. 

Assim, acredito que a disciplina de EAI constitui-se em espaço de aprendizagem, um 

momento no qual as estagiárias ganham autonomia para experimentar a profissão com 

respaldo do curso de Pedagogia. Nela é garantido espaço para experimentarem-se professores, 

para projetar, conhecer o universo escolar e principalmente pensar sobre a própria prática 

docente. 

Nesta escrita, como já citado anteriormente, os registros reflexivos ganham 

evidência, por consistirem nos dados empíricos da pesquisa em questão. Sobre isso, considero 

importante deixar claro que os registros reflexivos tornaram-se corpus de análise 

posteriormente a sua construção na disciplina, ou seja, não foram elaborados com o objetivo 

de serem materiais de análise. Os registros caracterizavam-se inicialmente como solicitação 

do curso de pedagogia do registro diário das práticas educativas durante o estágio, escrita 

elaborada de acordo com as orientações de cada professor orientador, porém possuindo a 

mesma estrutura de narrar e refletir.  

É valido destacar que o olhar de análise e a vinculação do material aos objetivos 

da pesquisa foram dados pela pesquisadora, juntamente com a contribuição de diversos 

autores. Neste caso, o olhar dado ao material buscou sempre ser atento e cuidadoso, levando 

em consideração as formas de fazer a escrita e suas possíveis contribuições à formação de 

professores. Por isso a importância de conhecer a estruturada da disciplina que abriga a 

prática estudada, bem como o contexto de sua realização.  
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4 Caminhos Metodológicos: receita de criatividade 

 

O presente capítulo tem como objetivo, abordar os momentos da pesquisa, a 

perspectiva em que se embasa, a delimitação do problema central e as questões que orientam 

o trabalho, bem como os procedimentos da produção dos dados e enfim a análise dos 

mesmos. Nesta escrita trago o que chamo de “modo de preparo” desta investigação, os 

“ingredientes” que estão sendo utilizados e a maneira com que os compreendo e utilizo.  

Importa dizer que para melhor contar este capítulo, utilizo a metáfora da receita, a 

qual encontro quando começo a pensar tal momento do trabalho, visto que me proponho a 

escrever de maneira contextualizada com minhas experiências da vida para além da academia. 

Apresento-me, assim, como uma “cozinheira” que alguns chamam “de mão 

cheia”. Reproduzo receitas, invento, crio e recrio a partir de ingredientes que passam pelas 

minhas mãos e, se transformam em refeições que promovem encontros com pessoas que me 

são importantes. Também compartilho com os outros as receitas que são (re)inventadas 

postando em meu blog, no qual encontro reações e comentários.  A cozinha, tal como meus 

estudos, é meu espaço de criação e de reflexão.  

Assim busco, nesta escrita da metodologia, além de contar “procedimentos” 

desmistificar a ideia de receita, tantas vezes criticada no curso de graduação por ser entendida 

como um passo-a-passo mecânico, como apenas reprodução. Não é desta forma que a 

compreendo, pois a partir de minhas experiências empíricas, entendo que receita está além 

deste modo estanque de ser compreendida. Quando cozinho, não reproduzo, mas sim parto de 

um princípio que pode ser modificado de acordo com meu desejo, tal como estudar e construir 

uma metodologia, atividades para as quais possuímos uma orientação, uma inspiração, porém 

podem ser adaptadas, agregando novos significados ao longo do preparo. 

Dessa forma, tal como na cozinha, na pesquisa se faz necessária uma receita, um 

“modo de preparo”. Aqui reitero que minha ideia de receita não está relacionada a 

procedimentos a serem seguidos à risca. Na cozinha, a ousadia e a criatividade são permitidas, 

dando espaço à experimentação de cores, sabores e texturas. A receita é apenas uma ideia que 

solicita ingredientes importantes, porém permite que novos “modos de preparo” sejam 

escolhidos por quem prepara o prato, dando seu tom e sua cara, permitindo que chegue à mesa 

um prato único. 

Neste momento tenho em mãos a receita de minha pesquisa, ou seja, seus 

caminhos metodológicos, que durante o pesquisar orientam meus passos de pesquisadora, 

permitindo, é claro, que eu ouse com diferentes cores, texturas e sabores que a experiência 
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com o outro me possibilita. Assim o meu “modo de preparo”, minha metodologia de pesquisa, 

conta com momentos indispensáveis, que não podem ser substituídos, mas é feita também 

através dos “ingredientes que tenho em casa”, meus temperos da vida. Nesta perspectiva, para 

a realização da pesquisa será utilizada como suporte metodológico uma abordagem 

qualitativa, a qual segundo Chizzotti (2010): 

 

[...] recobre, hoje, um campo transdiciplinar, envolvendo as ciências humanas e 

sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, derivadas do 

positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria critica e do 

construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um 

fenômeno situado no local em que ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o 

sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

(p.28)  

 

 

Neste sentido a pesquisa qualitativa busca uma compreensão da temática 

pesquisada como um todo, que parte do diálogo, ou seja, conhecer as concepções do outro a 

partir do que ele nos diz, indo além de apenas quantificações de opiniões. 

Parafraseando Carlos Rodrigues Brandão sobre o diálogo nas pesquisas 

qualitativas, quando afirma que tal ferramenta aproxima as pessoas, penso que através dela 

criamos possibilidades de aprendizados e de saberes, compartilhamos vivências e interagimos 

com o outro, enfim, o diálogo permite uma ponte entre os sujeitos, desde que ambos estejam 

abertos sem hierarquia, neste caso, pesquisador e pesquisado, indo ao encontro da abordagem 

que a pesquisa se propõe. 

 

4.1 O desejo pela pesquisa, delimitação do problema e questões norteadoras do estudo 

 

Ao pensar na temática de estudo, como foi expresso em outro momento do texto, 

procuro o momento em que o desejo pela pesquisa aqui apresentada encontrou-me. Foi nas 

andanças de estudante universitária, quando cursava no último semestre do curso de 

Pedagogia na disciplina de estágio dos Anos Iniciais que uma experiência ficou marcada: 

construir diariamente registros reflexivos que me permitiam conhecer, documentar e pensar 

sobre a prática desenvolvida no estágio obrigatório. Tal atividade me possibilitou qualificar o 

trabalho junto às crianças ao longo do processo, trazendo à emergência dúvidas e sentimentos 

de uma professora em formação, acrescento ainda que esta foi uma construção coletiva, entre 

minha orientadora de estágio, as crianças da turma e eu. 
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Para melhor ilustrar minhas afirmações em relação às atividades a partir do 

registro reflexivo, trago algumas passagens retiradas de tais escritas. Dos diálogos, tecidos no 

corpo do texto, iam sugerindo questionamentos e apontando possibilidades de discussões 

sobre o fazer docente onde era possível perceber a participação da orientadora do estágio 

apontando possibilidades nos momentos de “angústias” de uma professora em formação:  

 

[...] percebi que nenhum planejamento é certeiro, óbvio ou apenas aplicável, todas as 

palavras que eu havia preparado para dar boas vindas e apresentar um bom projeto, 

não foram usadas, nem mesmo a garrafa ou os jornais. Todo o material ficou 

guardado. Escola é vida!!! As crianças são vida!!! A professora é vida!!! E viver 

é estar em movimento, é como estar em um carrossel em que a intensidade dos 

movimentos vão variando, também nosso desejo de nele estar modifica-se. 

Enfim, o carrossel é redondo e por isso utilizo-o como metáfora. Isso porque em 

RODAS nunca sabemos ao certo o que vem logo adiante. O que precisamos é, 

sim, estarmos receptivas e desejosas de sempre aprender. 

 

Nesse sentido podemos perceber o registro reflexivo enquanto ferramenta de 

estágio, utilizado para avaliar os acadêmicos como também para se aproximar da prática dos 

mesmos, visto que o orientador das atividades de estágio poderá acompanhar diária e 

efetivamente o cotidiano da professora-estagiária. Mais um fragmento dos registros corrobora 

com essas afirmações: 

 

Enfim durante esta primeira semana que se encerra e depois desta última aula, me 

senti muito feliz pois recebi sorrisos e agradecimentos sobre a aula que tivemos, esta 

semana termina com bastante cansaço físico, mas com sentimento de “quero mais”! 

Lendo teu relato, vou compreendendo um tanto de teu processo de formação. 

Estas idas e vindas em relação ao sentimento pelas crianças, escola e sala de 

aula.... Os sabores e dissabores do dia-a-dia. Enfim, os movimentos de VIVER 

A ESCOLA que vais relatando possibilita-me aprender mais sobre a 

aprendizagem de uma jovem professora! 

 

A partir da citação acima, fica evidente nas palavras da orientadora do estágio, a 

proximidade dela com o trabalho desenvolvido, principalmente pelos encontros – virtuais - 

diários promovidos pelo registro. A seguir mais um momento retirado do registro, desta vez 

para expor a emergência de pensamentos, reflexões e sentimentos presentes no mesmo: 

 

Na noite anterior pensei muito sobre o que faria caso fosse apenas uma criança, 

sobre o cuidado que eu teria que ter para não esgotá-la com tanta informação e ao 

mesmo tempo valorizar sua presença. Notei que as dúvidas irão me acompanhar 

durante todo o estágio – provavelmente em minha jornada profissional também – e 

que elas são constantes. 
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Assim, embalada pela satisfação emergente desse trabalho que construí a partir 

das reflexões, surgiu o desejo em aprofundar os estudos sobre o registro reflexivo enquanto 

ferramenta na formação de professores, pois entendo este como espaço que possibilita uma 

prática educativa reflexiva e crítica. 

Tal experiência que me interpelou, deixou também muitas dúvidas a respeito 

dessa prática utilizada como parte da avaliação dos estagiários na FURG. Fiquei pensando 

então se esta havia sido uma experiência relevante também para minhas colegas. Quais as 

suas impressões quando na construção de registros diários e quais aprendizagens emergiram 

desta prática?  Dessa maneira, busquei a partir do diálogo com o outro, compreender além 

dessas dúvidas iniciais, meu problema de pesquisa, ou seja, quais são as contribuições da 

escrita reflexiva na constituição de professoras em formação? Este estudo ainda tem como 

objetivo geral contribuir para pensar a respeito do lugar que as práticas de escrita 

reflexiva ocupam no curso de Pedagogia da FURG.  

Sendo assim, com o propósito de organizar a construção do trabalho e orientar 

minha escrita, utilizei mais algumas questões, são elas: 

 

*Que aprendizagens emergem a partir da reflexão escrita das práticas de estágio? 

*O sentimento de autoria está presente no ato de registrar a prática educativa? 

* Quais as possíveis compreensões sobre o registro reflexivo são apresentadas? 

 

4.2 Momentos da Pesquisa 

 

Com o objetivo de contemplar as questões propostas pela pesquisa que aqui se 

apresenta, alguns ingredientes importantes se fizeram necessários.  É o caso do diálogo com 

os sujeitos de pesquisa, que dará à receita um tom único, singular. Os sujeitos se constituem 

em seis estagiárias, do curso já referido anteriormente, as quais estavam matriculadas na 

disciplina de estágio dos Anos Iniciais do ensino fundamental no ano letivo de 2012. É 

importante destacar que o número de sujeitos justifica-se pela diversidade de orientadores de 

estágio, assim optamos por uma dupla a cada orientador buscando ter um panorama 

diversificado para análise, contudo nem todos os estudantes optam por realizar o estágio em 

duplas, no caso dos sujeitos da pesquisa havia duas duplas e duas estudantes organizadas 

individualmente. 
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Nesse sentido a delimitação dos sujeitos aconteceu a partir da indicação de seus 

próprios orientadores, além de levarmos em consideração o interesse dos sujeitos em 

participar da pesquisa, na tentativa de criar um grupo de diálogo. Assim foi possível construir 

um perfil dos sujeitos de pesquisa, levando em consideração seu interesse pela participação e 

suas experiências de escrita durante a prática de Estágio obrigatório. Vale destacar ainda que 

os nomes apresentados na análise dos dados são fictícios e foram escolhidos em acordo com 

os sujeitos de pesquisa. 

É relevante destacar ainda, que o contato inicial com os sujeitos se deu via e-mail, 

posteriormente aconteceu um encontro presencial com cada sujeito, no qual foi apresentada a 

proposta de pesquisa, bem como, o termo de compromisso (em anexo) para a participação no 

trabalho.  

Outro ingrediente necessário ao preparo desta pesquisa é a produção dos dados, 

a qual ocorreu a partir das escritas nos registros diários referentes às práticas educativas 

construídas ao longo das cinco semanas de estágio, como já foi mencionado anteriormente. É 

importante dizer que os registros reflexivos tornaram-se corpus de análise posteriormente a 

sua construção, ou seja, eles não foram elaborados inicialmente com o objetivo de serem 

materiais de análise, caracterizavam-se apenas como solicitação do curso de pedagogia, pois o 

contato com os sujeitos foi feito ao final do estágio obrigatório.   

Neste caso, o olhar e a vinculação aos objetivos da pesquisa foram dados pela 

pesquisadora, buscado sempre a atenção e o cuidado, levando em consideração as formas de 

fazer à escrita e suas possíveis contribuições à formação de professores. Ainda sobre o 

material empírico, com o intuito de alcançar um panorama das escritas como um todo, foram 

analisados quatro grupos de registro referentes às cinco semanas de estágio, contabilizando 

um total de oitenta e seis produções que têm como foco o registro das vivências realizadas em 

sala de aula ao longo do estágio.  

Saliento que em todos os momentos da pesquisa, a escrita estará presente a partir 

da construção de um diário de campo, o qual será constituído como corpus de análise e 

também enquanto elemento de pesquisa possibilitando documentar cada experiência, assim 

será possível revisitar o vivido ao longo do processo (BRANDÃO,2003), além de pensar 

sobre cada experiência vivenciada em uma prática de reflexão contínua. Ainda, com o intuito 

de conhecer e de interagir de maneira mais intensa com o grupo pesquisado, me colocarei à 

disposição para encontros de discussão a respeito da temática: “escrita reflexiva na formação 

de professores”, além de debater dúvidas sobre a pesquisa que poderão acontecer ao longo do 

processo.  
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4.3 Análise dos dados 

 

A análise dos dados se deu a partir da orientação da análise textual discursiva – 

ATD cunhada por Moraes E Galiazzi (2007), a qual consiste em um processo árduo de 

análise, que exige rigor e dedicação, já que é uma metodologia que se constrói ao longo de 

todo o processo de pesquisa. Assim, ao analisar o material das estagiárias, alguns 

procedimentos indispensáveis à metodologia citada foram realizados, os quais me permitiram 

aprender sobre a pesquisa juntamente com o material empírico. A seguir, conto quais são os 

procedimentos de análise e como foram utilizados em minha experiência de pesquisa. 

Ao iniciar a análise, no primeiro momento foi realizada a impregnação do 

material, ou seja, a leitura atenta de todos os textos construído pelos sujeitos, com a intenção 

de conhecer o que estava escrito e como estava escrito, pois como foi mencionado 

anteriormente o material tornou-se corpus de análise somente depois de sua construção. Em 

seguida parto para a chamada unitarização, ou seja, o processo de leitura, fragmentação e 

reescrita das ideias expressas pelos sujeitos. 

A unitarização implica em examinar o material em seus detalhes, buscando o que 

ele tem a dizer, fragmentando o texto em pequenas unidades de significado referentes aos 

fenômenos estudados. Sobre esse momento os autores dizem que: 

 

[...] a unitarização é parte do esforço de construir significados a partir de um 

conjunto de textos, entendendo que sempre há mais sentidos do que uma leitura 

possibilita elaborar. A construção das unidades de significado represente um 

movimento de interpretação dos textos, uma leitura rigorosa e aprofundada. Moraes 

e Galiazzi (2007: p.49) 

 

Sendo assim, nesta pesquisa a unitarização aconteceu da seguinte maneira: 

 

Primeiro dia de estágio e as expectativas eram grandes: 

Como os alunos iriam reagir as minhas atividades? O projeto seria bem aceito? 

Demonstrariam interesse? Será que vou conseguir tornar as atividades significativas 

para o grupo? 

As dúvidas eram muitas, afinal conheço pouco a turma, seus interesses, sua trajetória e 

história. 

Quadro 1 – ilustração do processo de unitarização da ATD. 
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No fragmento acima, o qual corresponde a um parágrafo do texto escrito pelos 

sujeitos, o parágrafo foi dividido em três unidades de significado, em seguida as mesmas 

foram reescritas para maior apropriação. Esse processo foi realizado em todo material, 

fragmentando-os em ideias compreendidas enquanto diferentes, as quais poderiam gerar outro 

assunto, sendo assim cheguei ao final deste procedimento de unitarização com 459 unidades 

de significado, as quais foram agrupadas posteriormente no processo de categorização. 

A categorização diz respeito à construção de relações entre as unidades, 

classificando-as e reunindo-as em grupos de elementos próximos, o que resulta nos sistemas 

de categorias. Nas palavras de Moraes e Galiazzi (2007) em todo processo de categorização: 

 

[...] enfatiza-se a interpretação, a subjetividade de intersubjetividade, de valorização 

dos contextos de produção e da natureza histórica dos processos de constituição de 

significados. Ainda que o encaminhamento das análises possa também pretender 

características mais objetivas e dedutivas, é na vertente mais subjetiva e indutiva que 

se atingem resultados mais criativos e originais. P.79 

 

Categorizar, em outras palavras significa reunir o que é semelhante. Na pesquisa 

em questão, inicialmente as unidades foram agrupadas em subcategorias, por relações 

primarias e específicas, e foram se tornando mais abrangentes ao longo do processo, sempre 

por meio de relações. Abaixo a figura 4 ilustra uma parte da categorização: 

 

 

Unidades de significado Subcategorias Categoria 

final 

 Isso mostra a necessidade delas em utilizar a folha como 

construção de seus trabalhos, como se outras atividades 

não tivessem tanto significado. 

 Durante esse breve período que estivemos com a turma, 

foi possível perceber o quanto eles tem dificuldades em 

se expressar e na escrita espontânea. 

 

 

 

 

Percepções  

E
scrita so

b
re o

s sen
tim

en
to

s e 

p
ercep

çõ
es, cam

in
h
o
s p

ara a 

co
m

p
reen

são
. 

 Já me sinto mais seguras em chamar as crianças 

 Reafirmo aqui que estou gostando muito da turma e me 

sentido muito a vontade no meio deles e na escola 

também. 

 

 

Sentimentos 

Quadro 2 – ilustração do processo de categorização da ATD. 
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Como pode ser visto acima, as unidades foram reunidas por seu significado 

constituindo as subcategorias, em seguida e de forma mais abrangente chegando às três 

categorias finais, as quais resultam em metatextos. 

Os metatextos caracterizam-se na última etapa do processo de análise, onde são 

estabelecidos os diálogos entre material empírico e as contribuições dos autores, buscando 

organizar os significados da pesquisa para emergirem novas compreensões e se chegar aos 

resultados finais, criativos e originais. Sendo assim, o intenso envolvimento com os dados 

desencadeado nos momentos anteriores: 

 

[...]possibilita a emergência de uma compreensão renovada do todo. O investimento 

na comunicação dessa nova compreensão, assim como de sua crítica e validação, 

constituem o último elemento do ciclo de análise proposto. O metatexto resultante 

desse processo representa um esforço de explicitar a compreensão que se apresenta 

como produto de uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos 

passos anteriores. Moraes e Galiazzi ( 2007: p.12) 

 

Nesta perspectiva, acredito que esta metodologia de análise vai ao encontro da 

concepção de escrita que acredito e defendo ao longo da dissertação, possibilitando a 

construção de um trabalho claro e coerente, tal como apontam os autores: 

 

Na metodologia da Análise Textual Discursiva assume papel central a escrita. 

Análise e escrita se interconectam ao longo de todo o processo, construindo um 

processo produtivo exigente, solicitando constantes retomadas e reescritas para 

alcançar resultados confiáveis e que satisfaçam ao pesquisador e aos possíveis 

leitores. (P.176) 

 

A ATD realizada de maneira efetiva interpela diretamente o pesquisador, ou seja, 

ele vai se transformando e se constitui sujeito da pesquisa, indo além de apenas pesquisador, é 

o que os autores denominam de metamorfose do pesquisador, postura que permite a 

construção de um trabalho significativo e que contribua para a minha formação enquanto 

pesquisadora, mas que não parei aí, espero que ele contribua também para os demais sujeitos 

envolvidos e para o contexto em que ele está sendo realizado. 

Para isso, busquei na construção dos metatextos expressar a emergência dos 

significados que o registro reflexivo teve para os sujeitos que o escreveram, e que possam ter 

para os demais profissionais da educação. Dessa forma, no capítulo seguinte apresento os três 

metatextos resultantes da Análise Textual Discursiva, discutida neste capítulo.  
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5. As categorias finais problematizadas por meio de artigos científicos 

 

Neste capítulo apresento os artigos construídos a partir dos resultados da pesquisa, 

discussões derivadas da metodologia de Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES E 

GALIAZZI, 2007). Aqui narro como cheguei a cada categoria, que gerou um artigo, 

explicando como as temáticas foram abordadas em cada uma delas. Importante destacar que 

esses artigos aparecem na integra neste mesmo capítulo, sendo que cada um expressa a 

organização solicitada pela revista para a qual será encaminhado.   

Neste sentido, assumo a limitação de se comunicar os resultados através e artigos, 

visto que ao construí-los muitas questões se tornam repetitivas, devido às construções e 

contextualizações da pesquisa, ambas as discussões indispensáveis aos leitores. Escrever um 

artigo requer regras, limites que organizam e normatizam a escrita, questões que não 

permitem construções muito longas sobre o que é discutido. No entanto, a opção pelos artigos 

também possui relevância que se dá pela abrangência e disseminação que a pesquisa poderá 

alcançar por meio dos periódicos, que se configuram hoje enquanto veículo de comunicação 

acadêmica. Por isso optei pela maior circulação das discussões da pesquisa, decidindo assim, 

apesar dos limites, pela escrita de artigos científicos.  

Nesse sentido, os textos a seguir referem-se também ao que dentro da perspectiva 

da ATD chamamos de metatexto, resultado de todo um processo de aproximações de 

significados realizadas a partir das unidades, derivadas dos registros reflexivos construídos 

pelas estagiárias, processo vivenciado na pesquisa desenvolvida ao longo do mestrado. Nesse 

sentido, os resultados da pesquisa geraram os metatextos, aqui expostos por meio dos já 

referidos artigos. 

O que apresento neste capítulo, é o resultado de um processo minucioso, 

demorado e que exige cuidado de quem o realiza. Em um primeiro momento foram realizadas 

várias leituras em todo corpus de análise, para conhecer o que ali estava escrito e realizar a 

chamada impregnação do discurso presente nos registros reflexivos das estagiárias. Neste 

momento, dediquei-me a conhecer o que as professoras em formação escolhiam escrever em 

seus registros, narrativas sobre as aulas, sobre participar do contexto escolar, as atividades 

realizadas, os sentimentos, as percepções sobre a turma e o seu trabalho. Na impregnação, 

mergulhei na experiência dos sujeitos e me imbui dos significados para continuar as próximas 

etapas. 

Em seguida, o corpus de análise foi fragmentado em unidades de significado, o 

que é chamado de processo de unitarização, o qual permite que sejam identificadas ideias 
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pronunciadas em cada discurso. Na unitarização, separei as ideias do todo em fragmentos que 

compreendia enquanto diferentes ou que poderiam gerar outro assunto, reescrevendo tais 

ideias para maior apropriação. Concluí esta etapa com 459 unidades de significados de um 

todo de 86 registros. 

Após esses momentos de intensa leitura, fragmentação e interação do material dos 

sujeitos, cheguei a chamada categorização, a qual consiste na interpretação e aproximação das 

unidades de significado, movimento este que solicita intuição e conhecimento do corpus para 

que as ideias sejam agrupadas de acordo com os ditos dos sujeitos. As unidades que compõem 

esta escrita foram agrupadas inicialmente em subcategorias, relações primarias e específicas, 

sempre procurando de maneira intuitiva associar as ideias. Neste processo obtive 10 

subcategorias agrupadas por seus significados iniciais, divididas em temáticas como: 

*Referencia aos dias da semana e a 

períodos do dia 

*Sentimentos  

*O que dizem os alunos 

*Compreensões  

*Interação professoras e alunos 

*Escola e sala de aula 

*Reflexão/descrição sobre atividades 

*Recreio/intervalo 

*Planejamento das atividades 

*Percepções  

A lista acima expressa o primeiro movimento de categorização, no qual as 459 

unidades foram agrupadas depois de intensa leitura e interpretação, permitindo que fossem 

estabelecias relações de acordo com o que emergia do material e da temática da pesquisa. 

Neste caso as temáticas não poderiam ser diferentes, pois os assuntos que permeavam os 

registros discutiam sobre as experiências na sala de aula, na escola enquanto docentes. As 

professoras em formação escreviam sobre o sentiam, como acontecia cada aula e quais as 

reações da turma, por isso as unidades foram encaminhando para subcategorias que carregam 

em seus títulos familiaridades com o universo escolar, com o estágio. 

Em seguida, essas subcategorias foram agrupadas de maneira mais abrangente, 

pois entendeu-se que as mesmas tinham relação entre si e poderiam ser discutidas em uma 

mesma temática relacionada a pesquisa, chegando as 3 categorias finais, quais sejam (1) 

Sobre escola e sala de aula: vivências, interações e aprendizagens, (2) Registro descritivo das 

atividades, elementos para o planejamento e para a ação, (3) Escrita sobre os sentimentos e 

percepções, caminhos para a compreensão. As categorias finais geraram os chamados 

metatextos, escrita composta por diversas unidades de significado com temática em comum, 

além das contribuições dos sujeitos e da autora da dissertação, tendo assim um caráter único.  
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Assim, cada artigo deriva de uma das três categorias finais e apresenta um dos 

resultados obtidos na pesquisa, porém todos possuem uma mesma frente, ou seja, discutem as 

contribuições da escrita reflexiva para a formação de professores.  Isso ocorre, pois ao longo 

de todo o processo de análise dos dados, estavam sempre em vista o problema e objetivo da 

pesquisa, bem como as questões que orientam o estudo. Neste momento, retomo o problema 

de pesquisa, quais são as contribuições da escrita reflexiva na constituição de professoras 

em formação? Com a intenção de justificar de que forma os artigos construídos o respondem. 

Nesse sentido, cada um dos artigos construídos a partir das categorias, responde 

ao problema de pesquisa de maneira peculiar e complementar aos outros. Isso porque os três 

derivam dos resultados da pesquisa, não respondendo sozinhos a interrogação que motivou o 

estudo, mas sim apresentando esferas que compõem as possíveis contribuições da escrita para 

a formação de professores, especialmente para as estagiárias sujeitos da pesquisa. Assim, a 

partir da análise dos dados e da elaboração dos metatextos, é possível dizer que a escrita 

reflexiva contribui na constituição das professoras em formação, oferecendo ferramentas para 

pensar e qualificar a própria prática. 

O primeiro artigo intitula-se “sobre escola e sala de aula: problematizações 

acerca das escritas de professoras em formação”, a contribuição que ele apresenta diz 

respeito à possibilidade que as professoras em formação encontram de ampliar a compreensão 

do vivido e de se apropriar de seu fazer por meio da reflexão escrita. As discussões são 

respaldadas por autores como Marques (2011), Warschauer (1993), Pimenta (2012) e 

Contreras (2012). Saliento também, que este artigo, deriva da primeira categoria chamada 

“Sobre escola e sala de aula: vivências, interações e aprendizagens”, a qual é composta por 

diferentes subcategorias como é possível observar na figura 5, abrangendo principalmente as 

reflexões possibilitadas pela escrita sobre o universo da escola e as relações estabelecidas 

dentro dela no momento do estágio. 
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Figura 3: Gráfico correspondente ao número de unidades na 1ª categoria. 

 

O segundo artigo tem como título “o caráter descritivo do registro reflexivo, 

elementos para o planejamento e para a ação” e apresenta enquanto contribuição o caráter 

descritivo presente no registro reflexivo, o qual auxilia na qualificação, na avaliação e no 

planejamento da prática docente, por meio de elementos possibilitados pela descrição de 

atividades. As construções apresentadas estão fundamentadas a partir de Marques (2011), 

Warschauer (1993) e Ostetto (2001). Importante dizer também que este artigo corresponde à 

segunda categoria, intitulada “Registro descritivo das atividades, elementos para o 

planejamento e para a ação”, tal como pode se visto na figura 6 ela é composta por apenas 

duas subcategorias, nas quais são apresentadas discussões em relação à descrição das 

atividades e as possiblidades que ela dá a avaliação e ao planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfico correspondente ao número de unidades na 2ª categoria. 
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Por último o terceiro intitula-se “O registro dos sentimentos e percepções das 

professoras em formação, movimentos de autoria e compreensão”, a problematização 

proposta nele é que o registro reflexivo contribui também com a autoria da própria prática e 

com a construção de um repertório de experiências, ambos possibilitados pelo registro dos 

sentimentos e das percepções. O artigo está fundamentado a partir da contribuição de autores 

como Warschauer (2001), Ostetto (2001) e Contreras (2012). Destaco ainda que ele deriva da 

categoria “Escrita sobre os sentimentos e percepções, caminhos para a compreensão”, a qual 

abrange discussões como as percepções e sentimentos que compõem o registro reflexivo, 

além das discussões relacionadas às compreensões possibilitadas no registro através da escrita 

dos sentimentos. Esta categoria é dividida em três subcategorias como é ilustrado na figura 7 

abaixo. 

  

 
Figura 5: Gráfico correspondente ao número de unidades na 3ª categoria. 

 

A seguir serão apresentados os artigos na integra, organizados pela mesma ordem 

em que foram discutidos aqui. Reitero a contribuição dos mesmos para a constituição de 

professoras e formação através das ferramentas expostas anteriormente, as quais são potentes 

e complementares umas as outras, apontando possiblidades para se pensar sobre a prática e 

aprender com o próprio fazer.  
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5.1 Sobre escola e sala de aula: problematizações acerca das escritas de professoras em 

formação 

 

Ana Paula Gonçalves Fioravante
5
 

Vanise dos Santos Gomes
6
 

Artigo submetido à revista Linguagens, Educação e Sociedade UFPI em 20/02/2014 

 

Resumo: O presente artigo tece discussões acerca dos resultados de uma pesquisa em nível de 

mestrado, a qual tem como temática a escrita reflexiva na formação inicial de professores. 

Busca-se investigar quais as contribuições da escrita reflexiva para a formação de professores. 

O estudo foi realizado junto a um grupo de seis estagiárias do curso de Pedagogia, as quais 

cursaram a disciplina de Estágio obrigatório no ano letivo de 2012, produzindo os chamados 

“registros reflexivos”, caracterizados pela escrita feita ao final de cada aula, buscando realizar 

uma reflexão sobre a prática docente. São, tais registros, o corpus de análise da pesquisa 

realizada. A metodologia de pesquisa é caracterizada enquanto qualitativa e a análise dos 

dados se deu a partir da Análise Textual Discursiva - ATD, cunhada por Moraes e Galiazzi. 

Sendo assim as discussões são apresentadas em dois momentos, o primeiro, discute a respeito 

da reflexão escrita sobre os acontecimentos cotidianos durante o estágio. O segundo 

problematiza a reflexão escrita e as interações e relações estabelecidas entre professoras e 

alunos ao longo do estágio. As problematizações feitas estão fundamentadas a partir da 

contribuição de autores como Marques, Warschauer, Pimenta, Contreras entre outros. A partir 

das discussões realizadas, conclui-se que a escrita reflexiva possibilita que as estagiárias 

ampliem a compreensão do vivido e se apropriem de seu fazer, contribuindo também para a 

qualificação do planejamento e para avaliação do processo junto à turma de alunos. 

 

Palavras-chave: estágio – docência – escola – escrita reflexiva. 

 

Abstract: This article presents a discussion on the results of a research master's degree level , 

which has as its theme reflective writing in initial teacher education . We seek to investigate 

what the contributions of reflective writing for teacher training . The study was carried out 

among a group of six trainees of pedagogy students , who attended the Internship discipline 

required in academic year 2012 , producing the so-called " reflexive records " , characterized 
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by the writing done at the end of each class, seeking to realize reflection on teaching practice . 

Are such records , the corpus analysis of research conducted . The research methodology is 

characterized as qualitative and data analysis was performed based Textual Analysis of 

Discourse - ATD , coined by Moraes and Galiazzi . So discussions are presented in two stages 

, the first discusses about writing about daily events during the reflection stage . The second 

discusses the writing and reflection interactions and relations between teachers and students 

during the internship . The problematizations made are substantiated from the contribution of 

authors like Marques , Warschauer , pepper , Contreras and others. From the discussions , it is 

concluded that reflective writing allows the trainees to broaden understanding of the lived and 

take ownership of your doing , contributing also to the quality of the planning and review 

process by the group of students . 

 

Keywords: stage - teaching - school - reflective writing. 

 

A escola configura-se enquanto um espaço repleto de desafios, experiências e 

aprendizagens. Um lugar de movimento, sensações e pensamentos, no qual essas situações 

são interpeladas pelas relações de ensino entre professores e alunos, compondo o fazer desses 

sujeitos cotidianamente. Nesse sentido, a escola, no presente texto, ganha visibilidade a partir 

das escritas de um grupo de seis estagiárias. Quatro delas estão organizadas em duplas. 

Estagiárias, que foram solicitadas a registrar reflexivamente suas práticas dentro do universo 

escolar, enquanto professoras em formação no momento do estágio obrigatório, mais 

especificamente na disciplina de estágio dos anos iniciais do Ensino Fundamental, lotada no 

oitavo semestre do curso. Registros elaborados a partir das escolhas feitas pelas estagiárias 

sobre o que e de que forma registrar, narrando sobre os desafios e experiências dentro da 

escola, os significados de passar por este ambiente e, mais que isso, de vivê-lo.  

As discussões sobre escrita reflexiva aqui apresentadas são derivadas de pesquisa 

de mestrado, as quais se tornam relevantes à área da educação, principalmente para a 

formação de professores, pois apresentam um olhar para as possíveis contribuições que tal 

atividade proporcione a professoras em formação. A partir de uma interlocução teórico-

prática, busco avançar no debate sobre a escrita reflexiva, como ela acontece em um 

determinado contexto e se é potente ao fazer pedagógico. 

Por isso, ao construir este artigo, coloco-me em um movimento reflexivo, 

trazendo a ele algumas perguntas que desacomodam e situam meu objetivo de análise, a 

saber, as contribuições da escrita reflexiva na formação inicial de professores. Questões que 
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me acompanharam ao longo de todo processo de pesquisa, ou seja, o que é possível dizer 

sobre o ato de registrar reflexivamente? O que dizem as professoras em formação ao 

apresentar algumas questões em seus registros e não outras?  

Perguntas como essas impulsionam pensar possibilidades sobre a reflexão da 

prática ao longo da profissão, buscando respostas por meio do diálogo com os sujeitos da 

pesquisa
7
, ou seja, seis egressas do curso de Pedagogia, as quais cursaram a disciplina de 

estágio obrigatório dos anos iniciais no ano letivo de 2012. Aqui elas serão tratadas pelos 

termos “estagiárias” e “professoras em formação”, por compreender que essa era a função 

assumida por elas no momento da produção dos dados, o que caracteriza o cenário da 

construção do material.  

Através da contribuição dos sujeitos da pesquisa, busquei respostas para, além das 

perguntas supracitadas, buscando compreender também as possíveis contribuições da escrita 

reflexiva na constituição de professoras em formação. Para isso foram analisadas as escritas 

construídas diariamente pelas estagiárias ao longo do processo de estágio. Foram um total de 

oitenta e seis produções que tem como foco o registro das vivências realizadas em sala de aula 

ao longo do estágio, os chamados registros reflexivos, material construído com o objetivo de 

avaliar parcialmente a disciplina de Estágio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

caracterizando-se enquanto corpus de análise
8
. 

A metodologia escolhida para respaldar a análise dos dados foi a chamada Análise 

Textual Discursiva – ATD, cunhada por Moraes e Galiazzi (2007). Esta metodologia está 

organizada em três procedimentos básicos: unitarização, categorização e construção de 

metatextos
9
. Uma das categorias emergentes do processo de análise dos dados compõe o 

artigo em questão e tem por título “Sobre escola e sala de aula: vivências, interações e 

aprendizagens”. Sendo assim, nas páginas seguintes trago os diálogos construídos junto às 

palavras dos sujeitos e às interações tecidas junto aos teóricos escolhidos para respaldar a 

pesquisa.  

                                                           
7
 Importante destacar que neste trabalho os nomes apresentados são fictícios e escolhidos em acordo com os 

sujeitos da pesquisa. 
8 Os registros reflexivos tornaram-se corpus de análise posteriormente a sua construção, ou seja, não foram 

elaborados com o objetivo de serem materiais de análise, caracterizavam-se inicialmente como solicitação do 

curso de Pedagogia referente ao registro diário das práticas educativas durante o estágio, material elaborado de 

acordo com as orientações de cada orientador, porém possuindo mesma estrutura de narrar e refletir. O olhar e a 

vinculação aos objetivos da pesquisa foram dados pela pesquisadora. 
 
9
 Unitarização: examinar e fragmentar os textos para chegar as unidades de significado; Categorização: construir 

relações entre as unidades, classificando-as e resultando em sistemas de categorias; Metatextos: textos 

construídos para comunicar a  compreensão e a combinação dos elementos anteriores  Para maiores 

aprofundamentos ver Moraes e Galiazzi (2007). 
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As discussões que emergiram da categoria citada acima e que são problematizadas 

ao longo deste artigo envolvem alguns saberes e fazeres do professor, reflexões acerca dos 

tempos vividos nos espaços escolares. Para aprofundar essas discussões, busco aliar as 

propostas sobre escrita de Marques (2011), Ostetto (2001) e Warschauer (1993) e as 

possibilidades de reflexão apresentadas por Contreras (2012) e Pimenta (2012), às 

interlocuções com os dados empíricos, ou seja, os registros reflexivos. Dados empíricos 

resultantes das questões que foram registradas pelas estagiárias, pois são experiências delas 

quando adentram o mundo da escola e expressam os enfrentamentos necessários impostos 

pelo contexto da sala de aula. Material que traz os acontecimentos cotidianos e as relações 

estabelecidas entre professoras e alunos, questões que de alguma forma marcaram ou 

chamaram a atenção desses sujeitos, pois escolheram registrá-las, uma escolha que certamente 

não se deu ao acaso. 

Com respaldo dos autores e dos registros das estagiárias, a aposta desta escrita é 

que a reflexão ganhe espaço através do registro construído pelas estagiárias, espaço que 

abrange a escrita sobre as aulas realizadas, contendo a descrição das atividades, mas também 

indo além de tais reflexões. Com é o caso dos imprevistos, das situações inesperadas, 

acontecimentos que geralmente solicitam mais que apenas o domínio de uma habilidade 

técnica para ensinar, ou seja, momentos em que não podem ser aplicadas soluções 

instrumentais para se chegar a resultados previamente estabelecidos. Nas palavras de 

Contreras (2012), a referências aos sentimentos não fazem parte da racionalidade técnica, um 

modelo o qual se baseia na ideia de que a prática profissional versa sobre a solução 

instrumental de problemas a partir da aplicação de conhecimentos teóricos e técnicos 

previamente disponíveis.  

Neste sentido, experiências são registradas, podendo ser pensadas e 

ressignificadas, contribuindo para contrapor a perspectiva do professor que não valoriza sua 

formação intelectual, a reflexão da própria prática, como sugerem Pimenta e Lima (2006). 

Um professor que não pensa acerca de suas práticas, acredito, abrevia a docência somente à 

aplicação de modelos que obtiveram sucesso. Postura que, ainda segundo as autoras, “gera o 

conformismo”, limita-se em termos de ideias e comportamentos diante da pluralidade da 

atividade docente.  

Assim o artigo está organizado em três momentos, nos quais a temática referente à 

escrita reflexiva na formação de professores é problematizada levando em consideração a 

busca por contribuições para a educação, seja na universidade ou na escola. Esses momentos 

estão postos respectivamente em (1) discussões a respeito da escrita reflexiva sobre os 
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acontecimentos cotidianos durante o estágio, (2) problematizações sobre a escrita reflexiva 

em relação às interações e relações estabelecidas entre professoras e alunos ao longo do 

estágio. Por último, são apresentadas as considerações finais, expressando as possíveis 

contribuições e aprendizagens do registro no universo da escola e da sala de aula durante o 

estágio. 

 

5.1.1 Apontamentos e reflexões sobre a escola no universo do estágio 

 

Hoje foi o primeiro dia que começou o meu estágio e fiquei na sala sozinha com 

eles, de inicio estava bem nervosa achando que as coisas não iriam dar certo, mas 

correu tudo muito bem. Maria. 

 

Muitas são as vivências significativas que as estagiárias experimentam ao realizar 

o estágio obrigatório. Contudo, nem todas são registradas e repensadas através da escrita. O 

que este subtítulo apresenta são as interlocuções entre os fragmentos de escrita retirados dos 

registros construídos pelas professoras em formação, e as interlocuções teóricas que permitem 

compreender de que maneira a prática de escrita pode contribuir com a formação delas. A 

temática que envolve os registros diz respeito às vivências e problematizações tecidas acerca 

da escola, ou seja, reflexões sobre a escola, sobre estar nela e vivê-la durante o estágio.  

As escritas das estagiárias a este respeito ganham destaque nesse artigo a partir de 

fragmentos de seus registros, nos quais elas fazem referência aos contratempos, às 

organizações da escola, aos avisos de última hora, ao barulho vindo do corredor, à diversidade 

da turma, à visita da orientadora, ou seja, questões que envolvem o cotidiano dentro da sala de 

aula e da escola no universo do estágio obrigatório. Situações significativas que nem sempre 

fazem parte do esperado, do previsto para o qual já estariam prontas e poderiam esperar 

resultados.  

Questões que desacomodam essas professoras em formação, situações cotidianas 

que necessitam resolução e, por sua vez, não vêm respaldadas por habilidades técnicas, como 

já foi mencionado acima. Neste sentido, segundo Contreras (2012: p.118) “é necessário 

resgatar a base reflexiva da atuação profissional, com o objetivo de entender a forma em que 

realmente se abordam as situações problemáticas da prática”. Em outras palavras, é necessário 

buscar compreender a docência como um todo a partir de uma prática que seja reflexiva, 

abarcando as questões que extrapolam a racionalidade técnica, como as citadas pelos sujeitos 

da pesquisa no universo do estágio. 
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Tal Universo expressa aprendizagens, dificuldades e satisfações, um momento 

que, segundo as palavras das estagiárias, é “intercâmbio entre teoria e prática”, é viver o 

cotidiano mas, acima de tudo, é experiência. A partir das palavras dos sujeitos da pesquisa é 

possível perceber a relevância que o estágio possui, pois ele ocupa espaço importante não só 

como etapa para a conclusão da graduação, mas também como divisor de águas na carreira 

profissional. As palavras de Amanda e Carla contribuem para essas afirmações quando dizem 

que “é a partir daqui que saberemos quais rumos desejaremos trilhar em nossa profissão”.  

Quando registram essa afirmação, é possível dizer que elas compreendem o estágio enquanto 

espaço de aprendizagem e como momento importante para a formação, pois estas estagiárias 

já estavam inseridas em outra escola enquanto profissionais no momento em que realizavam o 

estágio. 

Nesse sentido, o estágio deixa de ser compreendido enquanto “apêndice” ou 

momento da aplicação prática das aprendizagens feitas ao longo do curso. Pimenta e Lima 

(2006) sugerem que ele possa integrar o corpo de conhecimentos dentro do curso de formação 

de professores, desde que envolva estudo, problematizações e reflexões, as quais possam 

encaminhar para proposições no âmbito do fazer docente, sem que se caracterize como a parte 

prática do curso, mas sim como uma aproximação e reflexão com/da realidade. 

Para isso, o professor não pode ser apenas um mero aplicador de técnicas e 

dominador de habilidades, como expressam Pimenta e Lima (2006), pois essa postura não é 

suficiente para o enfrentamento das problemáticas de sala de aula, já que “a redução às 

técnicas não dá conta do conhecimento científico nem da complexidade das situações do 

exercício desses profissionais”, por isso a reflexão teórica sobre a prática se torna importante. 

Atividade esta que também foi realizada pelos sujeitos da pesquisa, ou seja, escrita sobre a 

prática, reflexão sobre o vivido, sobre o estágio, contudo este registro que acontece no estágio 

ainda é tímido de interlocuções teóricas, porém rico em experiências e em aprendizagens 

sobre elas no rastro do que sugerem as autoras acima. 

As palavras das estagiárias quando mencionam o registro expressam apropriação 

da escrita, pois se colocam no texto, trazendo à emergência seus sentimentos, afirmação que 

se evidencia nos seguintes fragmentos, “Este registro foi realmente um desabafo” e “Mais 

uma vez vou dizer e assim encerro a minha escrita dos registros desta semana. Foi tudo muito 

bom”. É possível observar a utilização que fazem da escrita, registrando as sensações das 

aulas, indo ao encontro das ideias citadas anteriormente. Neste sentido, acredito que, registrar 

é também refletir sobre as sensações que a docência proporciona, abrangendo o pensamento e 

a estranheza dos sujeitos frente aos desafios cotidianos, ideias que também seguem o rastro de 
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Marques (2011) e Warchauer (1993) quando dizem que escrever é processo e registrar é se 

apropriar do próprio fazer. 

Ao registrarem, as professoras em formação também mostram a diversidade e os 

desafios do cotidiano escolar, algo que possui relevância em suas escritas, já que algumas 

experimentam o cotidiano da escola com autonomia de regentes pela primeira vez. O registro 

dos contratempos e reorganizações necessárias, como a falta de luz na escola, a saída mais 

cedo e alterações nas atividades, citadas diversas vezes nas escritas de todos os sujeitos da 

pesquisa, são momentos que extrapolam o planejamento, o previsto. Situações, que 

necessitam de mobilidade na postura das educadoras para mais esses desafios da docência, 

como é o caso registrado por Marina e Ana: “no dia de hoje, novamente, não tivemos 

educandos devido ao mau tempo.” 

Questões como estas, que estão para além das já mencionadas habilidades 

técnicas, possibilitam às estagiárias aprendizagens sobre o cotidiano, agregando vivências, 

auxiliando na tomada de decisões e nas possíveis soluções ao serem registradas e refletidas. 

Essas questões são problematizadas por Contreras (2012) e Pimenta (2012), ao dizerem que 

algumas situações fogem das respostas chamadas técnicas, já que podem ultrapassar, por 

vezes, os saberes previamente elaborados pela ciência de maneira instrumental, como “apenas 

aplicação da teoria”. Contribuições possíveis através da escrita para a prática na formação de 

professores, para a reflexão dela e para a busca por soluções ao inusitado, às indefinições 

cotidianas próprias da docência.  

Os acontecimentos cotidianos que compõem a escrita das estagiárias e ganham 

relevância neste artigo são citados como, por exemplo, a alteração no horário de saída da 

escola, questão que compromete o planejamento e a realização da aula. Neste caso, as ideias 

parecem indicar certa insatisfação dos sujeitos da pesquisa, já que o fato se repete algumas 

vezes, como é possível ver nas palavras de Maria “novamente saímos mais cedo, às 16h pelo 

mesmo motivo do dia anterior a falta de luz.”. Este fragmento remete também a recorrência 

de um problema da escola. 

Corroborando com a discussão acima, trago mais um fragmento que ilustra o 

mesmo contratempo que ganha visibilidade no registro das estagiárias, ou seja, a saída mais 

cedo que, neste caso, só é avisada às professoras na hora que estão em sala de aula: 

 

No final da aula, entregamos aos educandos o caça-palavras, do dia anterior (25/03) 

para que eles procurassem as palavras e entregassem no dia seguinte. Não 

realizamos a atividade durante a aula, pois a turma soltou as 21h e ficamos sabendo 

do novo horário no momento da saída. Marina e Ana.  
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Esses fatos ilustram o inusitado debatido anteriormente, situação que confronta o 

fazer do professor e que exige das estagiárias mobilidade e reflexão para encaminhar 

soluções. Questões como estas não fazem parte do arcabouço das respostas técnicas, 

necessitando do saber proporcionado pela experiência e respaldado pelas aprendizagens 

construídas na escrita através das problematizações e reflexões registradas. Assim como a 

saída mais cedo, as estagiárias apresentam uma série de outros acontecimentos, como a 

paralisação da escola para pressionar a Secretaria de Município da Educação - SMED, citada 

por Marina e Ana, o que também pode ser relacionado às discussões tecidas pelos autores 

anteriormente citados.  

Este é o caso da referência que Marcela faz ao barulho vindo do pátio, que chama 

a atenção da turma de crianças e, segundo ela, prejudica sua aula, questão desafiadora que 

solicita da estagiária a escrita no registro, aumentando seu repertório de vivências e 

contribuindo para futuras situações através da ressignificação do vivido e do planejamento. 

Similar a isto é o acontecimento inesperado trazido por Marina e Ana, apontando a 

emergência de uma situação que desacomoda “neste, dia iniciamos a aula com quatro 

educandos, mas logo após chegou mais dois. Haviam três novos educandos na sala. Logo, no 

dia de hoje, seis estiveram presentes na sala.”.Acontecimentos inesperados como a chegada 

dos alunos novos modifica a aula, altera o planejado e desafia o professor.  

Contudo, ao desestabilizar a aula, o fato chama a atenção das professoras em 

formação e solicita que o acontecimento seja registrado. Sendo assim, é repensado e 

estranhado pelas estagiárias, agregando novos saberes a sua caminhada, movimento 

possibilitado, acredito, pelo ato de escrever, já que “este espaço-tempo para a escrita da 

‘leitura’ do vivido auxilia a observação e a reflexão porque a partir das vivências expostas no 

papel, é possível adquirir certa distância delas, necessária para o ato reflexivo.” (Warschauer, 

1993: p.62). Em outras palavras, ao organizar as ideias em palavras escritas podemos também 

pensar sobre questões não percebidas antes, quando na sala de aula. 

Tal como a chegada de novos alunos, a ausência dos mesmos ou um 

comportamento fora do comum pode também ocorrer, fato que é apresentado pelas estagiárias 

e que corrobora com a discussão, ou seja, permite que elas aprendam através da experiência e 

da reflexão, pensando ações que auxiliem nas práticas futuras. 

 
A turma ficou um pouco assustada com o comportamento da colega, mas de uma 

forma muito afetuosa conversaram com ela e depois a mesma passou a manhã feliz. 

Amanda e Carla. 
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Muitos momentos como estes ocorrem ao longo da jornada do professor, 

convidando o docente a (re)pensar práticas e possibilidades que contribuam para a formação 

profissional também na ação. No registro escrito das estagiárias, é possível perceber essa 

infinidade de momentos, fatos que aparecem inicialmente de forma mais ampla e com o 

passar do tempo vão-se tornando mais detalhados, trazendo cada vez mais elementos sobre a 

aula e a turma de alunos, demonstrando uma escrita que remete a uma maior intimidade e 

apropriação do processo de registrar para pensar a prática pedagógica. 

Nesse sentido, um exemplo dos fatos que se tornam mais detalhados e demonstra 

apropriação do próprio fazer, por parte das estagiárias pode ser a diversidade percebida 

enquanto característica da turma de crianças e os desafios e conflitos gerados por elas no dia-

a-dia da sala de aula. A diversidade é apresentada, nas palavras de Amanda e Carla, 

acompanhada da preocupação com a necessidade de chegar, a todo instante, a um consenso 

com as escolhas da turma. A partir das palavras expressas em seu registro, é possível perceber 

que elas se colocam enquanto professoras e que precisam solucionar os impasses para chegar 

ao consenso, assumindo esse papel no registro, se apropriando de seu fazer Ostetto (2001), 

demonstrando a construção da reflexão escrita durante o estágio. 

 A postura de apropriar-se do próprio fazer é assumida pelas estagiárias e pode ser 

identificada quando se utilizam de palavras e expressões como, “percebemos”, “notamos”, 

“agora já me sinto vontade”, “meus alunos”, “aprendemos” entre outras. Essa apropriação 

vem marcada pelas percepções registradas, pela intimidade junto à turma. Características que 

dão um tom peculiar as suas escritas, possibilitando que saiam do campo da descrição e 

adentrem na problematização, na reflexão. Ao assumirem a problematização, colocam-se no 

texto, apresentam suas opiniões e ampliam a compreensão sobre as experiências na escola, na 

sala de aula e, principalmente, junto à turma. 

Exemplos da ampliação das compreensões das estagiárias podem ser vistos nos 

fragmentos que remetem, de alguma forma, ao tempo, citado pelas estagiárias como dias da 

semana, semanas do mês e períodos do dia vivenciados ao longo de cada aula. Esse tempo 

aparece, algumas vezes, no momento em que contam como aconteceram os momentos do 

estágio, demonstrando mais um aprendizado construído pelas professoras em formação com a 

ajuda da escrita pois, ao registrarem esses momentos, vão se apropriando da rotina da escola, 

da turma de alunos, questão que qualifica principalmente o planejamento Ostetto (2001). Na 

intenção de melhor ilustrar o que venho expressando, trago alguns fragmentos onde as 
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estagiárias refletem sobre o período em que a aula ocorreu, explicitando, de modo geral, como 

foi: 

 

Hoje a nossa manhã foi bem mais tranquila em comparação a anterior e iniciamos a 

mesma com uma atividade de socialização. As crianças adoraram e pediram para 

repetir. Amanda e Carla. 

 

No fragmento acima, é possível perceber, através da escolha que as estagiárias 

fazem ao registrarem o período do dia, quais suas percepções sobre as práticas educativas de 

maneira ampla, ou seja, caracterizam a aula toda como tranquila.  Destaco, também, que a 

partir do registro destes períodos elas trazem a compreensão da aula como um todo, refletindo 

de maneira geral sobre a mesma e não a dividindo em pequenos instantes de maneira 

descritiva. Em suas escritas, elas demonstram a cada dia mais intimidade com a turma e com a 

docência, trazendo para a escrita à emergência de suas percepções, ampliando as 

compreensões sobre as aulas. Essas afirmações respaldam-se, também, nas palavras de Maria: 

 

sexta-feira, último dia da semana, eles estão sempre bem agitados, pois está 

chegando o final de semana, e eles vão brincar, descansar, sair, fazer o que às vezes 

no meio da semana não dá tempo. 

 

Ao registrar e constatar que nas sextas-feiras as crianças estão mais agitadas que 

nos outros dias da semana, Maria demonstra conhecimentos adquiridos ao longo do estágio 

sobre o funcionamento da turma, saberes construídos a partir da percepção sobre o 

comportamento das crianças, situação que solicitou dela reflexão e problematização para que 

aprendesse a com ela lidar. Este é o caso também de Amanda e Carla em relação à quarta-

feira, dia que elas consideram diferente por não terem a presença da professora regente em 

sala, o que, depois de algum tempo, faz com que se sintam mais tranquilas para realizarem as 

atividades sem a interferência da professora regente. Percepções como essas permitem que as 

professoras em formação desenvolvam “um repertório de expectativas, imagens e técnicas 

que lhe servem de base para suas decisões. Aprende o que buscar e como responder ao que 

encontra. Essa experiência é que alimenta seu conhecimento da prática.” Contreras (2012: 

p.120) e que pode ser acessado sempre que necessário. 

Assim como a menção aos dias da semana, é característica marcante, na escrita do 

registro, a referência que as estagiárias fazem ao recreio ou intervalo. Esses apontamentos 

sobre recreio ou intervalo, aparecem como um bom momento esperado pelos alunos que, em 
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algumas vezes, sentem-se eufóricos com sua chegada. Momento esse consolidado dentro da 

escola, o qual os alunos fazem questão que aconteça, como podemos ver no registro:  

 

[...] a única coisa que não gostaram foi que eles sairiam mais cedo, no entanto, não 

teriam recreio. Maria  

 

A escrita acima representa a expressão de um momento relevante percebido pelas 

professoras em formação e levado para o registro, o que contribui para a aprendizagem sobre 

a importância de tal momento para a turma, questão esta que interfere diretamente em suas 

práticas educativas e no planejamento cotidiano. Nas palavras de Warschauer (1993: p.63), 

“refletir sobre o passado (e sobre o presente) é avaliar as próprias ações, o que auxilia na 

construção do novo. E o novo é a indicação do futuro. É planejamento”. 

Demarcar, em suas escritas, a passagem do recreio demonstra a relevância que 

esse momento possui na sala de aula, pois, a partir dos fragmentos retirados dos registros, é 

possível perceber que, ao mencionar o intervalo, elas aprendem sobre o tempo da sala de aula, 

principalmente quando afirmam que depois do recreio o tempo “passa rapidinho”. Essa 

referência denota também a organização da escrita, demonstrando a escolha dos sujeitos a 

respeito dos modos como escrevem, remetendo-se à cronologia, já que a escrita vem marcada 

com o tempo da aula, ou seja, na metade do registro é frequente a referência ao intervalo. As 

escritas, em sua maioria, apresentam o recreio ou intervalo enquanto momento chave da aula, 

marcando a metade de cada prática. Essas ideias vêm respaldas pelas palavras das estagiárias 

quando dizem que: 

 

Este momento de conversa e contação de história passou tão rápido que quando nos 

demos de conta já era hora de ir ao refeitório merendar e em seguida já era hora do 

recreio. Maria. 

 

 Ainda cabe destacar, a esse respeito, o que diz Marcela:  

 

Depois que voltamos do recreio, a manhã passa correndo, ficando difícil copiar o 

tema sem correr um pouquinho. Marcela. 

 

Ao remeter à forma parecida com que as estagiárias constroem suas escritas ao 

mencionar o intervalo, torna-se importante salientar que o registro não se caracteriza como 

um documento padrão. Ele é construído a partir das orientações dadas as estagiárias, porém 

não existe um documento que defina a forma de construí-lo, permitindo que seja feito de 

acordo com as escolhas que cada uma realiza, levando em consideração seu fazer pedagógico 
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e sua constituição docente. É importante destacar, também, que esta é uma escrita que traz 

contradições, não em relação às opiniões ou perspectivas assumidas pelas estagiárias, mas sim 

em relação à forma que é construída, isso porque é uma escrita que possui movimentos, uma 

escrita de gente, como a sugere Marques (2011). Escrita experimentada e problematizada por 

Cecília Warschauer, na qual ela assume mesclar reflexão e descrição como no trecho a seguir: 

 

[...] passei a registrar mais os pensamentos sobre os fatos, sobre os sentimentos e 

sobre os próprios pensamentos, além das avaliações e planejamentos. Portanto, a 

reflexão sobre o vivido foi se aprofundando e, através dela, pude encontrar soluções 

criativas para os problemas que apareciam. As descrições continuavam ocorrendo, 

porém, serviam como embasamento e alimento para as reflexões. (1993: p.61) 

 

Como na experiência da autora, a escrita das estagiárias também vai-se 

modificando, pois ao mesmo tempo em que ampliam suas compreensões com o avanço do 

estágio, podem ser observadas, por vezes, uma escrita cronológica que se aproxima, em 

alguns momentos, de descrição de fatos, afastando-se da reflexão. Contudo, esta forma de 

escrita não deixa de contribuir para as aprendizagens das professoras em formação, como 

afirmado pela autora, pois as descrições caracterizam-se como alimento e embasamento para a 

reflexão.  

Nesse sentido, a escrita é pensada e elaborada de acordo com a necessidade de 

cada sujeito, a partir dos momentos que lhe são significativos no cotidiano da docência. Fatos 

que podem estar respaldados nas mais diferentes vivências, tais como as apresentadas nos 

registros. Aspectos da prática que remetem às sensações experimentadas, principalmente em 

relação ao imprevisto, à incerteza, ao inusitado, e também aos dilemas e às situações de 

conflito. Situações que, ao serem registradas e estranhadas, contribuem para o processo de 

formação das estagiárias, através da compreensão do vivido, da construção de um repertório 

de situações práticas e da apropriação de seu fazer a partir da escrita ao longo do processo. 

Eis, aqui, características do que considero ser uma escrita reflexiva que, em nenhum 

momento, nega a descrição como um ponto de partida ou, ainda, como uma possibilidade de 

encaminhar para futuras reflexões. 

Essas problematizações vão ao encontro das ideias de Contreras (2012: 117) sobre 

os conhecimentos e acontecimentos que se estabelecem na docência e que extrapolam a 

utilização de habilidades técnicas, ou seja, “todas aquelas situações das quais as regras 

técnicas e os cálculos não são capazes de dar conta e para as quais se requerem outras 

capacidades humanas que tem de ser entendidas e não desprezadas.” Situações pertinentes e 

potentes à reflexão, ao (re) pensar das próprias práticas.  
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Sendo assim, as discussões que proponho a seguir seguem o rastro das discussões 

realizadas até aqui, pois discutem os fragmentos escritos pelas estagiárias sobre a temática 

escola e sala de aula no universo do estágio. Abordam, também, outras questões importantes 

que necessitam ser refletidas, confrontando os conhecimentos e saberes, como sugere 

Contreras (2012), sendo elas as interações estabelecidas no registro, entre professoras e 

alunos, e as aprendizagens emergentes da escrita sobre essas relações permeadas por 

sentimentos e aprendizagens.  

 

5.1.2 Sobre as interações estabelecidas e registradas entre alunos e professores... 

 

Dessa forma, gostaríamos de afirmar que apostamos na relação professor e aluno, 

pois a mesma é à base para um trabalho que transmita confiança, segurança e prazer. 

Amanda e Carla. 

 

Ao longo da realização do estágio, as relações interpessoais estabelecidas na 

escola ganham relevância, seja nas discussões, no planejamento, na aula ou na escrita. 

Contudo, as relações entre professora e alunos são as protagonistas, tal como expressam as 

palavras de Amanda e Carla. Esse é um fator importante que também exige reflexão por parte 

das estagiárias, olhar atento e cuidadoso, percebendo a importância de cada sujeito neste 

processo. Para colaborar com as afirmações, trago um fragmento escrito pelas estagiárias, no 

qual registram a importância do estágio e dos alunos para o processo em que estavam 

inseridas: 

 

 [...] consideramos que o início do estágio supervisionado está sendo significante por 

construir com os educandos uma relação de amizade, pois percebemos que aos 

poucos estão criando vínculos de amizade com as educadoras e os colegas [...] em 

seguida, enfatizamos a importância deles no nosso estágio e que eles são essenciais 

nesse processo, por isso, precisam estar presente todos os dias. Marina e Ana. 

 

Ao dizer a respeito da importância que os alunos possuem no estágio, as 

professoras em formação valorizam a presença de cada um e estabelecem uma relação mais 

horizontal, rompendo, desse modo, com a hierarquia que possa existir entre elas e os alunos. 

Nesse sentido, o que contribui para uma relação mais próxima, além da valorização da 

presença da turma, são também os registros que as estagiárias fazem sobre as palavras e 

reflexões de seus alunos; registros que aparecer em forma de diálogo ou enquanto referência 

ao dito por alguém, pela turma.  
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Quando escrevem e trazem as palavras dos alunos para os registros, seja 

remetendo a alguma atividade, negociação ou sentimento, é possível dizer que estão 

estabelecendo um diálogo na escrita, consigo e com os outros, percebendo e avaliando as 

sensações provocadas em uma dada situação. Com as contribuições de Ostetto (2001), cabe 

dizer que, ao registrar, vamos percebendo também o grupo, o seu movimento e o crescimento 

que as aulas provocam em todos do grupo. A partir dessas ideias, é possível pensar que a 

turma de alunos ganha destaque no estágio, sendo protagonistas no processo de escrita do 

registro tanto quanto quem o escreve. É o que pode ser observado por meio do registro de 

Marcela:  

 

As crianças hoje se surpreenderam com o material que retirei da mala, o globo 

terrestre foi o que mais chamou atenção além do Mapa Mundi.  

 

Neste fragmento, a estagiária escreve sobre o sentimento das crianças frente à uma 

dada prática desenvolvida em sala de aula. Prática esta que desperta surpresa e envolve a 

turma, o que é possível ser percebido através do registro escrito, permitindo, assim, que a 

estagiária pense outras práticas como a vivenciada ou até mesmo reflita acerca da qualificação 

da mesma. A relação que está posta no registro da estagiária também contribui para pensar 

sobre a escuta e a participação da turma no planejamento e na realização das atividades, 

questão que também pode ser percebida no registro a seguir: 

 

O profe, nós vamos fazer algum jogo hoje? (Davi), Mas o que isso tem a ver com o 

que estava falando? Nada né profe, mas tu sempre traz um joguinho para gente e nos 

adoraaaamos. Bem senhor Davi para a sua pergunta eu respondo que sim, eu trouxe 

um joguinho para vocês hoje sim. Eeeeeeee, é isso aí profe. Vamos jogar agora. 

Daqui a pouco só vou terminar de explicar o significado das palavras. Tá bom, tá 

bom. Maria. 

 

Na escrita de Maria, encontro o registro do diálogo dela com a turma, momento 

suscitado pelo pedido de uma das crianças por jogos na aula. Solicitação acolhida pela 

professora em formação quando escuta o que as crianças dizem e quando registra esse 

momento, o que proporciona não só o acolhimento do que é solicitado, mas também a 

reflexão para as próximas atividades, permitindo que os alunos sejam, também, protagonistas 

da ação docente. Essa postura pode ser vista nas palavras de Marcela: 

 

Logo começamos uma conversa sobre os cuidados com os cadernos e eles 

reconheceram que precisam cuidar muito bem dos cadernos, trocavam ideias de 

como deveriam cuidar para não criar as “orelhas”. 
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Ao discutir com a turma sobre os cuidados com os cadernos, valorizar suas 

opiniões e também ao solicitar quais atividades gostariam de realizar, as professoras em 

formação estabelecem, na escrita, uma relação de confiança com os alunos, valorizando sua 

participação e compartilhando responsabilidades, levando para planejamentos futuros as 

solicitações feitas. Ação que contribui para o seu fazer pedagógico juntamente com a turma, 

possibilitando que os alunos sejam compreendidos como interlocutores, ou seja, eles 

contribuem para e constituem a prática da escrita. Os interlocutores, como explica Marques 

(2011), auxiliam na elaboração da escrita, não da maneira propriamente dita escrevendo junto, 

mas sim dando testemunho das vivências através das interações e da participação junto de 

quem escreve. 

 

Num determinado momento do filme, um rapaz refletiu sobre o filme relatando que 

a professora do filme queria mostrar, através da atividade, que todos eram iguais 

independente da tribo que pertenciam, e também que a professora tentava “falar a 

mesma língua dos educandos”, utilizando gírias para tornar o diálogo o mais 

próximo da realidade dos educandos. Esses aspectos mostram que podemos 

problematizar questões culturais através de diferentes metodologias. Marina e Ana. 

 

No registro acima, fica evidente a participação dos alunos enquanto interlocutores 

na escrita das estagiárias, interagindo com a proposta de atividade e expondo suas construções 

e aprendizagens. Com isso, as professoras em formação avaliam a atividade, pois, como dito 

por Warschauer (1993), registrar é também avaliar o próprio trabalho. Por meio do 

aprendizado da turma, as estagiárias percebem se a proposta antes pensada foi adequada e 

quais avanços serão realizados no futuro. A reflexão dos alunos a partir da atividade 

apresentada no registro reitera também a participação deles no processo de estágio e de 

escrita. Nos escritos de Amanda e Carla, é possível encontrar a escrita das reflexões e/ou 

aprendizagens derivadas de uma certa atividade: “por fim, as crianças concluíram que é 

preciso cuidar dos brinquedos e se caso enjoarmos dos mesmos devemos doá-los para 

crianças carentes.”.  

   É possível perceber o protagonismo que as professoras em formação dão aos 

seus alunos quando trazem os diálogos registrados, acolhendo-os, na escrita, do cotidiano da 

sala de aula. A importância da interação com sua turma se torna evidente quando registram o 

quanto valorizam uma relação de proximidade e diálogo, quando desejam a confiança dos 

alunos e, também, ao se sentirem a vontade, expondo seus sentimentos. Construções feitas, 

acredito, com mediação da linguagem escrita, que contribui para que as estagiárias se sintam 

mais livres para pensar e expressar sobre o que sentem, como aparece registrado por Marcela:  
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Última semana de estágio iniciando e um forte aperto já toma conta do meu peito, 

aquele medo de errar os nomes, de planejar e de não ser bem aceita, derem lugar a 

um companheirismo, amizade e uma afinidade muito grande. Marcela.  

 

Quando a escrita da estagiária relata a superação do medo que tinha ao iniciar o 

estágio, evidencia no registro a compreensão deste processo, fazendo uma espécie de balanço 

das interações com as crianças. Ao falar de seu medo e das inseguranças encontradas no 

caminho, a professora em formação aprende sobre seu próprio processo, privilegiando uma 

postura humilde e não autoritária quando assume os desafios, agora já superados.  Afirmações 

que são complementadas por meio das contribuições de Warschauer (1993), autora que me 

possibilita fecundas reflexões sobre o registro. Tal como expressa no fragmento a seguir: 

 

O registro permite que vejamos a historicidade do processo de construção dos 

conhecimentos, porque ilumina a história vivida e auxilia a criação do novo a partir 

do velho. Oferece segurança porque relembra as dificuldades anteriores e a 

superação, dando coragem para enfrentar novos desafios e dificuldades, que, como 

as anteriores, poderão ser superadas. (p.63) 

 

Ao assumir e registrar sobre seu processo, Marcela, assim como expõe a autora 

citada, pode pensar sobre ele, bem como sobre os sentimentos derivados das experiências de 

estágio. Este argumento de aprender com a historicidade, é também direcionado para os 

registros das satisfações sentidas pelas estagiárias, permitindo que as experiências positivas se 

tornem recorrentes e sejam qualificadas, como no caso a seguir: 

 

 Posso dizer que hoje me senti bem a vontade na turma, consegui interagir mais com 

as crianças, até brincamos, acho que fui bem aceita na sala de aula deles, digo isso 

pelo carinho que sempre recebo deles, hoje até um coelhinho de feltro um dos 

alunos me deu de presente. Fiquei muito contente com o gesto. Maria. 

 

Nas palavras de Maria podemos perceber a expressão de uma conquista, a de se 

sentir bem aceita na turma, na qual a relação de afeto e confiança está sendo estabelecida 

diariamente. Por isso pode ser chamada de conquista. Quando essa relação passa a fazer parte 

do cotidiano, outras satisfações vão adentrando o espaço da sala de aula, seja a segurança da 

professora, a confiança dos alunos ou até mesmo uma boa conversa, que sem intimidade e 

horizontalidade não aconteceria, como é observável no registro de outras estagiárias também:  

 

 “Enquanto esperavamos o carreteiro de charque ficar pronto, ficamos conversando 

sobre assuntos gerais sobre a vida dos educandos e um rapaz (que vai pouco a aula) 

começou a dizer que tinha que estar ali porque se não ele voltava para FASE e disse 
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ainda que um outro rapaz da aula havia frequentado também a instituição.” Marina e 

Ana. 

 

“A conversa sobre alimentação saudável surgiu e segundo as crianças, alimentação 

saudável significa comer, couve-flor, alface, frutas e tomate. Estimulei a conversa e 

depois perguntei sobre a fruta predileta, nesse momento a maioria das crianças 

falaram que não gostam de frutas e que quase nunca comem.” Marcela. 

 

Os diálogos registrados, embora digam respeito a assuntos bastante diferentes, 

possuem o mesmo significado dentro do contexto do estágio: a relação próxima estabelecida 

entre os sujeitos participantes. Questão que é referenciada na escrita e que dá subsídio para 

pensarmos sobre as reflexões e construções dessas estagiárias, já que esses fatos foram 

escolhidas por elas para compor seus registros, escolha carregada de sentidos, pois assim 

como nos diz Marques (2011), a escrita não é neutra. Ou seja, a escolha por registrar essas 

situações e não outras demonstra que elas foram significativas a quem as escreveu, que não 

estão ali ao simples acaso. 

A não neutralidade referida acima se constitui enquanto aprendizagem, 

estranhamento, pois só é percebida quando existe envolvimento com o processo. 

Envolvimento que permite, também, apropriação do que é escrito, do que é vivido na sala de 

aula e, com isso, aprender no cotidiano a refletir sobre a docência. Para ilustrar as afirmações 

que faço, busco respaldo no escrito por Maria quando cita sua inexperiência como professora: 

 

E é claro que neste dia não consegui começar a atividade de construção do livro da 

turma, pois, na minha inexperiência, dei a eles o jogo antes de fazer a atividade do 

livro e depois eles não queriam fazer mais nada. Mas, valeu a experiência. Numa 

próxima vez já sei como proceder. Isto é estágio é viver o cotidiano da sala de aula, 

e fazer as coisas e ver o que dá certo e o que dá errado. Maria 

 

Quando a estagiária escreve que “numa próxima vez já sei como proceder”, fica 

claro que, através da escrita do vivido, é possível ir-se apropriando do fazer pedagógico, 

aprendendo com as vivências e construindo a chamada “memória compreensiva”, ou seja, 

uma memória que não é mera recordação, e sim base para reflexão, qualificando a própria 

prática através da materialidade possibilitada pelo registro, tal como sugerem Ostetto (2001) e 

Warschauer (1993).  

Nesta perspectiva, em suas escritas, as estagiárias expressam os desafios 

enfrentados na docência que lhes permitem aprender, alimentando seu repertório de 

experiências para avaliar e planejar as futuras práticas. No entanto, os desafios aparecem junto 

dos sentimentos de conquista e de segurança construídos, aos poucos, também com o auxilio 

da escrita, questão presente nas palavras de Maria no último dia de estágio: 
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último dia de estágio, ao mesmo tempo dá um alívio, por ter passado mais uma etapa 

da tua formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, começa a bater aquela saudade 

das crianças, e tudo o que até aqui tu construiu, o que plantou. 

  

A escrita de Maria vem ao encontro das contribuições de Warschauer (1993), 

quando diz que o registro permite que vejamos a historicidade do processo. Nele, Maria cita 

as construções feitas até o momento e expressa os sentimentos de quem se despede. Mais uma 

vez a escrita contribui, pois o registro torna-se história e ressignifica a experiência vivida. 

Nesse sentido, a escrita nos registros, composta por reflexões, contribui no processo de 

formação docente, permitindo que as estagiárias ampliem a compreensão do vivido e se 

apropriem de seu fazer, agregando experiências para aprender a lidar com as diferentes 

situações impostas pelo cotidiano da docência. Construções e diálogos que tiveram a intenção 

de destacar a maneira com que os sujeitos escrevem os registros reflexivos e as contribuições 

deste documento para sua formação.  

  

5.1.3 Considerações finais 

  

Ao finalizar este artigo, não me coloco na postura de quem encerra as discussões 

ou esgota as possibilidades de pensar acerca das contribuições da escrita reflexiva na 

formação inicial de professores, mas sim de quem busca encaminhar avanços das 

aprendizagens construídas neste artigo e ao longo do processo de pesquisa. Neste momento, 

busco refletir sobre as possíveis respostas para as perguntas mencionadas no início desta 

escrita, as quais orientaram meu olhar dialogar com o material empírico e a teoria escolhida 

para respaldo. 

Nesse sentido, reitero as dúvidas que serviram de fio condutor para este artigo, 

sendo elas: o que é possível dizer sobre o ato de registrar reflexivamente? O que dizem as 

professoras em formação ao apresentar algumas questões em seus registros e não outras? E 

ainda, quais são as contribuições da escrita reflexiva na constituição de professoras em 

formação?  

Para encerrar este artigo e tentar responder as questões citadas destaco, 

principalmente, o caráter formador que a reflexão escrita permite quando trata das situações 

cotidianas, dos desafios, das satisfações e do inusitado, pois possibilita que as estagiárias 

ampliem a compreensão do vivido e se apropriem de seu fazer, como visto nas interlocuções 
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teórico práticas construídas neste artigo. Saliento, também, que através do registro as 

estagiárias pensam sobre as ações realizadas, agregando ainda mais experiências a seu 

repertório e aprendendo a lidar com os acontecimentos diários, qualificando o planejado e 

avaliando o processo junto à turma de alunos. 

A escrita reflexiva, problematizada aqui por meio do registro, contribui para a 

construção do que chamamos de “memória compreensiva” (Warschauer), a qual não é mera 

lembrança mas sim construída quando as professoras em formação escrevem sobre cada aula, 

historicizando seu processo e trazendo à emergência vivências significativas. Memória que 

auxilia a ampliar a compreensão dos sujeitos sobre seu próprio fazer, permitindo que eles 

pensem criticamente e qualifiquem cada vez mais sua ação docente. 

Enfim, penso que as discussões tecidas até aqui contribuem diretamente para a 

formação de professores, principalmente no que diz respeito à qualificação contínua da prática 

docente. Contudo, entendo que se façam necessários avanços para que a escrita reflexiva faça 

parte efetivamente do cotidiano dos professores. Acredito que ainda é necessário maior 

clareza e aprofundamento sobre a prática reflexiva e a possibilidade de aliá-la à escrita, 

esparramadas pelos espaços de formação docente, para que as professoras em formação 

aprendam sobre esta atividade e suas contribuições, podendo assim incorporá-las em seu 

fazer.  

O que quero dizer é que é necessária a presença da reflexão nos demais momentos 

dos cursos de formação de professores e não apenas enquanto avaliação parcial restrita ao 

estágio. Esta prática precisa ser compreendida para além da avaliação, incorporando-a 

enquanto planejamento nos processos educativos e ainda enquanto aprendizagem.  

Nesse sentido, é imprescindível avançar, principalmente, no que se refere ao 

diálogo entre teoria e prática dentro do registro, trazendo autores que fundamentem e auxiliem 

as reflexões das professoras em formação, questão que poderá ser qualificada no processo, 

quando a pratica do registro já for incorporada no fazer docente. 

O que propus, neste artigo, não é a defesa da escrita reflexiva como a melhor 

forma de pensar a prática, mas sim destaco sua potência na formação de professores que pode 

ser observada através das experiências das estagiárias que compõem a pesquisa por mim 

realizada e das discussões tecidas ao longo deste artigo. 
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5.2 O caráter descritivo do registro reflexivo na formação inicial de professores, 

elementos para o planejamento e para a ação. 

Ana Paula Gonçalves Fioravante
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Artigo submetido à revista Educativa PUC/GO em 18/02/2014 

 

Resumo: O artigo problematiza resultados de uma pesquisa em nível de mestrado, cuja 

temática é a escrita na formação inicial de professores. Os resultados são discutidos a partir da 

categoria “Registro descritivo das atividades, elementos para o planejamento e a reflexão”, a 

qual aborda o caráter descritivo do registro no estágio obrigatório do curso de Pedagogia. As 

problematizações estão fundamentadas a partir da contribuição de autores como Marques, 

Warschauer, Moraes e Galiazzi entre outros. A partir das discussões realizadas, conclui-se que 

o registro reflexivo possui um caráter descritivo, o qual contribui para qualificar a avaliação e 

o planejamento do trabalho docente. 

 

Palavras-chave: escrita reflexiva – estágio – descrição 

 

Abstract: The paper discusses results of a study at Masters level, whose theme is the writing 

on the initial training of teachers. The results are discussed from the category "descriptive 

registry activities, elements for planning and reflection", which addresses the descriptive 

nature of this record in the practical stage of the pedagogy course. The problematizations are 

grounded from the contribution of authors like Marques, Warschauer, Moraes and Galiazzi 

among others. From the discussions, it was concluded that reflective record has a descriptive 

character, which helps to qualify the evaluation and planning of teaching. 

 

Keywords: Reflective writing – stage - description 

 

Escrever sobre a prática docente, faz parte do cotidiano de alguns professores, seja 

de maneira individual ou coletiva, de forma assídua ou esporádica. Uma escrita que não 

possui forma única, mas carrega consigo a intensão de auxiliar o docente ao longo de seu 

trabalho, principalmente quando em sua formação inicial, na graduação. A ideia sobre a 

escrita da prática - aqui entendida também como registro reflexivo – parte do pressuposto de 
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que tal escrita não tem forma única para ser elaborada, abrindo espaço para discutir e pensar 

sobre a descrição e a reflexão do vivido, temática central deste artigo. 

As discussões sobre escrita reflexiva aqui apresentadas são derivadas de uma 

pesquisa de mestrado e se tornam relevantes à área da educação, principalmente para a 

formação de professores, pois apresentam um olhar para as possíveis contribuições que o 

registro escrito proporciona a professoras em formação. A partir de uma interlocução teórico-

prática, busco avançar no debate sobre a escrita reflexiva em um determinado contexto, 

buscando saber se ela é potente ao fazer pedagógico.  

Para isso, busco nas escritas de um grupo de seis estagiárias, sujeitos da 

pesquisa
12

, as quais foram solicitadas a registrar reflexivamente suas práticas docentes dentro 

do universo escolar no momento do estágio obrigatório, mais especificamente na disciplina de 

estágio dos anos iniciais do Ensino Fundamental, lotada no oitavo semestre do curso de 

Pedagogia. Vale salientar que na elaboração dos dados empíricos, os sujeitos estavam 

organizados ou em duplas de estágio, alternativa possibilitada pela coordenação do curso 

diante do grande contingente de estagiárias, ou individualmente. No caso deste estudo, os 

sujeitos se organizaram em duas duplas e outras duas estagiárias de forma individual, 

compondo um total de quatro grupos de registros reflexivos. Tais registros foram elaborados a 

partir das escolhas feitas pelas estagiárias sobre o que e de que forma registrar, narrando sobre 

os desafios e as experiências dentro da escola no percurso do estágio obrigatório. 

Nesse sentido, ao compor este artigo algumas perguntas são relevantes e orientam 

meu pensar, sendo elas: o ato de apenas descrever as atividades realizadas com os alunos 

contribui para o processo de reflexão escrita? Quais compreensões sobre o registro reflexivo 

são apresentadas nas escritas dos sujeitos?  

Estas perguntas impulsionam pensar possibilidades sobre a reflexão da prática por 

meio da escrita, no curso de graduação e também ao longo da profissão docente, buscando 

respostas por meio do diálogo com os sujeitos da pesquisa, as quais serão tratadas nesta 

escrita pelos termos “estagiárias” e “professoras em formação”, por compreender que essa era 

a função assumida por elas no momento da produção dos dados, o que caracteriza o cenário 

da construção do material.  

Através da contribuição dos sujeitos da pesquisa, busquei respostas para, além das 

perguntas supracitadas, almejando compreender as possíveis contribuições da escrita reflexiva 
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na constituição de professoras em formação. Para isso foram analisadas as escritas construídas 

diariamente pelas estagiárias ao longo do processo de estágio. Foram um total de oitenta e seis 

produções que tem como foco o registro das vivências realizadas em sala de aula ao longo do 

estágio, os chamados registros reflexivos, material construído com o objetivo de avaliar 

parcialmente a disciplina de Estágio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

caracterizando-se enquanto corpus de análise
13

. 

As discussões que emergiram da análise dos dados e que são problematizadas ao 

longo deste texto, envolvem alguns saberes e fazeres das professoras em formação, reflexões 

acerca das atividades realizadas junto à turma de estágio. Para aprofundar essas discussões, 

busco aliar as propostas sobre escrita e registro de Marques (2011), Ostetto (2001) e 

Warschauer (1993/ 2001) às interlocuções com os dados empíricos, ou seja, os registros 

reflexivos. 

A metodologia escolhida para respaldar a análise dos dados foi a chamada Análise 

Textual Discursiva – ATD, cunhada por Moraes e Galiazzi (2007). Esta metodologia está 

organizada em três procedimentos básicos: unitarização, categorização e construção de 

metatextos
14

. Uma das categorias emergentes do processo de análise dos dados compõe o 

artigo em questão e tem por título “Registro descritivo das atividades, elementos para o 

planejamento e a reflexão.”. Sendo assim, nas páginas seguintes trago os diálogos construídos 

junto às palavras dos sujeitos e às interações tecidas junto aos teóricos escolhidos para 

respaldar a pesquisa.  

As construções feitas ao longo da pesquisa e que também possuem relevância 

neste artigo, permitem pensar que a reflexão ganha espaço através do registro reflexivo 

construído pelas estagiárias, espaço que abrange a escrita sobre as aulas realizadas, contendo a 

descrição das atividades e também os pensamentos sobre elas. Nesta escrita, experiências são 

registradas, podendo ser pensadas e ressignificadas, contribuindo assim para a reflexão na 

formação de professores, valorizando o profissional que pensa sobre a própria prática. 

                                                           
13
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Assim, com respaldo dos autores e principalmente do material das estagiárias, a 

aposta presente neste artigo é de que o registro reflexivo possui em sua organização um 

caráter descritivo, o qual contribui para o movimento de reflexão estabelecido no mesmo, 

possibilitando diferentes aprendizagens para as professoras em formação. Diferente do 

registro das situações cotidianas e do universo escolar, escrever sobre as atividades realizadas 

tem um tom mais descritivo, extenso, porém complementar às reflexões, pois traz os fatos de 

maneira detalhada possibilitando o repensar de cada postura escolhida no momento da aula. 

Muitos são os fragmentos que apresentam descrição das atividades, trazendo para 

a escrita, elementos do cotidiano, permitindo que o acontecido seja registrado e relembrado, 

contribuindo para a reflexão. Segundo Cecília Warschauer (1993) as descrições caracterizam-

se como alimento e embasamento para a reflexão, questões que contribuem com a escrita 

reflexiva enquanto instrumento que possibilita o planejamento e a avaliação. 

Nessa perspectiva, o artigo está organizado em três momentos, a saber: (1) 

discussões referentes à descrição e à reflexão sobre atividades, como são estabelecidas e quais 

suas contribuições; (2) problematizações acerca do planejamento a partir do registro, 

elementos para a reflexão e para a ação, e por fim (3)  considerações finais que expressam as 

possíveis contribuições e as aprendizagens sobre a descrição presente no registro reflexivo, 

quando no universo do estágio. 

 

5.2.1 A descrição das atividades no registro reflexivo 

 

Já no outro momento, entregamos a poesia para os educandos e pedimos que lessem 

silenciosamente. Logo em seguida, questionamos sobre o que se tratava a poesia e 

fomos complementando, explicamos algumas frases da mesma.  

Marina e Ana 

 

O processo de idas e vindas na leitura dos registros reflexivos produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa possibilita compreender que, ao construí-los, as professoras em formação 

se utilizaram do artifício da descrição dos fatos, principalmente trazendo para a escrita 

diversos elementos de cada atividade realizada nas aulas, tal como pode ser observado no 

fragmento citado acima. Abordagem que inicialmente me parecia pouco importante, enquanto 

pesquisadora ao ter contato com o material, pois acabava por atentar aos fragmentos que 

julgava reflexivos, contudo nos avanços da pesquisa fui compreendendo com o auxilio de 

Warshauer (1993/2001) e Ostetto (2001) que descrever poderia contribuir na elaboração do 

registro, já que segundo as autoras este é composto por aspectos descritivos e analíticos.  
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Dessa forma, fui ampliando meu olhar para os registros reflexivos, deixando as 

escritas dos sujeitos da pesquisa mostrar o que era relevante. Percebi assim, a recorrência de 

fragmentos compreendidos enquanto descritivos, artifício utilizado por todas as estagiárias ao 

escrever sobre a prática. Neste material, a descrição das atividades, aparece como 

comunicação do que é feito, registro do vivido, trazendo para a escrita, detalhes das práticas, 

ou seja, as professoras em formação registram as perguntas feitas em determinada atividade, o 

desenvolvimento de dinâmicas e de propostas, como pode ser percebido nas palavras de 

Marcela: 

 

A aula hoje iniciou com a trilha das operações, as crianças se dividiram nas suas 

equipes, para iniciar o jogo, a empolgação deu espaço ao silêncio e muitas contas, a 

ansiedade na hora da correção do cálculo me mostrava de alguma forma a maneira 

que estavam compenetrados no jogo, faziam e refaziam o cálculo várias vezes para 

ter certeza de que a resposta estava correta. 

 

Na citação acima, fica evidente a maneira descritiva escolhida por Marcela para 

contar sobre a aula. Aqui ela expõe como ocorreu uma atividade proposta, contemplando a 

organização em grupos, a postura das crianças e ainda a percepção dela sobre a concentração 

da turma. Essa forma de escrita está relacionada às discussões tecidas por Warschauer (1993), 

quando narra sua experiência com o registro, compreendendo a descrição enquanto aliada da 

reflexão: 

 

Verifico que nos primeiros anos a maior preocupação era a de escrever fatos, 

atividades e comportamentos, meus e dos alunos. Posteriormente, passei a registrar 

mais os pensamentos sobre os fatos, sobre os sentimentos e sobre os próprios 

pensamentos, além das avaliações e planejamentos. Portanto, a reflexão sobre o 

vivido foi se aprofundando e, através dela, pude encontrar soluções criativas para os 

problemas que apareciam. As descrições continuavam ocorrendo, porém, serviam 

como embasamento e alimento para as reflexões. P. 61. 

 

A partir do dito pela autora, é possível perceber que a descrição tem espaço 

significativo dentro do registro, pois como ela mesma aponta, é alimento para a reflexão. 

Registrar o desenvolvimento detalhado da atividade ilustra a aula desenvolvida, possibilitando 

o estranhamento, postura importante para a compreensão e para a reflexão, pois através da 

escrita as estagiárias conseguem analisar a situação vivida de maneira mais organizada, por 

meio da escrita, construindo a reflexão com mais vagar, após a vivência na sala de aula. 

Conforme já anunciado neste artigo, a descrição como está sendo entendida neste 

artigo, é alimento para a reflexão, ela dá subsídios ao pensamento, pois no ato de distanciar-se 

para estranhar e compreender o acontecido, a descrição das atividades ilustra as vivências, 
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narra elementos delas, trazendo mais propriedade a problematização das experiências 

docentes. Nesta perspectiva, construir o registro nas palavras de Ostetto (2001) não é apenas 

“contar o que aconteceu”, mas buscar compreender e aprender com o vivido. Afirmações que 

ganham relevância a partir do exposto por Marina e Ana, quando registram a descrição de 

uma atividade: 

 

Iniciamos pedindo que cada um relatassem sobre o que acharam de mais 

significativos no filme e após fomos fazendo alguns questionamentos, como era a 

turma? Como estavam no final? O que houve para acontecer essa mudança? Como 

usavam os diários? E que diferentes culturas foi possível reconhecer no filme? 

Marina e Ana 

 

Por meio do registro das perguntas sobre o filme, as professoras em formação 

puderam, acredito, (re)pensar a ação pedagógica, se as perguntas foram adequadas, se os 

objetivos foram alcançados e qual a repercussão no grupo de alunos. Como bem expressa 

Warschauer (1993: p.35), “[..] neste momento, o professor toma uma distância de seus atos e 

da realidade da sala de aula, de forma a distinguir-se do vivido para olhá-lo de uma forma 

particular”. Sendo assim, o registro consiste em um (re)pensar sobre a ação pedagógica com 

caráter avaliativo.  

Ao construir o registro reflexivo, as professoras em formação também aproximam 

a orientadora do estágio de sua prática, principalmente quando narram as atividades com 

detalhes, ilustrando a prática educativa e as posturas assumidas diante de cada situação. Na 

escrita de Amanda e Carla, a participação da orientadora é ainda mais efetiva, pois além da 

professora fazer a leitura do material escrito e conhecer um pouco mais do cotidiano em que 

as estagiárias estão inseridas, ela ainda estabelece um diálogo com as mesmas dentro do 

próprio texto, encaminhando algumas questões para a problematização, tal como é 

evidenciado abaixo. 

 

Outra atividade que teve destaque no dia de hoje foi à construção do texto Uma 

visita inesperada, através da visualização da imagem.  Nessa, tivemos que selecionar 

algumas ideias para conseguirmos construir o texto com mais clareza e percebemos 

que o texto ficou bem desenvolvido. Esses momentos são importantes para o grupo 

perceber que precisamos fazer escolhas e respeitar as ideias dos demais colegas. 

Que bom que consideraram a atividade interessante. Apenas peço que pensem 

sobre se a construção de histórias por meio de imagens não deixa a produção 

um tanto que limitada.
15

 Amanda e Carla. 

 

                                                           
15

 Em negrito estão as palavras da orientadora de estágio. Característica apresentada por apenas uma dupla de 

estagiárias, porém bastante significativa por representar a participação da professora de maneira efetiva através 

do diálogo no material. 
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O expresso acima contribui para pensarmos sobre a participação da professora 

orientadora a partir da escrita, aqui ela lança uma problematização que poderia ter sido 

“perdida” caso não fosse registrada, já que na multiplicidade do cotidiano, várias questões 

podem ser desprivilegiadas no diálogo oral, nos encontros de orientação, uma vez que são 

encontros breves, não ultrapassando 60 minutos, em sua maioria. Na escrita, a compreensão 

da orientadora é facilitada pela descrição das atividades, pois elas aparecem de forma 

detalhada, possibilitando que a professora tenha uma dimensão mais ampla do acontecido, 

permitindo intervenções nos acontecimentos mais simples.  

Ao escreverem sobre suas posturas frente às atividades realizadas, as estagiárias 

além de aproximar a orientadora de seu trabalho, também aproximam a si próprias, pensando 

sobre as escolhas que fizeram, trazendo a ilustração do vivido na sala de aula. Na escrita sobre 

a prática, as professoras em formação ampliam a compreensão sobre suas ações, percebendo o 

movimento da sala de aula, da turma (OSTETTO, 2001), refletindo sobre o que é preciso 

melhorar, dar mais atenção e até mesmo sobre a ampliação do que “deu certo”. 

Nesse sentido, registram e dão destaque as atividades que “deram certo”, postura 

que pode auxiliar a pensar sobre a turma e também sobre suas próximas aulas, pois com esses 

subsídios além de avaliar o trabalho podem também projetar as próximas ações. O registro das 

atividades de sucesso é recorrente nas escritas dos sujeitos da pesquisa, como é o caso citado 

por Maria: 

 

Então que comecei a brincadeira dizendo: agora quero que 6 alunos venham aqui na 

frente. Mais do que prontamente haviam 8 alunos na frente, então os deixei lá. E 

comecei a falar se tenho 8 balões, ai peguei a minha lapiseira de ponta fina e tirar 3 

balões, furei os balões, foi um pulo só e muitos risos, com quantos balões eu fico. E 

todos me disseram: entre risos, fica com 5 balões tia. Assim desenvolvi esta 

atividade, que me pareceu muito boa e até um aluno me disse: tia depois desta aula 

de subtração, com os balões, não vou esquecer mais como se faz as contas. Maria 

 

Quando a estagiária descreve com detalhes a atividade bem sucedida, que teve 

repercussão positiva na turma, ela abre a possibilidade de análise, refletindo sobre o que pode 

ser qualificado e o que pode ser mantido, levando em consideração a participação da turma, 

como no registro acima, no qual Maria relata uma metodologia que “dá certo” para a turma. 

Através da escrita as estagiárias, como aponta Warschauer (2001), podem conhecer mais e 

elaborar com maior clareza suas concepções e compreensões sobre a docência. 

As interlocuções, teórico-práticas tecidas até o momento permitem compreender 

de que maneira a prática de escrita reflexiva pode contribuir com a formação de professores, 

principalmente em relação ao modo descritivo presente no registro. Destaco ainda, o caráter 
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de permanência da escrita, o qual possibilita o (re)pensar da docência, nas palavras de 

Warschauer (2001, p. 188) “a escrita, diferentemente da vivência, não se esgota no momento 

de sua realização, mas é infinita.” Já que é possível revisitá-la sempre que necessário indo 

além do tempo presente.  

O registo possibilita ainda, o revisitar das práticas pedagógicas sempre que 

necessário, para que possam ser reutilizadas e reelaboradas tanto na turma quanto no decorrer 

da profissão. Sendo assim, no subtítulo a seguir proponho discussões a respeito das 

contribuições da escrita reflexiva enquanto instrumento que possibilita o planejamento e a 

avaliação através da interlocução com os fragmentos dos registros escritos pelos sujeitos de 

pesquisa. 

 

5.2.2 Planejamento a partir do registro, elementos para a reflexão e para a ação  

 

Nesta data a professora regente ficou responsável por aplicar o planejamento, mas 

como não consegui realizar todas as atividades previstas para o dia anterior sugeri 

que seguíssemos com as atividades. Propus esta saída com o intuito de não quebrar 

com o trabalho que tenho desenvolvido na turma, a professora aceitou e juntas 

aplicamos as atividades. Marcela  

 

O planejamento e a avaliação do fazer pedagógico são questões indispensáveis ao 

professor, e que por sua vez necessitam de estudo e reflexão. Acredito que escrever sobre a 

prática possibilita diversas reflexões que envolvem o fazer docente, neste artigo, 

problematizadas a partir do registro reflexivo e de seu caráter descritivo, o qual permite o 

aprendizado por parte das estagiárias principalmente em relação ao planejamento. Sendo 

assim, as discussões realizadas até aqui permitem pensar que o registro contribui para as duas 

ações pedagógicas supracitadas, principalmente a partir da escrita chamada descritiva, a qual 

traz elementos que subsidiam esse fazer.  

Ao descrever os momentos de adaptação das atividades como visto na citação que 

inaugura este momento do artigo, as professoras em formação estão também construindo a 

avaliação e o planejamento das práticas educativas, questões que envolvem a participação e a 

repercussão das atividades perante a turma, pois, em algumas vezes, elas registram as palavras 

ou as reações dos alunos frente a uma determinada atividade. Nesse sentido, Luciana Ostetto 

diz que “Como instrumento de trabalho, o registro vem associado ao planejamento e à 

avaliação.” (2001, p.23), afirmação que consiste no argumento aberto à discussão neste 

subtítulo.  
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O registro escrito ainda tem como característica a permanência ao longo do 

tempo, ou seja, ele se constitui em aprendizado que fica na memória através da reflexão 

escrita, e também possibilita a consulta quando necessário, já que está documentado. Esse 

caráter de durabilidade proporcionado pela escrita (MARQUES, 2011), contribui para uma 

repercussão em longo prazo das reflexões, indo ao encontro do proposto por Warschauer 

(1993) sobre refletir: 

 

Este “ter presente” o já acontecido e de especial importância na transformação do 

agir, pois oferece o conhecimento de situações arquivadas na memória, capacitando 

o sujeito a uma resposta mais profunda, mais integradora e mais amadurecida, 

porque menos ingênua e mais experiente, de quem já aprendeu com a experiência. 

Refletir sobre o passado (e sobre o presente) é avaliar as próprias ações, o que 

auxilia na construção do novo. E o novo é a indicação do futuro. É o planejamento. 

(p. 62-63). 

 

A descrição trás consigo os detalhes do vivido, permitindo que a análise e a 

compreensão sejam mais aprofundadas, já que levarão em consideração diversos fatores 

narrados. Questões que ainda segundo a mesma autora, enriquecem a atividade profissional 

dando mais segurança ao docente e permitindo o recriar de sua prática.  No registro a seguir é 

possível ver esse movimento de análise sobre o vivido, no qual as estagiárias escrevem sobre 

a alteração no planejamento: 

 

 Como tivemos que adaptar o planejamento no momento do texto, algumas 

atividades não conseguimos concluir como o caça-palavras e o cartaz com os bairros 

da cidade. Essas atividades serão realizadas nos próximos planejamentos. Marina e 

Ana 

 

Ao escrever sobre a adaptação do planejamento, justificando a alteração nas 

atividades que agora ficarão para outro dia, as estagiárias podem refletir sobre a quantidade de 

atividades dentro do planejamento, sobre o tempo que dedicam a elas, pensamentos que 

avaliam o acontecido e as permitem projetar o futuro na sala de aula. Esse movimento de 

registrar e de pensar sobre as atividades, também leva em consideração os tempos da escola e 

sua organização, como pode ser visto nas palavras de Maria: 

 

Bem como dito antes, não consegui mais dar o planejado para a aula deste dia, 

principalmente após a vinda do recreio, e fizemos alguns exercícios do livro de 

português e após isso entregamos as lembranças de Páscoa, eu a professora regente 

saímos com eles para a saída da escola, onde os pais os esperavam. 
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Refletindo sobre as atividades realizadas, as professoras em formação aprendem a 

conhecer mais a turma, seus interesses, limites e peculiaridades. Questões que quando 

registradas são colocadas em um espaço de estranhamento e reflexão Warschauer (1993), 

como é o caso expresso por Maria, no qual ela escreve sobre “não conseguir dar o planejado”, 

pensando em outras possibilidades como a utilização do livro de português, vivência esta que 

ensina a estagiária, por exemplo, que nenhum planejamento é fechado e não flexível. Neste 

mesmo registro Maria expõe seu entendimento sobre a aula, demonstrando maior 

tranquilidade com a alteração do planejamento: 

 

Apesar de não conseguir desenvolver o meu planejamento neste dia, posso dizer que 

aprendi muito e conheci melhor alguns alunos, pois consegui conversar com eles 

sem ter que me preocupar em dar matéria, exercícios e fazer leituras, não que os 

meus planejamentos sejam só isso, mas foi um momento ímpar, muito diferente do 

que eu esperava, posso dizer que eu gostei muito. Maria 

 

Com o tempo e com a prática de escrita já incorporada em seu fazer, as estagiárias 

foram sentindo-se mais autorizadas a refletir, indo além da descrição dos fatos ocorridos, 

analisando-os e aprendendo com eles. Aprendizagens sobre o cotidiano, sobre os alunos, 

sobre ser professora e estar na escola, como expressa Maria em seu registro, trazendo o 

entendimento sobre o planejamento, que a partir de Warschauer (2001) vai sendo qualificado 

e elaborado com maior clareza através da reflexão escrita. 

Esse movimento de qualificação e elaboração de compreensões sobre a docência 

proposto pela autora citada, também foi possível observar quando as estagiárias escrevem 

sobre as alterações feitas no planejamento, seja por necessidade de organização da escola, ou 

por uma percepção delas sobre a turma e a atividade escolhida. Como podemos ver nas 

palavras de Marcela “Já me sinto completamente segura ao planejar, consigo ter ideia das 

atividades que serão bem aceitas e aquelas que não chamam muita atenção do grupo”. 

Assim, o planejamento pode ser entendido como processo, construído a partir de 

intencionalidades e percepções sobre o próprio trabalho, sobre a escola e principalmente em 

consonância com a turma. Neste sentido, torno a afirmar que o registro escrito contribui para 

o planejamento, pois quando dedicamos um tempo a pensar sobre a prática realizada, estamos 

também refletindo e fazendo uma espécie de balanço das atividades, das propostas e das 

posturas para com os alunos. Questões como estas, contribuem para o planejar e o 

(re)planejar, a partir dos conhecimentos e experiências que vamos agregando ao repertório de 

vivências, qualificando cada vez mais o fazer docente, construindo um trabalho coerente e de 

acordo com as necessidades do grupo. 
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A partir da interação com o material dos sujeitos da pesquisa, torna-se evidente a 

contribuição que a escrita reflexiva possui para a formação de professores, aqui discutida por 

meio da avaliação e do planejamento. Porém, a questão acerca das possibilidades e limitações 

do registro enquanto descrição ainda é latente.  Assim me pergunto qual a relevância da 

descrição para o registro? 

Pensando acerca desta interrogação, reitero o argumento que venho construindo 

no rastro de Warschauer (1993, 2001) e Ostetto (2001), ou seja, a descrição traz para a escrita, 

elementos sobre cada uma das atividades, possibilitando que as estagiárias pensem como 

aconteceu cada uma, que material foi utilizado, qual a sensação da turma, etc. detalhes 

fecundos para a reflexão. A descrição constitui-se em alimento para o registro reflexivo, 

oferecendo subsídios para pensar sobre a própria prática, avaliando o trabalho e projetando os 

próximos passos a serem planejados.  

 

5.2.3 Considerações finais 

 

Ao final desta escrita, algumas reflexões ainda são necessárias, pensamentos sobre 

as construções feitas ao longo do artigo e em que ele contribui para pensar sobre a escrita 

reflexiva na formação de professores. Questões que foram sendo debatidas e entrelaçadas às 

escritas dos sujeitos, experiências que ganharam respaldo dos autores e buscaram elaborar 

saberes para a docência. Assim, volto então aos questionamentos iniciais, pois foram eles que 

orientaram as discussões feitas até aqui. Sendo assim, quais compreensões sobre o registro 

reflexivo são apresentadas nas escritas dos sujeitos?  

Ao construir os registros, as professoras em formação não utilizam um único 

formato, cada sujeito que registra encontra uma forma peculiar para fazê-lo, de acordo com 

suas compreensões. Contudo algumas questões comuns são observáveis, como é o caso do 

artifício da descrição dos fatos, o qual traz para a escrita diversos elementos de cada atividade 

realizada nas aulas, abordagem que, compreendo, vem ser complementar á reflexão, já que, 

segundo as teorizações feitas, o registro reflexivo é composto por aspectos descritivos e 

analíticos.  

Sobre o caráter descritivo, recorrente na construção da escrita, me pergunto: 

descrever as atividades contribui para o processo de reflexão escrita?  A descrição das 

atividades temática abordada neste artigo proporciona elementos para a reflexão, constitui-se 

em alimento para o registro reflexivo, oferecendo subsídios para que as professoras em 
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formação pensem sobre a própria prática. Nesse sentido, a escrita sobre a prática e seu caráter 

descritivo contribui também para o planejamento e a avaliação processual do trabalho 

docente, como vimos no segundo subtítulo deste artigo. Destaco ainda, o caráter de 

permanência da escrita, o qual possibilita o (re)pensar da docência, já que é possível revisitá-

la sempre que necessário indo além do tempo presente. 

As interlocuções teóricas construídas neste artigo permitem compreender de que 

maneira a prática de escrita pode contribuir com a formação docente, especialmente no que 

diz respeito à qualificação contínua da prática docente. Contudo, entendo que ainda se façam 

necessários alguns avanços para que a escrita reflexiva se torne cada vez mais presente no 

cotidiano dos professores, já que esta se caracteriza enquanto temática importante para a 

formação docente. Destaco os avanços, pois ao fim de cada escrita existem novas aberturas 

para outras possibilidades, ou seja, esta discussão não se encerra aqui, ela apenas vai se 

consolidando a cada interlocução, apontando o que é possível dizer até momento e o que 

ainda necessita avançar. 

Sobre os avanços que ainda podem se feitos, penso que é relevante construir 

maior clareza e aprofundamento sobre a prática reflexiva e a possibilidade de aliá-la à  escrita 

dentro dos espaços de formação docente, para que essa prática  - aqui entendida enquanto 

potente -  seja difundida por esses espaços, possibilitando que as professoras em formação 

aprendam sobre a escrita reflexiva e suas contribuições, podendo assim incorporá-las em seu 

fazer.  

Enfim, espero que as construções e debates promovidos neste artigo possam 

contribuir para pensar sobre as potencialidades de escrever sobre a prática docente, ferramenta 

esta que possibilita as professoras em formação a reflexão e a qualificação do trabalho de 

maneira contínua. Potencialidade aqui aliada à escrita devido ao seu caráter de permanência, 

de organização, possibilitados pelas características desta linguagem, qual seja, a escrita 

reflexiva. 
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5.3 O registro dos sentimentos e das percepções das professoras em formação, 

movimentos de autoria e compreensão. 

 

Ana Paula Gonçalves Fioravante 

Vanise dos Santos Gomes 

Artigo será submetido à revista Educação, Teoria e Prática UNESP/SP 

 

Resumo: O artigo tece discussões acerca dos resultados de uma pesquisa em nível de 

mestrado, a qual tem como temática a escrita reflexiva na formação inicial de professores. O 

estudo foi realizado junto a um grupo de estagiárias do curso de Pedagogia, as quais cursaram 

a disciplina de Estágio obrigatório no ano letivo de 2012, produzindo os dados da pesquisa, 

que são os registros reflexivos construídos no momento do estágio. Cabe salientar que a 

metodologia é qualitativa e a análise dos dados se deu a partir da análise textual discursiva - 

ATD, cunhada por Moraes e Galiazzi. O objetivo deste texto é discutir sobre as possíveis 

contribuições da escrita reflexiva a partir da experiência dos sujeitos da pesquisa, sendo assim 

as discussões são apresentadas em dois momentos, (1) teorizações sobre percepções e 

sentimentos que compõem o registro, (2) discussões sobre as compreensões possibilitadas no 

registro. As problematizações feitas estão fundamentadas a partir da contribuição de autores 

como Warschauer, Ostetto e Contreras. A partir das discussões realizadas, conclui-se que o 

registro reflexivo contribui também com a autoria da própria prática e com a construção de 

um repertório de experiências, ambos possibilitados pelo registro dos sentimentos e das 

percepções. 

 

Palavras-chave: escrita reflexiva – sentimentos – professoras em formação. 

 

Abstract: The article presents a discussion on the results of a research master's degree level , 

which has as its theme reflective writing in initial teacher education . The study was carried 

out among a group of trainees of pedagogy students , who attended the Internship discipline 

required in academic year 2012 , producing the survey data , which are reflective records 

constructed at the time of the internship. It should be emphasized that the methodology is 

qualitative and data analysis was performed based on the discursive textual analysis - ATD , 

coined by Moraes and Galiazzi . The aim of this paper is to discuss the possible contributions 

of reflective writing from the experience of the subjects , so the discussions are presented in 

two stages , ( 1 ) theorizing about perceptions and feelings that make up the record , ( 2 ) 

discussions understandings enabled in the registry . The problematizations made are 
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substantiated from the contribution of authors as Warschauer , Ostetto and Contreras . From 

the discussions , it was concluded that reflective record also helps with the author 's own 

practice and building a repertoire of experiences , both made possible by the record of 

feelings and perceptions. 

 

Keywords: Reflective writing - feelings - teachers in training. 

 

A profissão docente está pautada por relações humanas, ela é feita de gente! Por 

isso quando os registros das práticas docentes são construídos, não falta a presença dos 

sentimentos e das percepções de quem os escreve. Vivências experimentadas no universo da 

escola e que são suficientemente significativas para se transformarem em reflexões. Este 

registro sobre tais sentimentos e percepções do cotidiano é recorrente, e neste caso necessita 

de olhar atento para compreender porque ocorrem e quais suas implicações para a formação 

inicial de professores.  

As discussões sobre escrita reflexiva, aqui apresentadas, são derivadas de pesquisa 

de mestrado, as quais se tornam relevantes à área da educação, principalmente para a 

formação de professores, pois apresentam um olhar para as possíveis contribuições que tal 

atividade possa proporcionar à professoras em formação. Assim, a partir de uma interlocução 

teórico-prática, busco avançar no debate sobre a escrita reflexiva, como ela acontece em um 

determinado contexto e principalmente se é potente ao fazer pedagógico.  

Para elaborar este artigo e travar a discussão citada acima, algumas perguntas se 

fazem importantes: O sentimento de autoria está presente no ato de registrar a prática 

educativa? Registrar os sentimentos e as percepções referentes ao estágio contribui para a 

reflexão escrita? Essas questões provocam a pensar sobre a organização da escrita reflexiva 

através do registro e as contribuições dela na constituição de quem a utiliza, neste caso para as 

professoras em formação. 

Para responder as perguntas, busco a interlocução entre as escritas de estagiárias e 

contribuições de autores. Tais estagiárias, tratadas no artigo também como professoras em 

formação, caracterizam-se em sujeitos da pesquisa
16

, um grupo de seis egressas do curso de 

Pedagogia, as quais foram solicitadas a registrar reflexivamente suas práticas dentro do 

universo escolar, enquanto professoras em formação, no momento do estágio obrigatório, 

                                                           
16

 Importante destacar que neste trabalho os nomes apresentados são fictícios e escolhidos em acordo com os 

sujeitos da pesquisa. 
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mais especificamente na disciplina de estágio dos anos iniciais do Ensino Fundamental, lotada 

no oitavo semestre do curso.  

Vale salientar que na elaboração dos dados empíricos, alguns sujeitos estavam 

organizados em duas duplas e outros individualmente, compondo um total de quatro grupos 

de registros reflexivos, elaborados a partir das escolhas feitas pelas estagiárias sobre o que e 

de que forma registrar, narrando sobre os desafios e experiências dentro da escola no universo 

do estágio. 

Através da contribuição dos sujeitos da pesquisa, busquei respostas para as 

perguntas lançadas anteriormente, bem como para os processos da pesquisa aqui narrada. Para 

isso foram analisadas as escritas construídas diariamente pelas estagiárias ao longo do 

processo de estágio, sendo contabilizadas oitenta e seis produções que têm como foco o 

registro das vivências realizadas em sala de aula. Os chamados registros reflexivos, material 

construído com o objetivo de avaliar parcialmente a disciplina de Estágio dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, caracterizando-se enquanto corpus de análise
17

 desta pesquisa. 

A metodologia escolhida para respaldar a análise dos dados foi a chamada Análise 

Textual Discursiva – ATD, cunhada por Moraes e Galiazzi (2007). Esta metodologia está 

organizada em três procedimentos básicos: unitarização, categorização e construção de 

metatextos
18

. Uma das categorias emergentes do processo de análise dos dados compõe o 

artigo em questão e tem por título “Escrita sobre os sentimentos e percepções, caminhos para 

a compreensão”. Sendo assim, nas páginas seguintes trago os diálogos construídos junto às 

palavras dos sujeitos da pesquisa e às interações tecidas junto aos teóricos escolhidos para 

respaldar a pesquisa.  

As discussões que emergiram da categoria mencionada e que são problematizadas 

ao longo deste texto, envolvem as potencialidades de registrar os sentimentos e percepções 

sobre o estágio e a turma de alunos. Para aprofundar essas discussões, busco aliar as propostas 

sobre escrita reflexiva de Ostetto (2001), Warschauer (2001) e Contreras (2012), às 

interlocuções com os dados empíricos, ou seja, os registros reflexivos. Dados, estes, 

                                                           
17

 Os registros reflexivos tornaram-se corpus de análise posteriormente a sua construção, ou seja, não foram 

elaborados com o objetivo de serem materiais de análise, caracterizavam-se inicialmente como solicitação do 

curso de pedagogia do registro diário das práticas educativas durante o estágio, material elaborado de acordo 

com as orientações de cada orientador, porém possuindo mesma estrutura de narrar e refletir. O olhar e a 

vinculação aos objetivos da pesquisa foram dados pela pesquisadora. 

 
18

 Unitarização: examinar e fragmentar os textos para chegar às unidades de significado; Categorização: construir 

relações entre as unidades, classificando-as e resultando em sistemas de categorias; Metatextos: textos 

construídos para comunicar a compreensão e a combinação dos elementos anteriores. Para maiores 

aprofundamentos ver Moraes e Galiazzi (2007). 
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resultantes das questões que foram registradas pelas estagiárias, ou seja, suas percepções 

sobre determinados acontecimentos, além dos sentimentos experimentados ao longo do 

estágio. Questões que de alguma forma marcaram ou chamaram a atenção desses sujeitos, 

pois escolheram registrá-las, uma escolha que certamente não se deu ao acaso. 

A partir da análise do material das estagiárias e das contribuições dos autores, o 

argumento que esta escrita defende é que a reflexão ganha espaço no registro construído pelas 

estagiárias, aqui entendidos também como escrita reflexiva. Reflexão que permite 

aprendizagens, como a construção da autoria Warschauer (2001) dessas professoras em 

formação, por meio da escrita sobre as aulas realizadas, e como também a elaboração de um 

repertório de expectativas Contreras (2012), através da compreensão do vivido e da 

(re)significação do planejado. 

 Contribuindo com esses argumentos, vale destacar também que o registro é 

revelação da inteireza de quem o escreve, como diz Ostetto (2001), cabeça e coração, pois é 

importante resgatar a emoção, o que sentimos enquanto educador e que está para além de 

atividades técnicas e burocráticas. Nesta perspectiva, ainda como nos diz Ostetto (2001: p.20) 

“o registro humaniza o educador, colocando-o de frente com suas incertezas, dúvidas, limites, 

erros, contribuindo para o seu auto-conhecimento”, conhecimento que ensina sobre quem 

somos e quem nos fazemos cotidianamente junto à turma de alunos.  

 Para dar conta do proposto, o artigo está organizado em três momentos, a saber 

(1) teorizações a respeito das percepções e sentimentos que compõem o registro, os quais 

podem ser entendidos como expressão de autoria sobre a prática docente; (2) discussões sobre 

as compreensões possibilitadas no registro, as quais contribuem para a construção de um 

repertório de experiências, e por fim as considerações finais que expressam as possíveis 

contribuições e aprendizagens sobre a escrita e o registro no universo do estágio. 

 

5.3.1 Percepções e sentimentos que compõem o registro, expressões de autoria sobre a 

prática docente. 

 

Ao escrever sobre a prática docente as professoras em formação, sujeitos da 

pesquisa aqui apresentada, escolhem expressar no registro suas percepções e sentimentos 

referentes às experiências na sala de aula, sejam alusivas às atividades, as organizações, sejam 

sobre as relações estabelecidas com a turma e com a escola. Sobre essa escolha me pergunto, 

seria a escrita sobre os sentimentos e percepções, expressão da autoria das estagiárias? Penso 
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isso, pois ao registrarem essas questões percebo que elas se colocam no texto, dizendo o que 

pensam, o que sentem e por vezes expõem suas opiniões sobre determinada situação.  

Tais percepções caracterizam-se enquanto observações que as estagiárias vão se 

autorizando a fazer a cada dia em sua escrita, em relação às aprendizagens dos alunos, sobre 

suas preferências e características, mas principalmente em relação à organização da turma e 

sobre a repercussão das atividades, questões que implicam diretamente no trabalho delas. 

Dessa forma, quando expressam na escrita o que percebem, ganham intimidade com a 

atividade de escrita, expressando o que lhes é significativo e o que pensam sobre determinado 

fato. Afirmações como essas têm relevância quando são ilustradas pelas palavras dos sujeitos, 

como na citação a seguir: 

 

Estou percebendo que com estas brincadeiras e também com as histórias que eles 

tem escrito que o vocabulário deles tem aumentado, ainda trocam algumas letras ou 

esquecem de outras, mas já sabem a construção, o som e muitas vezes preguntam se 

a palavra é com “s”, “x”, “lh' e outras. Maria 

 

Ao escrever sobre a percepção que teve em relação ao aumento do vocabulário 

das crianças, Maria vai também se mostrando na escrita, as questões a que está atenta em sala 

de aula, o que certa situação a fez pensar. Dessa forma, vai aos poucos aumentando a 

compreensão da própria prática Ostetto (2001), entendendo de que maneira a turma reage às 

atividades, vai percebendo o grupo e a si mesma como educadora, aprendendo com as 

relações estabelecidas. Neste mesmo sentido, está a percepção de Marcela sobre a atenção das 

crianças quando diz que “Na hora de fazer a folhinha percebi que a atenção de algumas 

crianças dura muito pouco, eles se dispersam por qualquer motivo.”, ao escrever sobre essa 

percepção, a estagiária está também pesando sobre a realização de outras atividades, tendo a 

possibilidade de alterar o que foi planejado.  

O olhar observador das estagiárias em ambos os registros, possibilita que elas 

pensem possibilidades, criem caminhos para o processo educativo, colocando-se assim como 

autoras da própria prática, pois “Apropriar-se das experiências vividas através da escrita, 

transmitindo-as a outros, evocando argumentações e emoções favorece, portanto, a construção 

da autoria, isto é, da autoridade sobre si.”  Warschauer (2001: p.191), assim as professoras em 

formação assumem a autoria do processo educativo, bem como a autoria sobre a escrita de sua 

prática, pois se assumem dentro dela narrando experiências exclusivas de cada uma. 

As percepções registradas pelas professoras em formação, por vezes inauguram 

reflexões indispensáveis ao campo do saber em que estão inseridas, solicitando delas que 

assumam a autoria de seu fazer, como podemos observar no registro de Marina e Ana: “Ainda 
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que, o grupo é de jovens entre 16 a 18 anos e percebemos uma infantilização referente ao 

mesmo. Uma das educandas ao se referir as professoras em momentos chama de tia, outros 

pelo nome.”, Pensar sobre a infantilização dos alunos e das práticas na educação de jovens e 

adultos é importante, discussão assumida pelas estagiárias ao registrarem essa percepção. 

Quando escrevem e pensam sobre tal situação elas também podem refletir sobre suas 

concepções enquanto educadoras e sobre a organização de seu trabalho, para buscar 

compreender de que forma esse acontecimento pode ser superado.  

Reflexões sobre o próprio trabalho, possibilitadas pelo registro das percepções 

também fazem parte das palavras de Maria, que, ao pensar sobre uma atividade de seu 

planejamento; afirma: “Percebi que os alunos se perderam um pouco e não entenderam muito 

bem a proposta do exercício, mas após algumas intervenções acredito que eles conseguiram 

entender o objetivo da atividade.” Neste caso ao dizer que os alunos não compreenderam, a 

professora em formação pode assumir a limitação de sua proposta, aprendendo seu fazer, 

agregando conhecimentos sobre a turma e assim ampliando a compreensão da própria prática 

como aponta Ostetto (2001). Postura como a assumida por Maria, pode ser observada também 

nas palavras de Amanda e Carla que registram sua insegurança diante da dispersão dos 

alunos: 

 

Percebemos também que algumas crianças em alguns momentos ficam dispersas em 

determinadas atividades e mesmo que isso nos transmita uma certa insegurança em 

relação a prática docente, sabemos que isso é normal e que nem todas as crianças 

estarão sempre satisfeita. Nós também não estamos sempre satisfeitas, certo? 

Além disso, a distração das crianças pode não significar insatisfação, mas 

apenas momentos em que desejam prestar a atenção em outras coisas
19

.  

 

Quando notam questões como as supracitadas, as professoras em formação 

expressam no registro seus limites e construções enquanto profissionais, assumindo-se 

humanas na escrita de questões que ainda precisam “dar conta”, o que segundo Ostetto (2001) 

contribui para o seu auto-conhecimento. Sendo assim, conhecer-se enquanto docentes auxilia 

a prática da mesma forma que conhecer a turma e refletir sobre os aspectos teóricos, pois esta 

é uma profissão que não se limita a apenas aplicação de habilidades, como já dito antes é uma 

profissão feita de gente. Tal cenário me permite pensar sobre as palavras de Cecília 

Warschauer, quando diz que:  

  

                                                           
19

 As palavras grifadas correspondem à intervenção escrita que a orientadora realiza, uma prática de diálogo 

utilizada exclusivamente por essa professora. 
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A profissão docente, por se basear na relação entre as pessoas, é permeada pelos 

afetos, pela simpatia/antipatia que acompanham as relações. Ser profissional da 

educação significa experimentar sentimentos. A tentativa de refletir sobre eles, falar 

ou até mesmo escrever pode ajudar. (2001: p.190) 

 

Assim como escreve a autora, as professoras em formação também experimentam 

sentimentos no cotidiano de seu fazer, refletindo sobre eles e buscando com a contribuição da 

escrita as possíveis compreensões sobre a profissão. Construções como esta, fazem dessas 

professoras em formação autoras da própria prática e realizadoras de suas próprias ideias e 

concepções. Destaco ainda que, a partir dos sentimentos e das percepções, as professoras em 

formação colocam-se no texto, expressado o que o momento do estágio lhes provoca. 

Escrevem e assim encontram ao longo da escrita os caminhos para as compreensões, se 

constituindo mais uma vez enquanto autoras no decorrer da prática de escrita. 

Em relação aos sentimentos que são apresentados na escrita das professoras em 

formação, é importante dizer que eles se caracterizam de diversas formas, sejam sobre o que 

uma atividade provocou nas estagiárias, sobre as surpresas proporcionadas pelos alunos, ou a 

sensação de acolhimento na turma. O que todos os sentimentos escritos têm em comum é que 

expressam principalmente o que sentem as estagiárias no processo de se constituir professoras 

durante o estágio. Um exemplo do registro das sensações pode ser visto no fragmento de 

Maria quando diz que:  

 

Estou me sentido muito bem na sala, acho que fui bem aceita, tanto os alunos como 

a professora regente, que está sempre na volta vendo se preciso de alguma coisa são 

muito queridos e me fazem sentir aceita no meio deles. Mais uma vez a tarde foi 

tranquila. 

 

Quando expressa que foi bem aceita, Maria coloca-se na escrita dizendo do 

sentimento experimentado e mescla sua tranquilidade profissional a satisfação pessoal de ser 

acolhida. Nesta perspectiva, Warschauer (2001: p.186) no diz que “A escrita no diário é 

também integradora, pois alia seu caráter pessoal à referência ao trabalho profissional, 

favorecendo a integração das dimensões pessoais e profissionais do professor.”, o que em meu 

entendimento favorece a autonomia das professoras em formação, já que ao refletirem sobre o 

que sentem e pensam no universo do estágio podem construir ideias e concepções para o 

processo educativo. Essa referência aos sentimentos também compõe a escrita de Marcela: 

 

Os grandes receios de estagiar nos anos iniciais deram lugar a um sentimento de 

professora, de dever cumprido de alegria e satisfação ao ver aqueles olhinhos 

brilhando diante de uma descoberta, de ver aqueles sorrisos largos ao 

compreenderem uma piada, com toda certeza ficaram na memória. 
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Neste fragmento, é possível observar a alusão que a estagiária faz a um 

sentimento de satisfação, que através de suas palavras remete a uma conquista durante o 

estágio. Assim, quando expressam o que sentem as estagiárias revelam sua inteireza, cabeça e 

coração como já mencionado a partir das contribuições de Ostetto (2001), pois é válido 

resgatarmos os sentimentos enquanto educadores, principalmente os que estão para além de 

atividades apenas técnicas e burocráticas.  

Ao escreverem sobre o que sentiram no decorrer das práticas educativas, as 

professoras em formação têm a possibilidade de (re)significar os sentimentos por meio do 

estranhamento e distanciamento favorecidos pela escrita, já que ao colocá-los no papel 

pensam sobre eles e os organizam. Registrando um sentimento de insegurança, por exemplo, 

as professoras em formação podem refletir sobre o que provoca essa sensação e o que pode 

ser feito para superá-la. Questão que podemos ver nas palavras escritas por Amanda e Carla 

quando registram o sentimento sobre a falta dos alunos “Ficamos um pouco tristes porque 

quase a metade da turma faltou, porém as crianças que estavam presentes nos transmitiram 

motivação e alegria.”. Registro de sentimentos ilustrado também nas palavras de Marcela:  

 

Após as observações dos demais mapas, as crianças tinham como tarefa 

confeccionar um mapa, me surpreendi com as noções de espaço e lateralidade que 

alguns alunos possuíam. 

 

  

Escrever acerca do sentimento de surpresa sobre a atividade pode contribuir para 

os próximos planejamentos, pois quando a estagiária se surpreende demonstra que não 

esperava tal conhecimento nesse aspecto por parte dos alunos, utilizando este artifício para 

elaborar novas possibilidades e desafios à turma.  Posturas como esta são possibilitadas pela 

compreensão da própria prática e pelo auto-conhecimento sugerido pelas autoras, construções 

feitas ao longo da prática e que contribuem para a qualificação dessas profissionais. 

Enfim, a partir dos sentimentos e das percepções, as professoras em formação 

colocam-se no texto, expressando o que o momento do estágio lhes provoca. Por meio das 

contribuições de Warschauer (2001) e Ostetto (2001) é possível dizer que ao escrever as 

estagiárias encontram caminhos para as suas compreensões, se constituindo enquanto autoras 

no decorrer da prática e da escrita. Tais compreensões construídas pelas estagiárias por meio 

da escrita dos registos e que possibilita novos saberes ao longo do estágio, serão apresentadas 

e discutidas nas páginas seguintes. 
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5.3.2 As compreensões possibilitadas no registro, construção de um repertório de 

experiências 

 

Como foi discutido no subtítulo anterior, através do registro escrito construído 

pelas estagiárias, algumas compreensões são possibilitadas ao longo do processo de estágio. 

Sobre essa afirmação, o argumento defendido é que os sentimentos e as percepções quando 

registrados impulsionam e contribuem para a construção dessas compreensões, entendidas 

aqui como importantes para a docência. Atividade esta que ganha destaque com o registro da 

prática através do estranhamento e da crítica sobre o próprio trabalho, através da reflexão. 

Nesse sentido, argumento ainda sobre as possíveis contribuições do registro dos 

sentimentos e percepções para a escrita, pois compreendo que quando as estagiárias escrevem 

sobre algo que vem de si mesmas – sentimentos e percepções - elas encontram maior 

propriedade, pois viveram a experiência, construindo assim um saber significativo, para o 

qual assumem a autoria como indica Warschauer (2001). As compreensões que são 

possibilitadas pelo registro dos sentimentos e percepções realizados cotidianamente, dizem 

respeito as mais variadas questões, como por exemplo, ser professora, sobre o momento do 

estágio e também sobre as atividades realizadas. Exemplo dessas compreensões pode ser visto 

a seguir: 

 

Como profissionais docentes, devemos estar preparadas para o inesperado e 

refletindo a nossa formação constantemente. Assim, estaremos nos constituindo e 

construindo nossas próprias concepções e atitudes. Amanda e Carla 

 

Em suas palavras as professoras em formação assumem que é importante estarem 

preparadas para o inesperado a partir da reflexão, aprendizagens como estas são construídas 

com a turma diariamente e vão além de apenas atividades técnicas. As compreensões são um 

passo a mais na autoria da própria prática, o que quero dizer é que depois das professoras em 

formação se colocarem na escrita e exporem o que pensam e sentem, ampliam a compreensão 

da prática Ostetto (2001) e assim vão elaborando compreensões  e concepções sobre a 

docência, superando seus limites e desafios. As palavras escritas por Marcela podem ilustrar 

tais afirmações: 

 

Diante de tudo que passamos juntos, o meu sentimento de ser professora dos anos 

iniciais, ficara para sempre, não conseguia me imaginar professora de crianças tão 

grandes, afinal o meu maternal era minha paixão e a Educação Infantil era o meu 

lugar. Marcela 
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Em suas palavras a estagiária expressa a superação de uma ideia, no decorrer do 

processo de estágio , aprendendo a ser professora também de crianças maiores, compreensão 

construída com a contribuição do registro escrito, no qual refletiu sobre o que pensava e sentia 

diante desta experiência. Com o tempo Marcela foi se apropriando de seu fazer, aprendendo a 

ampliar a compreensão sobre o que vivia, permitindo-se ficar mais segura e chegar a novas 

compreensões sobre a docência, como a supracitada.  

Nesse contexto, lembro-me das palavras de Ostetto (2001: p.20) quando afirma 

que “Ao registrar, o educador fala de si, pessoa-educador, que faz história, que “faz a hora, 

não espera acontecer...”, pois registrar é também pensar a hora e o fazer, para qualificar sua 

ação de profissional da educação-pessoa.”, profissional envolvido também pela dimensão 

pessoal, pelas relações estabelecidas e assim comprometido com os alunos, com o seu 

trabalho. Como nas palavras de Maria “Comecei a ler o texto e vi que o mesmo não ficou 

bom, não estava de fácil leitura e compreensão para as crianças.”. Assim a estagiária assume a 

limitação do texto construído e compreende que é importante mudar, questão que a 

desacomoda e faz registrar, podendo assim (re)planejar e qualificar a proposta.  

Através da escrita dos sentimentos e das percepções, as professoras em formação 

têm a possibilidade de refletir e elaborar compreensões a respeito das práticas que 

desenvolvem, colocando-se enquanto autoras neste processo, o que permite que elas 

construam um repertório de experiências tal como sugere Contreras (2012). Repertório este 

que está para além de atividades e habilidades técnicas, ou seja, ele abrange as relações, os 

sentimentos e também as percepções das professoras em formação no universo do estágio, 

envolvendo os imprevistos e as situações inusitadas. O artifício deste repertório é agregar 

experiências e saberes que podem ser acessados sempre que necessário, principalmente com o 

auxílio do caráter de permanência da escrita.  

As experiências que compõem o repertório sugerido pelo autor citado, podem ser 

também aprendizagens de algo significativo, compreensões possibilitadas pelo registro das 

vivências no universo do estágio. Neste caso, encontro as palavras de Marina e Ana, que 

agregam ao repertório delas uma aprendizagem possibilitada pela expressão de uma 

educanda. 

 
Uma educanda relatou durante a atividade “eu adorei fazer isso”. Nessas expressões 

é que percebemos o quanto metodologias simples e de produção dos próprios 

educandos valorizam nossa prática pedagogia e tem significado para os mesmos.  
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Com isso, elas construíram a compreensão de que metodologias simples como 

envolvimento dos educandos valorizam sua prática, questão que certamente as auxiliarão em 

propostas futuras. Segundo Contreras (2012), uma escrita como esta faz parte do repertório de 

experiências, pois ela traz referências às aprendizagens que não fazem parte da racionalidade 

técnica, assim como os imprevistos e as situações inesperadas.  Acontecimentos assim, 

geralmente solicitam mais que apenas o domínio de uma habilidade técnica para ensinar, ou 

seja, momentos em que não podem ser aplicadas soluções instrumentais para se chegar a 

resultados previamente estabelecidos. Situações que vão ao encontro da compreensão 

construída pelas estagiárias e que elas escolheram registrar, como no fragmento a seguir: 

 

Sabemos que nem sempre as tentativas dão certo, porém como pedagogas, 

deveremos estar em constante busca de novas ideias e mudanças para conquistar os 

nossos objetivos. Amanda e Carla 

 

Quando escrevem sobre os seus sentimentos e percepções, as professoras em 

formação encontram a possiblidade de construir compreensões sobre as vivências na sala de 

aula, tais compreensões as ajudam a desenvolver um repertório de expectativas, ideias, 

técnicas e situações, as quais podem servir de base para suas futuras decisões e posturas, 

como afirma Contreras (2012). Assim, as estagiárias aprendem o que buscar em determinadas 

situações, experiência que alimenta os intitulados saberes da prática e que vão ao encontro das 

palavras escritas por Amanda e Carla quando assumem a importância da reflexão sobre a 

prática: “Perante isso, como futuras pedagogas precisamos estar sempre repensando a nossa 

prática e construindo juntamente com as crianças novas ideias e possibilidade de mudanças.”. 

Portanto, destaco que a escrita das professoras em formação contribui para a 

construção de compreensões sobre o vivido, experiência essa que impulsiona e auxilia a 

elaborar e qualificar um repertório de vivências que contribui para futuras situações através da 

ressignificação do vivido e do planejamento. 

 

5.3.3 O que é possível concluir? 

 

Neste momento do texto, coloco-me a refletir sobre as construções possibilitadas 

por ele, principalmente em relação às contribuições da escrita reflexiva para a constituição de 

professoras em formação. Para isso, retomo as perguntas que me auxiliaram nas teorizações 
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feitas na tentativa de encontrar por respostas. Sendo assim, a primeira inquietação era 

entender se o sentimento de autoria está presente no ato de registrar a prática educativa.  

Sobre essa pergunta, penso que com as interlocuções entre autores e sujeitos, é 

possível dizer que a partir dos sentimentos e das percepções, as professoras em formação 

colocam-se no texto, expressando o que o momento do estágio lhes provoca, sejam 

sentimentos de dimensão pessoal ou profissional. Escrevem e assim encontram ao longo da 

escrita os caminhos para as compreensões Ostetto (2001), se constituindo enquanto autoras 

Warschauer (2001) no decorrer da prática e da escrita. 

A outra dúvida que me impulsionou a pensar diz respeito ao registro dos 

sentimentos e das percepções referentes ao estágio e suas contribuições para a reflexão 

escrita.  A parir das interlocuções com o material e com os autores, é possível dizer que 

através da escrita dos sentimentos e das percepções, as professoras em formação têm a 

possibilidade de refletir sobre o que sentem e pensam a respeito das práticas que 

desenvolvem. Assim, colocam-se enquanto protagonistas no processo educativo, o que 

permite que elas elaborem, um repertório de experiências tal como sugere Contreras (2012), 

repertório que pode ser acessado sempre que necessário, pois ganha o caráter de permanência 

proporcionado pela escrita do registro. Tal repertório de vivências contribui principalmente 

para futuras situações através da ressignificação do vivido e do planejamento. 

As interlocuções teóricas tecidas neste artigo permitem compreender de que 

maneira a prática de escrita pode contribuir com a formação docente, especialmente no que 

diz respeito à autoria da própria prática e as compreensões possibilitadas pelos sentimentos e 

percepções registrados pela estagiárias sobre o processo de estágio. Contudo, entendo que 

ainda se façam necessários alguns avanços para que a escrita reflexiva se torne cada vez mais 

presente no cotidiano dos professores. Sobre isso, acredito que ainda é necessário maior 

clareza e aprofundamento em relação  à prática reflexiva e a possibilidade de aliá-la à escrita, 

esparramadas pelos espaços de formação docente, para que as professoras em formação 

aprendam sobre esta ferramenta e suas contribuições, podendo assim incorporá-las em seu 

fazer.  

A cada término de escrita, há uma nova abertura para outras possibilidades, 

curiosidades. O que quero dizer, é que esta discussão não se encerra aqui, ela apenas vai-se 

consolidando a cada interlocução, apontando o que é possível dizer até momento e o que 

ainda necessita avançar. Com isso, deixo claro que a intenção deste artigo não foi exaltar a 

escrita perante outras linguagens e sim discutir suas potencialidades para a reflexão, pois ela é 

apenas um dos modos de pensar a prática. 
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Considerações finais 

 

Não se apegue à letra dessa escrita, mas dela faça trampolim para sua imaginação 

criadora. Ler é descortinar muitas leituras possíveis, é dilatar os horizontes das 

próprias percepções, horizontes dos muitos mundos abertos a inventividade criativa. 

Mario Osorio Marques 

 

A cada término de escrita, encerra-se um ciclo, no entanto encontra-se também 

uma nova abertura para outras possibilidades. O que quero dizer é que as problematizações 

feitas no processo de mestrado não se encerram aqui, elas apenas vão se consolidando a cada 

interlocução, apontando o que é possível dizer até momento e o que ainda importa avançar. 

Neste momento da dissertação, lembro de Mario Osório Marques, quem me acompanhou 

desde as primeiras linhas desse trabalho e me permitiu aprender que escrever se constitui 

processo, por isso, como ele menciona, “reescrever sempre é preciso”- uma tarefa continua e 

que a cada ponto um novo horizonte pode ser revelado. 

Neste tom proposto pelo autor é que escrevo as considerações finas de minha 

pesquisa, defendendo a ideia de que é importante encerrar um ciclo, mas não as possibilidades 

de um trabalho que se fez processo. Assim, ponho-me a pensar sobre os caminhos percorridos 

ao longo dessa trajetória que sem dúvidas foi de aprendizagem. Pesquisar as práticas de 

escrita das professoras em formação me possibilitou revisitar minhas memórias de estagiária, 

permitiu-me conhecer autores e principalmente qualificar concepções sobre a temática 

abordada nesta pesquisa.  

Neste processo contei também com a colaboração dos sujeitos da pesquisa, seis 

estagiárias que compartilharam e confiaram a mim seus escritos sobre o Estágio dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, material sem o qual esta investigação não seria possível. 

Desse modo, aprendi principalmente com a experiência das professoras em formação, através 

das interações com seus registros reflexivos e com as possibilidades sobre a escrita que pude 

encontrar neles, interlocuções feitas entre tal material e as propostas de diversos autores. 

Essas interlocuções me permitiram elaborar o que chamo de ideia sobre a escrita 

reflexiva, ou seja, como a entendo e de que forma ela se organiza. Assim, o que valorizo é 

uma escrita construída enquanto processo, com seus diversos interlocutores (leitores, autores, 

orientador, alunos), uma escrita que pressupõe movimento, permite a construção de história, o 

registro e a reflexão da prática, escrita como modo de pensar e construir conhecimento. Nesse 

cenário, a reflexão sobre a prática docente sugerida por Pimenta (2012) e Contreras (2012) 

acontece por meio do ato de escrever que, respaldado por Marques (2011), ganha caráter de 

processo e é entendido neste trabalho como método de se refletir e organizar o pensamento.  
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Por meio dessa ideia/concepção de escrita reflexiva desenvolvida ao longo da 

pesquisa e expressa no paragrafo anterior, é que construí a presente dissertação. Trabalho este, 

pautado e orientado por uma grande questão, qual seja, quais são as contribuições da escrita 

reflexiva na constituição de professoras em formação? Questionamento que fez dilatar meus 

horizontes, conhecer outras possibilidades da linguagem escrita, as quais já se anunciavam no 

momento em que fui estagiária no curso de Pedagogia, local onde foi o principal nascente do 

desejo por esse estudo. 

Nesse sentido, entrelaçando meu pensar às leituras feitas do material dos sujeitos da 

pesquisa e em diversos autores ao longo do mestrado, busquei responder a esse e a outros 

questionamentos, como: que aprendizagens emergem a partir da reflexão escrita das práticas 

de estágio? Quais as possíveis compreensões sobre o registro reflexivo são apresentadas? O 

sentimento de autoria está presente no ato de registrar a prática educativa?   

Agora é hora de reiterar essas construções reafirmando o que a pesquisa se propõe, 

neste caso as contribuições da escrita reflexiva que foram encontradas nas análises; escrita 

que aqui é compreendia na forma dos registros reflexivos construídos pelas estagiárias, e que 

é uma ferramenta potente em sua constituição.  

Na composição desta dissertação, os resultados das análises compõem três artigos 

científicos e cada um deles responde ao problema de pesquisa de maneira peculiar e 

complementar aos outros. Isso porque os três derivam dos resultados da investigação, não 

respondendo, sozinhos, a interrogação que motivou o estudo, mas sim apresentando esferas 

que compõem as possíveis contribuições da escrita reflexiva para a formação de professores, 

especialmente para as estagiárias, sujeitos da pesquisa.  

Assim, ao final desta investigação é possível dizer que a escrita reflexiva contribui 

na constituição das professoras em formação, oferecendo ferramentas para pensar e qualificar 

a própria prática. Isso porque, tal como sugerem Ostetto (2001) e Warschauer (1993), ao 

escrever, as estagiárias podem construir com o que chamamos de “memória compreensiva”, a 

qual não é mera lembrança e é elaborada quando as professoras em formação escrevem sobre 

cada aula, historicizando seu processo e trazendo à emergência, vivências significativas. 

Memória que auxilia a ampliar a compreensão do vivido e a apropriação de seu próprio fazer, 

permitindo que elas pensem criticamente e qualifiquem cada vez mais sua ação docente. 

O registro reflexivo possui também caráter descritivo, o qual contribui para 

qualificar a avaliação e o planejamento do trabalho docente já que, segundo Warschauer 

(1993), a descrição caracteriza-se em alimento para a reflexão, pois dá subsídios ao 

pensamento e ilustra os fatos e atividades escritos através dos elementos registrados. Escrita 
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esta que segundo Warschauer (2001) contribui também com a autoria da própria prática, por 

meio da já mencionada apropriação do fazer e do registro dos sentimentos e percepções de 

quem escreve, além de auxiliar na construção de um repertório de experiências como sugere 

Contreras (2012) , vivências registradas e refletidas, as quais podem ser revisitadas sempre 

que necessário.  

Ainda a partir das compreensões possibilitadas por este trabalho, é possível dizer 

que a escrita é registro, memória, método, organização, permanência e também processo, já a 

reflexão do modo problematizado por Contreras (2012) e Pimenta (2012) é oposta à 

racionalidade técnica, é compreensão do novo, ressignificação do vivido, pensamento, 

criticidade e também processo. Ideias como essas me permitem pensar que a escrita reflexiva, 

se realiza a partir de sentimentos, teorias, diálogos, organização, descrição, compreensão e 

memória. Assim, ao escreverem sobre o que sentiram e pensaram no decorrer das práticas 

educativas, as professoras em formação têm a possibilidade de (re)significá-las por meio do 

estranhamento e distanciamento favorecidos pela escrita, já que ao colocá-los no papel podem 

pensar sobre eles e os organizar sistematicamente. 

Nesse sentido, reitero as questões norteadoras com a intenção de expressar que 

elas encontram suas respostas ao longo do trabalho, dizendo respeito às aprendizagens sobre a 

profissão, sobre o cotidiano da escola, sobre as reflexões que emergem a partir do registro. 

Material, esse que não possui fórmula única e que rompe com a ideia de que descrever não é 

refletir, um aliado da memória e da autoria por meio do registro dos sentimentos e percepções 

de quem o escreve. Assim, se torna evidente que as contribuições da escrita reflexiva 

apresentadas anteriormente respondem a todas as questões de pesquisa.  

Na perspectiva de construir um balanço das aprendizagens possibilitadas pela 

pesquisa, também considero relevante pensar algumas proposições relacionadas à efetivação 

da reflexão na formação inicial de professores. Levando em consideração principalmente o 

objetivo da investigação, qual seja, contribuir para pensar a respeito do lugar que as práticas 

de escrita reflexiva ocupam no curso de Pedagogia da FURG, busco proposições para atender 

ao objetivo, assim como ampliar a repercussão desse estudo a partir de outras possibilidades. 

Sobre tais proposições, penso que é importante que se tenha maior clareza e 

aprofundamento sobre a prática reflexiva e a possibilidade de aliá-la à escrita, esparramada 

pelos espaços de formação docente. O que quero dizer é que é necessária a presença da 

reflexão nos demais momentos dos cursos de formação de professores e não apenas enquanto 

avaliação parcial restrita ao estágio. É importante que tal prática seja compreendida para além 

da avaliação, incorporada no planejamento dos processos educativos de cada disciplina do 
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curso. Postura que, acredito, contribuiria com o aprendizado das professoras em formação 

sobre essa ferramenta que, por sua vez, podem incorporá-la em seu fazer. 

O que sugiro é que as possibilidades que a pesquisa mostra sobre a escrita 

reflexiva sejam difundidas pelos espaços de formação, especialmente no curso de Pedagogia 

da FURG, ampliando a escrita reflexiva no formato aqui problematizado para além do estágio 

obrigatório. Pois ao incorporar a prática de escrita reflexiva em suas práticas docentes, as 

professoras em formação possivelmente proporcionarão aos seus alunos essa forma de 

escrever, compreendida neste trabalho enquanto potente também para a construção de 

conhecimento. Warschauer (2001) contribui com as afirmações expressas quando diz que: 

 

Como escrever é imprimir o próprio pensamento, diferentemente da prática de 

reproduzir, copiar a palavra alheia, modalidade esta dominante na escola, os 

professores que viveram/sofreram essa prática escolar quando eram alunos, sem se 

apropriar de seu pensamento, de sua autoria, tendem a oferecer a seus alunos esse 

mesmo tipo de experiência e relação com a escrita. Por isso, se esses professores 

escrevem sobre suas experiências e refletem sobre elas podem estar exercendo essa 

autoria, reconstruindo sua relação com a escrita e refazendo sua identidade, 

sobretudo quando seus textos podem ser lidos e discutidos com seus pares e com um 

formador, pois, nessa situação, o potencial formativo dessa experiência é ainda mais 

aproveitado. (p. 187) 

 

Ao aprenderem sobre registrar reflexivamente, sobre as potencialidades que essa 

ferramenta pode proporcionar ao fazer pedagógico, as professoras em formação terão a 

possibilidade de incorporá-la em seu fazer, proporcionando, assim como sugere a autora 

acima citada, outra relação de seus alunos com a escrita. Relação que possibilite a construção 

de saberes significativos, apropriação dos pensamentos, promovendo aprendizagens e não 

apenas reprodução e cópia. 

Sobre a efetivação dessa prática, que demanda tempo em nossa sociedade 

acelerada, aqui compreendida enquanto líquida, para lembrar Bauman (2008), afirmo que o 

ato de registrar reflexivamente, não precisa necessariamente ser feito em moldes fechados, 

como já foi dito ao longo da dissertação, isso porque ele pode atender a rotina e a necessidade 

de cada sujeito, seus tempos e sua organização. Tal registro pode ser feito individualmente ou 

de maneia coletiva, diariamente, semanalmente ou apenas quando necessário, como expressa 

Warschauer (1993) ao relatar sua experiência. Esta investigação problematizou os registros 

diários das estagiárias, mas também poderia ter sido feita de outra forma, encontrando outras 

possibilidades. 

Nesta perspectiva, espero que a realização da pesquisa venha a contribuir, não só 

para as discussões no campo da educação, mas principalmente a suscitar o “pensar e o 
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repensar” as práticas de escrita vivenciadas no curso de Pedagogia da FURG, além de 

valorizar a escrita dos acadêmicos, salientando a autoria dos mesmos em relação às 

teorizações experimentadas ao longo do processo de formação. Ainda, deixo claro que a 

intenção desta dissertação não foi exaltar a escrita perante outras linguagens mas sim discutir 

suas potencialidades para a reflexão, pois ela é apenas um dos modos de pensar a prática. 

Finalizo, então, esta escrita retomando a epígrafe escolhida para inaugurar as 

considerações finais, pedacinho de texto com que me identifiquei desde a primeira leitura, 

provavelmente no início desta empreitada e que esperava o momento certo para transpor em 

palavras bonitas o que eu penso. O que quero dizer com a epígrafe é que esse trabalho seja 

trampolim para seus leitores, para que a partir das possibilidades apresentadas por ele, assim 

como sugere Marques (2011), outros horizontes sejam descortinados. 
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - IE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEDU 

___________________________________________________________________ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do RG, 

____________________ declaro que concordo em participar voluntariamente, da Pesquisa 

Científica que tem por objetivo investigar as práticas de escrita reflexiva no curso de 

pedagogia – licenciatura, a qual está sob a coordenação da estudante de mestrado Ana Paula 

Gonçalves Fioravante e por sua orientadora profª Vanise dos Santos Gomes. Autorizo a 

leitura e análise de meus registros reflexivos construídos durante o estágio dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Sendo assim, estou ciente de que os participantes não terão seus 

nomes divulgados, que os resultados são confidenciais e que serão utilizados unicamente para 

fins da pesquisa. Autorizo a divulgação dos resultados das análises. Sei que tenho liberdade 

de recusar a participar da pesquisa e de deixá-la a qualquer momento, sem que isso traga 

nenhum prejuízo às minhas atividades na instituição. 

 

 

_______________________ 

   Assinatura do pesquisado                                           

 

Rio Grande, ____ de ______________ de 2013. 

 

 

 

 
 

 

 


