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 objetivo deste simpósio é, ao refletir sobre a realidade educacional, 
suas armadilhas e alternativas, destacar a necessidade de se lançar um 

olhar teórico–crítico tanto sobre as concepções de educação, escola e seus 
processos constitutivos como sobre a formação de professores. Para tanto, 
destacaremos a relevância do referencial teórico e metodológico, no caso a 
Psicologia Sócio–Histórica, baseada nos pressupostos do Materialismo 
Histórico e Dialético. 

Colocar o processo educacional em foco —e com ele, a questão da 
formação de professores— gera várias indagações: O que entendemos por 
educação? Quais as nossas expectativas a respeito do processo educacional? 
Qual a nossa avaliação da sua atual condição? Como concebemos o papel 
do professor? Como avaliamos sua formação? Vemos necessidade de 
alguma transformação em suas práticas pedagógicas? Que tipo de 
transformação esperamos? 

Claro que não poderíamos responder a todas essas perguntas, não só 
pela enormidade de questões envolvidas como pela sua complexidade. No 

O 
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entanto, acreditamos ser possível apresentar algumas reflexões que nos 
ajudem a focar e, quem sabe, apreender de um modo menos aparente os 
processos educacionais, desmontando armadilhas que nos conduzem, 
muitas vezes, a leituras ingênuas dos processos educacionais e a práticas 
conservadoras e alienadas. 

Destacamos assim que, coerentemente com o referencial adotado, 
pensar Educação é pensar o desenvolvimento e a transformação do Homem. 
A possibilidade dessa compreensão se dá por via de uma das principais 
categorias do Materialismo Histórico, ou seja, a Historicidade. 

Tal categoria nos permite apreender o homem no seu movimento 
dialético e multideterminado pelas mediações sociais e históricas. Como 
nos lembra Vigotski (2000) historicidade se desdobra em dois aspectos 
inseparáveis. Um apontando a existência de uma “dialética geral das 
coisas”, ou seja, o homem se desenvolve nas e pelas contradições no 
movimento dialético constitutivo das mediações sociais, ao mesmo tempo 
que —considerando aqui o segundo momento— num processo histórico, 
temporal, com toda a materialidade que o caracteriza. 

Com isso, afirmamos que o homem se constitui na relação de 
mediação com o social, relação em que homem e sociedade vivem a tensão 
constante de serem diferentes, opostos, mas de se constituírem mutuamente. 

Assim, indivíduo e sociedade vivem uma relação na qual se incluem 
e se excluem ao mesmo tempo. Quando afirmamos se incluem, lembramos 
Vigotski (2001) ao afirmar que o indivíduo é “quase o social”; para ele não 
há invenções individuais no sentido estrito da palavra. Em todas as criações 
humanas existe sempre alguma colaboração anônima. E, quando afirmamos 
se excluem, se diferenciam, destacamos a singularidade do sujeito. Desse 
modo, conforme Aguiar e Ozella (2006), “(...) indivíduo e sociedade não 
mantêm uma relação isomórfica entre si, mas uma relação onde um 
constitui o outro”. Ainda segundo os autores, “(...) Vigotski (1999) afirma 
que o processo de internalização deveria ser chamado de “processo de 
revolução”, pressupondo uma radical reestruturação da atividade psíquica 
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neste movimento chamado de internalização”. Estamos entendendo, desse 
modo, que o homem, ser social e singular, síntese de múltiplas determinações, 
nas relações com o social (universal) constitui sua singularidade através das 
mediações sociais (particularidades/circunstâncias específicas). Explicitando 
melhor esse processo de constituição da singularidade histórica, e de seu 
mecanismo de apreensão, afirmamos que ele ocorrerá “pela compreensão de 
como a singularidade se constrói na universalidade e ao mesmo tempo e do 
mesmo modo, como a universalidade se concretiza na singularidade, tendo a 
particularidade como mediação” (OLIVEIRA, 2001:1). 

Será deste homem que vamos falar. É o homem sujeito e foco da 
educação. Homem que se constitui humano na história, no processo 
constante de objetivação e subjetivação. 

Voltando à ideia de que Educação é transformação e 
desenvolvimento do homem, faz-se necessário completá-la afirmando que o 
processo educacional deve ser entendido, também e essencialmente, como 
aquele que permite ao homem, com toda a sua historicidade e singularidade, 
se apropriar do conhecimento produzido historicamente pela humanidade. É 
a educação que, como nos ensina Vigotski (2001), permitirá a “refundição 
do Homem” , a revolução nas suas funções psíquicas superiores. 

Sem qualquer ingenuidade, e sem esquecer o peso das condições 
objetivas dadas pelo modo de produzir de uma sociedade, acreditamos que 
o processo educacional contribui para que se proporcionem ao sujeito 
condições de se afirmar enquanto tal, de não se sujeitar, de ter instrumentos 
para compreender e transformar a realidade e a si mesmo. A educação, 
conforme aponta Severino (2005) precisa gestar possibilidades de 
educandos e professores se apropriarem das relações de poder e 
desvendarem as armadilhas ideológicas. Segundo o autor, só assim a 
educação atuará como força de transformação. 

Isto posto, sintetizando nossa concepção de educação, lembramos 
Paulo Freire ao afirmar que “a educação como prática política da liberdade, 
ao contrário daquela que é prática da dominação, implica a negação do 
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homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim, como também a 
negação do mundo como uma realidade ausente dos homens” (1996:70). 

Essas colocações deixam claro que o olhar teórico e metodológico 
adotado é fundamental para a explicitação do homem, da educação e do que 
se espera desse processo. Mas onde ocorre esse processo? O que marca tais 
espaços? 

Ao falar de educação podemos pensar numa grande diversidade de 
espaços e modalidades. No entanto, aqui vamos fazer um recorte e focar a 
escola como espaço privilegiado para a prática educativa. 

Partimos do princípio de que, dependendo de como analisamos a 
instituição Escola, criamos maiores ou menores condições de apreendê-la 
na sua totalidade e contradições e, deste modo, ser capazes de uma 
intervenção mais ou menos qualificada. A nosso ver, será o referencial 
adotado que permitirá a apreensão da realidade escolar para além de sua 
aparência, entendida aqui como opaca, camufladora do real, enganosa. 

Acreditamos que a psicologia sócio–histórica, tendo como base o 
materialismo histórico e dialético, permite-nos uma apreensão da escola e 
dos processos que nela se constituem e que, ao mesmo tempo, lhe dão vida 
e concretude. 

Destacamos, assim, alguns pressupostos do materialismo histórico e 
dialético, vistos como essenciais para a apreensão da instituição Escola. 

Em primeiro lugar apresentamos a noção de Processo. Como afirma 
Vigotski “Estudar uma coisa historicamente significa estudá-la no processo 
de mudança: esse é o requisito básico do método dialético” (2000:85). 
Assim, escola só poderá ser aprendida como uma instituição prenhe de 
contradições, em constante movimento. Sem essa compreensão corremos o 
risco de naturalizá-la, tomá-la em si, descolada das mediações que a 
constituem. Na perspectiva adotada, escola será compreendida como uma 
totalidade histórica e contraditoriamente constituída, na qual cada parte 
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revela o todo transformado pela dialética de sua singularidade. Ao mesmo 
tempo, a totalidade expressa as partes, sem ser delas cópia ou somatório.  

Ainda como um princípio do método proposto, fundamental para a 
apreensão da escola, retomamos a importância da relação aparência–essência. 
Como afirma Vigotski, parafraseando Marx, “se a ciência dos objetos 
coincidisse com a forma de suas manifestações externas, a ciência seria 
totalmente supérflua” (1996:150). Nossa tarefa é, portanto, explicar a 
realidade escolar para além da sua aparência, é apreender as suas mediações 
constitutivas. Neste momento apontamos o risco de uma análise 
impressionista, rasteira, que se deixe levar pelas primeiras impressões 
advindas do cotidiano, entendido, como nos ensina Heller (1989), pautado 
pelo senso comum, pelo espontaneísmo, pela não reflexão. Segundo Heller, 
este cotidiano é alienado, marcado pela repetição, pela mesmice. No entanto, 
contraditoriamente, existe a possibilidade de momentos de suspensão, 
momentos em que “sadias rebeliões” podem acontecer, momentos em que as 
contradições abrem espaço para o novo, para a revolução. Temos aí a 
possibilidade de práticas não cotidianas, ou seja, críticas, fundamentadas, 
reflexivas, e é preciso nelas investir todos nossos esforços. 

Posto isto, destacamos a atividade docente como um dos espaços 
geradores da não cotidianidade, e, em contrapartida, da transmissão e 
produção do saber. 

Ver e compreender o trabalho do professor como possibilidade de 
transformação do próprio docente e do aluno é compreender seu caráter 
contraditório. É apostar na possibilidade de que, mesmo sob determinadas 
condições objetivas e subjetivas, muitas vezes bastante adversas, mudanças 
podem ocorrer. 

Mas como potencializar o professor, entendido como elemento 
fundamental nesse processo, para ser sujeito dessas tarefas? Como 
contribuir para que ele construa a crítica necessária às concepções 
mercantilizadas e burocratizadas do conhecimento, e se prepare para 
problematizar a gestão coletiva da vida escolar? 
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Há aí uma questão a enfrentar, ou seja, a dificuldade de se realizar 
um trabalho de formação de professores que realmente acarrete mudanças 
na sua forma de agir/pensar e sentir, mudanças essas que, a nosso ver, só 
serão possíveis num contexto de ressignificação da totalidade institucional e 
política de apropriação de suas contradições e possibilidades de superação. 

A literatura mostra uma infinidade de experiências de cursos, 
reciclagens etc. que, todavia, poucas transformações efetivas têm acarretado 
nas práticas docentes. O que ocorre? O que leva ou não à transformação? 

A profissão docente, a partir da ótica de sua formação e do trabalho 
realizado, tem sido alvo de muitos estudos (OLIVEIRA, 2004; SANTO, 
2004; TALAVERA; 2004; GATTI 2003), tanto no país como fora dele. De 
fato, as mudanças observadas no cenário mundial, que aconteceram de 
forma mais aguçada nas últimas duas décadas, colocaram novas questões 
quanto aos objetivos da escolarização, exigindo mudanças nas formas de 
organização do trabalho na escola. As novas demandas requerem uma 
intensificação do trabalho do professor e a ampliação de seu raio de ação, o 
que, na ausência de uma política clara de formação de docentes, tem gerado 
desgaste e insatisfação por parte do professorado. Alcançar tais metas 
implica uma reconfiguração de sua identidade profissional, capaz de 
colocá-lo em posição de lutar por melhoria de salários, de condições de 
trabalho e, inclusive, de uma formação de qualidade. 

Desse modo, quando falamos em mudança e transformação é 
importante ficar claro que são múltiplos os aspectos determinantes, 
incluindo não só a história de vida e profissional do professor, como a 
realidade institucional escolar e social. Assim, as mudanças estão sendo 
pensadas como sendo gestadas num determinado espaço institucional, 
social, histórico, por sujeitos concretos. 

Diante disso, apontamos como um objetivo muito próprio da 
psicologia, em especial da psicologia sócio–histórica, a busca de uma 
produção teórica que, ao compreender esse professor, sua subjetividade, 
gere práticas consequentes e coerentes com os pressupostos apontados. 
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Referimo-nos a práticas que permitam a realização de um trabalho de 
intervenção junto a professores que possibilite a reflexão, a ressignificação 
e, assim, a produção de novos sentidos sobre a “vivência de ser professor”. 

Cabe aqui fazer um parêntese para explicar o nosso entendimento 
sobre a categoria sentido e seu par dialético, significado, dado que são as 
categorias básicas utilizadas para iluminarmos o movimento de constituição 
do sujeito. 

A explicação torna-se fundamental, pois acreditamos que o 
movimento de transformação do sujeito, no caso o professor, ocorre nas 
relações com o social e a história, mas, sem dúvida, a partir da sua 
subjetividade historicamente constituída e assim, do conjunto dos sentidos 
por ele produzido. 

Iniciamos pela categoria significado. Segundo Vigotski (2001), o 
significado, no campo semântico, corresponde às relações que a palavra 
pode encerrar; já no campo psicológico, é uma generalização, um conceito. 
Para este autor a atividade humana é sempre significada: o homem, no agir 
humano, realiza uma atividade externa e uma interna, e ambas as situações 
(divisão esta somente para fins didáticos) operam com os significados. 

Os significados são, portanto, produções históricas e sociais. São eles 
que permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Apesar 
de serem mais estáveis, “dicionarizados”, eles também se transformam no 
movimento histórico, momento em que sua natureza interior se modifica, 
alterando, consequentemente, a relação que mantêm com o pensamento, 
entendido como um processo.  

Os significados referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais 
fixos, compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a 
partir de suas próprias subjetividades. 

Sabe-se, no entanto, que contêm mais do que aparentam e que, por 
meio de um trabalho de análise e interpretação, pode-se caminhar para as 
zonas mais instáveis, fluídas e profundas, ou seja, para as zonas de sentido. 
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Afirma-se, assim, que o sentido é muito mais amplo que o significado, pois 
o primeiro constitui a articulação dos eventos psicológicos que o sujeito 
produz frente a uma realidade. Como coloca Gonzalez Rey (2003), o sentido 
subverte o significado, pois não se submete a uma lógica racional externa. 
A categoria sentido destaca a singularidade historicamente construída. 
Como coloca Namura:  

A análise da relação do sentido com a palavra mostrou que o sentido 
de uma palavra nunca é completo, é determinado no fim das contas, 
por toda a riqueza dos momentos existentes na consciência. (...) o 
sentido da palavra é inesgotável porque é contextualizado em relação 
à obra do autor, mas também na compreensão do mundo e no 
conjunto da estrutura interior do indivíduo (2003:185). 

O sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais da 
subjetividade, que com mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos 
os processos cognitivos, afetivos e biológicos. No entanto, dada a sua 
complexidade, afirmamos como uma possibilidade, nos aproximarmos de 
algumas zonas de sentido. 

Fica evidenciada, desse modo, a complexidade de tal categoria, fato que 
sem dúvida gera grande dificuldade nas formas de apreendê-la. É este, no 
entanto, o caminho que nos propomos a seguir: apreender o processo 
constitutivo dos sentidos, no caso, dos professores, bem como os elementos 
que engendram este processo. Queremos nos apropriar daquilo que diz 
respeito ao sujeito professor, para que, de posse deste conhecimento, 
possamos organizar intervenções mais profícuas, calcadas no sujeito concreto. 

Vale destacar ainda a relevância da categoria subjetividade que, ao 
ser compreendida como a dimensão que articula e organiza a constituição 
dos sentidos e significados, nos permite, como afirma Martinez, “romper 
com a representação da psique como um conjunto de entidades estáticas, 
individuais e universais” (2005: 38). Tem-se claro, no entanto, que, se por 
um lado, subjetividade se refere a dimensão individual, ela se constitui na 
dialética com a objetividade, tendo a historicidade como um componente 
essencial. Segundo Bock e Gonçalves,  
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a dimensão subjetiva é uma configuração dos sujeitos a partir de suas 
experiências no mundo social; é a dimensão dos registros simbólicos 
e emocionais que o sujeito vai construindo no decorrer de suas 
vivências; é o mundo psicológico propriamente dito (2005: 123). 

Isto posto, ao focarmos o trabalho do professor, com a meta de gerar 
maior e melhor apreensão, por parte dos mesmos, de suas determinações 
constitutivas, não podemos jamais esquecer que suas expressões revelam ao 
mesmo tempo o social, a ideologia, a realidade institucional, dialeticamente 
transformadas em singularidade, em subjetividade. 

Tendo em vista as proposições apresentadas, de que a atividade 
docente pode ser geradora de mudanças nos processos educacionais, e que, 
portanto, conhecer o sujeito professor, sua atividade, e sua dinâmica 
subjetiva é fundamental, retomamos algumas questões já apontadas. Como 
se dão tais mudanças? Que olhar deve ser lançado à atividade docente para 
que possamos apreendê-la na sua complexidade? Como produzir uma 
prática de formação docente que promova a vivência das contradições, sua 
apreensão e superação? 

Sem ter a pretensão de responder a todas as questões, destacamos que 
num trabalho de formação de professores deve-se ter como meta o esforço 
de romper o cotidiano, de desmistificar velhas concepções, aprofundar 
compreensões rasteiras, ultrapassar a aparência. Para isso, torna-se 
fundamental a reflexão sobre o cotidiano, de modo a se escapar das 
armadilhas do pensamento do senso comum, dos preconceitos, das leituras 
naturalizantes da realidade social. 

No esforço de penetrar no cotidiano, de desvendar suas contradições, 
suas determinações, é fundamental que o professor tenha clareza de que a 
luta pela competência, ou, pela superação das contradições vividas neste 
espaço, não se dá somente no plano individual, pela busca de técnicas 
milagrosas. Mas é fundamental compreender que a ação competente da 
escola é seu trabalho coletivo. 
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Sabemos que essa é uma tarefa árdua. Como estabelecer um processo 
de interrogação explícita e ilimitada no espaço cotidiano de trabalho docente? 
Como produzir novos sentidos? Como sair do lamento e partir para construção 
de um projeto que tenha como norte a gestão coletiva do sentido escolar? 

Neste momento vemos a necessidade de discutir o conceito de 
ressignificação. Seria simplista afirmar que, para se produzir novos 
sentidos, bastaria que os professores se apropriassem de suas 
determinações. Temos de considerar a dialética objetividade/subjetividade. 
Como aponta Aguiar, “nesse processo de objetivação/ subjetivação que é 
único, social e histórico a realidade social encontra múltiplas formas de ser 
configurada, com a possibilidade de que tal configuração ocorra sem 
desconstruir velhas concepções e emoções calcadas em preconceitos, visões 
ideologizadas, fragmentadas etc.” (2000, p. 180). Sabemos que muitas 
vezes, no seu cotidiano, o professor não se apropria de suas experiências, 
não valoriza os desafios, os questionamentos colocados tanto pelos alunos, 
como pela própria realidade. Parece estar imune ao novo que a realidade 
sempre trás. Aí se coloca nosso desafio.  

Como uma contribuição para se analisar e apreender a atividade 
docente nas suas contradições e possibilidades, trazemos algumas reflexões 
produzidas por Yves Clot (2006) no que se refere à discussão sobre o “ Real 
a Atividade” e a “ Atividade Real”. 

A partir das contribuições do autor, depreendemos que a atividade 
docente, como qualquer outra atividade, se encontra em desenvolvimento. 
No entanto, essa atividade, tecida por conflitos estabelecidos entre vários de 
seus aspectos, que podem, por vezes, se mostrarem contraditórios e/ou 
equivocados, pode ser ‘impedida’, ocasionando dano àqueles que a 
exercem. Dessa forma, a tentativa não é a de simplesmente descrever a 
atividade, mas de analisar a atividade docente como um processo de 
desenvolvimento, sobre o qual não se sabe, de antemão, que direção irá 
seguir e que não pode ser reduzido às ações observadas. 
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Assim, esse autor afirma que o “real da atividade”, diferentemente da 
“atividade real” (aquela que se resume ao observável), envolve tanto o que 
foi realmente feito como tudo aquilo que poderia ter sido feito, que se 
procurou fazer sem o conseguir, que se queria ter podido fazer, que ainda se 
pretende fazer em outra ocasião. Envolve ainda, e especialmente, tudo o 
que se faz para não se fazer o que deve ser feito. Fazer ou realizar é, 
portanto, frequentemente, desfazer e refazer. Nesse caso, Clot 2006 
considera que a atividade pode ser entendida como uma difícil escolha 
subjetiva, na medida em que cada pessoa avalia a si mesma e aos outros ao 
avaliar o real, buscando uma oportunidade de fazer o que deve ser feito. 
Considerando que as atividades não realizadas que não foram ou não 
puderam ser concretizadas (ou seja, as que fracassaram, portanto) —têm, 
inegavelmente, um impacto na atividade realizada, o autor propõe que elas 
sejam também incluídas na análise da atividade. 

Em síntese, se a atividade realizada é apenas uma parte muito 
pequena do real da atividade, parece ser fecunda a proposta de, no intuito de 
irmos para além da aparência, de buscarmos as contradições, de 
efetivamente buscarmos os sentidos do professor, efetuarmos este esforço 
analítico, construtivo e interpretativo da atividade do professor. 

Vemos nesta perspectiva a possibilidade de gerar um conhecimento 
que, compartilhado com os professores, pode se constituir num fator 
potencializador de reflexões sobre si mesmos e sobre as práticas 
desenvolvidas, gestando possibilidades de transformação. 

Para finalizar retomamos a ideia de que, como nos lembra Vigotski 
ao escrever “O Significado da Crise da Psicologia”, é fundamental a 
existência de um método para apreendermos o real, na sua complexidade, 
nas suas contradições. Desse modo, reiteramos a importância da perspectiva 
teórica e metodológica adotada para a leitura dos processos educacionais 
apresentados, acreditando que a mesma nos permite uma análise que escapa 
das armadilhas, das dicotomias, das visões reducionistas, das naturalizações. 
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Em última instância podemos afirmar que buscamos uma 
compreensão que permita redirecionar as atividades propostas em educação, 
de modo a apreender a totalidade dos fenômenos, suas contradições, sem 
perder de vista o sujeito real, concreto, propiciando assim uma prática 
educacional mais transformadora, ética e inclusiva. 
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