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A formação para a pesquisa é parte integrante e fun-
damental da formação docente e constitui um grande desafio 
para a Escola Básica e para a Universidade. Este é um livro 
para professores, escrito por professores e por profissionais 
diretamente envolvidos com práticas de ensino, que se 
lançaram a esse desafio de não só pensar sobre o que fazem, 
mas também de comunicar os resultados dos seus fazeres, 
através do que denominamos pesquisa. O livro traz à luz 
algumas vivências de professores que, através do exercício 
da pesquisa, vêm reelaborando seus saberes de forma 
teoricamente mediada e metodologicamente estruturada. 
Desenvolvido no contexto de um Curso de Mestrado Pro-
fissional, este livro apresenta uma possibilidade de condução 
do processo de formação para a pesquisa na área do ensino, 
que se apoia na Teoria Social Cognitiva (TSC). Esse caminho 
metodológico está sendo desenhado e trilhado pelos inte-
grantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino, Apren-
dizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação 
(GEPEAIINEDU) do Colégio Pedro II, em parceria com outras 
instituições de ensino e pesquisa, com base no pressuposto 
de que é na coletividade, no contato com os pares, que o pro-
fessor se forma professor e aprende a melhorar a sua prática.
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APRESENTAÇÃO
Marcelle Resende Moreira

Kátia Regina Xavier Pereira da Silva

Os textos reunidos neste livro, o segundo da Série Desafios, 
Possibilidades e Práticas na Educação Básica, foram produzidos por 
professores, estudantes e profissionais que atuam em atividades de ensino 
em diversos níveis, todos membros do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação 
(GEPEAIINEDU). Este é um livro para professores, escrito por professores 
e por profissionais diretamente envolvidos com práticas de ensino que se 
lançaram ao desafio de não só pensar sobre o que fazem, mas também de 
comunicar os caminhos e resultados dos seus fazeres, através do que deno-
minamos pesquisa.

O exercício da docência requer do professor um complexo conjunto de 
saberes. A ideia de que o docente, além de possuir conhecimentos acerca de 
sua disciplina ou área de atuação, também precisa saber ensinar é defendida 
por diversos autores e fortemente aceita pela comunidade escolar e cien-
tífica. Essas demandas norteiam os rumos da formação inicial e continuada 
de professores e explicam a estrutura dos cursos de formação, que, em geral, 
baseia-se na combinação de disciplinas curriculares específicas de uma de-
terminada área do saber, de disciplinas pedagógicas e de disciplinas que dão 
ênfase aos aspectos práticos da profissão, entre elas, aquelas articuladas às 
atividades de estágio supervisionado. 

No entanto, os desafios enfrentados pela educação escolar e pela so-
ciedade como um todo, fazem com que novas demandas surjam. Em sua 
prática profissional, o professor se depara com situações e questões novas, 
não previstas nas fases de formação inicial, e, para solucionar os problemas 
que se apresentam no cotidiano escolar, ele precisa compreender a sua rea-
lidade e buscar alternativas viáveis. Nesse contexto, às discussões sobre for-
mação docente têm se somado outras contribuições, que vão além da ideia de 
que o professor precisa saber [o conteúdo de sua disciplina] e saber ensinar 
e destacam a importância da inserção da pesquisa na prática pedagógica 
como forma de auxiliar o professor no exercício de sua profissão e de ajudá-
-lo não apenas a enfrentar os problemas atuais, mas a projetar o que vem 
adiante. A formação docente, que inclui a formação para a pesquisa, implica 
em formar o professor para o futuro: para o enfrentamento de uma realidade 
que ainda não existe, que precisa ser inventada. A formação de professores, 



portanto, caminha em direção à formação do professor pesquisador, ou seja, 
do professor que produz conhecimento para aprimorar a sua prática a partir 
do exercício regular de fazer pesquisa. 

Ao fornecer orientações básicas sobre a formação de professores, 
Perrenoud (1998 apud 2002, p. 15)1 afirma que “a qualidade de uma formação 
depende, sobretudo, de sua concepção”. Em nossa concepção, a formação de 
professores passa pelo exercício da reflexão teoricamente orientada e pela 
troca entre os pares. Desse modo, não é apenas na Academia e nos cursos de 
formação de professores que o professor se forma. Sua formação é também 
um processo de (auto)formação que envolve “reelaboração dos saberes ini-
ciais em confronto com sua prática vivenciada” (NUNES, 2001, p. 30)2. O 
exercício da pesquisa permite que essa reelaboração de saberes seja teorica-
mente mediada e metodologicamente estruturada. Em nossos estudos, ele-
gemos a Teoria Social Cognitiva (TSC) como um dos principais referenciais 
que, conforme destaca Azzi (2016)3, nos serve de lente para pensar a prática 
educativa dentro de um contexto que envolve pessoa, comportamento e am-
biente. A TSC e os constructos a ela relacionados nos levam a compreender 
a importância de o professor não só saber [o conteúdo] e saber ensinar, mas, 
sobretudo, de saber aprender. Desse modo, entendemos que ao longo de sua 
formação (inicial e continuada), o professor precisa aprender, aprender a 
ensinar e aprender a aprender. Em relação aos saberes necessários à prática 
docente, este livro concentra-se no aprender a aprender.

No que diz respeito à importância da troca entre os pares – tanto no 
processo de produção do conhecimento quanto em sua divulgação –, enten-
demos que essa é também uma questão central da formação do professor. É 
na coletividade, no contato com os pares, que o professor se forma professor 
e aprende a melhorar a sua prática. Como afirmam Esteban e Zaccur (2002, 
p. 23)4, o individualismo no trabalho docente 

1 PERRENOUD, P. A formação dos professores no século XXI. PERRENOUD, P.; THURLER, M. G., et al. As competências 
para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002, p. 11-33.

2 NUNES. C. M. F. Saberes docentes e formação de professores: um breve panorama da pesquisa. Educação; Sociedade, 
ano XXII, n. 74, p. 27-42, abr. 2001.

3 AZZI, R. G. “Bases teóricas da Teoria Social Cognitiva (TSC) e sua importância para práticas educativas”. Palestra 
proferida no Evento Práticas gestionárias, qualidade da educação e diálogos com a Teoria Social Cognitiva (TSC) 
realizado no dia 05 de dezembro de 2016, no Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão, Rio de Janeiro. 

4 ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. A pesquisa como eixo de formação docente. In: ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. (Org.). 
Professora-pesquisadora: uma práxis em construção. Rio de Janeiro DP;A, 2002.



dificulta a crítica, pois a ausência do outro impede o confronto e re-
criação de ideias. Coletivamente, entretanto, fica garantida a plura-
lidade de ideias e caminhos. Este movimento dá condições para que 
cada um se fortaleça como sujeito e, no coletivo, torne-se mais com-
petente para formular alternativas viáveis de transformação do real.

O professor precisa comunicar e compartilhar seus saberes com seus 
pares. Isso vale para o professor que faz pesquisa ou que é professor pesqui-
sador e precisa compartilhar suas reflexões e resultados e também vale para 
os professores que, estando em pesquisa, contribuem com seus olhares para 
a produção do conhecimento. A pesquisa docente e sua divulgação alimenta 
e intensifica o diálogo entre os pares, fazendo circular o saber do professor. 
Cabe realçar que essa perspectiva que destaca a importância da prática e da 
troca entre os pares não diminui a relevância da teoria na formação docente; ao 
contrário, marca seu valor. Ao fazer pesquisa (buscando teorias que sustentem 
suas reflexões e produzindo novos conhecimentos) e também ao consumi-la 
(através do estudo), o professor pesquisador dialoga com seus pares: mediado 
pela produção teórica escrita, conversa com outro pesquisador, com outro pro-
fessor ou com outro professor pesquisador. Como produção teórica escrita, 
este livro convida o leitor para um diálogo. Um diálogo com professores que 
se encontram em diferentes momentos de sua formação, muitos deles apren-
dendo a se tornar professores pesquisadores, outros já mais familiarizados 
com a atividade de fazer pesquisa. Sob os moldes do nome da série, o livro foi 
estruturado em três seções: Desafios, Possibilidades e Práticas. 

A primeira seção, que corresponde aos desafios, aborda alguns dilemas 
enfrentados pelos professores no processo de formação docente em um con-
texto específico: o Mestrado Profissional. O capítulo intitulado O Mestrado 
Profissional em Ensino e a (auto)formação docente: teoria, prática e um 
entrelugar faz um breve percurso histórico da pós-graduação em Educação 
no Brasil e menciona os objetivos norteadores dos Planos Nacionais de 
Pós-Graduação. A autora compartilha com o leitor angústias e descobertas 
profissionais e acadêmicas experimentadas ao longo de sua formação, até a 
chegada ao Mestrado Profissional, que considera um entrelugar no espaço 
de negociações entre teoria e prática. 

No capítulo Aprender a aprender: uma proposta de formação 
continuada de professores no contexto do Mestrado Profissional em 
Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB), as autoras 
apresentam um caminho de formação para a pesquisa desenvolvido pelo 
GEPEAIINEDU, que se propõe a utilizar um referencial de base – a Teoria 
Social Cognitiva (TSC) – para incentivar o papel de agente do professor em 



sua formação como docente e como pesquisador. Esse capítulo pode servir 
como um modelo metodológico para orientar professores que desejam en-
sinar, pesquisar sobre a sua prática e contribuir para a produção de conhe-
cimento teórico em Ensino. 

A seção Possibilidades resulta do processo de reflexão e elaboração 
sistemática de alguns referenciais estudados pelo GEPEAIINEDU até o 
presente momento. Consideramos a teoria como uma grande fonte de infor-
mação e inspiração para pensar a prática e para ampliar o leque de possibi-
lidades de solução para os problemas cotidianos. Os capítulos dessa seção 
tiveram origem em um material de apoio produzido para um curso de ex-
tensão semipresencial voltado às questões sobre a TSC e suas relações com a 
prática pedagógica. Para a produção desta publicação, o material de apoio foi 
revisitado, aprofundado e subdividido em três partes. O capítulo intitulado 
O sujeito que aprende na perspectiva da Teoria Social Cognitiva (TSC) 
focaliza o constructo da agência humana e aspectos ligados à motivação e às 
crenças de autoeficácia. No capítulo seguinte, autorregulação: elementos 
para pensar a prática pedagógica, são apresentados e discutidos os con-
ceitos de autorregulação e de desengajamento moral e algumas implicações 
no contexto das práticas educativas. O capítulo A promoção dos processos 
de autorregulação, último dessa seção, focaliza a promoção dos processos 
de autorregulação da aprendizagem e do comportamento em saúde a partir 
do diálogo com algumas produções nessa área que podem apoiar docentes de 
diferentes segmentos de ensino.

Inspirados pelo potencial criativo de Bandura, idealizador da TSC, e 
pelos trabalhos que temos estudado ao longo dos encontros do nosso grupo 
de pesquisa, nos desafiamos, a cada dia, a compartilhar com nossos pares 
nossas descobertas, dúvidas e desafios. Considerando a complexidade e 
profundidade da temática abordada, ressaltamos que não é nossa intenção 
esgotar as discussões sobre esses assuntos. A riqueza dessa seção, intitulada 
por nós como Possibilidades está, portanto, no fato de ser uma produção 
que comunica um conjunto de saberes em construção. Os conhecimentos 
teóricos sistematizados nos três capítulos da seção ilustram um ponto – não 
o ponto final – da caminhada de estudos do GEPEAIINEDU acerca da TSC. 
Os textos representam uma visita à teoria. Outras visitas, em outros mo-
mentos, serão sempre necessárias, já que cada elemento apresentado pode 
ter inúmeros desdobramentos. Os conceitos que serão abordados estão ilu-
minando nossos caminhos até aqui, mas outras luzes podem ser acesas.

Tal como a seção Possibilidades, a última seção – sobre as Práticas 
– também representa uma visita. Dessa vez não apenas à teoria, mas às prá-
ticas, sob a luz da teoria. Sete mestrandos narram seu processo de pesquisa, 



partindo da aproximação com o referencial teórico em destaque neste livro. O 
ingresso em um programa de Pós-graduação gera expectativas e leva o mes-
trando a estabelecer metas para sua própria aprendizagem. Especificamente 
em relação ao curso de Mestrado Profissional, há exigências em relação à 
elaboração de um produto educacional, além das produções intelectuais 
em forma de dissertação e trabalhos acadêmicos, envolvidas nos cursos de 
Pós-Graduação stricto sensu em geral. Para atender a essa demanda, são 
necessários: a mobilização, por parte dos cursistas, de um conjunto de es-
tratégias de autorregulação; o desenvolvimento das crenças de autoeficácia; 
e, sobretudo, o exercício da coragem criativa, que, como nos ensinou Rolo 
May (1975)5, não nega o desespero frente aos desafios, mas leva o homem a 
seguir adiante apesar do desespero. 

Entendendo que o ingresso na Pós-graduação representa parte de um 
projeto de vida de alguém, mas que também articula-se a outras questões re-
lativas às demandas de produção do conhecimento, a seção ilustra o enfrenta-
mento das dificuldades envolvidas no processo de (auto)formação do professor 
pesquisador. Os capítulos mostram diferentes estágios desse processo de en-
frentamento: dois falam sobre o início da aproximação do mestrando com a 
teoria e seus produtos em potencial; três falam sobre o meio do caminho; e 
dois relatam o processo como um todo e as contribuições desse percurso para a 
formação do professor pesquisador e para o autorreconhecimento como tal. O 
último texto analisa o processo de construção de produtos educacionais – con-
cebidos por uma equipe multiprofissional – voltados para práticas de Ensino 
ligadas à Saúde, no contexto de um Programa de Pós-graduação acadêmico. 
Essa seção tem especial relevância para professores que estão iniciando esse 
caminho de formação via Pós-graduação stricto sensu e compreendem a pes-
quisa como uma importante dimensão da formação docente, já que ela cons-
titui meio de aperfeiçoamento das práticas de ensino.

De forma a expressar os percursos trilhados, de acordo com diferentes 
momentos de apropriação teórica, iniciamos apresentando textos que ilustram 
os primeiros contatos dos mestrandos com a teoria que servirá de base para 
o desenvolvimento de suas pesquisas e para a elaboração de produtos edu-
cacionais. O primeiro capítulo, intitulado O processo de construção de um 
produto educacional: cartilha educativa para autorregulação dos com-
portamentos de saúde na Educação de Jovens e Adultos, narra o início do 
percurso de elaboração de um material didático composto por histórias em qua-
drinhos, atividades de desafios, exercícios de reflexão e dicas. Considerando 
que Educação Física escolar pode colaborar para o desenvolvimento do 

5 MAY, R. A coragem de criar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.



autocuidado dos indivíduos e para melhoria da saúde individual e coletiva, o 
material adota como foco temáticas e conteúdos relacionados aos estilos de 
vida (hábitos alimentares, práticas corporais, lazer, entre outros). O produto é 
voltado para alunos da Educação de Jovens e Adultos.

O capítulo seguinte, cujo título é A construção de um produto educa-
cional: narrativas autorregulatórias para crianças na fase de alfabeti-
zação, enfatiza a importância do desenvolvimento de materiais que auxiliem 
os alunos provenientes das classes populares a se constituírem como au-
torreguladores de seus processos de aprendizagem. O material, também em 
fase de planejamento, é voltado para as etapas iniciais de escolaridade e terá 
o formato de livro. A história terá como narradora e personagem principal 
uma criança proveniente das classes populares que se encontra na fase de 
alfabetização e que irá compartilhar com os leitores algumas das situações 
vivenciadas por ela nesse percurso.

No terceiro, quarto e quinto capítulos da seção foram descritas três 
pesquisas em andamento. No terceiro capítulo intitulado Uma pesquisa 
na Educação Básica para a construção da sensibilidade moral: (re)en-
contros, desencontros e reflexões, uma mestranda narra suas idas e vindas 
durante o percurso de delineamento de sua pesquisa e de construção do 
produto educacional. O foco da dissertação e do produto é a promoção dos 
processos de autorregulação do comportamento moral, no contexto das aulas 
da disciplina Espanhol/Língua adicional. Voltado para o Ensino Médio, o 
produto educacional descrito no capítulo trata-se de um kit composto por 
quatro fotonovelas, três unidades didáticas e três entrevistas, acompanhadas 
de questões para debate. Numa perspectiva intercultural, os materiais 
abordam questões sobre bullying, acessibilidade, racismo e violência de 
gênero, caracterizadas pela autora como temáticas de urgência social. 

O quarto capítulo, denominado Um pouco da minha história no 
Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do CPII: de pro-
fessora de francês a professora de francês aspirante a professora pes-
quisadora e autora de livro, conta o processo de construção do projeto de 
pesquisa que culminou na criação do livro bilíngue E aí, Chloé?/Et alors, 
Chloé?, voltado para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que se en-
contram em fase de adaptação a um novo segmento de ensino. A autora ex-
plica que a chegada até a idealização do produto teve alguns percalços e que 
algumas ideias anteriores tiveram que ser abandonadas para que o livro fosse 
delineado. A pesquisa descrita no capítulo tem como objetivo a construção 



do produto e a análise do grau de aplicabilidade e dos potenciais da estória-
-ferramenta em questão para integrar as estratégias de autorregulação da 
aprendizagem com o ensino de Francês/Língua Estrangeira. 

O quinto capítulo denominado Da idealização à construção de uma 
história-ferramenta sobre saúde para o Ensino Médio discute o processo 
de elaboração de outra pesquisa em andamento. Assim como a cartilha edu-
cativa descrita no primeiro capítulo da seção Práticas, o material didático 
apresentado tem como objetivo o ensino de estratégias de autorregulação 
para a Saúde, no contexto das aulas de Educação Física do Ensino Médio. 
O produto educacional que acompanha a pesquisa desenvolvida pelo autor 
do capítulo é a história-ferramenta intitulada As Escolhas de Augustinho, 
que será disponibilizada em um sítio de internet, junto com um caderno de 
sugestões de atividades e um aplicativo para dispositivos móveis.

Na seção Práticas são descritas também duas pesquisas já concluídas. 
A primeira delas teve como foco o ensino da Matemática e envolveu o pro-
cesso de criação e validação de um material interdisciplinar que adota a 
perspectiva metodológica de resolução de problemas. A autora do capítulo 
“Eu sou, eu fui, eu vou...”: reflexões sobre o processo de (auto)formação 
docente narra as diversas etapas da pesquisa que culminou na construção e 
validação por pares de um caderno de atividades intitulado “Maria não vai 
mais à feira: Resolução de Problemas e Estratégias de Autorregulação da 
Aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, elaborado para 
atender os alunos do quarto e quinto anos do Ensino Fundamental.

A segunda pesquisa já concluída teve como principal objetivo colaborar 
para o desenvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem 
que auxiliem os estudantes a melhorarem a compreensão leitora. O produto 
educacional construído ao longo da pesquisa e submetido à avaliação por 
pares trata-se de um kit composto por dois materiais de caráter preventivo: 
o livro “Um papo sobre estudar – Super dicas para você aprender a aprender 
melhor” e o “Caderno de atividades para estudar com os amigos”. O pú-
blico-alvo a que se destina os materiais são estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental, que estão em fase de transição para um novo segmento e 
precisam melhorar a qualidade da compreensão leitora e desenvolver me-
canismos e estratégias de adequação ao volume de estudos requerido no 
segundo segmento do Ensino Fundamental. A descrição da pesquisa, dos 
fundamentos teóricos e das características do produto foi feita no capítulo A 
ressignificação da prática mediada pelos estudos teóricos: a experiência 
de criação de um produto educacional e o processo de formação do pro-
fessor pesquisador.



As pesquisas e materiais descritos na última seção deste livro são vol-
tados para diferentes etapas da Educação Básica. Além da descrição das fases 
e das características dos produtos educacionais desenvolvidos/em fase de 
desenvolvimento, os capítulos também trazem as reflexões dos autores sobre 
o processo de formação do professor pesquisador e podem, como exemplo 
prático do modelo de caminho metodológico apresentado na seção Desafios 
deste livro, auxiliar professores que estão vivenciando esse mesmo processo 
ou desejando ingressar no caminho da pesquisa. 

A seção Práticas ainda conta com a descrição de uma experiência desen-
volvida no contexto de uma disciplina eletiva oferecida pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Médicas (PGCM) do Centro Biomédico/Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ), 
que envolveu docentes e alunos dos cursos de mestrado e doutorado. Apesar 
de não ter como foco as práticas escolares, o capítulo intitulado Aprender 
a ensinar saúde: contribuições da Teoria Social Cognitiva (TSC) para a 
formação de equipes multiprofissionais, também traz valiosas contribuições 
para se pensar as práticas de ensino e as articulações entre ensino e pesquisa.

Seja focalizando o contexto da Escola Básica ou em outras situações 
ligadas ao ensino e à aprendizagem, os envolvidos na elaboração deste 
livro têm empreendido e mobilizado esforços para desenvolver projetos que 
sejam rigorosos sob o ponto de vista teórico e metodológico. Esse cuidado 
reflete a importância dada à teoria para o processo de formação do profis-
sional que tem como principal atividade o ensinar. Considerando a íntima 
relação entre o ensinar e o aprender, os autores demonstram que a teoria 
 – nesse caso, especificamente, a Teoria Social Cognitiva, que é base teórica 
comum aos trabalhos apresentados – tem servido como lente (AZZI, 2016) 
para enxergar as suas práticas ou como farol que ilumina o caminho; não 
só o caminho do pesquisar (embora não se possa ignorar a importância da 
teoria para a construção do conhecimento teórico), mas sobretudo o caminho 
do pesquisador, que, como agente, pode refletir sobre suas escolhas, mudar 
suas práticas, optar por outros caminhos. 

Finalmente, agradecemos o apoio do CPII em diferentes instâncias insti-
tucionais entre as quais destacamos: a Direção Geral do CENII; a Pró-Reitoria 
de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura; e a Reitoria, por fortalecer a 
produção dos Grupos de Pesquisa, por meio da concessão de apoio financeiro 
aos seus líderes, na modalidade de taxas de bancada, o que tornou possível 
custeio desta publicação. Também gostaríamos de agradecer a professora 
Jussara Tortella que gentilmente aceitou fazer o prefácio deste livro. 

Desejamos uma boa leitura para todos e todas.
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PREFÁCIO
Se há uma criatura que tenha necessidade de formar e manter cons-
tantemente firme uma personalidade segura e complexa, essa é o pro-
fessor. [...] É, certamente, uma grande obra chegar a consolidar-se numa 
personalidade assim. Ser ao mesmo tempo um resultado — como todos 
somos — da época, do meio, da família, com características próprias, 
enérgicas, pessoais, e poder ser o que é cada aluno, descer à sua alma, 
feita de mil complexidades, também, para se poder pôr em contato com 
ela, e estimular-lhe o poder vital e a capacidade de evolução.6

Em um sistema educacional marcado por pesquisas, avanços e tensões 
busca-se constantemente uma escola que propicie aos seus professores e 
alunos ricas experiências de aprendizagem, uma formação que os torne cada 
vez mais ativos e críticos diante de um contexto social muitas vezes ad-
verso a atitudes proativas. Cecília Meireles, professora e renomada escritora 
brasileira, que cito em epígrafe, descreve as qualidades de um professor, 
acrescentando a ideia de que esse profissional necessita “ter o coração para 
se emocionar diante de cada temperamento, imaginação para sugerir e co-
nhecimentos para enriquecer os caminhos transitados”. 

A formação dos professores é um campo extremamente complexo, que 
há muito tempo demanda preocupação de pesquisadores e gestores das esferas 
federal, estadual e municipal. Estudos coordenados por Bernadete Gatti na 
área da formação inicial dos professores indicam que há fragilidades para o 
desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a atuação nas 
escolas e nas salas de aula. A autora enfatiza ainda que, nas Universidades, 
as atividades de pesquisa e de pós-graduação são notadamente mais reconhe-
cidas, deixando a formação dos professores em segundo plano. 

O segundo livro da Série Desafios, Possibilidades e Práticas na 
Educação Básica, coordenado por Kátia Regina Xavier Pereira da Silva e 
Marcelle Resende Moreira, aborda questões pertinentes que conduzem o 
leitor a refletir a formação de professores apontando soluções para o pro-
blema levantado por Gatti. Escrita por docentes e alunos, também docentes 
da Educação Básica, de um Programa de Mestrado Profissional, a obra mostra 
de forma clara os passos trilhados para a formação do professor pesquisador. 

6 Texto de Cecília Meireles, extraído do livro Crônicas de Educação 3.
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Ao relatar como o professor produz conhecimento ao aprimorar a sua 
própria prática, cada capítulo descreve a trajetória de como se dá esse exer-
cício de fazer pesquisa, que ao mesmo tempo possibilita que professores e 
alunos tenham garantido o direito a uma educação equitativa e formadora e, 
consequentemente, de sucesso educativo. 

O sucesso educativo – termo utilizado por Leandro Almeida, estudioso 
da Teoria Social Cognitiva (TSC) – abrange, além do bom êxito nas apren-
dizagens dos conteúdos estabelecidos pela equipe escolar, a satisfação em 
aprender e a aprendizagem e o desenvolvimento de outras competências, 
tais como social, afetiva, interpessoal e projeção de realizações acadêmicas 
e pessoais, de tal forma que alunos e docentes possam desenvolver os quatro 
pilares da educação descritos no relatório para UNESCO da Comissão 
Internacional de Educação para o século XXI. 

Nesse sentido, o livro está estruturado intencionalmente em três seções: 
Desafios, Possibilidades e Práticas. É uma excelente contribuição para a 
reflexão acerca de questões presentes no campo da pesquisa educacional e da 
saúde, tais como a complexidade em desenvolver um trabalho que articule a 
formação, a investigação e a inovação. 

Este livro vai ainda mais longe, pois traz, de uma forma muito contun-
dente, a tão divulgada e, de certa forma, desgastada e questionada, relação 
entre teoria e prática. É tão interessante verificar que, com uma linguagem 
clara e simples, os autores demonstram como realizar esta tarefa, considerada 
tão difícil, a partir de um trabalho dialógico entre a universidade e a escola. 
Os relatos mostram a real valorização do trabalho docente, demonstrando a 
potencialidade da produção de conhecimentos e de pesquisa dos professores. 

Bem, quem sai ganhando com esta experiência? Com certeza toda a 
comunidade escolar, mas principalmente o aluno a quem os responsáveis 
pela educação devem dedicar todos os seus esforços. 

Sugiro que o leitor volte ao prefácio após o término da leitura do livro e ve-
rifique se os elogios que teço a esse trabalho colaborativo de muitos professores/
pesquisadores é de fato verdadeiro. Tenho certeza de que a resposta será sim. 

Que esta obra seja acolhida por pessoas que realmente se envolvem 
com a prática docente e, em especial, pelos professores que trabalham efeti-
vamente na busca da educação integral dos seus alunos.

  
Jussara Cristina Barboza Tortella

Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas
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O MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO E 
A (AUTO)FORMAÇÃO DOCENTE:  

teoria, prática e um entrelugar
Christiane Moraes dos Santos

Enquanto prática social, a educação se concretiza nas dimensões micro 
e macro da vida humana. Nessa perspectiva, a pesquisa em Educação pode 
ser entendida como “a concretização de um conjunto de procedimentos que 
encaminha uma investigação no sentido de construir um saber científico em 
e sobre uma prática específica: o fazer educativo” (LEITE, 2001, p. 150).

O conhecimento científico em Educação, ao longo da história, tem se 
fundamentado sob o modelo da racionalidade moderna, oriundo das ciências 
naturais, que concebe a Ciência como a única, verdadeira e inquestionável 
forma de compreender e explicar a realidade. Entretanto, as peculiaridades 
da complexidade humana não são facilmente mensuráveis, nem tampouco 
se repetem em condições exatamente iguais como muitos dos fenômenos 
observáveis na natureza, delatando, assim, as fragilidades desse modelo 
científico sobre o qual as ciências humanas se constituíram (LEITE, 2001).

A educação, como qualquer outra atividade humana, depende dos su-
jeitos nela envolvidos e das situações nas quais se inserem. Os saberes sobre 
os quais se apoia são sempre fragmentários e provisórios, o que evidencia 
não necessariamente as deficiências do campo, mas, singularidades que 
fogem ao imperativo de qualquer ordem racional estabelecida.

A formação docente, assentada principalmente sob a égide de referen-
ciais externos à práxis educativa, tem sido o centro de muitas reflexões que 
pretendem contribuir com um conhecimento construído a partir, no e para 
o cotidiano escolar. 

Os cursos de pós-graduação no Brasil, concebidos para ser o espaço 
privilegiado de construção do conhecimento científico através da formação 
voltada para a pesquisa, têm enfrentado conflitos de diversas naturezas, 
dentre os quais se destaca o próprio objetivo principal desse nível de ensino, 
que, ao longo de sua história, tem se deslocado entre um espaço de formação 
para o ensino e para a pesquisa no ensino superior e um espaço de formação 
de pesquisadores.

Na área do ensino, o curso de Mestrado Profissional despontou como 
um espaço de formação docente onde o professor se propõe a refletir sobre 
sua prática e a buscar soluções para questões que dela emergem, tais como: 
“o uso de determinados materiais instrucionais em sala de aula, das novas 
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tecnologias que complementam e fortalecem o processo de ensino, entre 
outros” (NEVES, 2002, p. 9). Regulamentado desde o ano de 1995, o 
Mestrado Profissional tem seguido portarias e resoluções que pretendem de-
marcar as diferenças entre os cursos acadêmicos e profissionais. Entretanto, 
a criação dessa modalidade de pós-graduação, vem provocando algumas 
discussões7, uma vez que, tradicionalmente, o Mestrado Acadêmico seria o 
lócus ideal de formação e pesquisa docente. 

Enquanto professora da Educação Básica da rede pública federal de 
ensino e egressa do curso de Mestrado Profissional em Práticas da Educação 
Básica do Colégio Pedro II, considero que não deva existir uma formação 
para a pesquisa desvinculada da prática cotidiana, sobretudo quando o objeto 
de estudo emerge no e do contexto escolar. 

Nessa perspectiva, esse texto se propõe a apresentar e compartilhar 
algumas angústias e descobertas que me acompanharam ao longo do meu 
próprio processo de formação até chegar a esse espaço que costumo chamar 
de entrelugar, uma vez que é nele que me reconheço e me constituo pro-
fessora pesquisadora. Longe da pretensão de dar conta da história e de es-
miuçar as políticas públicas que determinaram o percurso da pós-graduação 
em Educação no Brasil, o texto pretende contribuir – ao reconhecer e or-
ganizar os objetivos principais que nortearam os Planos Nacionais de Pós-
Graduação – com algumas reflexões sobre a formação docente no âmbito de 
atuação dos cursos de pós-graduação no Brasil.

O Quanto Caminhamos para Chegar até Aqui

Os cursos de pós-graduação no Brasil foram criados com o objetivo de 
formar professores para atuarem no ensino superior e no desenvolvimento 
de pesquisas científicas. As primeiras iniciativas para a criação desse nível 
de ensino aconteceram ao longo da década de 30 e intensificaram-se no pe-
ríodo da Segunda Guerra Mundial, com a vinda de professores que che-
gavam ao país em missões acadêmicas ou em busca de refúgio. Entre alunos 
e professores catedráticos – brasileiros ou estrangeiros – estabelecia-se 
uma relação de caráter tutorial: em geral, ao professor cabiam as tarefas de 
ensino e pesquisa e aos alunos cabia a tarefa de auxiliá-los nessas atividades 
(KUENZER; MORAES, 2005).

7 Essas discussões não são objeto desse artigo, mas, de uma maneira geral, expressam representações carregadas de 
juízos de valor a respeito dos cursos de Mestrado Profissional (MP), ilustram comparações entre as modalidades, no que 
se refere aos critérios de rigor do processo de pesquisa e de avaliação, e apontam algumas resistências em relação à 
própria legitimidade do MP dentro da Academia.
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Na década de 50, a criação da CAPES – denominada, nesse pri-
meiro momento, Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal para o Ensino 
Superior – e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico), não garantiu a normatização e o reconhecimento dos cursos 
de pós-graduação enquanto nível de ensino, fato que só veio a ocorrer mais 
tarde, em 1965, com a emissão do parecer 299/65 – o parecer Sucupira – 
pelo Conselho Federal de Educação (CFE). Esse documento também definia 
a distinção entre os cursos lato e stricto sensu. Essas duas formas de pós-
-graduação foram diferenciadas pelo documento da seguinte maneira:

A primeira designa todo e qualquer curso que pressupõe a graduações, 
tais como de especialização ou aperfeiçoamento, a segunda constitui 
o sistema regular de cursos que se supersupõem a graduação com ob-
jetivos mais amplos de formação científica, cultural ou profissional de 
alto nível, parte integrante do complexo universitário, em caráter per-
manente, necessária a realização dos mais altos fins da universidade 
em sua condição atual (SUCUPIRA apud OLIVEIRA, 1995, p. 10).

Nesse mesmo ano, foi organizado, na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ), o primeiro Mestrado em Educação no país, 
cujo início aconteceu no ano seguinte, com duas áreas de concentração: 
Planejamento da Educação e Aconselhamento Psicopedagógico (FAVERO, 
2005, apud KUENZER; MORAES, 2005).

É interessante observar que esse investimento na formação para a do-
cência e para a pesquisa no contexto universitário se deu em pleno regime 
militar e pretendia colaborar com a construção de um Estado nacional forte e 
autônomo, através do incentivo aos projetos de pesquisa voltados para o de-
senvolvimento científico e tecnológico. Os conflitos ideológicos e políticos 
que surgiram dessa iniciativa, no entanto, são outra história.

Nesse contexto, em 1976, a CAPES deu início ao seu sistema de acom-
panhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação brasileiros, e, consi-
derando o caráter espontâneo com o qual os cursos de pós-graduação se 
expandiram e se estruturaram, procurou seguir as orientações do I Programa 
Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 1975-1979).

Ao considerar os cursos de pós-graduação como parte do sistema uni-
versitário, o plano propunha a integração desse nível de ensino ao Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND), passando então a constituir-se questão 
de Estado. A principal meta a ser atingida pelo Ministério da Educação e 
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Cultura (MEC), de acordo com o PNPG, era a de formar “pesquisadores, 
docentes e profissionais para atender principalmente às demandas do ensino 
superior” (KUENZER; MORAES, 2005, p. 1345). 

Os cursos de pós-graduação se tornaram, desse modo, o principal lócus 
de formação docente, e o viés da pesquisa acabou não se consolidando nesse 
momento, uma vez que, devido à estrutura curricular dos cursos, os alunos, 
na maioria das vezes, somente teriam contato com a pesquisa – definir o 
objeto de estudo, levantar o estado da arte, fazer revisões bibliográficas, 
entre outras etapas – após terem cumprido todas as disciplinas. No campo 
da Educação, um dos reflexos positivos a partir do I PNPG, foi a “nacionali-
zação” desse nível de ensino e a possibilidade de buscar enfoques teóricos e 
metodológicos mais adequados às realidades brasileiras, uma vez que, ante-
riormente, a formação dos mestres e doutores era realizada em outros países, 
sobretudo nos Estados Unidos.

O II PNPG (1982-1985) priorizou a expansão da capacitação docente e 
a institucionalização e o aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos cursos 
de pós-graduação. Sob o pretexto de melhorar a qualidade desse nível de 
ensino, a CAPES investiu na informatização da coleta e organização dos 
dados das pesquisas realizadas, implementou as visitas aos programas de 
pós-graduação, reconheceu novos cursos e ofereceu apoio aos cursos lato 
sensu, entre outras ações. De acordo com Kuenzer e Moraes (2005, p. 1346), 
“esse movimento significou o envolvimento direto da comunidade aca-
dêmica no processo avaliativo, ‘a avaliação por pares’”.

No campo da Educação, teve início a discussão de uma proposta alter-
nativa de avaliação produzida por uma comissão indicada pela Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil (ANPEd). A comissão, ten-
tando driblar alguns limites do sistema de avaliação utilizado pela CAPES, 
tais como a valorização do produto e não do processo, a classificação hie-
rárquica, o predomínio de indicadores quantitativos, entre outros, sugeriu 
algumas adaptações, na tentativa de construir um modelo de avaliação mais 
adequado ao campo de pesquisa em Educação (HOSTINS, 2006).

A pesquisa tornou-se, de fato, o ponto mais relevante nos cursos de 
pós-graduação a partir do III PNPG (1986-1989). Com a vinculação desse 
documento ao I PND, cuja meta era conquistar a autonomia nacional, as 
pós-graduações assumiram a tarefa de preparar os cientistas que iriam parti-
cipar do desenvolvimento científico e tecnológico do país, sendo, mais tarde, 
incorporadas ao sistema de ciência e tecnologia no período da vigência do V 
PNPG (2005-2010). “Essa intenção, contudo, não foi suficiente para superar 
a tradição da pós-graduação, fortemente centrada na docência” (KUENZER; 
MORAES, 2005, p. 1346).
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O deslocamento do foco na docência para o foco na pesquisa, embora 
não tenha efetivamente se concretizado, provocou mudanças no modelo de 
avaliação, em vigor desde os anos 70, uma vez que, as produções cientí-
ficas passaram a ser ainda mais valorizadas. Nesse contexto, de acordo com 
Kuenzer e Moraes (2005, p. 1347), “introduziu-se a ideia de Programa, e não 
mais de cursos de mestrado e doutorado avaliados isoladamente; a atenção 
especial voltou-se às linhas de pesquisa e à sua organicidade com as disci-
plinas, projetos e produtos de pesquisa, teses e dissertações”.

O IV PNPG, que seria publicado no ano de 1990, não chegou a sair do 
papel e tampouco chegou ao conhecimento do público, devido aos entraves 
causados pelas discussões acerca da Reforma do Estado e das mudanças a 
ela subjacentes. O plano enfatizava a questão da autonomia, liberdade aca-
dêmica e financiamento público, premissas inspiradas na Constituição de 
1988 (KUENZER; MORAES, 2005).

No ano de 2004, a CAPES designou uma comissão responsável pela 
elaboração do V PNPG (2005-2010). O plano elegeu como objetivos “o for-
talecimento das bases científica, tecnológica e de inovação; a formação de 
docentes para todos os níveis de ensino; a formação de quadros para mer-
cados não acadêmicos” (BRASIL, 2005, p. 59 apud HOSTINS, 2006, p. 14, 
grifo nosso), além de enfatizar a necessidade do investimento, por parte do 
Estado, na consolidação dos cursos de mestrados profissionalizantes. Desse 
modo, o documento propunha não só a continuidade, mas também o investi-
mento nesse novo espaço de produção científica (HOSTINS, 2006, p. 148).

No presente, o VI PNPG (2011-2020), tem como objetivo estabelecer 
as novas diretrizes, estratégias e metas que darão continuidade às propostas 
para a política de pós-graduação e pesquisa no Brasil. Além disso, o novo 
Plano Nacional de Educação (PNE), pela primeira vez, de fato, se propõe 
a contemplar as metas da pós-graduação no país, visto que o PNPG é parte 
integrante desse documento.

A intenção de diminuir o abismo imposto pelas desigualdades sociais é 
enfatizada no novo PNE. Para tal, torna-se imprescindível garantir o acesso 
e a permanência nas escolas, observar as necessidades específicas das popu-
lações dos diferentes territórios brasileiros, investir na formação para o tra-
balho e para o exercício da cidadania. A ênfase na pós-graduação, enquanto 
espaço de formação docente e o aumento da quantidade de ofertas de vagas 
para os cursos de mestrado e doutorado estão entre as metas a serem alcan-
çadas até o final do período de vigência do plano em questão. O documento 
destaca, ainda, a necessidade de investir na formação docente – inicial e 
continuada – como estratégia para alcançar a qualidade que desejamos em 
todos os níveis de ensino (BRASIL, 2014).
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Ao longo desses pouco mais de meio século decorrido desde o parecer 
Sucupira, em 1965, muitas foram as tentativas de consolidar a pós-graduação 
como o lócus de uma formação docente centrada na pesquisa, mas os di-
versos deslocamentos de seu objetivo – ora privilegiando a docência, ora a 
pesquisa e produção acadêmica – parecem apontar para o fato de que ainda 
temos muito que caminhar na direção da construção de um espaço que possa, 
efetivamente, oportunizar reflexões e produções científicas que contemplem 
as particularidades da profissão docente. O relatório final de acompanha-
mento do PNPG (2011-2020), do ano de 2013 aponta que

Muitas das ações terão resultado em longo prazo, na formação dos 
docentes que entrarão nas escolas no futuro. Temos que atuar também 
no curto prazo, na formação continuada, visando qualificar os atuais 
docentes, na ordem de 2 milhões, que atuam nas escolas de ensino 
básico hoje. Além do foco na formação continuada nos docentes 
atuais do sistema, faz-se necessário desenvolver mecanismos que não 
reproduzam nos novos docentes em formação as mesmas deficiências 
dos atuais (BRASIL, 2013, p. 24).

Nesse sentido, defende-se a construção de espaços de formação nos 
quais teoria e prática possam, lado a lado, contribuir com a formação dos 
professores no, do e para o cotidiano, não só do tempo presente, mas também 
para o futuro.

“Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar”8

Ao andar faz-se o caminho, e ao olhar-se para trás vê-se a senda que jamais 
há de voltar a pisar. Caminhante não há caminho, somente sulcos no mar. 

Antonio Machado

A questão da formação docente e dos conhecimentos que constituem 
os saberes, competências e habilidades inerentes ao trabalho dos professores 
no contexto escolar está historicamente relacionada “à questão da profissio-
nalização do ensino e aos esforços feitos pelos pesquisadores no sentido de 
definir a natureza dos conhecimentos profissionais que servem de base ao 
magistério” (TARDIF, 2001, p. 112).

No exercício de tentar compreender o que vem sendo proposto e o que 
tem sido possível realizar no âmbito da pós-graduação enquanto espaço de 
formação docente, observo que, embora o modelo da racionalidade científica 

8 MACHADO, A. Poesias completas. 14. ed. Madri – Espasa-calpe, 1973.
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moderna não nos caiba mais, a produção de conhecimento a partir de uma 
relação equânime entre prática e teoria ainda é um modelo em construção. 
Talvez porque não tenhamos nos dado conta de que “a relação entre a pes-
quisa universitária e o trabalho docente nunca é uma relação entre uma teoria 
e uma prática, mas é sempre, ao contrário, uma relação entre atores, entre 
sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes” (TARDIF, 2001, p. 121).

Sempre acreditei firmemente que o real está bem aí, à nossa frente, o 
tempo todo a nos desafiar, e que é nele que se forjam os nossos objetos de 
estudo. Mas, com igual intensidade rejeitei durante muito tempo qualquer 
novidade ou literatura que trouxesse em seu título as palavras cotidiano, 
experiência, práxis e outras tantas que eu considerava sinônimas de uma re-
alidade que caminhava completamente apartada daquilo que concebia como 
Ciência. Foi somente diante das adversidades do cotidiano escolar que co-
mecei a suspeitar que, na prática, a teoria é diferente e que, no exercício da 
profissão docente, reconhecer o que é preciso é mais fácil que realizá-lo. A 
tradução metodológica das posturas teóricas em ações na sala de aula é um 
percurso árido que, por vezes, nos parece inatingível.

Enquanto sujeito e parte das múltiplas dimensões da vida humana, 
entendo que, para além de escalas de análise, a relação micro/macro men-
cionada no início do texto, pressupõe conhecer em que medida o micro 
contém o macro e vice-versa. Assim, se a pós-graduação foi criada para ser 
um espaço de formação docente e também de construção do saber cientifica-
mente legitimado, e, se a própria natureza dos saberes docentes foi, durante 
muito tempo concebida como um conjunto de técnicas e valores a serem 
transmitidos pelos professores mais experientes aos mais jovens, como redi-
mensionar a importância e o lugar da teoria e suas imbricações no campo 
das pesquisas sobre o cotidiano escolar? E ainda: que sentidos atribuir à 
afirmativa – feita por Cardoso (1976) – de que o processo de teorização não 
é um reflexo direto e mecânico da realidade no plano do pensamento, bem 
como as teorias não constituem verdades reveladas?

Ao tentar responder a essas e outras perguntas, consigo perceber porque 
tem sido tão difícil pôr em prática algumas das propostas apresentadas pelos 
PNPG’s e porque algumas delas mal conseguiram sair do papel. Talvez, 
penso eu, porque a profissão docente tenha um lugar bastante específico 
nessa teia de relações entre teorias e práticas. Talvez, arrisco dizer, seja ela 
própria um entrelugar.

Ao optar pelo curso de Mestrado Profissional, eu procurei responder 
às minhas angústias, crenças e expectativas. Na prática, o que faz um pro-
fessor enquanto ensina? Como Nunes (2003), acredito que, ao ensinar, o 
professor convida alguém a aprender, tomando como referência para a ação 
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um repertório que ele mesmo constuiu ao longo de sua formação: conteúdos, 
ferramentas, materiais, técnicas, referenciais teóricos, enfim, tudo o que faz 
parte de seus modos de ser, fazer e estar na profissão docente. Na sala de 
aula, “quando o professor explica está exercendo uma função do ensino que 
não é exclusivamente sua, já que a possibilidade de explicar também está 
presente em outros agentes na própria sala de aula, como os estudantes, e em 
outros contextos e situações” (NUNES, 2003, p. 117). A relação múltipla e 
delicada entre ensinar e aprender na ação docente caminha no limite de uma 
dupla tensão: de um lado, o professor questiona, reformula e desenvolve 
os saberes que legitimam suas práticas educativa e pedagógica; de outro, 
ele abdica de suas convicções – ainda que parcialmente – com a intenção 
de abrir novos espaços de saber para si mesmo e facilitar, para o outro, a 
realização do seu próprio movimento, do reencontro consigo mesmo e com 
o prazer de aprender.

Longe de tecer alguma conclusão, ou mesmo de levantar a bandeira 
dessa ou daquela modalidade de ensino e, consequentemente, de pesquisa, 
percebo que o aumento da oferta e da procura pelos Mestrados Profissionais 
em Ensino deflagra uma certa inquietação por parte daqueles envolvidos 
com a formação docente, seja como alunos ou como professores. O que 
pode significar que já não somos mais os mesmos e que a constatação das 
contradições e dificuldades que temos enfrentado não precisa necessaria-
mente imobilizar-nos desde que as encaremos como elementos que inter-
rogam nossas escolhas teóricas, nossas narrativas e nosso papel social. Por 
outro lado, de acordo com Oliveira (2007, p. 125), “se o objetivo é caminhar 
sempre em direção a algo melhor do que já existe, mas sem chegada, isso 
também significa que é o exercício de caminhar, de aprender, de tornar o 
mundo melhor o que importa, aí a escolha do caminho é fundamental”.

Escolher o(s) caminho(s) a seguir significa reconhecer o valor político, 
social e epistemológico dos diferentes saberes e fazeres que constituem e 
legitimam o conhecimento produzido no campo da Educação. Enquanto su-
jeitos dessa prática social – dinâmica e inacabada –, nos cabe compreender 
que “à medida que o tempo passa, e nós mudamos, o mundo se modifica, 
os alvos variam e o ponto de vista se desloca” (BROOK, 1995, p. 15 apud 
ALVES, 2001). É preciso, portanto, estarmos atentos a isso.
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Os Mestrados Profissionais (MP) em Ensino integram a Área 46 da 
Capes e constituem espaços de formação continuada em nível de pós-gra-
duação stricto sensu que têm como foco a pesquisa aplicada e o “desenvol-
vimento de produtos e processos educacionais que sejam implementados em 
condições reais de ensino” (BRASIL, 2016, p. 13). O público-alvo ao qual se 
destina essa formação é composto por professores e profissionais que atuam 
na Educação Básica e por aqueles que atuam em espaços não formais de 
ensino nos diversos campos de conhecimento, dentre os quais a saúde, as 
tecnologias ou outras áreas de atuação.

De acordo com os documentos que orientam a abertura de cursos de 
MP, a proposta curricular deve contemplar, dentre outras questões: diferentes 
aspectos relacionados à formação de professores e demais profissionais li-
gados ao ensino; conhecimentos relacionados ao sujeito que aprende e ao 
processo de aprendizagem; didáticas específicas; e estratégias de transpo-
sição didática que promovam a aproximação entre os saberes científicos e 
os saberes escolares. O currículo também deve prever o acompanhamento 
da prática profissional do/a mestrando/a como forma de promover reflexões 
a respeito do contexto educacional, subsidiando a construção de produtos 
educacionais9 que tenham efetivo impacto nas práticas. 

9 Produtos educacionais podem ser categorizados segundo os campos da plataforma Sucupira (BRASIL, 2016, p. 
18-19) como: “(1) Desenvolvimento de material didático e instrucional (Propostas de ensino tais como sugestões de 
experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficinas; Materiais 
textuais tais como manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e 
paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares, dicionários, relatórios publicizados ou não, parciais ou finais de 
projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos); (2) Desenvolvimento de produto (Mídias educacionais como 
vídeos, simulações, animações, videoaulas, experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, ambientes de 
aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais de mesa ou virtuais e afins); (3) Desenvolvimento de 
Aplicativos (aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, plataformas virtuais e similares); 
(4) Desenvolvimento de técnicas (Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; Equipamentos; 
Materiais interativos como jogos, kits e similares); (5) Cursos de curta duração e atividades de extensão, como cursos, 
oficinas, ciclos de palestras, exposições diversas, olimpíadas, expedições, atividades de divulgação científica e outras; 
(6) Outros produtos como produções artísticas (artes cênicas, artes visuais, música, instrumentos musicais, partituras, 
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O Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) do 
Colégio Pedro II (CPII) teve a sua primeira turma em 2013. No ano de 2016, 
realizou o quinto processo seletivo, visando compor a turma que iniciará em 
2017. Um dos pré-requisitos para o ingresso no curso é o/a candidato/a ter 
pelo menos dois anos de atuação efetiva na Educação Básica e se compro-
meter a continuar na ativa durante o curso. Espera-se, desse modo, que o/a 
mestrando/a integre conhecimentos pedagógicos e saberes disciplinares e 
vivencie, de forma situada, a experiência de “unir o aprofundamento teórico 
com a experimentação didática, a reflexão e a pesquisa durante a atuação do-
cente, de modo que o processo ensino-aprendizagem seja objeto e objetivo 
do ato de pensar e de fazer do professor em formação”10.

O ingresso no MPPEB é feito através de seleção pública que consta 
de prova escrita, prova de língua estrangeira, entrevista e a elaboração e 
apresentação de uma carta de intenções sob a forma de memorial. Dentre 
os documentos que orientam os/as candidatos/as no processo seletivo está 
um roteiro com cinco sugestões do que poderão abordar no texto da carta: 
formação acadêmica, experiência profissional, área de interesse, motivação, 
expectativas e foco. O roteiro orienta que o/a candidato/a descreva sua traje-
tória acadêmica e profissional, destacando “o que for mais significativo para 
o curso pretendido, [e] apontando as contribuições que suas experiências 
trazem para sua qualificação”11. 

Este capítulo se propõe a discutir alguns desafios para a formação con-
tinuada de professores no contexto do MPPEB e provocar o debate sobre a 
necessidade de investir em estratégias que coloquem em evidência o lugar 
do professor como um sujeito que aprende e faz pesquisa, reafirmando o 
processo de formação continuada como uma excelente oportunidade para 
aprender a aprender.

De maneira específica, a construção deste texto parte da experiência 
pedagógica e de pesquisa vivida no MPPEB e das reflexões promovidas 
no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino, Aprendizagem, 
Interdisciplinaridade e Inovação em Educação (GEPEAIINEDU), do qual 
fazem parte docentes da Educação Básica de várias áreas, mestrandos, pro-
fessores e pesquisadores do Ensino Superior, profissionais da Educação, pro-
fissionais da saúde e graduandos.

maquetes, cartas, mapas ou similares); produtos de comunicação e divulgação científica e cultural (artigo em jornal ou 
revista, programa de rádio ou TV)”.

10 Blog do MPPEB. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/>.
11 Blog do MPPEB, Roteiro para carta de intenções. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2014/09/

Roteiro-para-Carta-de-Inten%C3%A7%C3%B5es-turma-2015.pdf>.
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O referencial teórico que orienta as discussões do GEPEAIINEDU 
tem como base os pressupostos da Teoria Social Cognitiva (AZZI, 2014; 
PAJARES; OLAZ, 2008; ROSÁRIO; POLYDORO, 2014) e estudos sobre 
a formação do professor pesquisador e a pesquisa na prática pedagógica 
(ANDRÉ, 2012, 2015a, 2015b; DEMO, 2011; LÜDKE, 2009; IVENICKI; 
CANEN, 2016). Esse referencial tem nos motivado a refletir sobre o pro-
fessor como um sujeito que aprende e nos desafiado a materializar, no espaço 
de formação continuada constituído pelo grupo, meios que potencializem a 
aprendizagem colaborativa e que valorizem as descobertas e contribuições 
da teoria para a prática pedagógica.

Dentre os constructos da Teoria Social Cognitiva (TSC) evidenciados 
em nossos estudos destaca-se a autoeficácia, concebida como a crença 
que o indivíduo tem naquilo que julga possível realizar em determinada 
área de domínio específico (PAJARES; OLAZ, 2008; IAOCHITE, 2006; 
AZZI; POLYDORO; BZUNECK, 2006; AZZI; POLYDORO, 2006). Azzi e 
Polydoro (2006, p. 15) falam de julgamento da competência para se referir 
à autoeficácia e enfatizam que a “autoeficácia percebida não é relativa ao 
número de habilidades que se tem, mas o que você julga fazer com o que 
você tem, sob uma variedade de circunstâncias”. As autoras acrescentam, 
com base em Bandura (1997), que a percepção da autoeficácia afeta as es-
colhas e influencia os esforços mobilizados para atingir objetivos propostos, 
tendo um valor preditivo mais consistente do que a habilidade.

Outro constructo evidenciado em nossos estudos é a autorregulação, de-
finida como “um mecanismo interno consciente e voluntário de controle, que 
governa o comportamento, os pensamentos e os sentimentos pessoais tendo 
como referência metas e padrões pessoais de conduta a partir dos quais se 
estabelece consequência para o mesmo” (POLYDORO; AZZI, 2008, p. 151). 

Ambos os conceitos, autoeficácia e autorregulação, têm servido ao 
GEPEAIINEDU como referência para pensar sobre o processo de aprendi-
zagem de docentes e discentes e projetar formas de promover uma Educação 
de qualidade para todos e todas.

As reflexões que serão tecidas neste capítulo partem da análise temática 
das cartas de intenções produzidas por sete mestrandos12, orientandos de uma 
das autoras deste artigo, e que também fazem parte do GEPEAIINEDU. No 
material analisado há representantes de todas as quatro turmas do MPPEB 
(2013, 2014, 2015 e 2016): duas são egressas, três estão em processo de cons-
trução do produto educacional e dois estão iniciando a aproximação com o 

12 Os materiais, produzidos como requisito à participação no processo de seleção para o MPPEB, foram cedidos 
voluntariamente pelos/as discentes e analisados com o apoio do software de análise qualitativa WEBQda.net, disponível 
em: <https://www.webqda.net/>.
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referencial teórico e metodológico para a realização de suas produções. Vale 
ressaltar que esses mesmos mestrandos/as fazem parte deste livro, como au-
tores e atores, contando as suas experiências de estudo, pesquisa e prática 
pedagógica, subsidiados pelas reflexões provocadas pela TSC. 

Este texto foi estruturado em três seções. Na primeira, que será apre-
sentada a seguir, abordaremos alguns aspectos julgados importantes para 
pensar a inserção da pesquisa na Educação Básica, sobretudo no contexto 
da formação do professor pesquisador, e levantaremos algumas questões 
que podem constituir barreiras ao (auto)reconhecimento do professor como 
alguém que pode/deve fazer pesquisa. 

Em seguida, na segunda parte, a partir do olhar lançado às cartas de 
intenções apresentadas no MPPEB, buscamos refletir sobre as seguintes 
questões: quem são os sujeitos que buscam o MP nessa instituição? Por que 
escolheram o Programa? O que esperam desse nível de formação? Como 
se expressam as crenças de autoeficácia desses/as candidatos/as nos textos 
produzidos e que fontes de autoeficácia se destacam em suas produções? 

Na terceira parte apresentamos uma proposta de condução do processo 
de formação continuada, desenvolvida pelo GEPEAIINEDU, no contexto 
da concepção13 e elaboração de produtos educacionais no MPPEB. Essa 
proposta compartilha da convicção enunciada por André (2015a, p. 153), 
que ressalta as contribuições da pesquisa para o processo de emancipação 
das pessoas, por meio da formação crítica para a autonomia e do incentivo 
ao desenvolvimento de ideias e ao aperfeiçoamento da prática profissional. 
Os princípios enunciados em outro texto, produzido pelo GEPEAIINEDU 
(SILVA et al., 2015), são retomados e servem como parâmetros para cons-
trução e execução da proposta, que visa superar a hierarquização de ações, 
saberes e práticas por meio de um trabalho essencialmente colaborativo que 
se baseia na sequência reflexão sobre a prática – desconstrução e ressignifi-
cação – retorno à sala de aula. 

13 A palavra concepção é usada aqui com a intenção de destacar a importância do processo de geração da ideia do produto 
que, em nosso caso, toma como ponto de partida o olhar atento para o que já foi produzido pelo docente ao longo de sua 
trajetória profissional e se desdobra no encontro com a teoria, na busca pela construção de algo novo que contribua, de 
alguma forma, para a melhoria da Educação.
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Professor pesquisador? Professor pesquisador!

Quem ensina carece pesquisar; quem pesquisa carece ensinar.
Pedro Demo

É consenso que a pesquisa na Educação Básica é primordial para a 
reflexão sobre a prática pedagógica e que não basta ao professor somente 
ensinar. Não há como dissociar o ensino da pesquisa. É necessário buscar 
informação, rever paradigmas e métodos de ensino e, sobretudo, considerar 
a possibilidade de superar-se como pessoa e como profissional, mediante 
o exercício do estudo e da pesquisa. Entretanto, embora tais demandas 
sejam um fato, ainda há muitos obstáculos para que a pesquisa efetivamente 
aconteça nesse segmento e tenha resultados concretos para a melhoria do 
ensino e para a aprendizagem dos estudantes.

Durante o período da graduação, o momento do estágio supervisionado, 
em tese, promove o estudo das teorias pedagógicas e proporciona a vivência 
prática do que está sendo estudado. No contexto da formação das disci-
plinas pedagógicas, o estudante toma conhecimento de algumas teorias e, ao 
mesmo tempo, se identifica com alguns teóricos de acordo com o que está 
sendo experimentado e vivido. Depois de formado, o professor, ao entrar no 
“chão da escola”, depara-se com a rotina assoberbada de tarefas pedagógicas 
e administrativas e é “atropelado” pelas demandas do cotidiano escolar, o 
que leva, em muitos casos, ao distanciamento do conhecimento formal da 
academia, justificado tanto pela falta de tempo quanto pela suposta incom-
patibilidade entre prática e teoria (ANDRÉ, 2015a, 2015b; LÜDKE, 2009; 
DEMO, 1996, 2000, 2011). As barreiras também são muitas entre a prática 
docente e o ato de pesquisar. Segundo Demo (1996, p. 51)

O importante é compreender que sem pesquisa não há ensino. A au-
sência de pesquisa degrada o ensino a patamares típicos da repro-
dução imitativa. Entretanto, isto não pode levar ao extremo oposto, 
do professor que se quer apenas pesquisador, isolando-se no espaço 
da produção científica. Por vezes, há professores que se afastam do 
ensino, por estratégia, ou seja, porque do contrário não há tempo para 
pesquisa. Outros, porém, induzem à formação de uma casta, que passa 
a ver no ensino algo secundário e menor.

Apesar desse quadro, alguns professores, motivados pelas demandas e 
oportunidades institucionais – como o plano de carreira ou a obrigatoriedade 
de titulação mais elevada – ou a partir do reconhecimento de que o que sabem 
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e o que fazem na sala de aula está aquém do que é necessário para resolver 
os problemas da prática, passam a reconhecer na pesquisa um caminho para 
que o ensino se reestabeleça e possa cumprir com o seu propósito.

Mas como fazer pesquisa? Que conhecimentos o professor deve ter 
para ser um pesquisador? Que habilidades são necessárias para pesquisar 
a prática pedagógica? Que tipo de pesquisa deve ser feita pelo professor da 
Educação Básica para enfrentar os problemas da escola? 

Demo (2000, p. 27) argumenta que a distância entre teoria e prática é 
compreensível, pois há receios em relação a esse confronto a partir do mo-
mento em que esse tipo de embate pressupõe mudanças para ambos os lados. 
O autor afirma que:

 
Se a discussão crítica é cuidado providencial contra a petrificação das 
teorias, o confronto com a prática ainda é mais, porque é a prática 
que escancara a pequenez de toda construção teórica. Por isso, o que 
mais fomenta instabilidade teórica e obriga a buscar alternativas é o 
confronto prático.

Nesse sentido, confrontar com/a prática é repensá-la, observar a rotina, 
atentar para como os estudantes estão aprendendo, se estão aprendendo, 
desconstruir o que está posto e vem sendo reproduzido por muito tempo e 
teorizar a prática de maneira crítica. Demo (2011, p. 131) reconhece que

[...] é necessário propor, permanentemente, um banho de teoria crítica. 
Por exemplo, se os professores básicos teorizassem sua prática de 
modo crítico, poderiam descobrir, entre outras coisas, que os alunos 
aprendem pouco e que parte deste problema pode provir dos próprios 
professores pouco interessados na aprendizagem do aluno. Isto posto, 
segue o passo seguinte que é propor soluções à luz de novos estudos 
que possam trazer ideias renovadas.

Tendo em vista o posicionamento do autor, é possível pensar sobre 
possibilidades de se criticar e teorizar para rever e transformar a prática. 
Pergunta-se: é preciso estar na Universidade para ser pesquisador? Que outro 
caminho é possível? O distanciamento entre os docentes da Educação Básica 
e Academia se dá, muitas vezes, pela crença de que a teorização realizada na 
Universidade não prevê espaços para pesquisar sobre a prática. Entretanto, 
no contexto da própria Academia, o MP se propõe a superar essa dicotomia. 
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O Mestrado Profissional visa realizar pesquisa aplicada, e deve se pre-
ocupar em gerar produtos e processos de ensino, que deverão estar 
incluídos/anexados na dissertação que apresente a fundamentação te-
órica para seu desenvolvimento, bem como o percurso desde a con-
cepção e o protótipo até seu teste no sistema de ensino a que se destina, 
mesmo que tal percurso seja ainda parcial quando da conclusão do 
mestrado (BRASIL, 2016, p. 17).

Lüdke (2009) propõe uma discussão a respeito das questões relativas à 
formação do professor pesquisador e menciona a dificuldade para a inserção 
da pesquisa no dia a dia do trabalho docente. Além da difícil rotina, há formas 
específicas para se fazer pesquisa que afastam, muitas vezes, o professor 
das comunidades científicas. Esses “modelos de pesquisa” demandam co-
nhecimentos, habilidades e formas de pensar que restringem a participação 
do professor. A autora revela que há um movimento contra-hegemônico 
chamado movimento dos educadores-pesquisadores que tenta romper as 
barreiras existentes entre os modelos mais conservadores da formação de 
professores e fortalece, por sua vez, os modelos críticos de formação, bus-
cando a transformação das próprias práticas, pensando além da sala de aula 
e equilibrando questões teóricas e práticas na pesquisa do professor. 

Demo (1996, p. 39) caracteriza a pesquisa como uma possibilidade 
de diálogo e, sobretudo, como uma possibilidade de comunicação do que 
se pensa, pois “quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa 
apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir ins-
trumentos e procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa, assiste à 
comunicação dos outros”.

Sendo assim, apoiados nesses autores, defendemos que a formação 
continuada tem um papel fundamental na construção do professor pesqui-
sador. Há, no entanto, um longo caminho a ser trilhado nesse sentido, prin-
cipalmente no que diz respeito à consolidação de alguns saberes para que a 
pesquisa faça parte da sua rotina.

Demo (2011) aborda alguns saberes necessários a essa construção, entre 
os quais o saber aprender como oportunidade de se tornar participativo e 
emancipado, saindo do lugar de ser levado, para ter mais autonomia. O autor 
argumenta que a aprendizagem leva à inovação e a caracteriza como um 
fenômeno político, que desenvolve a crítica e a autocrítica. O saber cuidar 
é sinalizado por ele como importante para a formação ética e humanista e 
como meio de valorização da cidadania como centro da Educação. O autor 
ressalta, também, a Arte como saber pensar e cuidar, para dar um caráter 
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mais humano para o conhecimento científico. Por fim, acrescenta sobre o 
saber aprender, se referindo ao ato de estudar e à prática de ler autores para 
que o professor se torne um deles. 

Congregando a mobilização desse conjunto de saberes, Demo (2011) 
chama de questionamento reconstrutivo a capacidade de questionar a re-
alidade e analisar o que está além da superficialidade, possibilitando uma 
nova elaboração. Ele sugere como alternativa para essa reconstrução o ato 
de pesquisar e, dessa forma, propõe ao professor que realize a elaboração 
própria de determinado tema, fazendo-se autor, tendo suas próprias ideias, 
argumentando com autonomia e produzindo seus próprios projetos.

O percurso formal das etapas para a elaboração de um trabalho cien-
tífico não se distancia substancialmente na visão dos diferentes autores que 
tratam da pesquisa na prática pedagógica: a delimitação de um tema, a cons-
trução da hipótese de trabalho, o levantamento de um problema de pesquisa, 
a construção de argumentação para sustentar a hipótese com base na fun-
damentação teórica disponível sobre a temática, o uso de instrumentos de 
coleta de dados e técnicas de análise, enfim.

Se, por um lado, o (auto)reconhecimento do professor como alguém que 
pode/deve fazer pesquisa não é algo incentivado desde a formação inicial, 
por outro, há de se investir em formas de elevar a percepção da eficácia 
pessoal desse segmento profissional na área de domínio específica da pes-
quisa. Esse investimento requer conhecer quem é esse professor que deseja 
fazer pesquisa, o que ele espera da sua formação e de que modo ele acha que 
pode contribuir para a melhoria da qualidade da Educação.

As cartas de intenções para ingresso no MPPEB: 
pistas para pensar a autoeficácia para a pesquisa 
na formação continuada de professores

Conforme mencionamos na introdução desse capítulo, a autoeficácia é 
um dos constructos da TSC que subsidiam os estudos do GEPEAIINEDU 
e serve como parâmetro para o desenvolvimento de estratégias de formação 
continuada que potencializem o (auto)reconhecimento do professor da 
Educação Básica como professor pesquisador. Autoeficácia diz respeito à 
percepção da própria capacidade para promover ações que produzam rea-
lizações em alguma área de domínio específica. Em várias de suas obras, 
Bandura (1977, 1986, 1997, 2004 e outros, apud AZZI; POLYDORO, 2006) 
faz menção à construção da autoeficácia nos sujeitos, a partir do processa-
mento de informações advindas de quatro fontes específicas: a experiência 
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direta, baseada nas realizações do indivíduo, nos resultados de suas ações, 
nas características e no contexto da tarefa; a experiência vicária, obtida 
através da exposição do sujeito a modelos sociais reais ou simbólicos que 
servem como fonte de inspiração e comparação e balizam o julgamento 
pessoal dos níveis de habilidade a partir do que os outros apresentam; a per-
suasão social, que se dá via incentivos verbais e feedbacks de desempenho, 
provenientes de fontes significativas (como a família, os amigos, os profes-
sores e a própria mídia); e a percepção dos estados físicos e emocionais que 
funciona como uma espécie de “filtro para a análise da autoeficácia”, indi-
cando “ansiedade, estresse, cansaço, dor, alegria, bem-estar, etc.” (AZZI; 
POLYDORO, 2006, p. 16).

A escolha por investir no ingresso em um curso de Mestrado Profissional 
em Ensino traz consigo julgamentos e representações dos professores refe-
rentes à própria capacidade de produzir conhecimento para resolver os pro-
blemas da prática. Partindo dessa premissa, nos desafiamos a conhecer os 
interesses, as expectativas e as trajetórias acadêmicas e profissionais desse 
grupo de mestrandos/as do MPPEB a partir das cartas de intenções elabo-
radas por eles para o processo de seleção do referido curso. 

O primeiro aspecto analisado foi a área de formação. Dos sete profes-
sores, três professoras têm licenciatura em Letras, sendo duas em língua es-
trangeira; dois em Educação Física e duas em Pedagogia. Desse grupo, duas 
professoras participaram de grupos de pesquisa acadêmica na Universidade. 
Todos os professores relataram ter dado continuidade aos estudos, após a 
graduação, através de especializações e cursos de extensão. A maioria dos 
cursos realizados pelos professores teve o enfoque específico na sua própria 
área de formação inicial.

No que se refere à atuação profissional, todos trabalham na rede pú-
blica de ensino, entretanto, também tiveram experiências na rede privada. 
O grande interesse pela carreira do magistério foi recorrente na fala dos/
as professores/as, que relataram a preocupação com a educação pública de 
qualidade, buscando através da formação continuada um caminho para tal. 
Embora o interesse pelo magistério seja comum, a forma de expressá-lo e a 
origem desse interesse foi mais detalhada nas cartas escritas pelas mulheres 
do grupo analisado, que fizeram menção a memórias e sentimentos que mar-
caram a trajetória de formação e às escolhas realizadas nesse percurso. Os 
dois homens não se manifestaram a respeito desses aspectos. 

Outra recorrência se deu em relação aos motivos e expectativas que 
justificaram a escolha pelo MPPEB, entre os quais a intenção de aprimorar a 
prática para melhorar o ensino, conciliar teoria e prática, fazer pesquisa como 
meio para a formação continuada e, embora não tenha sido unanimidade, dar 
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continuidade aos estudos em nível de doutorado. Nas palavras de uma das 
professoras, seus principais objetivos são “[...] compreender a teorização do 
campo da educação como forma legitimar os saberes construídos no exer-
cício da docência e refletir sobre as práticas cotidianas como forma constante 
de avaliar o processo educativo” (Carta de intenção 3).

As experiências de domínio vinculadas aos trabalhos acadêmicos de-
senvolvidos pelos mestrandos/as na formação inicial – dentre os quais as 
monografias de final de Graduação, as apresentações em congressos e a ini-
ciação científica – foram as mais evidenciadas nas cartas de intenções. No 
que se refere às experiências de domínio ligadas ao ensino, as professoras 
formadas em línguas estrangeiras e os professores formados em Educação 
Física destacaram o valor das oportunidades vivenciadas no final da gra-
duação e no início da carreira para o desenvolvimento da autoconfiança no 
cumprimento das tarefas profissionais. Em relação à descrição mais detalhada 
de experiências pedagógicas exitosas, apenas um dos professores relatou ter 
desenvolvido atividades que promoveram o envolvimento, melhoraram o 
desempenho e aumentaram a motivação dos estudantes.

Nas cartas de intenções apresentadas por todas as professoras há relatos 
a respeito de experiências vicárias relacionadas à família, escola, amigos e 
colegas de trabalho. Uma comentou sobre o exemplo dos pais educadores e, 
segundo ela, isso se tornou um estímulo para querer ser também uma edu-
cadora. Duas colocaram como um incentivo para seguirem a carreira do ma-
gistério a experiência vivida nas escolas em que estudaram e falaram sobre o 
desejo de lecionar na mesma instituição na qual construíram uma história de 
sucesso como estudantes. Também houve menções à importância da orien-
tação dos docentes durante a graduação e a troca entre os pares – seja na for-
mação inicial, seja na prática profissional. Alguns teóricos como Boaventura 
de Souza Santos, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Regina Leite Garcia foram 
mencionados nas cartas como sendo inspiradores para promover o diálogo e 
reflexão sobre uma Educação democrática e de qualidade. 

Por fim, em relação aos estados emocionais e fisiológicos expressos nas 
cartas, um professor menciona a satisfação pessoal de poder cursar um mes-
trado. Uma professora comenta a respeito do sentimento de insegurança ao 
ingressar na pós-graduação stricto sensu logo após a conclusão da graduação 
e outra destaca a relação afetiva que desenvolveu com a instituição em que 
estudou e da qual, posteriormente, se tornou professora.

De acordo com Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006, p. 153) não basta 
saber ensinar, é preciso acreditar que o que se ensina vai repercutir positiva-
mente na aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, é imprescindível que 
“o professor acredite que seus comportamentos podem interferir no processo 
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de aprendizagem dos seus alunos e que ele possui capacidade para tomar 
decisões e realizar ações nessa direção”. Os relatos dos/as mestrandos/as 
nas cartas de intenções apontam, de um modo geral, para percepções posi-
tivas de si em relação às suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Eles/
as também destacaram a importância do estudo para o aprimoramento da 
docência e reconheceram o ingresso no curso de MP como um meio para 
alçar voos mais altos na formação acadêmica. 

Contudo, o confronto com a prática e o questionamento reconstrutivo – 
expressões usadas por Pedro Demo – não fizeram eco nas cartas de intenções 
dos/das mestrandos/as. Apesar de serem habilidades essenciais à pesquisa e 
ao exercício da docência, ações específicas como questionar verdades, identi-
ficar problemas, buscar respostas em diferentes fontes de informação (livros, 
sites, bases de dados, bibliotecas), produzir soluções, sistematizar resultados 
de forma autônoma e rigorosa, construir argumentação crítica, colocar as evi-
dências em questão e revisitar a teoria, não foram mencionadas pelos profes-
sores em suas cartas de intenções. Este, talvez, seja um dos grandes desafios 
dos Mestrados Profissionais: promover o questionamento reconstrutivo no 
cotidiano dos professores a partir do confronto com a prática. 

Na próxima seção, apresentaremos a estrutura de uma proposta de for-
mação continuada que se propõe a enfrentar esse desafio, no contexto do 
MPPEB, a partir da sequência reflexão sobre a prática – desconstrução e 
ressignificação – retorno à sala de aula e tem como meta o desenvolvimento 
e o aprimoramento de produtos educacionais destinados ao desenvolvimento 
de estratégias autorregulatórias no currículo escolar da Educação Básica.

Aprender a aprender: uma proposta de formação 
continuada no contexto do MPPEB

O desenvolvimento de um trabalho acadêmico é motivo de angústia 
em qualquer nível de formação. Nos cursos stricto sensu há muitos mitos a 
serem questionados e desafios a serem superados, especialmente quando se 
trata de um público que necessita conciliar atividade profissional e produção 
acadêmica. No caso da docência, no âmbito da Educação Básica, soma-se 
o fato de que o ato de pesquisar com o intuito de produzir instrumentos e 
procedimentos de comunicação (DEMO, 1996) não é percebido como uma 
condição para o exercício da profissão nessa área. De acordo com essa visão, 
cabe ao professor da Educação Básica ensinar – e, por extensão, consumir 
teorias – e ao pesquisador universitário pesquisar e produzir conhecimento. 
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Segundo Demo (2000, p. 12), há de se desmistificar “a separação artificial 
entre ensino e pesquisa” (p. 12). Para esse autor, a pesquisa prática pode ser 
um meio de produzir conhecimento. 

[...] a pesquisa prática – que nunca pode ser bem-feita sem teoria, 
método e empiria – é modo salutar de produção de conhecimento, que 
possui ainda a vantagem de puxar para o cotidiano a ciência. Pode res-
valar facilmente para o senso comum, mas pode adquirir tonalidades 
muito criativas da sabedoria e do bom senso [...]. Pesquisa prática 
quer dizer “olhos abertos” para a realidade, tomando-a como mestra 
de nossas concepções. Quem é inteligente sempre aprende, porque 
está em atitude de pesquisa (DEMO, 2000, p. 28).

Beillerot (2012) distingue estar em pesquisa, fazer pesquisa e ser pes-
quisador. A ligação com algum tipo de atividade ou projeto de pesquisa, 
conduzido por pesquisadores de profissão, define o estar em pesquisa. O 
que caracteriza o fazer pesquisa é o grau de responsabilidade do sujeito em 
relação a essa tarefa. Significa mais do que estar ligado a, mas sobretudo, o 
responsabilizar-se por. É o caso, por exemplo, dos mestrandos e doutorandos 
ou dos sujeitos vinculados formalmente a grupos de pesquisa reconhecidos 
por órgãos oficiais. Finalmente, o status de pesquisador envolve o exercício 
regular e autônomo da pesquisa com o intuito de produzir conhecimento. 

Desse modo, entendemos que a formação do professor pesquisador 
inicia com o reconhecimento da possibilidade de fazer pesquisa para re-
fletir e buscar soluções para questões da prática e a assunção progressiva do 
dever de pesquisar para produzir conhecimento e comunicar os resultados 
aos pares, como forma de contribuir para a promoção de uma Educação de 
qualidade para todos e todas.

Subsidiados pelos estudos acerca da TSC e mergulhados em um espaço 
de formação continuada que tem como foco a aprendizagem colaborativa, des-
crevemos a estrutura de uma proposta em construção pelo GEPEAIINEDU. 
Essa proposta é composta por dimensões (pessoal, acadêmica, profissional), 
etapas autorregulatórias (Planejamento, Execução, Avaliação)14 e processos 
(reflexão sobre a prática, desconstrução e ressignificação, retorno à sala de aula) 
que se entrecruzam de forma multidimensional na construção da identidade do 
professor pesquisador. A Figura 1 (APÊNDICE A) ilustra esse processo.

14 O Modelo PLEA (Planificação, Execução e Avaliação) ao qual nos referimos ao usar a expressão etapas autorregulatórias 
foi cunhado por Rosário (2002a, 2002b, 2004), um dos referenciais de base do GEPEAIINEDU. O processo de 
autorregulação será abordado de maneira mais detalhada na seção Possibilidades.
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 Na dimensão pessoal, enfatizamos o uso de estratégias que favo-
recem o desenvolvimento da autoeficácia docente – individual e coletiva 
– por meio do incentivo à empatia e à disposição para o diálogo durante os 
encontros do grupo. Essa dimensão envolve o reconhecimento de si como 
alguém que tem algo a contribuir e o reconhecimento do grupo como parte 
do processo de construção de algo que colabora para um bem maior. Na di-
mensão acadêmica, valorizamos a identificação das experiências de domínio 
dos professores nas suas respectivas áreas de atuação e os incentivamos a de-
senvolver experiências de domínio na área específica da pesquisa, através da 
formulação teórica de suas realizações e da comunicação dos resultados de 
suas ações e reflexões, por meio da produção de trabalhos acadêmicos e de 
portfólios autorregulatórios. Com o intuito de desenvolver a disposição para 
articular teoria e prática, estudamos de forma independente e colaborativa os 
diferentes métodos de pesquisa, instrumentos de coleta e técnicas de análise 
de dados. No que se refere à dimensão profissional, temos investido na cons-
trução de planejamentos de ensino para a realização de intervenções didá-
ticas presenciais, à distância e híbridas; no uso de plataformas de Educação 
à Distância (EAD); na produção de videoaulas; e no desenvolvimento de 
atividades de ensino e extensão presenciais e à distância. Em cada uma das 
três dimensões ora mencionadas, estruturamos nosso percurso com base no 
modelo autorregulatório denominado PLEA (ROSÁRIO, 2002a, 2002b, 
2004; ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007). 

No que se refere às etapas autorregulatórias, durante a fase de plane-
jamento refletimos sobre as experiências de ensino e pesquisa, buscando 
identificar o que se sabe e o que é necessário aprimorar ou aprender; e sobre 
o ambiente no qual se desenvolvem as experiências de ensino e pesquisa, 
com vistas a levantar as demandas do contexto que professores exercem à 
docência e a mapear as expectativas do grupo em relação ao que se pretende 
produzir. Após esse processo de autoavaliação, que compõe uma das ações 
da etapa de planejamento, estabelecemos metas e objetivos, ponderamos a 
respeito da necessidade de adequação da estrutura ambiental (física e/ou psi-
cológica) para atingir os objetivos propostos e construímos algumas estra-
tégias de ação. Nessa etapa também destacamos a importância da ajuda social 
dos pares – companheiros de pesquisa e colegas de trabalho – e de pessoas 
mais experientes – orientador e pessoas que já concluíram o MP – como uma 
estratégia imprescindível para todo processo de pesquisa, tendo em vista 
que “dar assistência ou prover ajuda sempre que for solicitado também in-
fluencia o desempenho auto-regulado” (BORUCHOVITCH, 2004, p. 73).
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Na etapa de execução lançamo-nos a buscar informações sobre os as-
suntos estudados em bases de dados; organizamos e transformamos as infor-
mações disponíveis, elaborando múltiplas formas de representá-las – através 
de mapas mentais, quadros, diagramas, apresentações em Power point, vídeos, 
entre outros –, fazemos registros formais do processo de aprendizagem 
– através da produção de artigos, elaboração de relatos de experiências de 
aprendizagem e autoavaliações que compõem os portfólios autorregulatórios 
– e realizamos apresentações orais – durante as próprias reuniões de pesquisa, 
em atividades de ensino, de extensão ou em eventos acadêmicos. Nessa etapa 
fazemos uso do espaço de formação para compartilhar, de forma estruturada, 
o processo de construção dos produtos educacionais. Também exercitamos o 
controle volitivo – que envolve o gerenciamento da atenção, da emoção e da 
motivação (CORNO, 2001) – e ajustamos o foco de nossas ações, conforme a 
necessidade e os feedbacks que recebemos durante esse percurso.

Na etapa de autoavaliação fazemos exercícios que envolvem a reflexão in-
dividual e coletiva a respeito dos resultados obtidos, conversamos sobre os senti-
mentos envolvidos na produção do trabalho e tomamos algumas decisões acerca 
da necessidade de manter, modificar ou abandonar algumas das estratégias usadas. 
É nessa etapa que nos propomos, também, a projetar novas ações e produções.

Tendo em vista que o foco do MP é o “desenvolvimento de produtos 
e processos educacionais que sejam implementados em condições reais de 
ensino” (BRASIL, 2016, p. 13), a construção e execução de nossa proposta 
de formação adota como referência um conjunto de princípios que enfatizam 
processos ligados à docência na interface com a pesquisa: reflexão sobre a 
prática, desconstrução e ressignificação, retorno à sala de aula. 

Embora os três processos se evidenciem ao longo de todo o percurso, 
a reflexão sobre a prática é imprescindível na etapa do planejamento, du-
rante a escolha do objeto de estudo e a definição do produto educacional. 
O processo de desconstrução e ressignificação fica em evidência durante 
a etapa de execução, subsidiado pelos estudos acerca da TSC. A intenção 
é promover o questionamento reconstrutivo a partir do confronto com a 
prática/elaboração do projeto de pesquisa e da sistematização do produto 
educacional nos moldes acadêmicos. Finalmente, o retorno à sala de aula 
visa à experimentação15 do produto educacional e o diálogo com os pares e 
com os estudantes. Vale lembrar que o movimento de retorno à sala de aula 
não implica em um distanciamento prévio desse espaço. 

15 Adotamos o conceito de experimentação no sentido de interrogação metódica – qualitativa e quantitativa – acerca do 
grau de adequabilidade do produto educacional, a partir do olhar de outros professores, com base em cinco critérios: 
aparência, organização e estrutura; clareza e inteligibilidade, referencial teórico, implicações para o currículo e 
planejamento, potencial para favorecer os processos de autorregulação.
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Metodologicamente, a proposta de formação aqui apresentada se carac-
teriza como pesquisa-ação e assume a prática como ponto de partida e ponto 
de chegada. De maneira mais específica, esse processo de pesquisa pode ser 
classificado como uma espécie de experimentação social16 (LÉVY, 1985, 
apud BARBIER, 2007), através da qual buscamos testar nossas “ideias e 
utopias” para, de alguma forma, colaborar com a construção de uma edu-
cação melhor para todos e todas.

Considerações Finais

Neste capítulo, nos propusemos a discutir alguns desafios para a for-
mação de professores, no contexto de um espaço de formação continuada do 
MPPEB, dentre os quais destacamos:

• Desenvolver crenças de autoeficácia positivas em relação à área de 
domínio da pesquisa e ao domínio de conhecimentos e habilidades 
necessários à atuação nessa área;

• Provocar o debate acerca das contribuições do comportamento do 
professor no processo de aprendizagem dos estudantes;

• Proporcionar experiências pedagógicas e de pesquisa que evi-
denciem o confronto da teoria com a prática, não no sentido de 
hierarquizar e estabelecer a soberania de uma sobre a outra, mas 
como oportunidades para exercitar o questionamento construtivo;

• Incentivar os professores a comunicar e a compartilhar publica-
mente o que fazem e o que pensam, formulando seus argumentos 
de maneira própria e fundamentada.

Defendemos, assim, que as aproximações teóricas e práticas com os 
constructos da Teoria Social Cognitiva podem auxiliar o professor a ressigni-
ficar sua identidade, reconhecendo-se como agente da própria aprendizagem 
e um sujeito que faz pesquisa. A próxima seção, intitulada Possibilidades, 
é o resultado do empenho de membros do GEPEAIINEDU – docentes da 
Educação Básica e mestrandos/as do MPPEB – para comunicar o que apren-
deram sobre a TSC até o presente momento. 

16 As investigações pautadas na experimentação social constituem pesquisas “não somente porque testam ideias ou 
utopias, mas também porque se fazem acompanhar de uma reflexão e de uma análise empreendidas, simultânea e 
sucessivamente, pelos atores ou promotores, por meio da interpretação de diários de campo, de trocas, de relatórios 
escritos... para melhor compreender as condições e os limites de suas experiências e, eventualmente, para torná-las 
conhecidas” (LÉVY, 1985, apud BARBIER, 2007, p. 43-44).
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PARTE II

POSSIBILIDADES





O SUJEITO QUE APRENDE 
NA PERSPECTIVA DA TEORIA 

SOCIAL COGNITIVA (TSC)
Kátia Regina Xavier Pereira da Silva 

Verônica Passos Alves

Albert Bandura, idealizador da Teoria Social Cognitiva (TSC), é psicólogo 
e nasceu em 1925 no Canadá. Sua produção ainda é pouco difundida no Brasil, 
embora ele seja muito produtivo nesse campo, sendo reconhecido como um 
dos 10 psicólogos mais eminentes no mundo, ao lado de Skinner, Freud e 
Piaget. Esse estudioso ficou conhecido através da Teoria da Aprendizagem 
Social, que teve seu ápice nas décadas de 70 e 80 e apresentou repercussões 
em diferentes áreas do conhecimento, entre elas: saúde, educação, esporte, 
psicologia, organizacional e meio ambiente (AZZI, 2014, 2010).

A produção de Bandura deriva, em sua origem, das teorias “estímulo-
-resposta”, porém avança significativamente em relação a elas, por dar des-
taque ao lugar predominante das interações sociais e do contexto no processo 
de desenvolvimento e ação humanos. Nesse sentido, o autor ressalta que os 
comportamentos podem ser adquiridos e modificados, mesmo não havendo 
a ação de reforços17 (DAVIS, 1981).

Bandura (2008) usa o termo teoria para designar os determinantes e 
mecanismos envolvidos no estudo do desenvolvimento e ação humanos. Em 
1986, denominou Teoria Social Cognitiva a formulação teórica que passou 
a congregar as diferentes teorias que desenvolveu ao longo de seus estudos, 
entre as quais estão: Teoria da Reciprocidade Triádica, Teoria da Agência 
Humana, Teoria da Aprendizagem Social, Teoria da Autoeficácia, Teoria da 
Autorregulação e Teoria do Desengajamento Moral. Dentre as premissas 
dessa formulação está a ideia de que o ser humano é capaz de se auto dire-
cionar para aprender (AZZI, 2014; 2016).

17 As Teorias “estímulo-resposta”, que integram a abordagem comportamental, têm entre seus principais nomes Burrhus 
Frederic Skinner. De acordo com essa perspectiva, o que nós fazemos é selecionado pelas consequências das nossas 
ações. Os reforços são consequências específicas, que visam aumentar a probabilidade futura das ações que as 
precederam. O papel do ensino é, neste sentido, arranjar contingências de reforçamento que aumentem a probabilidade 
de repertórios comportamentais planejados pelo professor. Essa abordagem delega aos arranjos ambientais externos ao 
sujeito a principal responsabilidade pelo processo de aprendizagem (DAVIS, 1981). Segundo Davis (1981, p. 78), “a noção 
de aprendizagem social surge, então, como alternativa explanatória para a aquisição e modificação de comportamentos 
sem a necessidade de reforçamento aparente” (grifo nosso).



54

Segundo Azzi (2010, sem página), Bandura postula que o homem ocupa 
um lugar de agente que “pode influenciar intencionalmente a si e aos cursos de 
ação de sua vida”. Longe de significar uma cisão entre aspectos individuais e 
sociais, a perspectiva agêntica “vê o indivíduo como ser social que vive imerso 
em redes de influências sociais [...] Trata-se, portanto, de uma abordagem inte-
racionista que percebe o homem como produto e produtor do meio”. 

Barry Zimmerman e Dale Schunk são considerados “dois dos mais 
expressivos estudiosos da Teoria Social Cognitiva no campo Educacional, 
ao lado de Frank Pajares” (AZZI, 2014, p. 21). No cenário português e no 
contexto brasileiro destacamos alguns pesquisadores que se dedicam a es-
tudar a obra de Bandura e têm dado grandes contribuições para o campo da 
Educação. São eles: Roberta Gurgel Azzi, Pedro Rosário, Soely Polydoro, 
Evely Boruchovitch, Evelise Portilho, José Aloyseo Bzuneck, Luciene 
Regina Paulino Tognetta e Jussara Cristina Barboza Tortella. Dentre as pro-
duções que colaboram, de forma consistente, sob o ponto de vista teórico 
e de forma contextualizada, sob o ponto de vista da prática docente, desta-
camos, em especial, a série Teoria Social Cognitiva em Contexto Educativo18, 
coordenada pela Profa. Roberta Gurgel Azzi, da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 

A Perspectiva da Agência Humana

De acordo com Azzi (2014), a Teoria da Agência Humana data de 2008 
e foi mais precisamente enunciada por Bandura através do artigo Toward 
an Agentic Theory of Self. Contudo, esse tema já tinha sido abordado por 
Bandura dois anos antes, em 2006, no texto Toward a Psychology of Human 
Agency. A unicidade corpo-mente é uma das características centrais da visão 
sociocognitiva de Bandura. Outro aspecto importante é a defesa de que o 
comportamento humano decorre da interação recíproca entre eventos am-
bientais, fatores pessoais e o comportamento (reciprocidade triádica). De 
acordo com Bandura (2008, p. 71), “o que conta, portanto, não é apenas a ex-
posição a estímulos, mas a ação agente de explorar, manipular e influenciar o 
ambiente”. A Figura 1 ilustra o processo de reciprocidade triádica.

18 Mais informações em: <http://teoriasocialcognitiva.net.br/>. 
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Figura 1: Comportamento humano segundo a reciprocidade triádica

Fonte: Adaptado19 de PAJARES; OLAZ (2008) apud AZZI (2014)

Na visão desse autor, a perspectiva agêntica compreende o indivíduo 
como produto e produtor do meio em que vive, por meio de sua capacidade 
de se auto infl uenciar de forma intencional, assumindo o controle (ainda 
que parcial) sobre a sua própria vida, sobre a  motivação para atingir seus 
objetivos e sobre o decurso das ações empreendidas para alcançá-los. Azzi 
(2014, p. 31) detalha, com base em Bandura (2008), três possibilidades de 
expressão da  agência humana: pessoal, delegada e coletiva.

Na primeira, as pessoas infl uenciam seu próprio funcionamento e os 
eventos ambientais; na segunda, socialmente mediadas, as pessoas de-
legam a ação ao outro, com possibilidades mais diretas, para que atuem 
na direção esperada por quem delega. [...] Já na  agência coletiva, há 
a crença nas ações coletivas, e os cursos de ação dependem delas. É 
preciso o esforço de um coletivo no uso dos conhecimentos, habilidades 
e recursos e ação coletiva para o delineamento do futuro de todos. 

19 As setas utilizadas na fi gura foram modifi cadas a partir das considerações feitas pela professora Roberta Gurgel Azzi 
durante palestra proferida em 05 dezembro de 2016, no Colégio Pedro II, por ocasião do evento intitulado Práticas 
Gestionárias, Qualidade da Educação e Diálogos com a  Teoria Social Cognitiva, promovido pelo GEPEAIINEDU. 
Segundo Azzi (2016), as setas não têm a mesma dimensão, considerando que as infl uências recíprocas entre fatores 
ambientais, comportamentais e pessoais não se dão com a mesma intensidade. Essas infl uências também não ocorrem 
simultaneamente entre esses fatores, o que justifi ca a utilização de duas setas em substituição a uma única seta que 
apresenta duas direções opostas.
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Segundo Bandura (2008), quatro capacidades humanas básicas estão 
envolvidas na agência humana:

• Intencionalidade
 É a capacidade de planejar ações e empreender estratégias para 

alcançar os objetivos propostos. A intencionalidade se faz pre-
sente na agência pessoal através da busca individual para alcançar 
os próprios objetivos e na agência coletiva, por meio de outros 
agentes – família, escola, comunidade – que se envolvem para 
atingir metas que têm como foco o bem comum.

• Pensamento antecipatório
 É a capacidade de projetar os resultados das ações planejadas 

através do exercício da simbolização. Essa capacidade permite aos 
indivíduos direcionarem as ações e, sobretudo, manterem-se enga-
jados na consecução das metas estabelecidas. É como se o futuro 
fosse projetado no presente, oportunizando “ver como seria se”, a 
fim de motivar-se diante das possibilidades futuras.

• Autorreatividade
 Segundo Azzi (2014, p. 30), a autorreatividade e os processos 

autorregulatórios caminham juntos na perspectiva da agência 
humana, na medida em que a autorreatividade “aborda a possibi-
lidade de o indivíduo transformar suas intenções e seus planos em 
realidade, por meio de processos autorregulatórios”. A autoconsci-
ência a respeito do próprio funcionamento permite ao sujeito fazer 
ajustes quando necessário, se o curso de suas ações se encaminhar 
para rumos indesejados. Esse autodirecionamento opera através 
dos processos de autorregulação que conectam pensamentos e 
ações. “A autorregulação do comportamento envolve padrões de 
referência pessoais, monitoramento de atividades e ações para se 
atingirem os objetivos propostos em direções que tragam satis-
fação ao indivíduo”.

• Autorreflexividade
 Para Bandura (2008, p. 78), “as pessoas não são somente agentes 

da ação, mas autoexaminadores do próprio funcionamento”. A au-
torreflexividade tem relação com a metacognição, isto é, com a 
capacidade de o indivíduo pensar sobre o próprio pensamento e 
observar o que sabe, o que não sabe e o que é necessário saber 
para atingir os objetivos propostos. Esse movimento envolve, em 
grande medida, o conjunto de crenças de eficácia pessoal e a atri-
buição de expectativas em relação aos resultados oriundos das 
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próprias ações. A percepção da autoeficácia guia os sujeitos em 
direção aos desafios que creem serem capazes de enfrentar; regula 
o esforço e a motivação para superar os potenciais obstáculos que 
podem vir a surgir; e tem influência sobre as reações após os re-
sultados alcançados (BANDURA, 2008; SILVA e SILVA, 2015; 
AZZI; VIEIRA, 2014). 

Uma pergunta que pode decorrer do que se falou até o momento é: o 
indivíduo nasce agente? A resposta é não. Tornamo-nos agentes, mediados 
pelo processo de interação social. A formação da identidade, nesse sentido, 
caminha junto com a construção da agência pessoal e coletiva, na medida em 
que as pessoas aprendem a estruturar a própria vida e a se relacionar com as 
outras nos diferentes contextos.

Motivação e Crenças de Autoeficácia

Segundo Bzuneck (2009a, p. 9), “a motivação no contexto escolar foi 
progressivamente estudada, na história da psicologia, sob ângulos diversos e 
assim criaram-se muitas teorias e abordagens”. Inicialmente, a definição da 
palavra motivação foi sugerida por sua origem etimológica: o verbo movere, 
do Latim. Motivação seria, genericamente, aquilo que move uma pessoa ou 
a põe em ação. Ainda segundo esse autor, a metáfora do investimento pessoal 
também pode ser usada para a compreensão do termo motivação. Levando 
em conta que todo indivíduo tem recursos pessoais como tempo, energia, 
talento, conhecimento e habilidades, é em função de sua motivação que um 
ou mais recursos são investidos na realização de uma determinada tarefa. O 
grau de investimento do indivíduo é o que irá definir o tipo de esforço que 
ele vai empreender em uma ou outra atividade. Esse grau de investimento 
não tem relação com a quantidade e sim com a qualidade do mesmo. 

No campo da aprendizagem escolar, a obrigatoriedade das tarefas, a 
aprendizagem de conteúdos arbitrários e o desempenho em avaliações sus-
citam a execução de tarefas de ordem prioritariamente cognitiva. Nesse 
caso, é visto como motivado o estudante que se empenha e persevera na 
consecução do que é proposto pelo currículo escolar (BZUNECK, 2009a). 
Contudo, há de se considerar que a aprendizagem não se limita ao currículo 
formal. É fundamental que o sujeito compreenda, desde cedo, que a aprendi-
zagem é algo que dura a vida toda e também ocorre fora da escola.

A relação entre motivação e desempenho apresenta o formato de um U 
invertido: “a performance será melhor quando a motivação estiver num nível 
médio e decrescerá quando ela for ou mais baixa ou mais alta” (BZUNECK, 
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2009a, p. 17). Podemos dizer, nesse sentido, que as crenças de autoeficácia 
representam um dos fatores constitutivos dos mecanismos psicológicos da 
motivação e têm um papel central na agência humana (BANDURA, 2008; 
AZZI; VIEIRA, 2014). Elas expressam a convicção que as pessoas têm de 
que são capazes de se planejar e empenhar esforços para conseguirem rea-
lizar o que se propuseram a fazer. Vale ressaltar que não devemos confundir 
autoeficácia com autoconceito.

Um exemplo concreto ilustra muito bem a diferença entre crença de 
autoeficácia e autoconceito, digamos, quanto à matemática. Um aluno 
pode revelar autoconceito positivo em relação a essa área de conheci-
mentos, mas, frente a um certo problema novo, poderá julgar-se sem 
condições de poder resolvê-lo, isto é, não terá crença de autoeficácia 
no grau desejado. Portanto, a crença de autoeficácia restringe-se a cada 
caso, a uma tarefa bem específica com que a pessoa se defronta, en-
quanto que o autoconceito e as autopercepções de capacidade, mesmo 
quando se refiram a áreas específicas, ainda têm um caráter mais ge-
nérico do que a autoeficácia. (BZUNECK, 2009b, p. 117)

Pajares e Olaz (2008) argumentam que os indivíduos escolhem o que 
vão fazer com base no senso de eficácia que possuem a respeito da própria 
competência para realizar a tarefa. Azzi (2014, p. 44-45) ressalta o papel pre-
ditor das crenças de autoeficácia e esclarece quatro processos que medeiam 
os efeitos dessas crenças sobre as ações: 

Cognitivo – quanto mais forte a percepção de autoeficácia, mais altos 
são os desafios que as pessoas estabelecem para si mesmas, e mais 
firme é o seu compromisso com eles;
Motivacional – as pessoas formam crenças sobre o que podem fazer, 
e as crenças de autoeficácia contribuem para a motivação;
Afetivo – crenças pessoais nas capacidades de enfrentamento afetam 
o volume de estresse e de depressão que as pessoas experienciam em 
situações difíceis ou ameaçadoras;
de Escolha – as pessoas evitam as situações em que acreditam ex-
ceder sua capacidade de enfrentamento, mas prontamente se compro-
metem com atividades desafiadoras e escolhem situações com as quais 
se julgam capazes de lidar.

No contexto da atividade docente, Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006) 
sintetizam em um quadro algumas informações presentes na literatura acerca 
das repercussões das crenças de autoeficácia docente na sala de aula.
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Quadro 1: Exemplos da relação entre nível de autoeficácia docente 
e aspectos da prática educativa desenvolvida em sala de aula

Elevada 
autoeficácia 
docente

• Exibe grande nível de planejamento e organização, 
escolhendo estratégias mais adequadas aos alunos.

• É aberto a novas ideias e mais aberto a experimentar 
métodos novos que atentam às necessidades do estudante.

• Atua de forma mais humanística na 
abordagem de controle do aluno.

• Apresenta maior tendência em assumir riscos e em 
experimentar e, nesse sentido, mais propenso a melhorar.

• Cria clima positivo para a aprendizagem.
• Atua persistentemente com o aluno 

que apresente dificuldade.
• Promove melhor desempenho dos 

alunos em diversas disciplinas.
• Busca o aperfeiçoamento da crença de autoeficácia 

do aluno, determinando a motivação.
• Exibe entusiasmo, compromisso e 

realização diante da docência.

Baixa 
autoeficácia 
docente

• Apresenta tendência a manter uma atitude de tutela, 
com uma visão pessimista da motivação dos alunos.

• Enfatiza o controle rígido do comportamento na 
sala de aula, com pressões extensas e sanções 
negativas para que os alunos estudem.

Fonte: Bzuneck (1996); Tschannen-Moran; Woolfolk Hoy (2001) 
apud Azzi; Polydoro; Bzuneck (2006, p. 154)

Mas de onde surgem as crenças de autoeficácia? Uma das linhas de estudo 
da TSC orienta-se no sentido de investigar como se constroem e se modificam 
as crenças de autoeficácia ao longo do desenvolvimento humano. De acordo 
com a TSC são quatro os fatores que influenciam as crenças de autoeficácia: as 
experiências de domínio diretas; as experiências vicárias; as avaliações sociais 
ou persuasão social; e as alterações nos estados fisiológicos.

• Experiências de domínio diretas 
 A avaliação que as pessoas fazem dos resultados de suas ações 

influencia o julgamento das próprias capacidades. Experiências de 
sucesso ou interpretadas como bem-sucedidas desencadeiam ava-
liações positivas e experiências malsucedidas ou percebidas como 
tal podem gerar sentimentos de fracasso. Por outro lado, “pessoas 
com um sentido baixo de autoeficácia muitas vezes fazem pouco 
caso de seus sucessos, em vez de mudarem a crença” (PAJARES; 
OLAZ, 2008, p. 104). A percepção dos próprios progressos é 
fundamental, seja através do feedback do professor, seja através 
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de outras estratégias, como o registro em vídeo, por exemplo. O 
mais importante não são os sucessos ou fracassos, mas a forma 
como o sujeito percebe e se posiciona frente aos seus resultados 
(BZUNECK, 2009a).

• Experiências vicárias 
 A direção dessa fonte é a observação. A observação do sucesso 

de outras pessoas em suas tarefas sugere ao observador que ele 
também pode realizá-las com sucesso, motivando-se a partir do 
exemplo do modelo. A semelhança entre o modelo e o observador 
aumenta a possibilidade desse último diagnosticar e valorizar as 
próprias capacidades: “uma garota aumenta a sua percepção de efi-
cácia física ao ver uma mulher apresentar força física, mas não ao 
ver um homem fazê-lo. Nesse caso o gênero é o atributo da suposta 
similaridade” (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 104). Por outro lado, 
quando os atributos dos modelos são muito distantes dos do obser-
vador a influência dos processos vicários pode ser enfraquecida. 
A frase “Nossa, é tão longe da minha realidade que não vou nem 
tentar!” ilustra essa ideia.

 Comparativamente, as experiências vicárias têm uma influência 
mais fraca na construção da autoeficácia frente às experiências 
diretas, contudo, colaboram para reforçar a sensibilidade em re-
lação aos potenciais do observador, principalmente quando ele 
tem pouca experiência. De todo modo, “um modelo importante na 
vida do indivíduo pode ajudar a incutir crenças pessoais que in-
fluenciarão o rumo e o sentido que a vida deve tomar” (PAJARES; 
OLAZ, 2008, p. 105). 

• Avaliações sociais ou persuasão social 
 Esse fator tem como fonte as observações verbais de outras pessoas 

acerca dos resultados dos indivíduos nas atividades desempe-
nhadas por ele: “você vai conseguir”, “sei que você é capaz”, são 
exemplos de avaliações sociais positivas. Se por um lado, o julga-
mento de terceiros pode potencializar e desenvolver as crenças de 
autoeficácia; por outro, pode interferir negativamente nas mesmas. 
Segundo Pajares e Olaz (2008, p. 105), “assim como as persuasões 
positivas podem encorajar e empoderar, as persuasões negativas 
podem funcionar de modo a frustrar e enfraquecer as crenças de 
autoeficácia”. Cabe aqui uma explicação: as persuasões sociais 
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não são sinônimo de elogios descabidos. É necessário que o indi-
víduo receba feedbacks honestos em relação ao seu desempenho 
para que possa ajustar o percurso de suas ações.

• Alterações nos estados fisiológicos
 Estresse, estados de humor, ansiedade, estados afetivos, entre 

outros, são aspectos que interferem nas crenças de autoeficácia. 
Contudo, segundo Azzi (2014, p. 22), esses fatores podem ser al-
terados pelo indivíduo que, através de processos autorregulatórios, 
transforma “pensamentos negativos e temores sobre suas capaci-
dades em pensamentos positivos e capacitantes”. 

Em relação à discussão sobre motivação e crenças de autoeficácia vale 
a pena destacar, ainda, dois aspectos importantes. O primeiro diz respeito 
ao fato de que as crenças não constituem traços de personalidade, devido 
ao seu caráter transitório e instável e a sua ligação com áreas de domínio 
específicas. O segundo se refere ao valor e o papel do contexto social frente 
às possibilidades de alteração dessas crenças. A professora Roberta Gurgel 
Azzi, em palestra proferida no Colégio Pedro II em 05 dezembro de 2016, 
destacou a necessidade de investir em mudanças contextuais e não apenas 
individuais nas situações de ensino e aprendizagem, visando à promoção e 
o desenvolvimento de crenças de autoeficácia e da motivação dos alunos 
para aprender. Na ocasião do evento, Azzi apresentou ao grupo de profes-
sores presentes um desafio analítico a partir de um caso que envolvia dois 
estudantes desmotivados a participar de uma aula de Educação Física: um 
em função de características corporais percebidas socialmente como desfa-
voráveis à prática de atividades físicas e outro devido a autoavaliação ne-
gativa das próprias habilidades motoras. Nos dois casos, mais importante 
do que a persuasão verbal sobre o indivíduo é o investimento em atividades 
diferenciadas que valorizem e desenvolvam os potenciais dos estudantes, 
permitindo-os experimentar experiências de sucesso. Quando um estudante 
demonstra pouca motivação para realizar uma tarefa não basta persuadi-lo, 
mas é preciso oportunizar vivências que alterem a situação como um todo. 
Mudando o contexto, as crenças também mudam (AZZI, 2016).
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O Desenvolvimento das Crenças de Autoeficácia na Sala de Aula

Em termos práticos, Bzuneck (2009a) sugere duas estratégias educa-
cionais gerais para potencializar as crenças de autoeficácia na sala de aula. 
Essas estratégias consistem na definição de objetivos/metas a serem alcan-
çados pelos estudantes e em evitar comparações entre os alunos.

• Definir objetivos/metas a serem alcançados pelos estudantes
 As metas podem ser definidas pelos próprios estudantes ou pelo 

professor e devem ser próximas (ou de curto prazo), específicas 
(definidas detalhadamente em relação aos padrões de desem-
penho) e adequadas às possibilidades de realização dos estudantes 
quanto ao grau de dificuldade. Metas distantes, gerais e inade-
quadas podem interferir nas crenças de autoeficácia em relação 
à realização da tarefa, além de dificultarem o monitoramento do 
processo por parte dos estudantes e do professor.

• Evitar comparações entre os alunos
 Comparamos os estudantes ou potencializamos atitudes compa-

rativas quando: ministramos tarefas iguais para todos, sem con-
siderar as diferenças de competências, habilidades e ritmos de 
produção; agrupamos os estudantes de acordo com os níveis de 
capacidade – grupos mais preparados e grupos menos preparados; 
e estimulamos o clima competitivo dentro da turma. Cabe, por-
tanto, diversificar as tarefas de acordo com as necessidades, com-
petências e habilidades dos estudantes e promover a aprendizagem 
colaborativa, enfatizando a importância da ajuda mútua entre 
alunos com desempenhos diferentes.

Por fim, vale mencionar a importância da reflexão a respeito das metas 
que envolvem o processo de aprendizagem. Tapia e Garcia-Celay (1996), 
abordam dois tipos de metas que refletem o conjunto de características e 
intenções envolvidas no processo da aprendizagem escolar as quais deno-
minam Metas de Aprendizagem (MA) e Metas de Execução (ME). O Quadro 
2 sintetiza os tipos de metas e as descreve, além de trazer algumas obser-
vações que podem auxiliar os docentes a refletir sobre a sua prática.
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Quadro 2: Tipos de metas, descrição e observações que podem 
auxiliar os docentes a refletir sobre a sua prática

Tipo de Metas Descrição Observações

M
et

as
 d

e 
ex

ec
uç

ão
 (M

E)

Relacionadas 
com o “eu”

Envolve a intenção de observar 
comparativamente os próprios 
resultados e os resultados dos 
outros para constatar que é melhor 
do que eles ou, ao menos, saber 
que não é pior que os demais.

A consecução, ou não, 
das ME tem importantes 
repercussões sobre 
a autoestima e o 
autoconceito;
Comentário típico: Minha 
nota foi maior que a dele.

Relacionadas 
com a 
valorização 
social

Envolve situações como a 
experiência de aprovação dos 
pais, professores ou outros 
adultos importantes para o aluno 
e a evitação da experiência 
oposta de rejeição.
Envolve situações como a 
experiência de aprovação dos 
próprios companheiros ou colegas 
e a recusa da correspondente 
experiência de rejeição.

Pode ser um importante 
elemento instigador da 
motivação para conseguir 
os objetivos acadêmicos;
Quando é a única fonte de 
motivação, pode adquirir 
valor instrumental.

Relacionadas 
com a 
consecução de 
recompensas 
externas

Envolve a intenção de ganhar 
dinheiro, conseguir um 
prêmio, um presente, etc.

Não se relacionam 
diretamente com a 
aprendizagem ou com 
a conquista acadêmica, 
ainda que possam e 
costumem ser utilizadas 
para instigá-las.

M
et

as
 d

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 (M

A
) Relacionadas 

com a tarefa 
(motivação 
intrínseca)

Envolve a ação de experimentar 
a aprendizagem de algo novo;
Envolve o sentimento de 
conseguir melhorar e consolidar 
destrezas prévias;
Envolve o sentimento de 
experimentar fazer a tarefa que 
se deseja fazer, não porque outro 
assim o quer, mas para o próprio 
interesse, por escolha própria;
Envolve experimentar a sensação 
de estar absorto pela natureza 
da atividade, superando o 
aborrecimento e a ansiedade;
Envolve experimentar a sensação 
de estar absorto pela natureza 
da atividade pelo que a tarefa 
apresenta de novidade e de 
revelador sobre algum aspecto da 
realidade ou sobre nós mesmos.

As MA provêm do 
desejo de incrementar 
a própria competência 
e são observadas em 
atividades cujo fim 
termina nelas mesmas;
A tarefa é vista como 
a “minha tarefa”;
Pergunta típica: como 
posso resolver o problema?

Fonte: Tapia, J. A.; Garcia-Celay, 1996, p. 162-163.
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Como podemos observar, as MA estão ligadas ao sentimento de prazer 
associado à aprendizagem. Essas metas envolvem o desejo de experimentar 
conhecimentos novos, o empoderamento do aluno como sujeito responsável 
pelas próprias tarefas e a relevância do ter aprendido em comparação ao 
tirar nota boa. 

Já as ME estão relacionadas às expectativas de desempenho: ter um 
bom resultado é percebido como mais relevante do que aprender. Situações 
de aprendizagem nas quais os alunos: não se sentem capazes de realizar 
essa ou aquela tarefa; se prendem à comparação do próprio rendimento com 
o rendimento dos companheiros de classe; concentram seus esforços para 
obter aprovação dos professores ou dos pais; ou se empenham exclusiva-
mente a fim de ganhar alguma recompensa são bem recorrentes em sala de 
aula e podem ser classificadas no conjunto das ME. 

A consciência dessas classes de metas por parte do professor subsidia 
o planejamento pedagógico, possibilitando a construção de intervenções 
que favoreçam o papel agêntico dos estudantes, a autonomia no processo 
de aprender a aprender, a construção de competências autorregulatórias e o 
desenvolvimento de crenças de autoeficácia. Vale ressaltar que as MA se re-
lacionam com estratégias de estudo mais eficazes e, por extensão, com um ren-
dimento acadêmico superior (MONTEIRO; ALMEIDA; VASCONCELOS, 
2012). Outro aspecto a ser considerado é a importância do estabelecimento 
de metas que coloquem em primeiro plano o processo de aprendizagem e 
enfatizem estratégias de autorregulação, que considerem a autoavaliação e a 
autorreflexão sobre o grau de proximidade entre o que se esperava atingir e o 
que, de fato, se conquistou nesse percurso. Nesse sentido, é fundamental que 
o professor promova o feedback dos desempenhos anteriores dos estudantes 
para que eles possam “fazer ajustes em performances atuais, o que oferece 
possibilidade de um contínuo aprimoramento proativo que inclui elevação 
de metas e desafios” (POLYDORO; AZZI, 2009, p. 82). 

Considerações Finais

O sujeito que aprende, na perspectiva da TSC, é agente de sua apren-
dizagem. Ele entende que o ato de aprender não se restringe ao acúmulo 
de informações e busca atribuir sentidos aos conhecimentos e saberes com 
os quais tem contato, sejam eles escolares/formais ou não escolares/não 
formais. Planejar, definir estratégias, imaginar os possíveis resultados, se re-
organizar frente às necessidades e obstáculos e refletir sobre todo o processo 
são capacidades humanas básicas que permitem aos sujeitos tomar as rédeas 
da própria vida e seguir adiante para alcançar as metas propostas.
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Sendo assim, o papel do professor é fundamental na construção da 
agência humana, na medida em que ele representa um dos grandes modelos 
de referência na vida do aprendiz. Além disso, através da sua prática peda-
gógica, o professor pode colaborar para a promoção da motivação e para a 
construção de crenças de autoeficácia positivas de seus alunos. 

Com base nos estudos sobre a TSC, elemento mediador de nossas 
reflexões sobre a docência e fonte de inspiração para nossas práticas, de-
fendemos a necessidade de promover, ampliar e aprofundar – na formação 
inicial e continuada – o estudo desse referencial e refletir sobre possíveis 
implicações para a Educação Básica. Aliado ao domínio desse referencial 
por parte dos professores, destacamos, conforme sugerem Polydoro e Azzi 
(2009, p. 88), que “não é suficiente possuir habilidade de autogerenciamento 
se os estudantes não puderem ou não necessitarem exercer suas habilidades 
no seu processo de ensino-aprendizagem”. Sendo assim, sugerimos que o 
estudo cuidadoso desse referencial por parte dos docentes resulte em pro-
postas pedagógicas que se proponham a colaborar para a superação dos pro-
blemas da escola, em busca da melhoria da qualidade da educação brasileira, 
e proporcionem experiências que levem os estudantes a exercer o papel de 
agente durante todo o percurso de aprendizagem.
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AUTORREGULAÇÃO:  
elementos para pensar a prática pedagógica

Marcelle Resende Moreira
Kátia Regina Xavier Pereira da Silva

Simone Emiliano de Jesus
Ana Patrícia da Silva 

A Teoria Social Cognitiva (TSC) considera que a aprendizagem humana 
não é apenas uma resposta aos estímulos externos, nem se relaciona apenas 
aos processos cognitivos, mas envolve ambiente, cognição e as relações so-
ciais (BANDURA, 2008; AZZI, 2014; POLYDORO; AZZI, 2008). Embora 
saibamos que a escola não é o único espaço de aprendizagem, no ambiente 
escolar é que são desenvolvidas atividades intencionalmente voltadas para 
o objetivo de aprender. Educadores têm pensado em como podem, a partir 
dessa forma de entender a aprendizagem, colaborar para o processo de 
aprendizagem dos alunos (BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2004, 2011; 
PORTILHO, 2011). 

Recentes pesquisas nas áreas da Educação e Psicologia, embasadas nas 
teorias sociocognitivas, enfatizam o papel ativo do aluno no seu processo 
de aprendizagem (BILIMÓRIA; ALMEIDA, 2008; ROSÁRIO; NÚÑEZ; 
GONZÁLEZ-PIENDA, 2007; POCINHO, 2010), sugerindo que, para 
aprender, os estudantes operam regulações intelectuais (PERRENOUD, 
1999, p. 96). Numa ótica construtivista, “nenhuma intervenção externa age 
se não for percebida, interpretada, assimilada por um sujeito”. Dessa forma, 
essas regulações intelectuais podem ser compreendidas como autorregu-
lação da aprendizagem. A ampliação dos casos de sucesso escolar passa 
pelo trabalho de aprimoramento das estratégias de autorregulação da apren-
dizagem adotadas pelos alunos. 

Assim como Perrenoud, outros autores apostam no investimento em 
estratégias de autorregulação como forma de colaborar para o aumento dos 
casos de sucesso escolar e sugerem que é possível auxiliar os estudantes a 
exercerem mais controle sobre seus processos de aprendizagem (GOMES; 
BORUCHOVITCH, 2011; BORUCHOVITCH, 1999).

A autorregulação é um conceito oriundo da Psicologia que diz respeito 
ao processo (consciente, intencional) de mobilização de pensamentos, senti-
mentos e ações em prol do alcance de objetivos pessoais (POLYDORO; AZZI, 
2008; BANDURA, 2008; AZZI, 2014). A capacidade de se autorregular é 
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inata (todos têm essa capacidade). Todos utilizam estratégias e mobilizam 
sua cognição, emoção e o seu comportamento para alcançar metas. Mas nem 
sempre isso se dá de maneira consciente. 

A falta de consciência em relação à capacidade de autorregular o 
próprio comportamento pode gerar dificuldades para o aprimoramento das 
estratégias de ação, resultando em potenciais problemas de desempenho. 
Cabe aqui ressaltar que a proficiência do sujeito na execução desse processo 
de autorregulação é passível de ser desenvolvida. Esse desenvolvimento 
passa, em primeira instância, pela tomada de consciência dessa capacidade. 
A autorregulação da aprendizagem envolve modificar e direcionar o que se 
pensa, o que se sente e o que se faz, de modo que sentimentos, pensamentos 
e ações passem a contribuir para o alcance do objetivo de aprender. 

Schunk e Zimmerman, autores que muito colaboraram para o desen-
volvimento do conceito, entendem que a autorregulação da aprendizagem 
refere-se aos “processos pelos quais os alunos activam e sustêm cognições, 
comportamentos e afectos, sistematicamente orientados para a obtenção de 
seus objetivos” (SCHUNK; ZIMMERMAN, 1994, apud ROSÁRIO, 2004, 
p. 309). Baseado em Zimmerman, Figueiredo (2008, p. 235) compreende a 
expressão como “um processo autodirectivo, através do qual os aprendizes 
transformam as suas capacidades mentais em competências académicas re-
ferentes às tarefas”. 

Essas concepções se aproximam de outras encontradas na literatura. 
Para Perrenoud (1999, p. 97), a autorregulação está relacionada às “capaci-
dades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus progressos, suas 
estratégias diante das tarefas e obstáculos”. Para Garcia e Pintrich (1994 
apud FIGUEIREDO, 2008, p. 235), o conceito se refere à “monitorização, 
controlo e regulação por parte dos alunos, dos seus próprios comportamentos 
e actividades cognitivas”. Para Polydoro e Azzi (2009, p. 75), que têm de-
senvolvido importantes pesquisas sobre o tema,

[...] a autorregulação é um processo consciente e voluntário de go-
verno, pelo qual possibilita a gerência dos próprios comportamentos, 
pensamentos e sentimentos, ciclicamente voltados e adaptados para 
obtenção de metas pessoais e guiados por padrões gerais de conduta.

O caráter cíclico destacado nessa definição faz referência ao fato de cada 
feedback de desempenho ser usado para um “contínuo aprimoramento pro-
ativo que inclui elevação de metas e desafios” (POLYDORO; AZZI, 2009, 
p. 82). Apesar das sutis diferenças, as definições encontradas na literatura 
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realçam, em sua maioria, o caráter consciente das ações (FREIRE, 2009). 
Em geral, as concepções adotadas conferem ao ato de aprender um caráter 
estratégico (SILVA; SIMÃO; SÁ, 2004).

É importante destacar que, conforme aponta Zimmerman (2000 apud 
JOLY et al., 2012), embora a capacidade de se autorregular seja inata, a 
autorregulação da aprendizagem não constitui uma aptidão mental, mas é 
o processo de autodirecionamento das aptidões mentais em favor da apren-
dizagem, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de competências 
escolares/acadêmicas. O que caracteriza um estudante autorregulador do seu 
processo de aprendizagem não é propriamente o sucesso no alcance das suas 
metas, mas sua iniciativa em mobilizar estratégias para o alcance dos obje-
tivos educacionais. Desse modo, o destaque está na postura ativa do aluno.

Para que o sujeito interfira nas estratégias de aprendizagem adotadas 
por ele e regule sua aprendizagem, é necessária a reflexão sobre sua própria 
cognição e a compreensão dos mecanismos pelos quais se aprende (POZO, 
1996). Dessa forma, falar em autorregulação implica, necessariamente, 
referir-se à metacognição. Esta última pode ser considerada uma “atividade 
mental por meio da qual os outros processos mentais se tornam alvo de re-
flexão” (DAVIS; NUNES; NUNES, 2005, p. 211). Para Weinert (1987 apud 
RIBEIRO, 2003, p. 110), as metacognições são “cognições de segunda 
ordem: pensamentos sobre pensamentos, conhecimentos sobre conheci-
mentos, reflexões sobre ações”. 

Enquanto alguns autores associam a metacognição apenas à reflexão 
sobre o pensamento, sem incluírem os processos executivos, outros acreditam 
que ela se refere ao “conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à re-
gulação e à organização dos próprios processos cognitivos” (RIBEIRO, 2003, 
p. 110), ou seja, à própria ação de regular a cognição. Davis, Nunes, Nunes 
(2005, p. 212) apresentam uma definição para o termo enfatizando que este 
“também envolve monitoramento ativo dos processos de pensamento, regu-
lando-os e orquestrando-os para alcançar um determinado objetivo”. Nota-se, 
então, que o conceito de metacognição é comumente empregado com um 
sentido similar ao de autorregulação, por vezes, confundindo-se com ele. 

Apesar de ainda estar em discussão, não tendo uma definição precisa e 
consensual (RIBEIRO, 2003; DAVIS; NUNES; NUNES, 2005), de um modo 
geral, o termo metacognição refere-se à “capacidade do nosso pensamento de 
pensar-se a si mesmo” (JOU; SPERB, 2006, p. 177). O termo relaciona-se à 
consciência que o indivíduo tem dos seus processos cognitivos. Essa capa-
cidade pode ser exercitada e mostra-se fundamental para auxiliar o indivíduo a 
identificar, avaliar e rever suas estratégias adotadas, possibilitando a mudança 
de comportamento. Para Ribeiro (2003), outro ponto em que há concordância 
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geral a respeito do conceito de metacognição é que ela requer envolvimento 
do indivíduo e reflexão sobre diversos elementos do self relacionados à ati-
vidade de aprendizagem (estilos cognitivos, estratégias e atributos pessoais, 
por exemplo). Aliás, “a essência do processo metacognitivo parece estar no 
próprio conceito de self, ou seja, na capacidade do ser humano de ter consci-
ência de seus atos e pensamentos” (JOU; SPERB, 2006, p. 177). 

O conceito de metacognição adotado em nossos estudos leva em consi-
deração esses pontos consensuais e, apesar de não se referir ao termo como 
sinônimo de autorregulação, considera o fato de que a ativação dos pro-
cessos autorregulatórios só é possível graças à capacidade metacognitiva, 
que pode ser aprimorada ao longo da vida do indivíduo, sobretudo se for 
estimulada nas atividades escolares. 

Ao compreendermos que os conceitos de autorregulação e metacog-
nição destacam a necessidade de envolvimento do estudante no seu processo 
de aprendizagem – enfatizando seu papel ativo –, estreitamos o vínculo entre 
esses termos e o conceito de autonomia. O sentido atribuído à autonomia, nos 
dicionários, refere-se à faculdade de governar-se (FERREIRA, 1999). Dentre 
tantas concepções possíveis, ela também pode ser compreendida como 

[...] uma capacidade - de distanciamento, reflexão crítica, tomada de 
decisões e acção independente. Ela pressupõe, mas também requer, 
que o aluno desenvolva um tipo particular de relação com o processo 
e conteúdo da sua aprendizagem. A capacidade de autonomia será de-
monstrada tanto na forma como o aprendente aprende, como no modo 
como ele ou ela transferem o que foi aprendido, para contextos mais 
amplos (LITTLE, 1991, p. 4 apud SANTO, 2006, p. 109).

Para Holec (1985 apud SANTO, 2006, p. 109), “ser autónomo, enquanto 
consequência do processo de aquisição da autonomia, é a capacidade para cada um 
gerir os seus próprios interesses de aprendizagem: é a capacidade, o potencial”. A 
partir dessa concepção, podemos considerar que ampliar estratégias de autorregu-
lação e oportunizar/estimular a metacognição é contribuir para o desenvolvimento 
da autonomia. Nas palavras de Rosário, Núñez e González-Pienda (2007, p. 11), a 
lógica da autorregulação “exalta a promoção da autonomia”.

O discurso que enfatiza o papel ativo do aluno no seu processo de 
aprendizagem é recorrente nos textos acadêmicos. Essa compreensão do 
estudante como sujeito do seu ato de aprender leva em consideração que 
há mecanismos internos nos indivíduos que os levam a guiar seu comporta-
mento para que sejam atingidas suas metas e atendidas suas aspirações em 
relação à construção de saberes (SILVA; SIMÃO; SÁ, 2004). 



TEORIA SOCIAL COGNITIVA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
PESQUISADOR: refl exões, pesquisas e práticas 73

O trabalho segmentado em disciplinas e com foco exclusivo no con-
teúdo e na transmissão de informações e conceitos pode difi cultar a formação 
do estudante comprometido com seu  processo de aprendizagem (até porque 
essa estrutura de ensino não fornece oportunidades e não prevê tempo para 
o exercício da postura ativa do aluno). Daí a necessidade de a escola abrir 
espaço para o aprender a aprender, para a compreensão das complexidades 
envolvidas no  processo de aprendizagem e para o trabalho de desenvolvi-
mento de competências do aprender (o termo “competências” é usado, neste 
contexto, como o conjunto de  saberes que nos instrumentalizam a exercer 
uma tarefa de forma autônoma).

O ciclo da autorregulação: o modelo  PLEA 
(Planejamento, Execução e Avaliação)

Polydoro e Azzi (2009), em um estudo que versou sobre modelos de in-
vestigação e  intervenção no campo da  autorregulação da aprendizagem, des-
crevem três linhas de ação representadas por Zimmerman, Pintrich e Rosário. 
Embora cada linha tenha as suas características próprias, elas se assemelham 
no que se refere à estrutura intercíclica do processo. Para este texto, focali-
zaremos o modelo de Rosário, denominado  PLEA (Planifi cação, Execução e 
Avaliação). A Figura 1 ilustra o caráter cíclico intrafases do  PLEA:

Figura 1: Modelo teórico  PLEA

Fonte: adaptado de Rosário, 2004.
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A  motivação, o uso de estratégias, o controle das emoções e o esta-
belecimento de objetivos se combinam formando a estrutura do processo 
autorregulatório. Zimmerman (1989) descreve esse processo em três fases, 
representado na Figura 2:

Figura 2: Ciclo de Aprendizagem Autorregulada

Fonte: adaptado de Rosário, 2004.

Com base nessa estrutura cíclica, portanto, podemos dizer que o esta-
belecimento de objetivos e a análise da tarefa, elementos constituintes da 
primeira fase do processo autorregulatório, contribuem para esclarecer e 
prever os esforços que devem ser empreendidos para o alcance das  metas 
estabelecidas. O monitoramento das ações e o controle do que está sendo 
feito para atingir as  metas favorecem a manutenção do percurso ou sinalizam 
a necessidade de planejar e implementar mudanças. E a autoavaliação do 
estudante em relação às suas ações e sua postura diante da situação de apren-
dizagem infl uenciam o estabelecimento de novos objetivos. Se o aluno, por 
exemplo, consegue atribuir o sucesso da aprendizagem aos seus esforços, 
essa autoavaliação alimenta todo o processo de autorregulação.
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Um trabalho sistemático que lance luz para as etapas de autorregu-
lação auxilia o aluno a se conscientizar e internalizar o processo. Mais 
consciente, ele pode julgar melhor que estratégias podem colaborar para 
execução da tarefa. Ao vivenciar cada uma dessas fases, o estudante vai 
utilizando estratégias que contribuem para o alcance dos seus objetivos. 
Uma das possibilidades de a escola de mediar o processo de aprendizagem 
dos estudantes é o trabalho de ensino de diferentes estratégias de aprendi-
zagem e a capacitação dos estudantes para o uso de estratégias adequadas a 
cada situação. Nesse sentido, a escola pode contribuir para alargar o reper-
tório de estratégias dos alunos, auxiliando-os a enfrentar seus problemas 
e dificuldades de aprendizagem de forma mais eficaz e competente, cola-
borando para o desenvolvimento da autonomia, sob uma perspectiva de 
aprendizagem autorregulada. 

Quando a escola trabalha no sentido de desenvolver ou fortalecer os 
processos envolvidos na autorregulação e subsidia os estudantes com um 
vasto repertório de estratégias (alargando o repertório que ele já possui), ela 
também contribui para a formação de alunos autorreguladores da sua apren-
dizagem, que assumem um papel ativo e consciente de suas ações e escolhas. 
Essa consciência promove a capacidade de autoinfluência sobre o próprio 
comportamento, instrumentalizando-os para agir de forma competente e en-
gajada em favor da sua própria aprendizagem.

Estratégias de Autorregulação da Aprendizagem

Zimmerman (1989) propôs 14 estratégias de autorregulação da apren-
dizagem que favorecem a aquisição e o aprimoramento do conhecimento em 
diferentes áreas. Essas estratégias podem nortear o planejamento didático 
e o processo de estudo dos alunos. O Quadro 1 sintetiza as estratégias ora 
mencionadas e faz alguns comentários acerca de suas características.
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Quadro 1: Estratégias de autorregulação da aprendizagem segundo Zimmerman

Estratégia Comentários

1. Autoavaliação Envolve observações pessoais sobre a qualidade 
ou os progressos do próprio trabalho.

2.Organização e 
transformação

Adoção de práticas com vistas à organização, 
reorganização, transformação e aprimoramento de 
materiais de aprendizagem (textos, livros, apostilas), 
fazendo uso de diferentes linguagens para melhor 
assimilação (elaborando esquemas, resumos, etc.).

3. Estabelecimento 
de objetivos e 
planejamentos

Conjunto de ações com vistas ao estabelecimento 
de objetivos e organização de um plano de 
ação envolvendo a consciência acerca das 
etapas a serem percorridas para atingi-los.

4. Procura de 
informação

Busca de informação em fontes não 
sociais (biblioteca, sites e outras).

5. Tomada de 
apontamentos

Conjunto de ações com vistas ao registro escrito 
do processo de aprendizagem (observações 
do professor, conteúdo do quadro, tópicos do 
livro didático, etc.) e seus resultados.

6. Estrutura ambiental

Conjunto de ações com vistas à modificação ou 
transformação do ambiente físico ou psicológico para 
aumentar a concentração e focalizar a atenção e eliminar os 
distratores (desligar o celular, trancar a porta do ambiente 
de estudo, afastar-se da televisão ou internet, etc.)

7. Autoconsequências
Adoção de práticas de “auto negociação”, com vistas 
à atribuição de autorrecompensas ou autopunições 
para os resultados da aprendizagem.

8. Repetição e 
memorização

Adoção de práticas e esforços intencionais para 
memorizar o material de estudo (copiar, reescrever, 
repetir oralmente, ouvir repetidas vezes, etc.).

9 a 11. Procura 
de ajuda social

Adoção de práticas e esforços intencionais para buscar 
ajuda dos pares (9), professores (10) e adultos (11).

12 a 14. Revisão 
de dados

Adoção de práticas e esforços intencionais para 
rever os materiais de estudo entre os quais: notas 
(12), testes (13) e livros de textos (14) como forma 
de preparação para uma situação de avaliação.

Fonte: Adaptado de Rosário et al., 2001.

Por se referir a um vasto número de estratégias que possuem corre-
lação com bons desempenhos, o estudo de Zimmerman tem servido de base 
para a produção de diversos materiais de intervenção com vistas ao desen-
volvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem (ROSÁRIO, 
NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007; ROSÁRIO, 2002a, 2002b, 2004).
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Através da adoção de estratégias durante o estudo, os alunos podem, 
de maneira mais efetiva, monitorar sua aprendizagem e agir para que as 
condições ambientais e demais fatores que podem prejudicar a tarefa não 
se tornem empecilhos. Os procedimentos descritos podem ser adotados em 
diversas fases da tarefa (antes, durante e depois) e possuem relação com 
o esquema representativo dos processos autorregulatórios (modelo  PLEA). 
Rosário, Núñez e González-Pienda (2007, p. 25) usaram a distribuição da 
lista de estratégias encontradas por Zimmerman, situando-as no esquema 
representativo dos processos autorregulatórios do modelo  PLEA, conforme 
mostra a Figura 3.

Figura 3: Estratégias de aprendizagem distribuídas de 
acordo com as fases do processo autorregulatório 

Fonte: Adaptado de Rosário, Núñez e González-Pienda (2007).

É importante considerar que o uso de estratégias não garante a elimi-
nação total dos aspectos psicológicos, emocionais e ambientais que podem 
vir a prejudicar a realização da tarefa. No entanto, elas permitem que os 
alunos enfrentem de forma mais competente esses problemas, ultrapassando 
as difi culdades pessoais e ambientais sem deixar que elas impeçam a conse-
cução de seus objetivos (DA SILVA; SÁ, 1997). É por isso que o ensino das 
estratégias se faz tão necessário nas escolas. 



78

A Autorregulação do Comportamento Moral

Os estudos da TSC também de dedicam a refletir sobre a autorregu-
lação do comportamento moral, partindo do princípio de que as ações morais 
têm como fonte as relações sociais. A teoria do desengajamento moral tem 
servido como suporte para estudos na área do meio ambiente, do mundo cor-
porativo, da política, do esporte e do ensino. De acordo com Bandura (2008, 
p. 77), “a agência moral forma uma parte importante do autodirecionamento 
[...]. O raciocínio moral é traduzido em ações por meio de mecanismos de 
autorregulação, incluindo o julgamento moral da conduta do que é certo ou 
errado”. No exercício da agência moral

indivíduos que têm uma forte ética comum agem para promover o 
bem-estar dos outros, mesmo às custas de seus interesses pessoais. 
Frente a pressões situacionais para agir de forma desumana, as pessoas 
podem escolher agir de modo contrário, exercendo influência pessoal 
oposta (BANDURA, 2008, p. 77).

A respeito da agência moral, é importante ressaltar que os mecanismos 
de autorregulação não apresentam padrões fixos de conduta, embora os com-
portamentos no campo da moralidade sejam relativamente estáveis, quando se 
considera o contexto social e cultural. De acordo com Bandura (2015, p. 20-21),

Nas fases iniciais do desenvolvimento, a conduta é largamente re-
gulada por ditames externos e sanções sociais. Durante o curso da so-
cialização, as pessoas adotam padrões morais que servem como guias 
e como as principais bases para autossanções a respeito da conduta 
moral. Neste processo autorregulatório, as pessoas monitoram suas 
condutas e as condições sob as quais elas ocorrem, as julgam em re-
lação aos seus padrões morais e circunstâncias percebidas, e regulam 
suas ações pelas consequências que aplicam a si mesmas. Elas fazem 
coisas que lhe dão satisfação e constroem seu senso de autovalor. Elas 
evitam comportar-se de maneira que viole seus padrões morais porque 
tais condutas irão trazer autocondenação. [...] Diante da indução situ-
acional para comportar-se de maneiras desumanas, as pessoas podem 
escolher comportarem-se de modo contrário, pelo exercício da autoin-
fluência. As autossanções mantém a conduta alinhada com os padrões 
pessoais e é através do contínuo exercício da autoinfluência que a 
conduta moral é motivada e regulada.
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Em alguns casos, os sujeitos se desengajam seletivamente da agência 
moral para evitar autossanções e os efeitos prejudiciais de sua conduta. 
Neste sentido, é possível encontrar pessoas que apresentam comportamentos 
moralmente aceitáveis e vistos como corretos em determinadas esferas da 
vida e que podem vir a cometer transgressões e desumanidades em outras 
(BANDURA, 2015).

Cabe ressaltar que os mecanismos de autorregulação do comporta-
mento moral precisam ser ativados para entrar em ação. Essa ativação se 
dá por meio de manobras sociais e psicológicas que foram sumarizadas por 
Bandura através de oito mecanismos específicos. Essa classificação envolve 
a reinterpretação da conduta, para torná-la menos repreensível, sob o ponto 
de vista moral; a minimização do papel negativo do sujeito responsável 
pela ação condenável, da ação em si ou dos seus efeitos; e a desvalorização 
das vítimas, de forma a torná-las culpadas pelo seu próprio sofrimento. A 
Figura 4 sintetiza esse processo e apresenta os oito mecanismos propostos 
por Bandura (2015):

Figura 4: Mecanismos pelos quais as autossanções morais 
são seletivamente ativadas e desengajadas do comportamento 
prejudicial em diferentes pontos do processo autorregulatório

Fonte: Bandura, 2015, p. 22.
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O quadro a seguir, construído a partir da adaptação20 dos textos de 
Bandura (2015, p. 23-45) e Iglesias (2008, p. 166-175), descreve os meca-
nismos de desengajamento moral.

Quadro 2: Mecanismos de Desengajamento Moral

Mecanismo Descrição

Justificativa moral

A conduta prejudicial é transformada em pessoal e moralmente 
aceitável ao ser retratada como socialmente válida ou com 
propósitos morais. Exemplo: a redefinição cognitiva através 
da utilização do princípio da guerra justa, para justificar 
moralmente os atos violentos nas guerras étnicas, religiosas 
e disputas entre pessoas e grupos rivais. A defesa da honra 
justifica, desse modo, a utilização da violência física.

Linguagem 
eufemística

A linguagem modela os padrões de pensamento sobre as quais 
as ações são baseadas. A linguagem eufemística é usada para 
tornar a conduta danosa “respeitável” e reduzir a responsabilidade 
pessoal por ela. Exemplo: o uso da linguagem saneada para 
camuflar atos desaprováveis. Bater em alguém é “fazer uma 
brincadeira”; a negligência de uma indústria química ao prejudicar 
o meio ambiente é dita como um “desastre ambiental”.

Comparação 
vantajosa

A comparação vantajosa constitui-se em outro meio de fazer 
uma conduta prejudicial parecer boa. A maneira como o 
comportamento é visto baseia-se no princípio do contraste. 
Exemplo: “xingar não seria tão errado porque ofender 
verbalmente é melhor do que bater” ou, ainda, “avançar o 
sinal é menos pior do que ultrapassar em local proibido”.

Deslocamento da 
responsabilidade

O controle da moral opera mais fortemente quando as 
pessoas reconhecem que elas causam mal a alguém ou a 
alguma coisa por consequência de suas ações prejudiciais. 
Sob o deslocamento da responsabilidade, elas veem suas 
ações como decorrentes das ordens das autoridades. 
Não se reconhecendo como agentes de suas ações, se 
sentem mais distante das reações autocondenatórias. 
Exemplo: “eu não avancei o sinal, foi o motorista de trás 
que me pressionou”; “eu apenas recebi ordens”. 

Difusão da 
responsabilidade

Quando o trabalho é fragmentado e cada um tem uma função 
específica, a atenção é voltada para o que o indivíduo faz, 
em contraposição à ação do grupo. Por outro lado, quando 
todos são responsáveis, ninguém se sente responsável. A 
ação coletiva é outro recurso para enfraquecer o controle 
moral. Exemplo: “Esse não é meu trabalho, portanto, não 
tenho culpa”; “Todo mundo faz, então, não há mal nisso”.

20 O processo de adaptação se deu através da seleção direta e utilização literal de alguns trechos e a supressão de outros. 
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Mecanismo Descrição

Desprezo ou 
distorção das 
consequências

Quando as pessoas buscam atividades que são prejudiciais 
aos outros por motivos de ganho pessoal ou pressão social, 
elas evitam encarar o dano que causam ou minimizam suas 
consequências. É mais fácil prejudicar os outros quando o 
sofrimento desses não é visível e quando as ações danosas 
têm seus efeitos física e temporalmente remotos. Exemplo: 
“Os fins justificam os meios”; “Um tapinha não dói”.

Desumanização

A autocensura por conduta cruel pode ser desengajada ao 
retirar-se das pessoas as suas qualidades humanas. Uma 
vez que são desumanizadas, elas não são mais vistas como 
pessoas com sentimentos, esperanças e preocupações, mas 
como objetos subumanos. A burocratização, automação, 
urbanização, e alta mobilidade geográfica levam as pessoas 
a se relacionarem com outras de formas impessoais 
anônimas. Além disso, as práticas sociais que dividem 
as pessoas entre membros de dentro e fora de um grupo 
produzem estranhamentos que encorajam a desumanização. 
Exemplo: “Ele merece ser tratado como um animal”.

Atribuição 
de culpa

Esse mecanismo opera quando as pessoas veem a si mesmas 
como vítimas sem culpa, pressionadas a agir de forma prejudicial 
por uma provocação forçada, ou então a ver suas vítimas como 
culpadas e merecedoras de seu prejuízo. Assim, retira-se o 
peso da decisão pessoal e enfatizam-se as circunstâncias ou 
as pessoas que a compelem a agir dessa maneira. Exemplo: 
“Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado”; “Ela 
usa roupas indecentes, por isso merece ser estuprada”.

Fonte: adaptado de Bandura (2015, p. 23-45) e Iglesias (2008, p. 166-175)

Vale destacar que o desengajamento moral pode ocorrer com qualquer 
pessoa e nos atos mais corriqueiros da vida. Acreditamos que essa perspectiva 
de mostrar a importância da autorregulação do comportamento moral, in-
clusive nas situações mais comuns, deve ser a base para o estabelecimento 
de uma educação intercultural21 que vise ao desenvolvimento do senso de 
cidadania. Bandura (2015, p. 43) afirma que a força da humanização tem 
considerável importância social: “o reconhecimento das pessoas da ligação 
social em suas vidas e seus interesses no bem estar do outro ajudam a apoiar 
ações que os instigarão com um senso de comunidade. A afirmação da huma-
nidade partilhada pode suscitar o melhor nos outros”.

21 Compartilhamos da definição de interculturalidade proposta por Candau (2008, 2012 apud SILVA et al., 2015, p. 38) 
que dá ênfase à busca pelo “diálogo entre as diferenças nas instituições escolares, problematizando discursos que 
essencializam as identidades, reconhecendo e assumindo os conflitos que estas questões podem suscitar, procurando 
estratégias que sejam viáveis para a superação de tais tensões”.

continuação



82

Podemos afirmar que o desenvolvimento da sensibilidade moral, a partir 
de práticas educativas que viabilizem a construção da identidade, contribui 
para a formação da cidadania crítica, de forma que a escola e a própria so-
ciedade se constituam em lugares mais justos e menos discriminatórios, devido 
à construção de um senso de comunidade baseado no respeito à alteridade. 

 Segundo Bandura (2015, p. 20), a “regulação da conduta humana 
envolve muito mais do que um raciocínio moral. Uma completa teoria de 
agência moral deve conectar o conhecimento e o raciocínio moral com a 
ação moral”. É necessário, portanto, que teoria e prática estejam articuladas 
e a escola pode contribuir nesse processo através de propostas pedagógicas 
que se voltem à promoção do engajamento moral, com o intuito de desen-
volver nos alunos a agência moral, ou seja, a capacidade de autorregular seu 
comportamento moral de forma a inibir ações consideradas antissociais. 

Considerando que a escola é “o lugar privilegiado, não apenas do saber, 
mas das relações entre as pessoas” (TOGNETTA; ROSÁRIO; MARTÍNEZ, 
2015, p. 243-244), cabe também a ela promover situações pedagógicas que 
conscientizem alunos e professores sobre os efeitos desses mecanismos nas 
relações sociais, visando, assim, favorecer a adoção de comportamentos en-
gajados que reflitam a empatia, o respeito ao outro e a responsabilidade pelos 
próprios atos.

Autorregulação da Aprendizagem e do Comportamento 
Moral: algumas implicações para a prática pedagógica

Segundo Bandura (2008), a autorregulação da aprendizagem é alta-
mente influenciada pelo ambiente. As capacidades autorregulatórias me-
lhoram à medida que o aluno tem oportunidade para criar e experimentar. 
Estudos apontam que alunos que experimentam relações positivas com seus 
colegas e professores tendem a se sentir mais confortáveis na escola e com 
isso conseguem aproveitar melhor as oportunidades sociais e de aprendi-
zagem que encontram nesse espaço (LISBOA; KOLLER, 2004). 

Segundo Zimmerman (apud ROSÁRIO et al., 2001), alunos bem suce-
didos na escola usam, em geral, um número considerável de estratégias de 
aprendizagem como estabelecimento de metas, planejamento, automonito-
ramento e busca de ajuda social. A busca de ajuda social é uma estratégia 
de autorregulação que nos remete ao papel da escola como espaço de inte-
rações sociais. Embora essa estratégia seja fundamental para a aquisição e 
aprimoramento do conhecimento, nem sempre ela tem o destaque que deveria, 
em função da estrutura competitiva do ambiente escolar, justificada, muitas 
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vezes, pela necessidade de obter desempenhos de excelência. A valorização 
excessiva dos desempenhos individuais na escola reflete relações sociais mais 
amplas e abre espaço para o sentimento de inadequação daquele que precisa 
de ajuda para realizar as tarefas. Isso pode fazer com que os estudantes tenham 
vergonha de colocar suas dúvidas e avançar em suas aprendizagens.

É válido dizer que a escola não é apenas um espaço para aprendizagem 
formal e para o desenvolvimento da cognição. É também um espaço para a 
socialização do aluno. Professores não são apenas aqueles que ensinam con-
teúdos. São também aqueles agentes que se preocupam com a formação do 
aluno para a cidadania (LISBOA; KOLLER, 2004). Neste sentido, a escola 
deve ser um espaço de crescimento, de diálogo. 

Outro aspecto importante para o desenvolvimento global do aluno é o 
estabelecimento de relações de amizade com os pares, pois isso favorece o 
ambiente de trocas, de compartilhamento de perspectivas, ideias, opiniões. 
Tortella (2012, p. 34-35) aborda a importância de se desenvolver conteúdos 
atitudinais na escola e suscitar relações de amizade. De acordo com a autora,

As informações provindas dos estudos sobre os conteúdos atitudinais 
e os apresentados sobre a amizade indicam que: 
• o ambiente escolar precisa ser planejado a partir de princípios e va-

lores pautados na ética que regem os relacionamentos interpessoais; 
• as práticas envolvendo a discussão de valores éticos e sociais, por 

meio de histórias ou filmes e a discussão de dilemas hipotéticos 
ou reais, trabalho em pequenos grupos, podem ajudar as crianças 
a refletirem e desenvolverem novas competências sociais e aos 
professores compreenderem quais são os procedimentos utili-
zados por elas; 

• ao discutir dilemas provindos de histórias, as crianças verba-
lizam suas posições morais e seus sentimentos. Sabe-se que há 
uma grande distância entre o julgar e o agir, mas acredita-se que a 
partir das discussões estabelecidas no contexto escolar, a criança 
ou o adolescente podem aplicar na vida diária aquilo que já idea-
lizaram no plano das ideias; 

• para um trabalho com valores não bastam os procedimentos acima 
citados, mas a escola precisa, na sua rotina diária, promover um 
ambiente no qual o aluno tenha que constantemente tomar decisões 
sociais, discuti-las com o seu grupo, verbalizar suas opiniões e, o 
docente, possibilitar intervenções que desafiem os alunos à busca 
de novas soluções, no sentido de novas construções; 

• um fator interessante das relações entre amigos é o de que estas 
relações não são impostas, ou seja, eu posso escolher quem vai 
ser meu amigo, diferentemente de outras relações tais como as 
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familiares, por exemplo, eu não posso escolher quem vai ser meu 
irmão. Vejo nesta possibilidade de escolha um ponto fundamental 
para a construção da autonomia do sujeito.

Nenhum homem é uma ilha22. A construção da identidade se insere nas 
relações com os outros. A escola deveria ser um lugar que ensina a arte de 
lidar com as diferenças e aprender com elas e dentre as ações a serem de-
senvolvidas para fomentar esse processo destacamos, a partir das recomen-
dações de Tortella (2012), o planejamento do ambiente escolar; o incentivo 
ao trabalho em grupos; o uso de histórias, filmes, dilemas e narrativas como 
forma de suscitar a discussão sobre valores éticos e incentivar a reflexão 
sobre o bem comum; e o incentivo à verbalização de sentimentos e posições 
morais dos estudantes com vistas à tomada de decisões sociais. Professores 
e amigos podem constituir fontes de inspiração e modelos sociais no con-
texto escolar, influenciando a aprendizagem dos estudantes. A aprendizagem 
a partir de modelos tem um lugar importante nas discussões da TSC e podem 
apontar implicações interessantes para o professor pensar a sua prática.

A Aprendizagem a Partir de Modelos

Bandura (2008) defende que os comportamentos podem ser aprendidos 
através da modelação. Em outras palavras, a experiência de observar um 
modelo pode proporcionar ao sujeito a aprendizagem de conhecimentos, va-
lores, habilidades, entre outros. Professores, pais, adultos e pares são poten-
ciais modelos para os alunos. Quando suas ações são aprovadas socialmente, 
ocorre o que se chama de efeito desinibitório: o observador tende a se com-
portar na mesma direção. Porém, se o comportamento do modelo for punido 
socialmente, há uma tendência a que aconteça o efeito inibitório, ou seja, o 
observador tenderá a não exibir o comportamento do modelo (PAJARES; 
OLAZ, 2008; AZZI, 2014). Para Azzi (2014, p. 35), “é no bojo da TSC, 
pela via da aprendizagem social, que as pessoas aprendem a comportar-se, 
desenvolvem valores e formam crenças, construindo sua individualidade 
e desenvolvendo agências pessoais e coletivas”. A autora explica que, ao 
sermos expostos a um modelo:

22 Em referência à ideia desenvolvida pelo poeta inglês John Donne, no século XVI.
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• Nos tornamos capazes de reproduzir ações que até então não te-
ríamos condições de realizar (efeito modelador). Exemplo: ao 
observarmos os comportamentos do modelo, podemos aprender a 
agir de forma semelhante; 

• Aumentamos ou diminuímos a chance de nos empenharmos para 
executarmos as ações observadas no modelo, em decorrência 
das respostas a essas ações (efeito inibitório ou desinibitório). 
Exemplo: ao observarmos que o comportamento do modelo 
obteve aprovação social, as chances de comportarmo-nos na 
mesma direção aumentam e, se o comportamento gerou punição, 
essas chances diminuem;

• Somos instigados à realização de respostas similares com base nas 
pistas fornecidas pelos modelos. Exemplo: se observamos várias 
pessoas comprando numa loja, tendemos a nos mobilizar para 
fazer compras também.

Vale a pena destacar que as informações advindas do modelo podem 
ser difundidas presencialmente ou através de interações que envolvem re-
cursos tecnológicos e diferentes formas de comunicação. A aprendizagem 
por observação também envolve quatro subsistemas: atenção, processos de 
retenção (memória), processos de produção ou reprodução motora e pro-
cessos motivacionais e de incentivo.

• A atenção nos permite canalizar nossos processos perceptivos para 
observar e focalizar o modelo em questão. Um exemplo da ação 
desse subsistema é a atenção dada aos gestos do professor de piano 
durante a aula, para que os movimentos possam ser executados 
posteriormente;

• Os processos de retenção (memória) ou a lembrança do com-
portamento são importantes para registrar a curto, médio e longo 
prazo os comportamentos observados, de forma que possamos re-
produzi-los quando necessário. Um exemplo desse subsistema é a 
memorização de informações e ações necessárias para tocar piano;

• Os processos de produção ou reprodução motora são responsáveis 
pela transformação do comportamento observado e armazenado 
na memória, tornando possível a sua reprodução em ações cor-
respondentes. Por exemplo, após observar o professor e registrar 
o que devo fazer para tocar piano, eu leio a partitura e exercito a 
ação de tocar o instrumento;
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• Os processos motivacionais e de incentivo agem no sentido de nos 
manter empenhados em realizar a ação. Esse empenho decorre 
das crenças de autoeficácia e das expectativas de resultados. Por 
exemplo, eu enfrento os obstáculos provenientes da aprendizagem 
em função da expectativa de me tornar um grande pianista.

Um dos trabalhos sobre modelação que gerou notoriedade para Bandura 
e teve ampla repercussão foi a experiência realizada com o “João Bobo”23, 
cujo foco foram as investigações sobre a agressão humana. Bandura, Ross 
e Ross desenvolveram em 1961 esse famoso experimento que envolveu 72 
crianças de ambos os sexos, com idades entre 3 e 5 anos, aproximadamente. 
Os autores buscaram investigar se, ao serem expostas a um modelo agressivo, 
as crianças tendiam a imitar os comportamentos agressivos emitidos pelo 
modelo, mesmo se ele não estivesse presente. Ao término da experiência, 
observou-se que: (1) as crianças replicaram o comportamento do modelo 
agressivo; (2) quando expostas a modelos do mesmo sexo, apresentavam 
mais comportamentos agressivos e (3) os meninos apresentaram mais com-
portamentos agressivos. 

A Teoria da Aprendizagem Social defende que os sujeitos adotam uma 
conduta discriminativa de autocontrole frente aos modelos a que são ex-
postos. Também de acordo com essa teoria, “o autocontrole se baseia em 
aprendizagem social” (COSTA, 2008, p. 131). Dentre as formas de auto-
controle, podemos mencionar: a postura de oposição ou contestação frente 
aos comportamentos transgressivos; a regulação do próprio comportamento 
e a autoadministração de consequências positivas frente aos próprios com-
portamentos; e a ação de adiar uma possível recompensa em favor de uma 
recompensa considerada mais valiosa.

Os eventos cotidianos fornecem, frequentemente, modelos de conduta 
que servem como padrões para as relações e práticas sociais. Para Costa 
(2008, p. 146),

Ao observar as ações dos outros, o indivíduo sem dúvida considera 
para as características do modelo, as suas próprias características e se 
compara com ele, atentando ainda para as consequências positivas ou 
negativas daquelas ações, e poderá vir a adotar aquelas condutas como 
referência para si. No caso da televisão, o telespectador é um obser-
vador exposto a padrões diversos de conduta que poderá vir a adotar por 
meio do mesmo mecanismo de identificação na observação de modelos.

23 Uma breve descrição dessa experiência, narrada pelo próprio Bandura, está disponível no link: <https://youtu.
be/3nh58Hwnl0E>.



TEORIA SOCIAL COGNITIVA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
PESQUISADOR: reflexões, pesquisas e práticas 87

Desse modo, o sujeito pode imaginar o que aconteceria se ele estivesse 
naquela situação, personalizando a experiência, ou pode se colocar no lugar 
do outro e imaginar o que o outro está sentindo na situação observada. Das 
considerações expressas nesse tópico decorrem implicações importantes 
para pensar o papel do professor na elaboração de atividades pedagógicas 
intencionalmente planejadas que visem oportunizar o deslocamento do olhar 
do estudante para compreender a si mesmo, a forma como age frente aos de-
safios e o contexto em que vive. Essa compreensão parte não só da reflexão 
sobre o próprio indivíduo, mas sobre a coletividade.

Considerações Finais

Autorregular-se significa mobilizar de forma consciente cognição, 
emoção e comportamento para alcançar metas estipuladas. Implica, por-
tanto, comprometimento do indivíduo e também trabalho colaborativo. 
Como propõe a TSC, a aprendizagem humana não é apenas resultado de es-
tímulos externos ou processos cognitivos, mas também envolve o ambiente e 
as relações sociais. Esse artigo se molda nessa conjuntura, pois foi resultante 
de processos de estudo de um grupo de docentes em formação continuada 
que estão aprendendo a aprender a ser professores pesquisadores. 

Não temos aqui a intenção de esgotar o assunto sobre as contribuições 
da TSC para a prática pedagógica. Nosso principal objetivo é compartilhar 
com nossos pares as nossas descobertas, dúvidas e desafios e propor a con-
tinuidade desse diálogo para a promoção de aprendizagens significativas no 
espaço escolar (e também fora dele). Considerando que ao professor cabe 
o papel de ser um facilitador da aprendizagem, defendemos a perspectiva 
de que ele deve elaborar também seus próprios materiais didáticos e suge-
rimos que, ao fazê-lo, projete o que espera dos estudantes e abra espaço para 
que esses últimos reflitam sobre suas expectativas e potenciais resultados. 
A partir dos estudos desenvolvidos pelo nosso grupo, elaboramos e com-
partilhamos com o leitor um quadro que apresenta algumas sugestões para 
auxiliar o professor a produzir um planejamento didático que tenha como 
suporte os processos autorregulatórios (APÊNDICE A).

Acreditamos que a escola deve ser um espaço de interação que fomente 
o engajamento do aluno em relação à própria aprendizagem e ao desenvolvi-
mento de relações humanizadas. Isso reforça a importância dos nossos apon-
tamentos sobre as contribuições da TSC para práticas educativas, uma vez 
que as questões enfocadas no presente capítulo podem favorecer reflexões 
sobre subsídios teóricos que fundamentam o uso consciente de estratégias 
para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Ao aprender um conjunto 
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de estratégias autorregulatórias, os alunos tendem a assumir a responsabi-
lidade e o controle pelo seu processo de aprendizagem. Isso mostra a impor-
tância das tarefas escolares como instrumentos que podem incentivar o aluno 
a tornar-se agente do seu processo estudo e a constituir-se como sujeito que 
aprende a aprender. 
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APÊNDICE A

Questões para professores e para estudantes, com vistas a subsidiar o 
planejamento didático promotor de processos autorregulatórios

Para o aluno Para o professor Sugestões para a prática

PL
AN

EJ
AM

EN
TO

 (F
as

e 
1)

O que eu sei sobre o assunto?
Que metas eu pretendo 
alcançar?
Como posso organizar 
meu tempo para atingir 
as metas traçadas?
O que eu preciso para 
realizar as tarefas?
Que estratégias eu posso 
usar para superar os 
possíveis obstáculos físicos e 
psicológicos, para aprender os 
conteúdos e realizar as tarefas?
Quem pode me ajudar a 
executar as tarefas?

De onde eu devo partir 
para ensinar?
Que expectativas eu tenho 
em relação aos alunos?
Como vou estruturar 
minha disciplina?
Como os alunos irão 
apresentar as suas 
produções?
Que espaço(s) físico(s) 
irei utilizar para ministrar 
minhas aulas?
Que tipo de atividades 
pretendo promover 
para incentivar a ajuda 
social (entre os pares, 
professores e alunos e 
outros) durante o curso?

Realização de dinâmicas 
de apresentação;
Diálogo coletivo sobre as 
expectativas dos alunos em relação 
ao curso e aos resultados;
Apresentação geral dos temas 
e assuntos abordados;
Utilização de reportagens, vídeos, 
documentários, músicas para 
contextualizar os temas tratados;
Tematização do conteúdo, definida 
aqui como esforço coletivo para 
compreender a realidade em foco, 
superando a superficialidade 
dos saberes, e tomando o 
desenvolvimento da capacidade 
crítica como meta principal.

EX
EC

U
Ç

ÃO
 (F

as
e 

2)

Como vou reorganizar as 
informações que recebi para 
demonstrar o que aprendi?
Onde posso buscar 
informação extra para 
ampliar e aprofundar meu 
conhecimento sobre o assunto?
De que maneiras posso 
registrar o que aprendi?
O que eu preciso fazer 
para tornar o conhecimento 
que aprendi significativo 
para minha vida? 
Como fazer para armazenar 
o conhecimento aprendido 
na minha memória e deixá-lo 
disponível para ser usado 
quando necessário?

Que tipo de fontes extras 
posso indicar para que 
os alunos ampliem seus 
conhecimentos a respeito 
dos assuntos tratados?
De que maneira posso 
incentivar os alunos 
a registrarem o que 
aprenderam? 
Que estratégias posso usar 
para que os alunos ancorem 
os conhecimentos trabalhados 
na disciplina aos seus 
conhecimentos prévios?

Apresentação do conteúdo, 
pontuando objetivamente aspectos 
conceituais envolvidos na 
tematização, através de dinâmicas 
de grupo, exposição oral, realização 
de vivências diversificadas;
Registro e apresentação (individual 
ou coletiva) do que foi compreendido 
pelos alunos através de mapas 
mentais, esquetes, cartazes, criação 
de álbuns seriados, elaboração de 
resumos, elaboração/transformação 
das atividades vivenciadas.

AV
AL

IA
Ç

ÃO
 (F

as
e 

3) Que estratégias utilizarei para 
apresentar a tarefa final?
Qual a avaliação que faço do 
meu desempenho no curso?
Quais os pontos fortes da 
minha participação como 
aluno no curso e o que precisa 
ser mudado/melhorado?

Que dinâmicas posso 
utilizar para que os alunos 
apresentem os resultados 
das ações experienciais?
Como os alunos 
serão avaliados?
Quais os pontos fortes da 
minha prática como docente 
no curso e o que precisa 
ser mudado/melhorado?

Momento 1: Espaço para os alunos 
apresentarem os resultados (das 
tarefas, das provas, dos projetos, etc.)
Momento 2: Avaliação geral e 
específica dos resultados pelo 
professor (feedback), com base 
nos objetivos da tarefa e resultados 
apresentados pelos estudantes; 
avaliação coletiva, pelos alunos e 
professor, considerando as metas 
estabelecidas, as crenças de 
eficácia, os resultados da tarefa;
Momento 3: Formalização de 
instrumento de autoavaliação da 
aprendizagem com abertura para 
proposição de mudanças e adoção 
de novas estratégias de ação para 
alcançar os objetivos não atingidos.

Fonte: Elaboração própria dos autores, a partir dos estudos realizados.





A PROMOÇÃO DOS PROCESSOS 
DE AUTORREGULAÇÃO24

Bruno dos Santos Gouvêa
Kátia Regina Xavier Pereira da Silva

Neste capítulo abordaremos a promoção dos processos de autorregu-
lação da aprendizagem, tendo em vista cinco categorias gerais típicas de 
programas e intervenções na área das competências de estudo (ROSÁRIO; 
POLYDORO, 2014):

• Cursos de aprender a aprender que objetivam o desenvolvimento 
de processos de autorregulação da aprendizagem, com base na pro-
moção de repertórios de estratégias que variam conforme as tarefas;

• Cursos de aprender a aprender aplicados a um conteúdo específico;
• Cursos de verão e programas-ponte que incluem intervenções 

pontuais entre dois níveis de ensino (Exemplos: entre o final 
do primeiro segmento e início do segundo segmento do Ensino 
Fundamental ou entre o Ensino Médio e o Superior);

• Cursos de promoção de competências de leitura e escrita;
• Serviços de apoio ao estudante que incluem intervenções ofere-

cidas na área de competências de estudo através de programas es-
pecializados (ROSÁRIO; POLYDORO, 2014).

De acordo com Rosário, Núñez e González-Pienda (2012), os programas 
de autorregulação da aprendizagem também podem ser classificados em dois 
grupos: intervenções de justaposição curricular (que costumam ocorrer à 
margem do currículo, sob a forma de projetos de extensão); e intervenções 
de infusão curricular (que são inseridas no currículo disciplinar previsto).

De maneira específica iremos abordar, neste capítulo, modelos de inter-
venção produzidos por dois grupos que estudam os processos de autorregu-
lação da aprendizagem: um grupo de Portugal, denominado GUIA (Grupo 
Universitário de Investigação em autorregulação), liderado pelo professor 
Pedro Rosário, da Universidade do Minho25 e um grupo do Brasil, intitulado 

24 Este capítulo constitui uma adaptação de parte do referencial teórico da dissertação intitulada As Escolhas de Augustinho: 
uma história-ferramenta para pensar a saúde no Ensino Médio, de autoria de Bruno dos Santos Gouvêa.

25 O endereço do site do grupo é: <http://www.guia-psi.com/>.
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NEAPSI (Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia Comportamental e 
Cognitiva)26, liderado pela professora Roberta Gurgel Azzi, da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) .

Na segunda parte do texto será apresentado um modelo de pesquisa com 
foco no entretenimento-educação, que vem sendo implementado há mais de 
20 anos pelo idealizador da Teoria Social Cognitiva, Albert Bandura, e que 
tem aplicações possíveis no âmbito da autorregulação da aprendizagem.

Intervenções com Narrativas

As intervenções voltadas para a autorregulação da aprendizagem pro-
postas pela equipe de pesquisa do professor Pedro Rosário foram idealizadas 
com base em 3 aspectos nucleares: a narrativa; o constructo da modelação; e o 
modelo teórico da autorregulação da aprendizagem (ROSÁRIO et al., 2012).

A narrativa, de acordo com Rosário et al. (2012), serve com uma 
ferramenta útil para o ensino e é marcante na vida da criança, tendo em vista 
que desde pequenos estamos habituados a ouvir histórias, que costumam 
ser contadas por nossos pais e avós antes de irmos dormir ou como forma 
de lazer. Trata-se, portanto, de uma maneira informal e descontraída de 
aprender conteúdos morais e um bom instrumento de transmissão cultural. 
Além disso, a narrativa incentiva a criatividade, uma vez que:

as tarefas de aprendizagem organizadas de modo a envolver ativamente 
as crianças e os jovens estimulariam o desenvolvimento de modos 
narrativos de construção de sentido e promoveriam a imaginação e o 
pensamento divergente, ferramentas essenciais dos processos de reso-
lução de problemas e de construção da autonomia (ROSÁRIO et al., 
2012, p. 185).

O constructo da modelação pode ser constatado, nas intervenções propostas 
por Rosário, pela existência de um narrador-personagem, que apresenta virtudes 
e enfrenta dificuldades no percurso escolar, o que é uma forma de aproximar o/a 
leitor/a e, de certo modo, permitir que ele/a se identifique com esse modelo. Essa 
identificação servirá para levar o/a leitor/a (aluno/a) a modificar seus hábitos de 
estudo e a reconhecer suas potencialidades e suas fraquezas.

Em cada uma das denominadas estórias-ferramenta, nomenclatura 
adotada por Pedro Rosário, as estratégias de autorregulação da aprendi-
zagem estão inseridas de maneira implícita ou explícita, com uma linguagem 
adequada ao público-alvo a que cada material está destinado.

26 O endereço do site do grupo é: <http://teoriasocialcognitiva.net.br/>. 



TEORIA SOCIAL COGNITIVA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
PESQUISADOR: reflexões, pesquisas e práticas 97

O grupo de Pedro Rosário produziu materiais didáticos voltados à 
Educação Básica (exceto ao Ensino Médio) e um livro dirigido a alunos do 
Ensino Superior. Em linhas gerais os livros apresentam um formato seme-
lhante, pois as histórias são contadas sob a forma de narrativas, havendo 
um narrador-personagem que percorre uma trajetória relacionada com as 
vivências dos estudantes da série de ensino à qual a publicação se destina e 
que experimenta estratégias de autorregulação da aprendizagem, inseridas 
ao longo dessa história.

O livro Sarilhos do Amarelo (na versão brasileira: As Travessuras 
do Amarelo) é destinado a alunos com faixa etária abaixo de 10 anos de 
idade. Essa obra “conta a história do desaparecimento do Amarelo, a cor 
do arco-íris, e das aventuras das demais cores que partem em sua busca” 
(ROSÁRIO; POLYDORO, 2014, p. 29-30). Segundo Pedro Rosário, em 
vídeo do site de sua equipe de pesquisa27, o fato de as demais cores irem 
em busca do amarelo denota um valor moral, pois ninguém deve ficar para 
trás. Além disso, embora os personagens sejam cores, eles retratam carac-
terísticas semelhantes àquelas de crianças menores de dez anos de idade. 
Nas palavras de Pedro Rosário, Núñez e González-Pienda (2007, p. 30), é 
possível identificar o construto da modelação nessa história, uma vez que 
através dela as crianças podem “experienciar e desenvolver estratégias para 
estabelecerem objetivos, seleccionarem recursos disponíveis, lidarem com 
distratores e monitorizarem os progressos, corrigindo a sua abordagem à 
tarefa, se necessário”.

Na série (Des)venturas do Testas, cujo público-alvo são alunos do 5º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental (que corresponde à faixa etária de 10 a 
15 anos de idade), Testas narra sua vida e as alegrias e as dificuldades que 
enfrenta ao longo de um ano escolar. No volume destinado ao 5º ano – in-
titulado Testas para Sempre –, Testas se descreve como um aluno médio, 
desajeitado. Comenta, também, sobre os desafios enfrentados ao iniciar o 5º 
ano, com vários professores, tendo cada um seu estilo de ensino particular. 
De forma sutil, o narrador-personagem cita aspectos de suas crenças de au-
toeficácia, quando relata um comentário de seu avô: 

Disse, por exemplo, que posso ser um dos últimos a ser escolhido para 
jogar bola (o último, e é porque as árvores não jogam bola), mas em 
outras atividades, como inventar histórias e brincadeiras no recreio, 
jogos de piratas, caças ao tesouro... sou eu que escolho meus par-
ceiros. Se eu estiver sempre pensando no que não posso fazer ou no 
que faço menos bem, fico triste e nunca consigo saborear o que vai 

27 Para mais informações acesse: <http://www.guia-psi.com/intervenccedilotildees-com-narrativas.html>.
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bem (veem como o meu avô é mágico? Faz parecer simples as coisas 
mais complicadas. Atenção, senhoras e senhores, meninos e meninas, o 
Suuupermágico Simplex!) (ROSÁRIO, NÚÑEZ; VALLE, 2015, p. 22).

As estratégias de autorregulação são inseridas ao longo da narrativa, 
sem retirar o caráter informal da história, possibilitando que os alunos 
aprendam conteúdos sem parecer algo maçante. Para esclarecer o constructo 
da autorregulação da aprendizagem, ao final do livro destinado ao 5º ano, 
o narrador-personagem apresenta o ciclo denominado PLEA28 na prática, 
quando menciona as etapas de planejamento, execução e avaliação de uma 
peça teatral. Narra desde a seleção da peça que seria encenada, passando pela 
escolha dos alunos para desempenhar os papéis até a execução e a avaliação 
e revela suas emoções sentidas antes, durante e após a realização da peça.

De forma semelhante, Em Cartas do Gervásio ao seu Umbigo – produto 
voltado para o Ensino Superior –, Rosário, Núñez e González-Pienda (2012) 
seguem a mesma estrutura adotada para as séries anteriores. O que difere é a 
linguagem adotada, para adequar-se ao público-alvo. Esse projeto enquadra-
-se como uma espécie de programa-ponte entre o final do Ensino Médio e o 
Ensino Superior. Gervásio é caracterizado como um aluno que acaba de in-
gressar na Universidade e enfrentará dilemas comuns aos demais estudantes 
que passam por essa fase de transição. Terá dificuldades de concentração, 
irá procrastinar quando tiver tarefas a serem cumpridas e ficará ansioso em 
relação à realização de provas. Os autores, nessa obra, tiveram a preocu-
pação de abordar, nas cartas do narrador-personagem, estratégias de autor-
regulação da aprendizagem propostas por Zimmerman (1989). Essas cartas 
têm um duplo destinatário: o próprio personagem – na figura de Seu Umbigo 
– e os leitores. De maneira semelhante às obras anteriores, foi escolhido um 
narrador-personagem para servir de modelo, para que o leitor, ao ler as cartas 
e ao realizar exercícios incluídos ao longo do texto, se identifique com as 
fraquezas e pontos fortes do personagem.

Em relação ao segmento do Ensino Médio, a equipe de pesquisa da 
UNICAMP, liderada pela professora Roberta Gurgel Azzi, foi responsável 
pela produção de uma série de livros intitulada Conversas do Elpídio, ela-
borada em conjunto com a equipe da Universidade do Minho. Conforme 
informações extraídas do site29 que divulga esses livros, o objetivo dos au-
tores é “orientar os adolescentes do Ensino Médio sobre o estudar”. A preo-
cupação desses autores é abordar as estratégias de estudo, de autorregulação 

28 O ciclo PLEA foi abordado no segundo capítulo desta seção, intitulado Autorregulação: elementos para pensar a 
prática pedagógica.

29 Para saber mais acesse: <http://www.conversasdoelpidio.net.br/>. 
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da aprendizagem e discutir os dilemas enfrentados pelos jovens durante essa 
etapa. “Assim, o aluno é estimulado a refletir sobre a permanência e a finali-
zação do Ensino Médio, bem como sobre as questões relativas à decisão da 
carreira a seguir e ao ingresso no Ensino Superior e no mundo do trabalho”. 
Cada volume da série aborda um desses aspectos. 

O volume que aborda a autorregulação da aprendizagem – Elpídio - 
conversa sobre autorregulação da aprendizagem – está dividido em 14 ca-
pítulos, tendo Elpídio como protagonista, representado o modelo. De acordo 
com os autores, a obra incentiva os estudantes a refletirem sobre a forma como 
estudam (com ênfase nos métodos utilizados e no gerenciamento tempo), 
visando ao aprimoramento do ato de estudar. Assim como na obra destinada 
ao Ensino Superior produzida pelo grupo de Portugal, nesse material são 
inseridas as estratégias de autorregulação propostas por Zimmerman (1989) 
e o leitor tem a oportunidade de verificar se compreendeu cada uma delas, 
por meio da execução de atividades propostas.

A função de mediação do professor é fundamental para a aprendizagem 
das estratégias de autorregulação, durante a realização de projetos de in-
tervenção com narrativas (ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 
2007; ROSÁRIO et al., 2012; ROSÁRIO; POLYDORO, 2014). Com 
base nas sugestões de Rosário, Núñez e González-Pienda (2007), o pro-
fessor terá a possibilidade de desempenhar as seguintes funções, ao utilizar 
estórias-ferramenta:

1. Ajustar o ensino às necessidades do aluno, pois ele deverá sele-
cionar o material adequado ao seu público-alvo e escolherá as es-
tratégias de autorregulação de aprendizagem que corresponderem 
às dificuldades enfrentadas pela turma. A aplicação poderá ser re-
alizada com a utilização de alguns capítulos específicos ou, se o 
professor preferir, tem a possibilidade de fazer uso de um livro do 
início ao fim. Essa aplicação, portanto, é flexível e dependerá das 
necessidades específicas de cada turma e da adequação ao planeja-
mento, no caso de se pensar em infusão curricular; 

2. Dar voz e responsabilidade aos alunos (promover autonomia), 
uma vez que ao longo da utilização do livro, independente da faixa 
etária, é crucial que o professor discuta as estratégias autorregula-
tórias presentes em cada capítulo de forma dialógica. Os autores 
sugerem que sejam propostos finais diferentes às histórias e que 
se questione se há semelhanças entre os personagens e alunos da 
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turma. É importante que os estudantes participem dessas discussões 
de forma ativa, exercendo a agência pessoal, a fim de adotar uma 
postura autônoma em seus processos de aprendizagem;

3. Ensinar o aluno a se autoconhecer (conhecer pontos fortes e fracos), 
por meio da identificação com os protagonistas das histórias e da 
realização de exercícios propostos no livro. O autoconhecimento é 
parte importante do processo de autorregulação da aprendizagem, 
pois, a partir da identificação do que se sabe e do que não se sabe, o 
aluno poderá (re)fazer suas metas.

Em síntese, ensinar para a vida com exemplos cotidianos, objetivo 
bastante presente nas discussões sobre Educação, é uma tarefa viável, por 
meio da utilização de estórias-ferramenta, pois (re)conhecer estratégias de 
aprender a aprender é fundamental para um bom desempenho acadêmico e 
é um tipo de conhecimento que pode ser transferido para outras esferas da 
vida do aluno.

Entretenimento-Educação

Dando prosseguimento às nossas discussões sobre projetos de promoção 
da autorregulação da aprendizagem, trataremos agora sobre a abordagem 
denominada entretenimento-educação, idealizada por Albert Bandura e que 
conta com a parceria de duas organizações não governamentais: a Population 
Media Center (PMC), cujo foco é em direitos humanos, saúde e proteção 
ambiental e a Population Communication International (PCI), cujo foco é a 
saúde, o meio ambiente e o empoderamento da mulher, de jovens e de indí-
genas. Nessa proposta, são abordados temas sociais considerados urgentes 
no mundo contemporâneo.

De forma geral, o objetivo é produzir um drama, uma espécie de novela, 
cujo tema social gerador esteja presente no roteiro. De maneira semelhante 
ao analisado com as estórias-ferramenta, elege-se um ou mais protagonistas, 
que servirão como modelos de identificação para os telespectadores/ouvintes. 
Um dos aspectos interessantes desse projeto se refere ao fato de o roteiro não 
ser produzido, necessariamente, a partir de uma visão estrangeira. A popu-
lação local é consultada e apresenta quais são os temas sociais urgentes que 
necessitam ser tratados no roteiro, explicitando as peculiaridades culturais 
da região. Dessa forma, podem ser tratados temas sociais amplos como 
equidade de gênero, sexualidade, planejamento familiar, atividades físicas 
e saúde, prevenção da AIDS, consumismo e desenvolvimento sustentável.
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Podemos mencionar como exemplo da implementação dessa proposta 
o trabalho desenvolvido na Índia, com a veiculação do drama Taru, cujo 
foco era tratar sobre planejamento familiar e a condição de inferioridade da 
mulher nesse país. A mídia utilizada foi a rádio. Segundo Azzi (2010a), ao 
final de cada capítulo era apresentado um epílogo no qual eram realizadas 
questões, a fim de que os ouvintes pensassem e respondessem por escrito 
para a rádio. A autora nos fornece uma sinopse dessa trama:

Treze personagens faziam parte do núcleo central da trama que se de-
senrolava em torno de Taru, uma jovem estudada que trabalhava em 
uma organização que oferecia serviços de saúde reprodutiva e rea-
lizava atividades de ajuda na vila onde se passava a história. Ela foi 
caracterizada como uma jovem idealista, inteligente e gentil que tra-
balhava para o empoderamento das mulheres do meio rural. Durante o 
desenvolvimento dos programas Taru funcionava como o modelo po-
sitivo para gênero e igualdade entre castas (AZZI, 2010a, sem página).

É possível identificar os constructos da Teoria Social Cognitiva pre-
sentes nesse drama. À semelhança dos personagens das estórias-ferramenta 
das equipes de Portugal e do Brasil, Taru é eleita como protagonista e 
modelo. O tema social é retratado, com base em situações cotidianas da 
Índia, para viabilizar maior identificação com o público. Após a veiculação 
desse drama, foi constatado que boa parte dos ouvintes se identificaram com 
a protagonista e desejavam mudar suas realidades. Uma preocupação desse 
projeto era justamente viabilizar que a população fosse encaminhada para 
grupos de apoio, a fim de empoderá-la de modo que pudesse modificar a 
realidade social no âmbito local. Além da Índia, essa proposta de entreteni-
mento-educação tem sido implementada em vários outros países do mundo, 
como pode ser identificado nos sites das ONGs mencionadas30.

Embora o contexto da proposta de entretenimento-educação não tenha 
sido as escolas, é possível transpor essas ideias para o âmbito escolar, uma 
vez que muitos dos temas sociais utilizados guardam relação com os temas 
transversais previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Em termos 
didáticos, a exemplo do trabalho com as estórias-ferramenta, pode-se 
afirmar que cabe ao professor eleger o tema transversal que seja condizente 
com seu planejamento curricular. No âmbito da Geografia, por exemplo, é 
possível discutir globalização econômica, consumismo e desenvolvimento 

30 Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela Population Media Center (PMC) acesse <https://www.
populationmedia.org/>. Informações sobre a Population Communication International (PCI) podem ser encontradas em: 
<http://mediaimpact.org/thematic-areas/>.
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sustentável, ao tratar sobre as indústrias de fast fashion (de grandes lojas de 
departamento), que são capazes de produzir em grande escala, com custos 
baixos, o que torna os preços dos produtos baratos ao consumidor. 

Em vez de apenas propor a exibição de vídeos sobre esse tema, seria 
interessante sugerir que os alunos, divididos em grupos, planejassem um 
roteiro sobre o tema, escolhessem um protagonista (modelo) e pensassem 
na execução do drama, por meio de dispositivos digitais móveis (celulares e 
tablets). Ao fazer esse tipo de trabalho que acabamos de sugerir, o professor 
tem a oportunidade de abordar os constructos da agência pessoal e coletiva, 
da modelação e da autorregulação da aprendizagem. 

A agência pessoal e coletiva refere-se ao fato de os alunos serem enca-
rados como autores do drama, sendo capazes, portanto, de utilizar as mídias 
digitais para influenciar o meio social em quem vivem e não apenas serem 
influenciados, de forma acrítica, pela mídia. A modelação está presente na 
eleição de um protagonista para a história dos alunos, o qual servirá para 
veicular os conceitos e valores sociais que eles desejarem transmitir. O cons-
tructo da autorregulação da aprendizagem, por sua vez, está presente em 
todas as fases do projeto. O professor poderá ensinar estratégias de autorre-
gulação, ao auxiliar os alunos a buscar, selecionar e organizar as informações 
mais relevantes a serem incluídas no roteiro. Trabalhará o gerenciamento 
do tempo, ao estabelecer prazos e a duração prevista para o drama. Além 
disso, poderá discutir o modelo cíclico PLEA, proposto por Rosário, uma 
vez que os alunos deverão estabelecer metas e planejar como executá-las 
(selecionando e viabilizando os recursos necessários); realizar o vídeo (que 
corresponde à fase de execução); e avaliar os resultados (comparando-os 
com os objetivos traçados).

Considerações Finais

Para finalizar, esclarecemos que nossa proposta neste capítulo foi apre-
sentar alguns modelos de intervenção que possibilitam a promoção de pro-
cessos de autorregulação da aprendizagem. A maioria desses materiais que 
constituem propostas de intervenção com narrativas apresenta uma seção de-
dicada aos professores interessados em aplicar essas propostas. Nela são des-
critos conceitos sobre autorregulação e formas de aplicação em sala de aula.

Com relação à proposta de entretenimento-educação, trata-se de uma 
abordagem que se apresenta bastante atual, tendo em vista a disseminação 
de dispositivos móveis na sociedade contemporânea, o que viabiliza o uso 
dessas novas mídias como recurso pedagógico para ensinar estratégias de 
autorregulação da aprendizagem. Segundo Azzi (2010b), “as diferentes 
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mídias podem ser espaço de criação e interferência emancipadora dos su-
jeitos individuais e coletivos, algumas delas podem ser desenvolvidas com 
recursos restritos, mas efetivos, como a internet”.

É importante enfatizar que o propósito deste texto foi compartilhar 
com colegas professores um pouco do que temos estudado a respeito dos 
processos de intervenção sobre autorregulação da aprendizagem e apontar 
possibilidades de relacionar essa teoria à prática pedagógica. 

A análise de propostas de intervenção com narrativas e de entreteni-
mento-educação nos permite refletir sobre a importância da articulação entre 
teoria e prática na formação do professor. Segundo Demo (2011, p. 105), 
“toda prática deve ter a sua elaboração teórica, para realizar em plenitude 
o confronto da teoria com a realidade histórica; jamais trata-se de prática 
dispersa, intermitente, esporádica, sem rumo, sem método”. Essa lógica 
está presente nas intervenções com narrativas, uma vez que a Teoria Social 
Cognitiva é sua fundamentação teórica, tendo como método a prática da 
abordagem dialógica durante o uso das estórias-ferramenta como parte do 
currículo ou em atividades extracurriculares. De modo semelhante, na pro-
posta de entretenimento-educação a TSC é a base teórica que viabiliza uma 
possível transposição das vivências sociais dos personagens para a vida dos 
estudantes, a partir de práticas pedagógicas que incentivem o aluno a as-
sumir um papel ativo, crítico e autônomo na sua aprendizagem.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
DE UM PRODUTO EDUCACIONAL: 

cartilha educativa para autorregulação 
dos comportamentos de saúde na 

Educação de Jovens e Adultos
Italo dos Santos Rocha

No ano de 2005, ingressei no curso de Educação Física com o desejo 
inicial de atuar na área de preparação física esportiva, especificamente no 
futebol. Ao longo do curso, me interessei pelos assuntos ligados à área da 
fisiologia do exercício e da biomecânica, mas sempre com um olhar voltado 
para temáticas relacionadas à saúde. Ainda no decorrer da graduação, fui 
conhecendo as disciplinas pedagógicas e me encantei por elas. Esse encanta-
mento se transformou em desejo de atuar como docente na Educação Básica.

No ano de 2009, logo após minha formatura, comecei a atuar como 
professor de musculação e avaliador físico em diversas academias da Zona 
Sul do Rio de Janeiro. Durante este período, tive contato com vários tipos de 
alunos que, em sua maioria, buscavam a melhoria da qualidade de vida. Ao 
longo desse período, pude perceber que grande parte desses alunos não con-
seguiam estabelecer metas e objetivos pessoais para a adoção de um estilo 
de vida mais saudável.

No ano de 2012, ingressei como docente na Rede Municipal de Educação 
de Mesquita – RJ, sendo essa minha primeira experiência como docente na 
área escolar. Iniciei minha jornada pedagógica, com turmas dos anos finais 
do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foi um 
grande desafio, pois as turmas da EJA desse município são bastante hetero-
gêneas, sendo compostas por adolescentes, adultos de meia idade e idosos. 
Considero essa diversidade discente o grande diamante a ser lapidado e um 
rico acervo de histórias de vida. 

Nesse exercício da docência, diversas dúvidas começaram a surgir a 
respeito de temas, conteúdos e metodologias a serem utilizadas com essas 
turmas. Durante as aulas tenho a preocupação de criar um clima atrativo que 
favoreça a participação da maioria dos alunos, independente de faixa etária, 
nível de habilidade motora ou capacidade física. A partir deste modelo in-
clusivo, comecei a adotar também o modelo de planejamento participativo, 
no qual todos os envolvidos no processo pedagógico decidem, coletivamente, 
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quais temas e conteúdos devem ser abordados ao longo do semestre. Tenho 
percebido que grande parte das temáticas selecionadas são assuntos ligados 
a hábitos alimentares, práticas corporais diversas e prevenção de doenças, ou 
seja, temáticas ligadas à saúde.

Desde então, novas ideias e demandas têm surgido. Em 2013, ao 
abordar novamente conteúdos ligados à saúde, percebemos a necessidade 
de transformá-los num projeto coletivo que envolvesse os alunos do 9° ano. 
O projeto foi denominado Seja Saúde e tinha como objetivo geral analisar 
os hábitos e comportamentos de saúde da comunidade escolar (professores, 
alunos e funcionários, entre outros) e oferecer contribuições positivas para a 
mudança dos hábitos de vida dos participantes.

 A fase de preparação do projeto durou um bimestre. A cada aula era 
trabalhado um conteúdo específico, considerando as dimensões conceituais, 
procedimentais e atitudinais. As aulas funcionavam como preparação para 
a realização das atividades do projeto. No final do bimestre foi realizada 
uma culminância, em dois dias consecutivos, que envolveu coleta de dados 
sobre hábitos de vida, verificação do índice de massa corporal e aplicação de 
questionários de avaliação da saúde mental e do nível de estresse.

Os alunos se envolveram em todas as etapas do projeto e, ao final da 
atividade, todos os dados foram analisados coletivamente pela turma e ser-
viram de base para elaboração de materiais de divulgação e para a realização 
de palestras específicas direcionadas à comunidade escolar. Essa experiência 
foi magnífica, pois pude perceber a necessidade e o interesse dos alunos 
em serem protagonistas da sua própria aprendizagem, ao se apropriarem 
do conhecimento e não somente agirem como receptores e reprodutores de 
informações. Segundo Rosário e Polydoro (2014), a aprendizagem é um 
processo que envolve a autonomia dos estudantes. E a autonomia está direta-
mente ligada aos processos autorregulatórios. Através da autorregulação, os 
alunos são capazes de monitorar o seu próprio comportamento; de identificar 
avanços e obstáculos à consecução de seus objetivos; de gerar satisfação 
pessoal; e de motivar-se para continuar aprendendo. 

Diversas questões me ocorreram após essa experiência positiva, provo-
cando algumas reflexões: como conseguir que os alunos aprendam determi-
nados conteúdos? Como fazer com que os alunos transformem seus hábitos 
de vida e cuidem da sua saúde de maneira autônoma?

Durante o Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do 
Colégio Pedro II, tenho como grande desafio desenvolver um produto edu-
cacional que dialogue com as demandas existentes na minha prática docente 
e com o cotidiano escolar que vivencio. A partir das reflexões, pesquisas e 
observações que tenho feito ao longo da minha trajetória profissional, pude 
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perceber algumas dificuldades recorrentes no cotidiano escolar. Por outro 
lado, também tenho identificado muitas oportunidades para o desenvolvi-
mento de uma proposta de Educação Física escolar com foco no tema trans-
versal Saúde em sua perspectiva ampliada. Segundo Minayo (1992, p. 10),

a definição de saúde é o resultante das condições de alimentação, ha-
bitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes 
de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN’s), há 
muitos desafios a serem enfrentados pela escola para que os conteúdos sobre 
saúde incidam sobre a melhoria dos hábitos de vida dos estudantes e da 
comunidade escolar.

A escola precisa enfrentar o desafio de permitir que seus alunos ree-
laborem conhecimentos de maneira a conformar valores, habilidades 
e práticas favoráveis à saúde. Nesse processo, espera-se que possam 
estruturar e fortalecer comportamentos e hábitos saudáveis, tornando-
-se sujeitos capazes de influenciar mudanças que tenham repercussão 
em sua vida pessoal e na qualidade de vida da coletividade. Para isso, 
é necessária a adoção de abordagens metodológicas que permitam ao 
aluno identificar problemas, levantar hipóteses, reunir dados, refletir 
sobre situações, descobrir e desenvolver soluções comprometidas 
com a promoção e a proteção da saúde pessoal e coletiva, e, principal-
mente, aplicar os conhecimentos adquiridos (BRASIL, 1998, p. 263).

Nessa concepção, a Educação Física escolar pode ser uma ferramenta 
de transformação e desenvolvimento do autocuidado dos indivíduos, cola-
borando para a melhoria da saúde individual e coletiva. Para Nahas e Garcia 
(2010), ela pode motivar mudanças e criar oportunidades para que as pessoas 
desenvolvam plenamente seu potencial humano e tenham melhores con-
dições de saúde. Segundo Devide (2002), o professor deve contextualizar 
os conteúdos, incentivando o posicionamento crítico dos alunos frente às 
suas condições de vida e discutir com eles os diversos fatores que interferem 
na sua saúde e na qualidade de vida (exercícios físicos, falta de espaços de 
lazer, más condições de trabalho, transporte, etc.). Dessa forma, ele estará 
colaborando para a ampliação da ação da Educação Física como uma ferra-
menta de promoção da saúde. 
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 Como conscientizar e motivar os estudantes para a adoção de um estilo 
de vida ativo? Como criar oportunidades, promover estratégias para a mu-
dança de comportamento em relação às práticas corporais habituais? Um 
dos caminhos possíveis é o desenvolvimento de programas de intervenção 
que promovam nos educandos autonomia e consciência crítica perante os 
determinantes sociais e ambientais. Nesse sentido, o desenvolvimento de 
materiais didático-pedagógicos pode contribuir para o aprendizado de con-
ceitos e de comportamentos relacionados à saúde.

A proposta inicial do produto educacional, que pretendo desenvolver 
no Mestrado Profissional é uma cartilha educativa composta de histórias em 
quadrinhos com diferentes enredos e personagens, além de uma série de ativi-
dades de desafios, exercícios de reflexão e dicas. O material será composto de 
várias temáticas e conteúdos relacionados ao estilo de vida (práticas corporais, 
hábitos alimentares, questões de lazer, condições sociais e ambientais). 

A base conceitual e teórica para o desenvolvimento do material didático-
-pedagógico é a Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura, sobretudo os 
estudos sobre a autorregulação da saúde e sobre a autoeficácia. A autorregu-
lação é definida como “a mobilização estratégica de cognições, motivações 
e comportamentos, conduzidos pelo indivíduo para atingir determinados 
objetivos pessoais” (SILVA; PEREIRA, 2012, p. 287). De acordo com Silva 
e Pereira (2012), no domínio da saúde, os processos autorregulatórios são 
importantes mecanismos para a modificação de hábitos inapropriados e pro-
moção de estilos de vida mais saudáveis, podendo contribuir para a me-
lhoria da saúde e do bem estar pessoal. Os processos autorregulatórios são 
compostos por três fases, mencionadas por Silva e Pereira (2012): a fase 
intencional e de preparação para a ação; a fase de execução das ações, moni-
torização e controle de comportamentos; e a fase de avaliação e manutenção 
dos comportamentos ou replanejamento dos objetivos traçados.

O desenvolvimento das crenças de autoeficácia é também um dos obje-
tivos do produto, uma vez que as percepções que os indivíduos têm sobre as 
suas capacidades servem como base para a motivação humana, o bem estar 
e as realizações pessoais, além de contribuírem para a autorregulação do 
pensamento e do comportamento (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008). 

Sabe-se da carência de materiais didáticos que abordem conteúdos con-
ceituais nas aulas de Educação Física, principalmente na modalidade EJA. É 
preciso romper com o paradigma que restringe a Educação Física às práticas 
esportivas e elaborar materiais específicos para essa disciplina. Uma das 
possibilidades de construção desse tipo de material volta-se para o desenvol-
vimento de processos autorregulatórios relacionados à saúde.
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A CONSTRUÇÃO DE  
UM PRODUTO EDUCACIONAL:  

narrativas autorregulatórias para 
crianças na fase de alfabetização

Marla Lobôsco Pinto

Comecei minha jornada como professora em 2000, ainda sem diploma, 
mas já cursando faculdade de Letras. Trabalhei em uma escola privada na 
cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, ministrando aulas 
de redação para crianças de 7 a 10 anos e como auxiliar de professora da 
Educação Infantil. Em 2002, tive minha primeira turma de 3º ano (antiga 
2ª série). Nesse período cursava, além da faculdade, a formação de pro-
fessores, com a complementação das disciplinas pedagógicas. Foi a partir 
desse ano que me decidi por trabalhar com crianças menores, mesmo tendo 
uma formação em Língua Portuguesa que me habilitava a atuar no segundo 
segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Em 2003, já com 
diploma, passei no concurso do município de Itaboraí. Trabalhei, a princípio, 
com o 4º ano e, no ano seguinte, com alfabetização, nas redes particular e 
pública e em turmas de 1º a 5º anos. 

Iniciei como professora alfabetizadora numa Escola Municipal de 
Itaboraí. E como tantas outras professoras fui “escolhida” para ficar com 
uma turma de 1º ano (na época 1ª série elementar), assim que passei no 
concurso. Quando entrei no município, comecei a ouvir dos coordenadores e 
supervisores que a educação tinha mudado e que agora não poderíamos mais 
trabalhar com as famílias silábicas, apenas com textos.

Na época, não tinha experiência alguma como professora alfabeti-
zadora, somente poucas lembranças de “aluna alfabetizada” que viveu a ex-
periência de aprender com o método da silabação. Meu primeiro momento 
como alfabetizadora no contexto escolar, a exemplo dos próprios alfabeti-
zandos, passou por altos e baixos e não foi tão prazeroso quanto poderia. 

Dessa situação inicial surgiram muitos conflitos, algumas respostas e 
muitas dúvidas. A única certeza que eu tinha era que me sentia mais feliz com 
os textos do que com as famílias silábicas. Começava então uma busca por 
respostas, pois apenas os textos não davam conta do aprendizado de meus 
alunos. As crianças adoravam o momento da leitura e as conversas, mas e as 
produções? Por que muitas não escreviam? Por que nem todas conseguiam 
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ler? Essa busca por respostas foi para além dos muros da Universidade, pois 
confesso que não via ali muito eco para as minhas angústias. Então, passei a 
procurar e fazer cursos de aperfeiçoamento.

Em 2010, passei no processo seletivo para professor substituto do 1º 
segmento do Colégio Pedro II (CPII). Quando entrei, assumi a regência de 
uma turma de 1º ano. Concomitantemente, fazia uma pós-graduação, na 
Universidade Federal Fluminense (UFF), voltada para a alfabetização de 
crianças das classes populares. Foi nesse período que me aproximei ainda 
mais desse campo de conhecimento, a alfabetização. A princípio, eu me 
preocupava mais com o processo de construção da leitura e escrita, em si. 
Conforme fui tendo contato com a realidade das classes populares dentro 
da escola, observei o quanto muitas dessas crianças precisavam se esforçar 
para aprender a ler e a escrever e decidi lançar um olhar mais atento para 
essas questões e investigar por que o processo de alfabetização delas parecia 
ser mais sacrificante do que o de outras. Em 2013 fiz o concurso para pro-
fessor efetivo do Colégio Pedro II e fui aprovada, tomando posse em 2014, 
em regime de dedicação exclusiva. Desde então, atuo especificamente em 
turmas de 1º ano.

O meu interesse pelas práticas de alfabetização, principalmente aquelas 
ligadas à linguagem e ao letramento parte, portanto, da minha experiência 
profissional e acadêmica. Hoje, o que mais me motiva é buscar meios para 
que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender. E por isso busquei 
um Mestrado Profissional, para que eu possa ressignificar minhas experi-
ências em sala de aula e buscar teorias que contribuam para as reflexões 
sobre meus anseios e para a minha prática como professora alfabetizadora. 

Venho observando que a maioria dos alunos que apresentam dificul-
dades para concluir a alfabetização no CPII – pelo menos no contexto do 
Campus onde atuo – pertence às classes menos favorecidas. Essa realidade 
me angustia, afinal, cabe à escola promover a todas as crianças um ensino de 
qualidade. Ao mesmo tempo, essa angústia me motiva a buscar práticas que 
levem as crianças das classes populares a se apropriarem dos conhecimentos 
e das linguagens que a escola valoriza e que estão distantes da realidade 
cultural e social em que elas estão inseridas. Segundo Soares (2002, p. 17) 
“nesse quadro de confrontos culturais, a linguagem é também o fator de maior 
relevância nas explicações do fracasso escolar das camadas populares”.

A escola reafirma os valores, habilidades e conhecimentos que a so-
ciedade considera importantes e introduz os sujeitos à cultura letrada. 
Poderíamos supor que crianças que, desde muito cedo, tiveram um contato 
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com histórias lidas por adultos e observaram, em seu cotidiano, o uso formal 
da escrita, teriam uma vantagem considerável em relação àquelas cujo dia a 
dia não inclui tais eventos de letramento.

Frente a essa situação torna-se fato a importância de investir em pro-
dutos educacionais pensados para o público proveniente das classes popu-
lares. É preciso projetar caminhos que favoreçam o processo de alfabetização 
dessas crianças, tornando os alunos agentes de sua aprendizagem. Uma das 
possibilidades é o desenvolvimento da autonomia dos estudantes e sua ins-
trumentalização para o uso de estratégias autorregulatórias que os auxiliem 
a atingir seus objetivos de aprendizagem em leitura e escrita. De acordo com 
Azzi (2014, p. 50) “é por meio do processo autorregulatório que se realizam 
as mudanças autodirigidas, em que a pessoa agenticamente exerce influência 
em sua motivação e em sua ação, direcionando seu comportamento”.

Para favorecer o desenvolvimento do processo de autorregulação da 
aprendizagem nessa etapa da escolaridade, penso em criar um produto edu-
cacional, sob a forma de um livro, contendo uma narrativa de uma criança 
entre 7 e 8 anos de idade proveniente das classes populares. Será utilizada 
a narrativa como meio para promover as capacidades autorregulatórias. A 
ideia da narrativa é fornecer subsídios para o desenvolvimento da autorregu-
lação a partir das situações que a personagem principal vai viver.

A escolha da personagem, oriunda da classe popular, justifica-se pela 
necessidade de destacar a representatividade desse público dentro da escola, 
que ainda é bastante reduzida – pelo menos no campo simbólico31 –, já que 
a cultura dessas crianças nem sempre é valorizada e muitas vezes não é re-
conhecida pela escola, tal como ocorre na sociedade. Apesar de o foco do 
produto educacional ser a aprendizagem das crianças das classes populares, 
todos os alunos podem se beneficiar do conteúdo do material. 

A construção do produto educacional está em fase inicial. Ao me apro-
ximar da Teoria Social Cognitiva (TSC) tenho percebido o quanto ela pode 
contribuir para a reflexão sobre as minhas angústias e para a construção de 
experiências pedagógicas que propiciem o enfrentamento dos desafios da 
alfabetização das crianças das classes populares.

O estudo dos constructos relacionados à TSC, em especial no que diz 
respeito aos processos autorregulatórios, também tem me auxiliado no desen-
volvimento da autonomia na realização das tarefas do Mestrado Profissional, 
contribuindo para a minha motivação para aprender. Estabelecer objetivos 
e planejar tarefas a serem executadas com base em um cronograma tem 

31 Em termos quantitativos, há grande representatividade das classes populares, visto que nas últimas décadas a 
universalização do ensino básico se tornou um fato em nosso país. 
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contribuído positivamente para a minha aprendizagem. Durante a realização 
das etapas planejadas, tem sido importante também reorganizar as tarefas e 
o tempo, a partir da análise do andamento do processo e, assim, fazer novos 
planejamentos. Percebo que a partir do contato com a TSC e das reflexões 
suscitadas por ela na minha prática, como mestranda e como professora, 
venho me sentindo mais capaz de expor minhas ideias em público, escrever 
textos autônomos e até mesmo me engajar em projetos da escola que antes 
achava que era só para os professores mais experientes.

Os trabalhos realizados no grupo de pesquisa, a princípio, pareciam 
tarefas muito difíceis de serem realizadas por mim na fase da pesquisa em 
que me encontro. A troca com os pares que possuem mais experiência e a 
observação do modo como eles realizam as atividades tem sido de grande 
importância para os meus avanços. Durante os encontros fui desenvolvendo, 
pouco a pouco, a esperança de que é possível dar conta de tamanha responsa-
bilidade. A conversa com um grupo que estava mais adiantado na pesquisa, 
tendo em vista que eles já passaram pelas etapas iniciais desse processo de 
construção do material, proporcionou conforto e desenvolveu em mim a 
crença de que também posso avançar. O grupo de pesquisa tem apresentado 
alternativas e caminhos viáveis, incentivando o meu engajamento na minha 
aprendizagem. A própria ideia do meu produto veio da troca com um dos 
componentes da equipe de pesquisa. A partir da exposição das minhas in-
quietações, o colega fez um comentário que fez toda a diferença para a cons-
trução do produto que pretendo desenvolver. 

Hoje já consigo traçar estratégias para conquistar algumas metas a curto 
e médio prazo e me percebo bem mais empenhada em meus estudos. Estou 
me monitorando: quando fujo da rotina prevista em meu planejamento, 
analiso a situação e procuro acertar os pontos e retomar as minhas prio-
ridades. Passo alguns momentos do meu dia pensando em estratégias que 
me permitam organizar melhor o meu tempo e minorar os obstáculos que 
interferem no processo de produção da dissertação. A minha pretensão é que 
o produto educacional a ser desenvolvido no Mestrado Profissional possa 
levar meu aluno, mesmo ainda bem pequeno, a planejar as tarefas, estabe-
lecer seus objetivos, combater as distrações e avaliar as atitudes a partir da 
análise da história do livro. 
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UMA PESQUISA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 

SENSIBILIDADE MORAL:  
(re)encontros, desencontros e reflexões

Simone Emiliano de Jesus

Introdução

“A vida vem em ondas / como um mar / num indo e vindo infinito”
Lulu Santos

Em 2015, veio uma nova e significativa onda na minha32 vida: meu in-
gresso no curso de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do 
Colégio Pedro II. E, desde então, tenho vivenciado muitos momentos de (re)
construções e desconstruções da minha identidade de professora e também de 
pesquisadora. Como diz Lulu Santos, em outro trecho da canção Como uma 
onda, “tudo muda o tempo todo no mundo / não adianta fugir”. De fato, fazer 
pesquisa implica saber que mudanças podem acontecer durante o processo. 

Neste capítulo, tenho por objetivo compartilhar experiências relacio-
nadas ao processo de construção do produto educacional que acompanhará 
a minha dissertação de mestrado33 e estabelecer diálogos com as teorias que 
estão subsidiando essa elaboração. Também busco propor reflexões sobre 
as contribuições do referido produto para o desenvolvimento do processo 
de aprendizagem na disciplina Espanhol, no contexto da Educação Básica, 
e abordo questões que ilustram alguns encontros e desencontros que emol-
duram a pesquisa em ensino. 

“Indo e vindo infinito”: do projeto de pesquisa ao produto 

Quando ingressei no mestrado, já havia esboçado em meu memorial 
o desejo de contribuir para a construção de sentidos para a disciplina de 
Espanhol, muitas vezes relegada a segundo plano por estudantes brasileiros, 
devido à aparente semelhança desse idioma com o português. O contato com 

32 Dada a característica subjetiva da narrativa que estrutura o presente capítulo, optei pelo uso da primeira pessoa do 
singular, o que também se justifica pelo caráter de pertencimento na pesquisa. Segundo Barbier (2007), o pesquisador 
pode e “deve” se implicar, mostrar-se como elemento integrante do processo de investigação.

33 A dissertação está em andamento.
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leituras sobre um ensino de base intercultural também me despertava inte-
resse. Mesmo sem saber o que investigaria de fato, essas leituras me incen-
tivaram a pensar em uma pesquisa com materiais didáticos que versassem 
sobre a importância do desenvolvimento do respeito à alteridade para a 
formação da cidadania crítica dos meus alunos. Como se vê, o primeiro 
passo para a pesquisa do Mestrado Profissional foi a minha prática. Por isso, 
acredito que devemos valorizá-la e o contexto dessa modalidade de mes-
trado favorece isso, uma vez que objetiva o desenvolvimento de pesquisas 
que se propõem a pensar e buscar alternativas para as práticas profissionais, 
entre as quais as práticas de sala de aula.

Vejo como positivo a práxis ser um ponto de partida, no sentido de 
proporcionar maior identificação entre o pesquisador e seu objeto de pes-
quisa. No entanto, isso não exclui as dificuldades do processo. Inicio, então, 
compartilhando meus sentimentos de inquietação e ansiedade para definir o 
material que gostaria de construir. 

O caráter transitório das coisas, como pressupõe a canção mencionada 
no início desse capítulo, também marcou meu processo de definição do que 
formularia como produto final do curso de mestrado. Queria muito me en-
contrar, mas nessa busca também me desencontrava, perdia o foco, buscava 
os sentidos e por vezes eles pareciam se esconder de mim. A única certeza 
que tinha era o meu desejo de formular um material que contribuísse para 
despertar o senso de cidadania dos alunos. Mas, na tentativa de articular à 
prática os conhecimentos teóricos – muitos até então novos para mim –, o 
produto sofreu várias alterações.

Confesso que, a cada tentativa de recorte, os sentidos pareciam se des-
manchar para mim. Diante disso, minha orientadora decidiu entrar, junto 
comigo, nessa luta pelo delineamento do produto e, em uma reunião que 
durou horas, conseguimos, por fim, esboçar o caminho de construção do 
meu produto educacional. Depois desse “indo e vindo infinito”, consegui 
finalmente, com a mediação da minha orientadora, definir que o material 
teria um caráter plural. Por um lado, saí daquele encontro aliviada, por saber 
que a minha luta para encontrar o caminho havia terminado; e, por outro, um 
pouco desesperada, por saber que meses já tinham se passado. Mas o fato é 
que acabei entendendo que isso se chama pesquisa. 
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O Produto Educacional: um elemento em construção 

O produto educacional em desenvolvimento se classifica como um kit, em 
formato de DVD, que inclui vários objetos educacionais: quatro fotonovelas34 
elaboradas com base em temas de urgência social (bullying, acessibilidade, 
racismo e violência de gênero); três unidades didáticas (em duas versões, uma 
para alunos e outra para professores); e três entrevistas, acompanhadas de 
questões para debate. Pretende-se que esses materiais constituam meios de 
viabilizar a promoção da sensibilidade moral nas aulas de Espanhol/Língua 
Adicional35 (doravante E/LA) para o Ensino Médio, devido ao seu potencial 
para suscitar discussões interculturais e também ativar conhecimentos prévios 
dos alunos, tendo em vista seu caráter de abrangência local e global.

A escolha pelo Ensino Médio se justifica pelo fato de eu atuar com esse 
segmento da Educação Básica, mas vale ressaltar que não defino uma série 
em específico, por acreditar que o material pode ser aplicado a todos os anos, 
desde que o professor realize as adaptações que julgar necessárias, dadas as 
particularidades de cada grupo.

A Teoria do Desengajamento Moral fundamenta o processo de cons-
trução do produto educacional e está intimamente ligada ao objetivo de 
promover a sensibilidade moral em um mundo onde imperam a injustiça, 
a violência e toda a sorte de falta de respeito em relação ao Outro. Essa 
teoria foi fundada por Albert Bandura, psicólogo canadense nascido em 
1925 idealizador da Teoria da Aprendizagem Social, que teve repercussões 
em diferentes áreas do conhecimento, entre as quais a Educação. Segundo 
o constructo do desengajamento moral, todas “as pessoas são capazes de 
construir ideologias morais para justificar seus comportamentos, e geral-
mente tendem a convencer a si e aos outros de seus princípios conforme lhes 
convêm” (IGLESIAS, 2008, p. 165). 

Bandura fundou o conceito do desengajamento moral para mostrar 
como o ser humano pode criar mecanismos via linguagem para cometer atos 
antissociais e não se sentir culpado por eles. De acordo com Iglesias (2008, 
p. 165), o uso do termo desengajamento está relacionado à possibilidade de 
“se desprender ou desengajar dos próprios padrões morais para cometer atos 

34 As fotonovelas usadas no produto educacional possuem um formato diferenciado em relação ao tradicional, que 
utiliza fotografias para contar sequencialmente uma estória e balões com diálogos escritos para representar a fala dos 
personagens. No produto em questão, os diálogos entre os personagens foram gravados em áudio e associados às 
fotografias com o auxílio do programa Pinnacle Studio 19.

35 Almeida (2014) retoma a defesa de Schlatter e Garcez (2009) para a mudança de designação das tradicionais 
nomenclaturas de Línguas Estrangeiras (LE) ou Segundas Línguas (L2) para Línguas Adicionais (LA), levando em conta, 
entre outros fatores, o acréscimo de recursos que a disciplina pode trazer para o educando, além da complexidade 
de identificar claramente quem é nativo ou estrangeiro, devido ao caráter transnacional que a língua assume na atual 
conjuntura globalizada.
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antissociais deliberadamente, sem autocondenação”. O campo de investi-
gação desse tema é vasto, visto que, além de os trabalhos ainda serem bas-
tante escassos, o desengajamento moral pode ocorrer com qualquer pessoa 
e nos atos mais corriqueiros da vida, o que nos faz desconstruir a ideia de 
que se trata de um processo psicológico para justificar apenas os atos trans-
gressivos mais condenáveis (IGLESIAS, 2008). É essa perspectiva que as-
sumimos no produto.

Defendemos que a escola é um lócus privilegiado para suscitar re-
flexões críticas sobre a autorregulação do comportamento moral, que podem 
contribuir para o desenvolvimento do senso de cidadania. A autorregulação 
da conduta moral é um dos construtos teóricos que balizam a elaboração 
do produto, porque visa ao estabelecimento da agência moral36 dos alunos. 
Como explica Azzi (2014, p. 53), 

o desengajamento moral na perspectiva banduriana insere-se na ex-
plicação de agência moral, isto é, trabalha com uma perspectiva que 
vai além da discussão sobre cognições no campo da moral e aborda o 
assunto a partir de uma visão que integra pensamento e ação.

Ainda segundo essa autora, o funcionamento do indivíduo é influen-
ciado socialmente “pela modelação das regras de julgamento moral e a na-
tureza dos padrões morais; provendo suporte coletivo para a aderência aos 
padrões morais; facilitando a ativação seletiva e a autorregulação do desen-
gajamento moral” (AZZI, 2014, p. 54).

O desengajamento moral constitui um recorte importante da Teoria 
Social Cognitiva, fundada por Bandura, em 1986. Vale ressaltar que, para o 
autor, o comportamento humano é regulado por consequências externas, mas 
também pelo exercício do autodirecionamento, “ou seja, pela possibilidade 
de os indivíduos exercerem algum controle sobre os próprios pensamentos, 
sentimentos e as próprias ações, por meio de consequências produzidas para 
si mesmos” (AZZI, 2014, p. 49). 

Conforme sinalizam Polydoro e Azzi (2008, p. 151), baseadas em 
Bandura (1978, 1986), ao “interferir na percepção do ambiente, criar au-
toestímulos e incentivos condicionais para si mesmos, bem como avaliar 
o progresso dos acontecimentos, as pessoas exercem influências sobre 
seu próprio comportamento”. Trata-se do modelo triádico, idealizado por 

36 “Agência moral diz respeito ao controle exercido por padrões morais de conduta” (ALMEIDA et al., 2013, p. 86).
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Bandura, segundo o qual o comportamento humano é determinado pela in-
teração entre as influências comportamentais, ambientais e pessoais, num 
processo contínuo e recíproco. 

Segundo a Teoria Social Cognitiva, o indivíduo, mediado pelos pro-
cessos de interação social, tem possibilidade de se constituir agente e intervir 
no ambiente. Polydoro e Azzi (2008, p. 150) descrevem as quatro principais 
capacidades humanas que cooperam para a agência pessoal, a saber: i) sim-
bolização, que diz respeito à capacidade de atribuir significados às próprias 
experiências e desempenhos, através da sua representação e interpretação; 
ii) pensamento antecipatório, que permite transcender o momento atual e 
regular o comportamento em direção a metas e objetivos, devido à possibi-
lidade de antecipar as prováveis consequências das ações futuras; iii) autor-
regulação, processo que oferece as condições para o automonitoramento, 
autoavaliação e autocontrole do comportamento em direção aos objetivos 
antes traçados; e iv) autorreflexão, processo que permite ao indivíduo tanto 
analisar suas experiências e pensamentos como também organizar suas per-
cepções acerca de si mesmo.

Como se pode observar, o constructo da agência humana se apresenta 
como algo muito relevante para o processo de (re)construção da identidade 
do aluno como sujeito. No produto que está sendo elaborado para o Mestrado 
Profissional, o intuito é oportunizar que os alunos exerçam controle sobre 
seu comportamento moral e também sobre sua aprendizagem, de forma a 
que se conscientizem sobre a importância de serem ativos em suas condutas.

As fotonovelas que compõem o produto educacional em questão 
foram inspiradas no projeto de extensão Ligados na Escola37, uma par-
ceria entre as Ligas Acadêmicas de Medicina da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), o Grupo de Estudos e de Pesquisas em 
Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação 
(GEPEAIINEDU) e o Laboratório de Criatividade, Inclusão e Inovação 
Pedagógica (LACIIPED), do Colégio Pedro II. As fotonovelas constituem o 
marco zero do produto educacional, uma vez que objetivam apresentar aos 
alunos os oito mecanismos de desengajamento moral (BANDURA, 2015), 
a saber: 1) justificativa moral; 2) comparação vantajosa; 3) linguagem 

37 O primeiro livro publicado pelo GEPEAIINEDU, volume 1 desta série Desafios, Possibilidades e Práticas na Educação 
Básica, descreve e analisa o projeto Ligados na escola, mais especificamente no capítulo intitulado Ligados na Escola: 
experiências de Educação em Saúde através da parceria entre Universidade e Escola Básica (SILVA et al., 2015). O livro 
completo está disponível no site <www.criatividadeeensino.com.br>. Maiores informações sobre o projeto de extensão 
estão disponíveis no endereço <http://edusaupatologiauerj.com/extensatildeo.html>. 
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eufemística; 4) minimização, ignorância ou distorção das consequências; 
5) desumanização; 6) atribuição de culpa; 7) deslocamento da responsabi-
lidade e 8) difusão de responsabilidade.

Com relação às três unidades didáticas – cujo foco se concentra nas 
temáticas acessibilidade, racismo e violência de gênero –, o material tem 
como base o modelo PLEA (Planejamento, Execução e Avaliação), idea-
lizado por Rosário (2004). O autor elaborou esse modelo explicativo com 
base na literatura sobre autorregulação da aprendizagem, na qual se sugere 
que cada aluno deveria aprender um conjunto de estratégias que lhe permi-
tisse assumir responsabilidade e controle por sua aprendizagem (ROSÁRIO; 
POLYDORO, 2014).

A figura representativa do modelo PLEA (Figura 1) ilustra a existência 
de um processo cíclico composto por três fases: planejamento, execução e 
avaliação. Estas, por sua vez, também são cíclicas e se retroalimentam mu-
tuamente, colaborando para a aprendizagem efetiva dos alunos. 

Figura 1: Modelo PLEA

Fonte: Rosário (2004) apud Rosário e Polydoro (2014, p. 39).

No produto educacional, a dinâmica das unidades didáticas adota a se-
guinte lógica: cada unidade é iniciada com um texto que desafia o aluno a in-
ferir sobre o tema que será discutido. A proposta – que envolve a elaboração 
de inferências, o estabelecimento de relações e a elaboração de suposições 
e hipóteses – foi pensada como uma forma de incentivar a proatividade dos 
estudantes. Em seguida, é apresentada uma ficha, a ser preenchida pelos es-
tudantes, que tem por objetivos: identificar conhecimentos prévios sobre a 
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temática discutida; conhecer as crenças de autoeficácia38 dos alunos relacio-
nadas às tarefas solicitadas; e averiguar que estratégias pensam em usar para 
o alcance dos objetivos desenhados em cada unidade didática.

O material também dispõe de uma seleção de textos em diferentes gê-
neros discursivos que, apesar da ênfase na compreensão leitora, busca in-
tegrar as outras habilidades linguísticas em Espanhol. Após as discussões 
sobre problemas sociais contemporâneos, que servem para despertar a sen-
sibilidade moral do aluno e também engajá-lo para a fase de execução, são 
solicitadas produções (de reportagens, curtas-metragens, história em qua-
drinhos, fotonovelas, campanhas, entre outros), que demandam integração 
das habilidades da escrita e da oralidade. Essas tarefas visam desafiar os 
estudantes a pensar soluções que considerem a expressão da sensibilidade 
moral e da alteridade. Ao final desse processo, o aluno preencherá uma ficha 
de autoavaliação. 

Vale ressaltar que a língua se constitui como um meio para a promoção 
de diálogos interculturais. Partindo da concepção de língua como prática 
sociocultural, o ensino de E/LA pretendido com esse produto não se res-
tringe à mera instrumentalização linguística. “Assim, o valor educacional 
da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além de meramente 
capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira para fins 
comunicativos” (BRASIL, 2006, p. 92). As propostas epistemológicas que 
estão sendo delineadas buscam ser compatíveis com as orientações dos do-
cumentos oficiais para a Educação Básica, visto que suas recomendações se 
pautam na formação de indivíduos com consciência social. Creio que, ao 
formular qualquer atividade pedagógica, temos que ter em mente a seguinte 
pergunta norteadora: que aluno você, professor, quer ajudar a formar? 

Quando me pergunto isso, a minha resposta é a de que quero contribuir 
para a formação do aluno como um sujeito crítico, autônomo e que se dis-
ponha a se colocar no lugar do Outro e a respeitá-lo, de forma a estabelecer 
relações que colaborem para o bem comum. Foi pensando nisso que idea-
lizei a terceira parte do kit: entrevistas para a promoção de debates. Trata-se 
de um diálogo que versa sobre problemáticas vividas por entrevistados con-
vidados, a respeito dos temas selecionados no material. Para sintetizar a es-
trutura do produto educacional, criei um quadro representativo dessa lógica 
de construção (APÊNDICE A).

38 A autoeficácia é um conceito oriundo da Teoria Social Cognitiva, que se refere às crenças do indivíduo em sua capacidade 
de organizar e executar ações para produzir determinadas realizações (BANDURA, 1997 apud AZZI, 2014).
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Cabe destacar, ainda, que a interculturalidade é um conceito que per-
passa todo o produto. A educação intercultural é discutida por Candau (2010, 
p. 6), que defende o interculturalismo crítico que tem como foco o questio-
namento das “diferenças e desigualdades construídas ao longo da história 
entre diferentes grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, orientação 
sexual, entre outros”. Os diálogos interculturais têm como objetivo cola-
borar para a construção das bases para uma sociedade, de fato, igualitária.

Assim como Martins (2002, p. 98), acredito que a escola deve gestar 
ações e projetos que busquem “desenvolver mecanismos pedagógicos e 
axiológicos úteis para a interacção dialógica entre as pessoas de culturas 
distintas, num ambiente democrático respeitador da diferença”. Espero que 
o produto educacional que estou construindo contribua para uma educação 
fomentadora do pensamento crítico. 

Considerações Finais: aprendendo a ser 
pesquisadora na prática e através da prática

Nesta etapa da minha trajetória de formação continuada, o aprendizado 
sobre o que é ser professora pesquisadora tem sido diário. Esse não é um 
processo fácil e é preciso se dispor a se (re)construir e se desconstruir e a 
se libertar das certezas. Ao ler Lüdke (2009), entendi que deveríamos nos 
preparar para o exercício da pesquisa desde os cursos de formação de pro-
fessores. A autora também advoga pela valorização da pesquisa no âmbito da 
Educação Básica e defende que os docentes desse segmento se constituam 
como professores pesquisadores.

O Mestrado Profissional tem me ensinado a ressignificar o próprio con-
ceito de pesquisa através do trabalho colaborativo. Uma pesquisa não se 
faz de forma isolada. Na minha trajetória, tenho contado com a ajuda social 
dos professores, da minha orientadora, também dos amigos mestrandos e 
dos demais companheiros do grupo de pesquisa. Nas palavras de Rosário 
e Polydoro (2014, p. 50), “um pequeno bote não avança direito com o es-
forço dobrado de um dos remos. Rodopiaria no mesmo local. Só a batida 
cadenciada e cúmplice dos remadores o aproxima da linha do horizonte”. Os 
autores complementam, enfatizando a importância do engajamento do grupo 
quando dizem que “sem o esforço e empenho de todos o bote não vence a 
inércia, não se aventura no mar”.

A partir da metáfora do pequeno bote, podemos inferir sobre a impor-
tância do trabalho colaborativo e da manutenção da motivação em remar 
como elementos imprescindíveis para o sucesso de qualquer pesquisa. Neste 
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texto, compartilhei parte do processo de construção do produto educacional 
que acompanhará a minha dissertação. Esta pesquisa ainda contemplará 
outras etapas, como o processo de avaliação do material educacional a partir 
da validação por pares, o que se constituirá uma oportunidade significativa 
para trocas, reflexões e aprendizados que contribuam para o aprimoramento 
do produto. 

A partir do compartilhamento da minha experiência, espero fomentar 
o diálogo entre os colegas que como eu estão realizando as suas pesquisas. 
Apesar das incertezas que fazem parte desse processo, posso afirmar que a 
experiência de fazer pesquisa tem sido uma oportunidade bastante profícua 
de aprendizagem, de reflexão sobre a prática e também de criação de alter-
nativas para problemas que advém dela. E, nesse “indo e vindo infinito”, 
estão sendo (re)construídas as bases da minha identidade de professora pes-
quisadora que busca fazer da sala de aula um lugar para a pesquisa, para o 
desenvolvimento do pensamento crítico e para o aprender a aprender.
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APÊNDICE A

ESTRUTURA DO PRODUTO 
EDUCACIONAL

OBJETIVOS ABORDAGENS 
TEÓRICAS

ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS

FO
TO

N
O

VE
LA

S Ilustrar os mecanismos de 
desengajamento moral;
Suscitar discussões sobre 
temáticas interculturais, 
relacionadas ao bullying, 
ao racismo, à violência de 
gênero e à acessibilidade.

Constructos da 
autorregulação do 
comportamento moral;
Abordagem intercultural.

Exibição do material em sala;
Promoção de rodas de conversa 
para fomentar o debate a partir 
das falas dos personagens;
Construção coletiva de 
argumentos que visem superar 
relações sociais que expressem 
desigualdade e violência;
Construção coletiva de argumentos 
que visem defender relações 
sociais pautadas no bem comum.

U
N

ID
AD

ES
 D

ID
ÁT

IC
AS

Oportunizar aos alunos 
o desenvolvimento 
das habilidades 
linguísticas do E/LA;
Utilizar a língua espanhola 
como um meio para a 
promoção de diálogos 
interculturais e valorização 
das identidades;
Incentivar a expressão proativa 
dos posicionamentos dos 
alunos por meio da produção 
(individual e/ou colaborativa) 
de materiais multimodais1. 

Constructos da 
autorregulação do 
comportamento moral;
Multimodalidade39 e 
multiletramentos40

Modelo PLEA;
Crenças de autoeficácia;
Abordagem intercultural;
Integração das quatro 
habilidades linguísticas. 

Promoção de diálogos 
interculturais a partir da leitura 
crítica dos textos usados na 
compreensão leitora e oral;
Preenchimento individual das 
fichas de avaliação diagnóstica 
e autoavaliação (nas fases de 
planejamento e de avaliação);
Produção de gêneros discursivos 
variados (cartazes, reportagens, 
histórias em quadrinhos, 
fotonovelas e outros).

EN
TR

EV
IS

TA
S

Problematizar questões 
sociais a partir de entrevistas 
que abordam as temáticas 
das unidades didáticas;
Oportunizar o exercício de pós-
leitura para aprofundamento 
das discussões 
interculturais realizadas 
nas etapas anteriores;
Promover reflexões sobre os 
constructos da autorregulação 
do comportamento moral, 
através de questões propostas 
com base nas entrevistas;
Incentivar que os alunos 
verbalizem suas reflexões 
sobre seu próprio processo 
de aprendizagem. 

Constructos da 
autorregulação do 
comportamento moral;
Crenças de autoeficácia;
Abordagem intercultural.

Exibição do material em sala;
Promoção de rodas de conversa 
para fomentar o debate a partir 
das falas dos entrevistados;
Produção de um vídeo que reúna 
os posicionamentos dos alunos em 
relação às questões abordadas 
nos diferentes materiais que 
compõem o produto educacional e 
às contribuições percebidas para 
o seu processo de aprendizagem. 

39 Multimodalidade é um conceito que se refere à coexistência de diferentes modos semióticos em textos numa integração 
funcional de recursos linguísticos-discursivos e também visuais para a construção de sentidos (SILVA; RAMALHO, 2012).

40 O conceito de multiletramentos é uma ampliação da noção de letramento e contempla dois tipos de multiplicidade presen-
tes em nossa sociedade: a multiplicidade cultural e multiplicidade semiótica na constituição dos textos (ROJO, 2012).



UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA NO 
MESTRADO PROFISSIONAL  

EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO  
BÁSICA DO CPII:  

de professora de francês a professora 
de francês aspirante a professora 

pesquisadora e autora de livro
Verônica Passos Alves 

Como tudo começou… 

Pretendo, através deste texto, compartilhar um pouco da minha his-
tória como mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Práticas 
de Educação Básica do Colégio Pedro II, em especial, descrever como foi 
o percurso até chegar no projeto de pesquisa e registrar a concepção do 
produto educacional. Para contextualizar esse percurso, gostaria de iniciar 
me apresentando ao leitor.

Sou professora de francês desde 2006. De 2006 a 2011, eu trabalhei em 
diversos curso de idiomas, no Ensino Superior e na Educação Básica, em 
uma rede particular de ensino. Como ex-aluna do Colégio Pedro II, minha 
ambição profissional era voltar para o meu colégio. Assim, em 2011, eu me 
inscrevi no processo seletivo para professor substituto de francês do Colégio 
Pedro II. Aprovada, fui lotada no Campus Engenho Novo II.

No meu primeiro ano como professora do CPII, em 2012, assumi turmas 
dos quatro níveis do Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º anos). Aquele 
foi um ano letivo bastante cansativo e muito enriquecedor. Eu estava exata-
mente no lugar que eu mais queria, fazendo o que eu gosto de fazer: plantar 
a semente da curiosidade e despertar a vontade de aprender em crianças e 
adolescentes. No ano de 2013, pude ter também turmas do Ensino Médio e, 
em 2014, me tornei professora efetiva dessa instituição, após ser aprovada 
através de Concurso Público de Provas e Títulos.

Nesses meus anos iniciais como docente do Colégio Pedro II, eu percebi 
a importância de refletir constantemente sobre a minha prática e de estar cons-
ciente do meu papel em sala de aula. Eu queria estudar mais. O problema 
era que a palavra “mestrado” me assustava muito. Nas conversas com meus 
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amigos mestrandos e outros já doutorandos, eu sempre ouvia: “– Já sabe sua 
linha de pesquisa? ”; “– Qual é o seu projeto de pesquisa? ”; “– Vai escolher 
mestrado em língua ou literatura? ”; “– Já contatou algum professor?”.

Eu não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. E isso me dava a 
ideia de que fazer mestrado era impossível para mim, que era “coisa de outro 
mundo”. Eu nem sabia o que era um projeto de pesquisa direito. Além disso, 
apesar de amar francês, eu sentia a necessidade de uma formação voltada 
para o exercício da minha atividade docente, que favorecesse a prática em 
sala de aula e não só minhas competências linguísticas e literárias em francês. 

Foi por essas razões que vi no Programa de Mestrado Profissional 
em Práticas de Educação Básica (MPPEB), do próprio Colégio Pedro II, a 
grande chance de me tornar mestranda. No processo de seleção não havia 
o pré-requisito de apresentar um projeto de pesquisa; ele poderia ser con-
cebido durante o curso. Aprovada na seleção, iniciei meus estudos em 2015. 
E foi assim que tudo começou. 

Eu, mestranda sem projeto de pesquisa! E agora? 

No primeiro semestre do curso, tudo era muito novo para mim, inclusive 
estar de novo no lugar de aluna. Conheci novos colegas, cada um de uma 
área de conhecimento, cada um com uma história, cada um de uma escola 
diferente e por tabela, de uma realidade diferente: eram muitas novidades! 

Em cada disciplina cursada, ao fazer o trabalho final, eu acreditava ter 
encontrado um possível produto educacional em potencial. Tive minha pri-
meira ideia de produto durante as aulas da disciplina Práticas de Sala de 
Aula. Eu apresentei uma sequência didática em que uma música francesa 
era o suporte principal. Pensei: “– Sempre uso músicas em sala de aula, mas 
sempre de forma avulsa e aleatória. E se eu juntasse as músicas mais usadas 
e propusesse um caderno musical? ”. Comecei a pesquisar sobre a impor-
tância do uso da música no processo de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira. Achei algumas pesquisas interessantes, mas tive dificuldades em 
associar esses estudos com outras variáveis que justificassem a importância 
da minha pesquisa para a prática pedagógica de Francês Língua Estrangeira 
(FLE) na Educação Básica. Essa ideia acabou perdendo força. 

Conheci oficialmente as linhas de pesquisa dos professores do MPPEB 
na transição do primeiro para o segundo semestre do curso. Eu já havia 
lido sobre algumas dessas linhas e já tinha algumas preferências. Com a 
professora orientadora já designada, comecei a participar dos encontros de 
orientação e assim eu conheci os estudos sobre a Teoria Social Cognitiva 
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(TSC). O ingresso no grupo de pesquisa e a participação efetiva nas ativi-
dades coletivas de pesquisa e extensão têm me incentivado a estabelecer 
pontes entre a teoria da autorregulação da aprendizagem e o ensino de FLE 
na Educação Básica. 

A autorregulação da aprendizagem (ARA) faz parte de uma série de 
constructos que constituem a Teoria Social Cognitiva (TSC), de Albert 
Bandura. Essa teoria, cujo princípio básico é a perspectiva da agência 
humana, discute o comportamento humano dentro da lógica da reciprocidade 
triádica: fatores pessoais, comportamentais e ambientais se influenciam de 
forma mútua, determinando reciprocamente o que o indivíduo é, o que ele 
faz e o que ele se considera capaz de fazer. De acordo com AZZI (2014, p. 
29) “a ação agêntica é, portanto, marcada pelos contornos contextuais postos 
pela reciprocidade triádica; assim, o indivíduo determina parcialmente seu 
ambiente e dele recebe influência”.

Essa ação agêntica, segundo Bandura (2008a, 2008b), está alicerçada 
em quatro capacidades humanas: a intencionalidade, o pensamento anteci-
patório, a autorreatividade e a autorreflexividade. Cada uma dessas capa-
cidades é movida pela ação do sujeito que: estabelece um plano de ação 
e estratégias para alcançá-lo; antecipa mentalmente os possíveis resultados 
de suas ações a fim de se manter motivado; reage para pôr seus planos em 
prática; e monitora seus pensamentos/atividades/crenças pessoais. “É pela 
construção social nas interações com o ambiente que o desenvolvimento 
progressivo da individualidade e da agência acontece” (AZZI, 2014, p. 30). 
Entende-se assim que ninguém nasce agente, nós nos tornamos agentes. E 
esse processo envolve diversos constructos da TSC: a modelação, as crenças 
de autoeficácia, a autorregulação. 

No contexto escolar, a aprendizagem autorregulada está diretamente re-
lacionada a ativação e a manutenção dos processos cognitivos, motivacionais, 
comportamentais e afetivos dos alunos com a finalidade de alcançar seus ob-
jetivos escolares e pessoais. “A autorregulação é a capacidade de o indivíduo 
autogerar pensamentos, sentimentos e ações que são planejadas e ciclicamente 
adaptadas, para a obtenção de metas e objetivos pessoais” (ZIMMERMAN, 
2000 apud SIMÃO, FERREIRA; DUARTE, 2012, p. 23). Assim, a autorregu-
lação da aprendizagem é “um processo cíclico e multidimensional [...] no qual 
o aluno desempenha papel ativo num processo diferenciado em consonância 
com as situações com as quais é confrontado e face às quais pode em cada 
momento modificar objetivos, estratégias, esforços” (idem, p. 24).

Para ilustrar esse processo cíclico, alguns teóricos propuseram modelos 
explicativos, entre os quais destaca-se o de três fases cíclicas, sistematizado 
por Zimmerman (2010, apud ROSÁRIO et al., 2012), que envolve: fase 
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prévia, fase do controle volitivo e fase de autorreflexão. Foi inspirando-se 
nesse modelo que Rosário (ROSÁRIO; TRIGO; GUIMARÃES, 2003) propôs 
o modelo PLEA (Planejamento, Execução e Avaliação) da aprendizagem au-
torregulada, que serviu de base para a construção do meu produto educacional. 

É na primeira fase, chamada de Planejamento, que o aluno faz reflexões 
sobre o que deseja alcançar e define quais ações ele empregará para alcançar 
sua meta. Na segunda fase, chamada de Execução, o aluno coloca suas ações 
em prática, monitorando a realização de suas tarefas, identificando possíveis 
dificuldades/obstáculos que podem vir a ocorrer e alterando o percurso, caso 
seja necessário. E é na terceira e última fase, chamada de Avaliação, que o 
aluno compara o que foi alcançado com o que havia sido planejado. Tal com-
paração permite compreender os fatores que promoveram – ou não – o alcance 
do objetivo almejado, contribuindo para a manutenção ou modificação das es-
tratégias utilizadas durante o percurso em questão (SILVA; PEREIRA, 2012). 

Ao estudar sobre a TSC, pude perceber que seus constructos se apro-
ximam bastante da abordagem utilizada atualmente no ensino de FLE: a 
perspectiva accional. Essa perspectiva

considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 
acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 
langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à 
l’intérieur d’un domaine d’action particulier. [...] La perspective ac-
tionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affec-
tives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre 
l’acteur social (CONSEIL DE L’EUROPE, 2001, p. 15)41.

Consciente das interseções que eu poderia fazer entre a TSC e o ensino 
de FLE, tive outra ideia que poderia se tornar o meu produto educacional: 
um jogo pedagógico, concebido no Powerpoint, sobre a aquisição das com-
petências de compreensão e produção oral em francês. Essa ideia surgiu do 
trabalho final que produzi na disciplina de Produção de Materiais e Recursos 
Didáticos. Seguindo o modelo PLEA, eu planejei e comecei a executar o 
que eu havia concebido como meta: criar um jogo pedagógico. Embora eu 
tenha conseguido associar as estratégias de ARA com a aquisição das com-
petências de compreensão e produção oral em francês, cheguei à conclusão 
de que eu não tinha volume de material suficiente para apresentar essa pro-
posta como produto educacional.

41 Considera antes de tudo o usuário e o aprendiz de uma língua como atores sociais que têm que cumprir tarefas (não são 
só relacionadas a língua) em circunstâncias e ambientes determinados, em uma área de atuação específica [...]. Então, 
a perspectiva accional leva em conta também os recursos cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto de capacidades que 
o aluno, enquanto ator social, possui e coloca em prática (Tradução livre da autora).
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No segundo semestre de 2015, ofereci, em parceria com a minha orien-
tadora, uma oficina para o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro 
II, como parte de um projeto de extensão denominado Aprender a Aprender, 
promovido pelo GEPEAIINEDU. Na ocasião, sem ainda ter um produto edu-
cacional definido, retomei a ideia inicial que vinculava música e ensino de 
FLE, associando-a às leituras já realizadas sobre o processo de ARA. Desse 
modo, a oficina, intitulada “Aprender a aprender: o uso da música e o de-
senvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem em língua 
estrangeira”, teve como foco a apresentação de uma sequência didática que 
utilizava como pano de fundo duas músicas francesas com a temática meio 
ambiente e sustentabilidade. Ambas as músicas lamentavam o comportamento 
humano que destrói a natureza42. O objetivo era, a partir da sensibilização ao 
tema, identificar de que forma poderíamos agir diferente em relação ao meio 
ambiente, com base nas três fases cíclicas do modelo PLEA. 

Foi a partir da experiência dessa oficina que eu criei a primeira proposta 
real de produto educacional para a minha pesquisa. Apresentei durante o curso 
de Metodologia, um pré-projeto de dissertação cujo título era “Potencializando 
habilidades linguísticas em Francês Língua Estrangeira (FLE) e estratégias 
de autorregulação da aprendizagem (ARA) através de projetos”. O produto 
Educacional seria concebido na forma de “Caderno digital de Projetos”, 
voltado para os alunos do Ensino Médio. Esse caderno seria composto por seis 
projetos em francês, um para cada Tema Transversal do Ensino Médio (Meio 
Ambiente, Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual e Educação 
e Trabalho). O objetivo seria utilizar o Caderno digital de Projetos como ins-
trumento para identificar conflitos/problemas inerentes a cada tema transversal 
e para desafiar o aluno pensar em soluções para esses conflitos/problemas a 
partir da aplicação do modelo PLEA. 

Foi observando, registrando e avaliando meu percurso na produção do 
projeto de pesquisa, que pude perceber que, apesar de considerar relevante a 
ideia que culminaria no produto educacional “Caderno digital de Projetos”, 
não era sobre isso que eu desejava pesquisar naquele momento, talvez por 
conta da minha afinidade com as turmas do segundo segmento e por ter em 
meu cartão de horário do ano letivo em questão seis turmas de 6º ano. Desse 
modo, a motivação para produzir o caderno de projetos para o Ensino Médio 
não se manteve por muito tempo. Entendi que a minha vontade era con-
ceber um produto educacional voltado para o 6º ano. As dificuldades vividas 
pelos estudantes na transição do 5º ano para o 6º ano, não só em relação às 

42 O projeto, cujo público-alvo eram professores do PRD, envolveu docentes de diversas disciplinas, o que justifica a opção 
do grupo por fazer uma abordagem centrada em temas transversais e não em áreas específicas do conhecimento.
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disciplinas, mas em relação à questão de organização e autonomia, me in-
comodavam bastante: eu queria que meu produto educacional fizesse pontes 
entre o ensino de FLE, os processos de ARA e a questão da transição do 5º 
para o 6º ano. Desse modo, o problema de pesquisa passou a ser elaborado 
nos seguintes termos: de que forma sistematizar um material de apoio em 
FLE que colabore para o desenvolvimento de habilidades em língua estran-
geira e favoreça a superação dos desafios enfrentados pelos estudantes na 
transição do 5º para o 6º ano?

Dando continuidade às leituras sobre a ARA, conheci as produções 
do Grupo Universitário de Investigação em processos de autorregulação, o 
GUIA43. Essas produções visam promover a ARA por meio de narrativas, en-
fatizando a dimensão processual da autorregulação (ROSÁRIO et al., 2012). 
Para Rosário et al. (2012, p. 179),

[...] as estórias-ferramentas são organizadas tendo em conta diferentes 
faixas etárias/níveis de escolaridade, mas todas estão alicerçadas na 
concepção de que os estudantes são capazes de aprender e que podem 
autorregular sua motivação e aprendizagem em algum grau. Assim, 
é por meio das narrativas – ao possibilitar a modelação e experien-
ciação de múltiplas oportunidades para o desenvolvimento de uma 
aprendizagem autônoma –, que o projeto se realiza. (Grifo meu).

Bastante interessada pelas narrativas, me lancei ao desafio de ela-
borar, como produto educacional, uma estória-ferramenta que integrasse as 
estratégias de ARA e o ensino de FLE, voltada para o 6º ano do Ensino 
Fundamental. A minha pesquisa passou a ter como objetivo geral construir 
e analisar o grau de aplicabilidade dessa estória-ferramenta e seu potencial 
para integrar as estratégias de ARA e o ensino do FLE. Nasceu assim o livro 
bilíngue E aí, Chloé?/Et alors, Chloé?. 

Eu, autora de livro! Como foi isso?

A inspiração para escrever uma narrativa veio de algumas produções 
já existentes, tais como: As travessuras do Amarelo, de Rosário, Núñez; 
González-Pienda (2012); (Des)venturas do Testas: Testas para sempre, de 
Rosário, Núñez e Valle (2015); Elpídio: Conversa sobre autorregulação da 
aprendizagem, de Azzi et al. (2013) e Cartas do Gervásio ao seu Umbigo 

43 Para mais informações acessar o site do grupo: <http://www.guia-psi.com/>.
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– Comprometer-se com o estudar na educação superior, de Rosário, Núñez; 
González-Pienda (2012). De acordo com Rosário et al. (2012, p. 183) esse 
tipo de narrativa possibilita aos alunos/leitores

[...] experienciar uma aprendizagem vicariante por meio das estórias 
apresentadas, além de aprender indutivamente um modelo autorregu-
latório que lhes permita refletir sobre e enfrentar, proficientemente, 
as suas experiências de aprendizagem. Considera-se, portanto, que os 
processos e as estratégias de autorregulação podem ser ensinados por 
modelos reais ou personagens fictícios, oferecendo informações e pa-
drões informativos e educacionais. Os modelos presentes nas estórias 
são indutores de comportamentos autorregulatórios.

Assim, o produto educacional E aí, Chloé?/Et alors, Chloé? é uma 
estória-ferramenta bilíngue (português/ francês) com o objetivo de integrar 
as estratégias de ARA e o ensino de FLE. Dirigido para alunos do 6º ano, 
esse livro conta a história de Chloé, uma menina de 11 anos, que passou 
em um concurso para o 6º ano de uma grande escola pública federal. Ela, 
que até então tinha estudado em uma escola de pequeno porte, se depara 
com diversos desafios, novidades e dificuldades na transição do 5º para o 
6º ano: novo ambiente, novos amigos, novas disciplinas, novos professores, 
novas regras… No meio desse turbilhão de informações, Chloé enfrenta um 
desafio ainda maior: o encontro com uma disciplina que ela nem sabia que 
existia na escola – o francês! 

Em seu percurso, Chloé conta com a ajuda e com as experiências 
vividas por cada um de seus novos melhores amigos: Antônio, Bento e 
Matilde. Juntos, eles encaram situações que possibilitam a aprendizagem 
de estratégias de ARA, fundamentais para a resolução de suas dificuldades. 
Antônio, filho de uma professora, conhece o modelo PLEA desde peque-
ninho e compartilha suas experiências com os outros personagens. Chloé, 
Matilde e Bento acham PLEA um nome muito sério e apelidam esse modelo 
de “Plantar É Amar”. 

Assim, essas crianças/pré-adolescentes sistematizam que Plantar 
(Planejamento) é a primeira fase do processo de autorregulação, na qual 
devem metaforicamente decidir qual semente plantar e como plantar; É, um 
verbo conjugado, representa a segunda fase desse processo (Execução) e 
ilustra o movimento de colocar a mão na massa e cuidar da plantação em 
questão; e Amar (Avaliação) é a terceira e última fase do processo de autor-
regulação, no qual devem observar e avaliar se seu fruto, seu produto final, é 
equivalente ao que foi desejado inicialmente. 
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Cada personagem tem sua meta pessoal e Chloé decide que quer me-
lhorar suas notas em francês. Para isso, ela vai aplicar o modelo PLEA de 
aprendizagem autorregulada no estudo das quatro competências linguísticas 
do francês: a compreensão oral, a produção oral, a compreensão escrita e a 
produção escrita. Como o “Plantar É Amar” vai ajudar Chloé a atingir sua 
meta? Quais serão seus desafios e superações? E seus amigos, conseguirão 
fazer suas colheitas ou abandonarão suas plantações?

Essa sou eu, autora! Plantando, quase literalmente, uma sementinha de 
curiosidade nos meus alunos e mostrando que para aprender é preciso cuidar 
da própria aprendizagem, da própria plantação. A opção por elaborar um 
livro bilíngue também teve o objetivo de plantar uma sementinha de curio-
sidade e propor um desafio aos estudantes: podendo ler o livro em português, 
quem toparia ler a versão em francês?

Eu, uma professora pesquisadora? Minhas Considerações Finais 

Posso afirmar que mais difícil do que me imaginar como mestranda era 
me imaginar professora pesquisadora. Primeiro, porque quando eu ouvia por 
aí: “– Fulano é pesquisador!”, eu criava imediatamente a imagem de uma 
pessoa engolida por livros e envolvida em muitas e muitas teorias. Segundo, 
porque eu não tenho e nem nunca tive nenhuma semelhança com essa pessoa 
que acabei de descrever! Meu lugar sempre foi, com muito orgulho, a sala 
de aula da Educação Básica. Nunca me vi como pesquisadora, no máximo, 
estive em pesquisa. Segundo Lüdke (2009, p. 14-15),

O fato de participar de um trabalho de pesquisa pode permitir a uma 
pessoa sentir-se ligada a essa atividade, e declarar que está em pes-
quisa. Já a expressão fazer pesquisa indica uma responsabilidade 
maior sobre essa atividade, que se for realizada com regularidade pode 
então conduzir ao status de pesquisador, com a distinção e o reconhe-
cimento correspondentes, sobretudo na academia.

Começava a ficar nítido para mim que eu me enquadrava, principal-
mente antes de me tornar mestranda, no grupo de pessoas que estava em 
pesquisa. No entanto, o ingresso no Mestrado me proporcionou o desafio 
de fazer pesquisa. Fiquei um tempo assustada com a palavra pesquisa: eu 
tinha a impressão de que tudo que eu fazia ou pensava em fazer estava muito 
distante do status de pesquisa. 
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O susto foi passando quando, no segundo semestre do MPPEB, eu co-
mecei a compreender o que é e como fazer pesquisa, durante as aulas do curso 
de Metodologia de Pesquisa. Uma das lacunas da minha formação como pro-
fessora foi, talvez, a ausência dessa disciplina no curso de Licenciatura. A partir 
do envolvimento com o tipo de pesquisa comum a todos os projetos em anda-
mento desenvolvidos pelos membros do GEPEAIINEDU – a pesquisa-ação –, 
conheci um instrumento que tem me auxiliado muito no desenvolvimento da 
minha pesquisa e colaborado para a minha (auto)formação como professora 
pesquisadora: o diário de campo que, ressignificado durante os encontros de 
orientação, passou a ser chamado por nós de Portfólio Autorregulatório. 

À medida que o processo de aprender a pesquisar e a oportunidade 
de fazer pesquisa satisfazem os pré-requisitos do curso de Mestrado, eles 
também colaboram para uma melhoria significativa da minha prática peda-
gógica. Acredito que ainda há caminhos a serem percorridos até que eu possa 
me reconhecer como professora pesquisadora. Entretanto, há hoje muito 
mais do que havia antes. Sinto-me orgulhosa do meu percurso acadêmico 
no MPPEB até aqui e bastante satisfeita com a minha autodefinição de aspi-
rante a professora pesquisadora. 
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DA IDEALIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO 
DE UMA HISTÓRIA-FERRAMENTA 

SOBRE SAÚDE PARA O ENSINO MÉDIO
Bruno dos Santos Gouvêa

O material educativo digital, As Escolhas de Augustinho: uma história-
-ferramenta para pensar a saúde no Ensino Médio, que constitui parte da 
minha dissertação de mestrado44, é classificado como um kit que inclui o en-
dereço do sítio de internet da história-ferramenta, um caderno de sugestões de 
atividades e um aplicativo com a história interativa. Trata-se de um material 
aplicável, que tem sido construído no contexto da minha prática pedagógica 
de Educação Física, enquanto professor pesquisador, tendo como base co-
nhecimentos prévios que adquiri ao longo dos anos lecionando essa disci-
plina em confronto com teorias estudadas no curso de Mestrado Profissional 
em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II. As principais inquie-
tações que me levaram a elaborar esse material foram: como fazer para que 
os alunos compreendam a importância de adotar hábitos saudáveis de forma 
consciente? Que abordagem utilizar para permitir um diálogo interativo em 
aula, sem perder o caráter lúdico da disciplina?

O produto educacional foi idealizado para turmas de 2º ano do Ensino 
Médio, pois eu ministrava aulas para essa série na rede estadual do Rio de 
Janeiro no período em que iniciei a construção do protótipo da história-fer-
ramenta, em outubro de 2015. 

No início de 2016, ingressei como professor de Educação Física no 
Colégio Pedro II e passei a fazer experimentações com a versão on-line da his-
tória-ferramenta em turmas de 1º ano do Ensino Médio, o que tem me levado 
a crer que a história-ferramenta As Escolhas de Augustinho também pode ser 
utilizada em outras séries do Ensino Médio e em diferentes contextos educa-
cionais, desde que sejam respeitadas suas particularidades. No presente texto, 
descrevo o processo de construção desse material didático voltado ao ensino 
de estratégias de autorregulação para a saúde, com base na literatura dispo-
nível e no meu processo autorregulatório enquanto professor pesquisador.

44 A dissertação está em andamento.
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Teorias que subsidiaram o processo de 
construção do produto educacional

A história-ferramenta para pensar a saúde no Ensino Médio, intitulada 
As Escolhas de Augustinho, se fundamenta em três aspectos nucleares pro-
postos por Rosário e Polydoro (2014): a narrativa que é considerada uma 
maneira informal e descontraída de aprender conteúdos e um bom instru-
mento de transmissão cultural; o constructo da modelação que, no caso 
do produto educacional em desenvolvimento, é representado por um per-
sonagem adolescente, chamado Augustinho, que enfrenta dilemas típicos 
dessa faixa etária; e o modelo PLEA de Pedro Rosário (2004), que estrutura 
cada tema da história.

Esse produto educacional foi construído em duas etapas: a primeira foi 
a elaboração do protótipo da história-ferramenta e a segunda corresponde 
à criação da versão final on-line para dispositivos móveis e computadores 
desktop. Descrevo essas etapas, com base nos dados de meu portfólio au-
torregulatório. A expressão portfólio autorregulatório é uma apropriação 
da expressão portfólio reflexivo, instrumento utilizado como ferramenta de 
aprendizagem e de avaliação de professores em formação. Através dessa 
ferramenta, o professor pesquisador descreve experiências importantes, ati-
vidades e recursos utilizados na prática pedagógica (NOGUEIRA; MIDLEJ, 
2014; FRISON; VEIGA SIMÃO, 2011). O aspecto reflexivo dos portfólios se 
dá durante o exercício de análise introspectiva das atividades que foram pen-
sadas, realizadas e registradas no instrumento. Ao abordarem a formação do 
professor, Frison e Veiga Simão (2011, p. 200) destacam as potencialidades da 
organização de portfólios “em torno da arquitetura processual do construto da 
aprendizagem autorregulada, o que lhe permite focalizar, articular, organizar, 
fundamentar sua prática e fornece-lhe um fio condutor claro”. 

Em termos da estrutura do portfólio, utilizo o modelo PLEA, de Rosário 
(2004), que organiza as fases de autorregulação em três etapas: planeja-
mento, execução e avaliação. Com relação ao conteúdo, descrevo: o objetivo 
de cada evento acadêmico; a sequência didática desenvolvida; as minhas 
reações e as dos participantes; as minhas inquietações e expectativas; e as 
mudanças provocadas pelos eventos no processo de construção da história-
-ferramenta. Todos os eventos acadêmicos dos quais eu participei até agora 
contribuíram para alimentar o meu processo cíclico de (re)planejar e de (re)
avaliar o conteúdo do produto educacional, por meio da comparação entre 
os comentários dos participantes e a análise crítica do material, em confronto 
constante com a teoria.
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Etapa 1: Elaboração do protótipo da história-ferramenta

No protótipo, Augustinho, adolescente de 16 anos, escolhe alimentos 
ou adota hábitos referentes à prática de atividades físicas, enquanto busca 
perder peso para conquistar uma menina da turma. O leitor, aluno e usuário 
do material, interage com a história, opinando sobre que comportamentos 
o protagonista deve adotar, conforme a situação vivenciada por ele. Cada 
opção é explicada via áudio ou texto, baseada em conceitos de autorregu-
lação (AR) para a saúde em um aplicativo educacional gratuito chamado 
“Tiny tap”. A intenção é respeitar os três aspectos nucleares mencionados no 
início deste capítulo. Assim, a narrativa foi a estratégia adotada como forma 
de apresentar o tema transversal Saúde, com ênfase no conteúdo ginástica e 
sociedade. A ênfase nesses conteúdos se justifica pela minha inserção profis-
sional na rede estadual de Educação, no período de construção do protótipo, 
e pela sua adequação ao que estava sendo tratado no segundo bimestre letivo, 
conforme a proposta sugerida pelo Currículo Mínimo da Secretaria Estadual 
de Educação do Rio de Janeiro.

O constructo da modelação é verificado pela criação de um personagem 
adolescente, Augustinho, que enfrenta dilemas típicos dessa faixa etária, a 
fim de que os alunos do Ensino Médio se identificassem com ele. As es-
tratégias de autorregulação, previstas no modelo PLEA de Pedro Rosário, 
estruturam cada trecho dessa história.

Etapa 2: versão on-line da história-ferramenta

Em outubro de 2015, o protótipo da história-ferramenta foi expe-
rimentado em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio em um Colégio 
Estadual, no contexto da minha prática pedagógica, e em uma oficina para 
professores do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II, 
no Rio de Janeiro. Os registros do portfólio autorregulatório indicam que os 
alunos da Educação Básica não captaram todas as estratégias de autorregu-
lação (AR) presentes no material, apenas a ideia geral da história. Os alunos 
da Educação Básica e os professores cursistas do PRD sugeriram a inclusão 
de mais textos escritos e alguns docentes recomendaram encurtar a história. 
Como resultado dessas experimentações realizadas durante a construção do 
protótipo, a história passou a ser escrita em uma versão on-line.

No sítio de internet, foi iniciado um novo planejamento da história-
-ferramenta com três histórias curtas sobre etapas da vida do personagem 
Augustinho, que enfrenta dilemas sobre três subtemas de saúde: alimentação 
e obesidade; atividade física; e envelhecimento. O modelo PLEA de Pedro 
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Rosário (2004) estrutura cada etapa. Foi estabelecido um sistema de pon-
tuação, a fim de induzir os alunos a fazer uma leitura atenta da narrativa 
para captarem as estratégias de AR contidas na história. A versão on-line, 
tem como base, além dos referenciais anteriores presentes na história-
-piloto, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que servem como 
parâmetros para as escolhas de saúde do personagem Augustinho e para a 
pontuação (que vai de 1 a 3). Cada resposta é explicada textualmente e reco-
mendações de leituras são dadas, via hiperlinks. Ao final, o aluno avalia suas 
escolhas e tem acesso a uma lista de definições sobre os conceitos de AR da 
aprendizagem presentes na história.

A escolha desses três subtemas do tema transversal Saúde se justifica 
por três razões. A primeira razão se refere ao fato de o conteúdo ginástica 
poder abarcar análises sobre: alimentação saudável e obesidade; atividade 
física; envelhecimento, quedas, autonomia e atividade física. A segunda tem 
como base a orientação contida em documentos da OMS sobre a necessidade 
de promover iniciativas de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 
em adolescentes, que incentivem a prática de atividades físicas, a alimentação 
saudável e o combate ao consumo excessivo de tabaco e álcool ao longo da 
vida (WHO, 2010, 2014, 2015). A terceira razão se deve ao grande número 
de vezes em que o tema ginástica tem sido cobrado no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM)45, seja com a utilização do termo propriamente dito ou 
através da abordagem de ideias correlatas: corpo ideal, corpolatria, transtornos 
alimentares, atividade física, envelhecimento, aptidão física.

Na figura 1, apresento como a estrutura geral da história-ferramenta foi 
planejada. O objetivo foi abordar esses assuntos, por meio de uma narrativa 
leve e descontraída, conforme a proposta de Rosário e Polydoro (2014). O 
protagonista Augustinho é mantido como modelo e, no subtema 1, o resumo 
da história é semelhante ao protótipo da história-ferramenta, no entanto o en-
foque é dado especificamente no tema alimentação saudável e obesidade. A 
discussão sobre atividades físicas é retomada no subtema 2, na versão on-
-line. No subtema 3, Augustinho reflete sobre o processo de envelhecimento, 
ao observar e ajudar seus avós a enfrentarem dilemas decorrentes do avançar 
da idade, como a ocorrência de quedas e os estereótipos vinculados aos idosos. 

45 A temática ginástica estava direta ou indiretamente presente em todas as provas, de 2009 a 2015.
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Figura 1: Estrutura do planejamento das  narrativas da  história-ferramenta

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os autores utilizados como referência para tratar sobre os conceitos de 
 autorregulação da aprendizagem são Bandura, Zimmerman e Rosário. Do 
primeiro autor, são inseridos seus constructos clássicos da   autoefi cácia e da 
 modelação (BANDURA, 1998, 2004; AZZI, 2014; IAOCHITE, 2006), ao 
longo dos dilemas enfrentados por Augustinho. De Zimmerman, são utili-
zadas suas explicações sobre as 14 estratégias de autorregulação de apren-
dizagem (ZIMMERMAN, 1989), que podem ser adaptadas ao contexto 
de ensino de conteúdos conceituais de  saúde. Citam-se como exemplo as 
fases de automonitoramento (tomar notas dos alimentos ingeridos) e de au-
toavaliação (reações pessoais sobre o cumprimento da meta). De Rosário, 
são extraídas a estrutura proposta para escrever uma  história-ferramenta, a 
partir de sua obra Cartas de Gervásio ao Seu Umbigo (ROSÁRIO; NÚÑEZ; 
GONZÁLEZ-PIENDA, 2012), bem como a preocupação de ensinar estra-
tégias de autorregulação para promover a  autonomia do aluno (ROSÁRIO; 
NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007), objetivo que também consta nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

Na fi gura 2, ilustro como as estratégias de autorregulação para a 
 saúde foram pensadas para a narrativa de As Escolhas de Augustinho. As 
referências utilizadas são Bandura, De Ridder e documentos da OMS. De 
Bandura (1998), são fornecidos os constructos da  Teoria Social Cognitiva 
que orientam a construção da história: crenças de   autoefi cácia,  modelação 
e autorregulação. No que se refere ao primeiro constructo, ele propõe a im-
plementação de modelos de promoção de  saúde na infância, com o intuito 
de equipar as crianças com habilidades e crenças de efi cácia que viabilizem 
a regulação de seus próprios comportamentos para lidar com as pressões 
interpessoais que possam levá-las a adotar condutas prejudiciais à  saúde. 
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Essa proposta está em consonância com a  história-ferramenta presente no 
material instrucional, pois minha proposta é instrumentalizar os alunos com 
conceitos de  saúde, auxiliando-os a incrementar crenças de   autoefi cácia jus-
tamente para adotar hábitos saudáveis. De Ridder e De Wit (2006), por sua 
vez, trazem a informação de que na autorregulação para a  saúde as pessoas 
devem escolher seus próprios objetivos. Além disso, Mann, Fujita e De 
Ridder (2013) contribuem com subsídios teóricos para a compreensão do 
processo de elaboração e de estabelecimento de  metas para as pessoas se 
engajarem em comportamentos para prevenir e manter a  saúde. 

Figura 2: História-ferramenta As escolhas de Augustinho: 
estrutura do tema 1 sobre autorregulação para a  saúde

Fonte: elaborado pelo autor.

Em todos os subtemas da  história-ferramenta As Escolhas de Augustinho, 
a organização do tema transversal Saúde é apresentada em três planos: indi-
vidual, interpessoal e comunitário. Essa esquematização do tema transversal 
Saúde se fundamenta em quatro referenciais: Bandura (1998); WHO (2011); 
Brasil (1997); e Busquets et al. (2001). Em comum, esse corpo teórico adota 
uma visão que enfoca a Saúde com olhar não apenas biológico, mas também 
social e psicológico.
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Além de discussões sobre autorregulação e tema transversal Saúde, a abor-
dagem intercultural permeia todo o material instrucional, tendo como base Fleuri 
(2006) e Candau (2002, 2012), com o foco no diálogo sobre as diferenças46. 

Como Utilizar esse Produto Educacional na Prática? 

A promoção de estratégias autorregulatórias através do uso de histórias-
-ferramenta pressupõe uma abordagem dialógica, sob a mediação do pro-
fessor. Como apontam Rosário, Núñez e González-Pienda (2007), a ação 
docente em intervenções de autorregulação com narrativas contribui para 
a aprendizagem por uma série de razões: a) serve para dar voz e responsa-
bilidade aos alunos; b) desenvolve autonomia e a capacidade de transpor 
os conhecimentos aprendidos para outras esferas da vida; c) ensina para a 
vida com exemplos cotidianos. Essas três contribuições ajudam a esclarecer 
alguns aspectos da história. 

No caso do produto educacional descrito neste capítulo, cuja utilização 
tem como cenário as aulas de Educação Física, entende-se que para dar voz 
e responsabilidade aos alunos, a realização da leitura da narrativa em quadra 
(ou em sala de aula) é uma estratégia didática interessante. Além dessa estra-
tégia, sugere-se um debate posterior sobre as respostas assinaladas e sobre as 
opiniões dos estudantes a respeito dos dilemas enfrentados pelo personagem. 
A autonomia está associada à capacidade de relacionar situações enfrentadas 
por Augustinho à vida deles, enquanto adolescentes. A escolha desse per-
sonagem adolescente tem o propósito de trazer exemplos cotidianos para 
ensinar os alunos para a vida, trabalhando aspectos da saúde que podem 
contribuir para a adoção de hábitos saudáveis conscientes.

O caminho entre ser professor da Educação 
Básica e ser professor pesquisador

Esse processo de elaboração do material didático digital tem me levado 
a refletir sobre minha ação enquanto professor pesquisador. Tive dificuldade 
de me reconhecer como pesquisador, pois tendia a identificar a pesquisa 
como algo restrito à universidade. De certa forma, eu cometia o equívoco 
comum de estabelecer uma hierarquização entre pesquisa acadêmica e pes-
quisa do professor. Segundo Lüdke (2012), a pesquisa na Educação Básica 
tem peculiaridades, mas não deve ser inferiorizada. Essa autora acredita que 

46 Diferença também é entendida aqui na perspectiva de Miskolci (2012). Segundo esse autor, as diferenças podem mudar 
relações hierárquicas, colocando em situação de diálogo subalternos e hegemônicos. A diferença viabiliza um contato e 
uma possível transformação, convidando-nos a descobrir o Outro como parte de nós.
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pesquisas nesse âmbito devam ter o mesmo rigor científico daquelas rea-
lizadas nas universidades. Para que haja rigor, ela propõe que a pesquisa: 
seja algo capaz de transformar a realidade; tenha sistematização de coleta 
de dados; se baseie num olhar crítico; e confronte os resultados encontrados 
com a teoria que fundamenta a análise em questão. 

Ao entender o processo de pesquisa dessa maneira, tomei consciência 
de que venho me constituindo como professor pesquisador, ao longo da 
construção do meu produto educacional. Aprendi a observar, a formular 
questões e a selecionar instrumentos capazes de me ajudar a solucionar pro-
blemas e encontrar caminhos alternativos para propor conteúdos conceituais 
na minha disciplina, por meio de um olhar crítico em relação ao tema trans-
versal Saúde, em conjunto com o constructo da autorregulação.

Até o presente momento, concluí as duas primeiras etapas do processo 
de pesquisa, que se referiram à revisão de literatura e à construção do produto 
educacional ora descrito. Na etapa 3, o material didático As Escolhas de 
Augustinho: uma história-ferramenta para pensar a saúde no Ensino Médio 
será submetido a um processo de validação por pares no contexto de um 
Curso de Extensão sobre a Teoria Social Cognitiva, voltado para profes-
sores da Educação Básica, licenciandos e profissionais da área da Saúde. 
O objetivo desse curso será fornecer para os avaliadores subsídios teóricos 
acerca dos constructos da TSC, de modo que os participantes possam cola-
borar no processo de validação do referido produto educacional. Ao final 
do curso, os participantes serão convidados a responder um questionário de 
avaliação com 25 itens sobre a história-ferramenta, contribuindo, assim, para 
o aprimoramento desse material através dos conhecimentos adquiridos no 
curso e de suas vivências como professores da Educação Básica e/ou como 
profissionais da área da Saúde.

Posso afirmar que, nesse processo de pesquisa, a reflexão sobre a 
minha prática pedagógica de professor de Educação Física e a busca de 
alternativas para construir materiais didáticos conceituais para a minha 
disciplina têm favorecido o meu processo autorregulatório. A minha meta 
de longo prazo é a construção e a validação do material didático aqui des-
crito, mas, para alcançá-la, venho refazendo o planejamento estratégico, 
devido às contribuições de discentes e de docentes sobre como aperfeiçoar 
a história-ferramenta. Esse movimento de constante (re)avaliação da meta 
é parte do constructo da autorregulação e constitui um elemento funda-
mental do meu aprender a aprender a pesquisar no contexto da minha 
prática pedagógica.
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“EU SOU, EU FUI, EU VOU...”47:  
reflexões sobre o processo de 

(auto)formação docente
Christiane Moraes dos Santos

A formação docente não se constrói através do acúmulo de cursos, co-
nhecimentos, títulos ou técnicas, mas, através da reflexão crítica sobre as 
experiências e da (re)construção incessante de uma identidade pessoal e pro-
fissional. Esse exercício se dá nas intersecções entre as dimensões pessoais e 
profissionais, e convida os professores a revisitar seus processos de formação 
atribuindo-lhes sentido no âmbito das suas próprias histórias (NÓVOA, 
1997). É esse diálogo, que transita entre o que fomos, o que somos e o que 
podemos ser, que confere sentido ao título deste capítulo e às considerações 
apresentadas a seguir.

As memórias que guardo da escola são indícios de que o conhecimento 
construído dentro desse espaço se constituiu através de práticas pedagógicas 
conservadoras e tradicionais: a sacramentalização dos livros didáticos que 
apresentavam exercícios pautados na repetição, a forma descontextualizada e 
mecânica com a qual os conteúdos eram apresentados pelos professores, a con-
cepção de que o conhecimento é algo pronto, acabado e que deve ser transmitido 
pelo professor, dentre outras. Tais práticas, ainda tão presentes no cotidiano es-
colar, constituem o marco inicial de minhas reflexões sobre o ensinar e aprender 
uma vez que, é ao longo de nossas histórias de vida, na escola e fora dela, que 
nos apropriamos de determinadas crenças, valores e representações e forjamos 
nossa identidade pessoal e profissional (TARDIF; RAYMOND, 2000).

Marco oficial da minha formação para a docência, a graduação em 
Pedagogia trouxe contribuições importantes para o exercício da profissão 
que eu estava disposta a abraçar. Contudo, ao concluir o curso, no final do 
ano de 2004, eu tinha mais dúvidas que certezas. Que desafios viriam pela 
frente? Eu estaria pronta a enfrentá-los? 

Em agosto do ano seguinte, após aprovação em um processo seletivo 
para contratação temporária de professores substitutos no Colégio Pedro II 
(CPII), eu assumia a regência de uma turma de terceiro ano do ensino fun-
damental. Nesse momento, os desafios encontrados se transformavam em 
angústia ao perceber que, na prática, a teoria é bem diferente. Angústia essa 

47 O título é uma alusão à musica Gita, composta por Paulo Coelho e Raul Seixas. Outro trecho da mesma música foi citado 
nas considerações finais deste capítulo.
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provocada pela constatação de que nem sempre as técnicas, estratégias e ins-
trumentos dos quais dispomos são suficientes para garantir a aprendizagem 
dos alunos. Mais ainda: angústia por perceber que a diversidade de contextos 
socioeconômicos e culturais nos quais nossos alunos se inserem e as dife-
rentes vivências e habilidades que possuem, por um lado, enriquecem as 
trocas e relações que estabelecemos em sala de aula, mas, por outro, obriga-
-nos a compreender o contexto e trabalhar com e nas interseções de expec-
tativas, desejos e necessidades bastante singulares, o que não constitui uma 
tarefa simples.

Assim, ainda no ano de 2005, resolvi buscar, no curso de especialização 
em Psicopedagogia Clínica e Institucional, respostas para perguntas que, na 
verdade, eu apenas intuía. E, ao final de dois anos de curso, nada de repostas 
ou certezas. Ao contrário, quanto mais experiência eu adquiria, mais incer-
tezas eu colecionava.

A aprovação no concurso para o quadro de professores efetivos do 
CPII, ao final do ano de 2006, permitiu que o trabalho iniciado tivesse con-
tinuidade e que a minha vida profissional seguisse seu fluxo nesse espaço. 
Os anos se passaram, as experiências se diversificaram, e, assim, aos poucos, 
meus modos de pensar, ser e agir na profissão docente foram ganhando con-
torno. Em 2007, ao iniciar o trabalho como professora de Matemática em 
turmas de quarto e quinto anos do Ensino Fundamental, passei a dedicar 
um tempo maior a essa área do conhecimento e, com o passar do tempo, 
descobri que o fato de eu gostar de Matemática e saber resolver uma gama de 
exercícios e problemas, não era suficiente para que eu me tornasse uma boa 
professora nessa disciplina. Era preciso que, além de dominar os conteúdos, 
eu dispusesse de estratégias de ensino-aprendizagem que de fato pudessem 
contribuir para a melhora do desempenho dos alunos. De imediato, percebi 
que eu estava longe de dar conta dessa demanda.

Como professora, sempre acreditei que meu papel vai além de mostrar 
aos alunos o que ou como se faz. Mais do que memorizar ou repetir os 
conteúdos elencados no currículo, um dos meus objetivos é desenvolver a 
capacidade dos estudantes de arriscar, criar, (re)significar e (re)construir o 
conhecimento que compartilho com eles. Entretanto, no meu repertório de 
técnicas, materiais, conteúdos, ferramentas e tudo mais que faz parte do meu 
modo de ser e agir na profissão docente havia lacunas a serem preenchidas. 
Que situações podem promover uma aprendizagem significativa? Como en-
sinar os alunos a identificar o que sabem e a refletir sobre o próprio conheci-
mento, em busca de novas respostas e, principalmente, de novas perguntas? 
De que forma podemos contribuir com o desenvolvimento da tal autonomia 
tão propagada nos textos acadêmicos aos quais tive acesso?
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A escolha pelo curso de Mestrado Profissional em Práticas de Educação 
Básica do CPII, iniciado em abril de 2013, representou a oportunidade me 
debruçar sobre os saberes inerentes à minha prática profissional, e de esta-
belecer um diálogo com autores que se dedicaram a buscar respostas, ainda 
que provisórias, para as mesmas questões que eu não conseguia responder. 
Algumas delas, inicialmente, eu sequer conseguia identificar. 

O ano letivo de 2014 trouxe outro desafio que veio ampliar ainda mais 
meu leque de inquietações: a função de Coordenadora Pedagógica da disci-
plina de Matemática no Campus Engenho Novo I do Colégio Pedro II. Esse 
novo desafio – coordenar e orientar colegas de profissão, alguns com mais 
experiência que eu – agregava ainda outras novidades: compreender o trabalho 
que acontece nas séries em que ainda eu não havia trabalhado, conhecer um 
pouco a história de vida dos meus pares e observar, direta e indiretamente, um 
número ainda maior de alunos, seus modos de compreender e (re)significar o 
conhecimento que lhes é apresentado e os obstáculos que enfrentam. 

Desde então, as reuniões semanais de planejamento têm constituído um 
espaço de questionamentos e discussões sobre as dificuldades que os alunos 
enfrentam, sobre as estratégias que podemos utilizar para que a aprendi-
zagem ocorra e sobre os materiais e recursos dispomos para atingir nossos 
objetivos, entre outros aspectos relacionadas ao cotidiano escolar. Dentre as 
questões apresentadas pelos colegas, uma delas se destacou, tanto pela quan-
tidade de vezes que a discutimos, quanto pelas dificuldades que eu mesma 
sempre encontrei em trabalhá-la em sala de aula: a resolução de problemas. 

O caminho que cada aluno percorre desde a leitura e a interpretação do 
enunciado do problema até a solução – passando pelo levantamento de hipóteses 
e pela escolha das estratégias que serão utilizadas – nem sempre é percorrido sem 
angústias e questionamentos tanto por parte dos alunos, quanto dos professores. 
Se, de um lado, os alunos se desesperam: “Não entendi o que é pra fazer...” ou 
ainda: “É pra responder com as minhas palavras? ”, do outro, nós professores, 
dizemos: “Leia novamente, já expliquei diversas vezes!”.

Essas inquietações me fizeram perceber que lidar com situações que se 
mostram mais complexas que aquelas com as quais nos habituamos a en-
frentar constitui um grande desafio não só na Matemática, como também em 
outras áreas do conhecimento. Foi, então, que descobri que, como os alunos, 
eu também estava diante de um problema a resolver: elaborar um produto 
educacional que respondesse, de alguma forma, minhas inquietações.
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Iluminando a Prática Docente: a escolha do referencial teórico

Certamente, muito já se discutiu e se produziu no campo de pesquisa 
em torno do tema resolução de problemas. No campo da Matemática, esse 
é um dos assuntos mais relevantes. Desenvolver conceitos, princípios e do-
minar técnicas e algoritmos também são aspectos importantes, mas, o que 
atribui significado ao ensino e aprendizagem de tais conteúdos é saber como, 
quando e por que aplicá-los à solução de situações-problema, construindo, 
dessa forma, o modo de pensar matemático dos alunos. Refletir sobre a 
resolução de problemas é pensar sobre o próprio homem em seus vários 
contextos cotidianos, uma vez que é nesses espaços que construímos novos 
conhecimentos e ampliamos as possibilidades de resolver problemas cada 
vez mais complexos.

Ensinar a resolver problemas não é uma tarefa simples, uma vez que não 
constitui um mecanismo direto de ensino, mas compreende uma variedade 
de processos de pensamento que precisam ser construídos, ensinados, expe-
rimentados. A falta de conhecimento, o comodismo e a escassez de recursos 
dos quais o professor dispõe, são alguns dos fatores que colaboram para 
essa dificuldade. Por isso, é preciso apresentar aos alunos estratégias que os 
ajudem a desenvolver a habilidade de resolver problemas e utilizar, de modo 
eficaz e inteligente, os recursos e informações disponíveis na resolução de 
situações-problema de diversas naturezas, dentro ou fora das salas de aula 
(DANTE, 1998, 2005).

Dentre as leituras que fiz, encontrei nos trabalhos de Polya (1995), 
Sternberg (2000), Echeverría e Pozo (1998), Dante (1998; 2010), Onuchic; 
Allevato (1999, 2004, 2009), Van de Walle (2009), Smole e Diniz (2001) 
e Chi e Glaser (1992) o respaldo teórico para dialogar com as práticas que 
vinha realizando. Encontrei também a possibilidade de refletir sobre as 
minhas concepções de ensino e aprendizagem, sobretudo no que diz respeito 
à resolução de problemas, sobre o meu papel enquanto professora e sobre 
outras questões adjacentes à prática pedagógica: metodologia utilizada; or-
ganização da sala de aula; produção, seleção e organização dos materiais e 
conteúdos; avaliação, entre outros. 

Foram os trabalhos de Polya os primeiros a definir a solução de pro-
blemas como um processo organizado que se baseia em quatro etapas 
– compreensão do problema, planejamento, execução do plano e análise 
do processo – e a propor uma metodologia de trabalho que viabilizasse a 
execução de tais tarefas. Nessa perspectiva, as pesquisas e os estudos que 
o sucederam apresentaram reflexões e contribuições tecidas sob a égide de 
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suas considerações. O Quadro 1 apresenta um comparativo das etapas de 
resolução de problemas propostas por Polya (1995), Onuchic e Allevato 
(2009) e Van De Walle (2009).

Quadro 1: Comparativo das etapas de resolução de 
problemas propostas por alguns autores

POLYA (1995) ONUCHIC; 
ALLEVATO (2009) VAN DE WALLE (2009)

Preparação do problema: 
O problema é escolhido, 
levando-se em conta o 
nível de dificuldade, os 
conhecimentos prévios que 
o grupo possui, o conceito 
que se pretende abordar.

Antes: As situações 
são analisadas e 
planejadas, considerando 
o potencial desafiador 
e o grau de dificuldade 
de cada uma delas.

Compreensão do problema:
A leitura do problema é realizada, 
visando à compreensão do 
enunciado. As tabelas, gráficos 
e/ou infográficos devem ser 
decodificados, tornando claros 
os dados apresentados. É nessa 
etapa que também deve ficar 
claro o objetivo a ser alcançado 
(a pergunta do problema).

Leitura individual: 
Cada aluno realiza a 
leitura do problema.

Durante: Os alunos, 
em duplas ou grupos, 
trocam ideias, selecionam 
estratégias, argumentam, 
negociam. Em seguida, 
registram as possíveis 
soluções e as estratégias que 
utilizaram para alcançá-las.

Estabelecimento de um plano: 
As estratégias de resolução do 
problema são escolhidas. Um 
bom recurso, nessa etapa, é 
apresentar problemas análogos, 
de fácil compreensão para os 
alunos, a fim de que os mesmos 
estabeleçam correlações e, assim, 
escolham as estratégias que podem 
levar à solução do problema.

Leitura em conjunto: 
Após a leitura individual, 
os alunos, em duplas ou 
grupos, realizam a leitura. 
As dúvidas relacionadas 
ao vocabulário, ou 
à compreensão de 
esquemas, gráficos e/
ou tabelas, devem 
ser esclarecidas 
nesse momento.

Execução do plano: Nessa etapa, 
o plano estabelecido é colocado em 
prática. Aos alunos, cabe a tarefa 
de observar se o plano delineado 
está sendo, de fato, executado.

Resolução do problema: 
Nesse momento, as 
estratégias de resolução 
são escolhidas e aplicadas 
na resolução do problema.
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POLYA (1995) ONUCHIC; 
ALLEVATO (2009) VAN DE WALLE (2009)

Retrospecto: É o momento de 
rever todo o processo: fazer 
novamente uma leitura atenta 
do enunciado; verificar se as 
estratégias escolhidas foram 
adequadas e, posteriormente, 
aplicadas corretamente; verificar 
se as estratégias adotadas 
levaram a uma resposta 
coerente à questão apresentada 
e aos dados fornecidos.

Registro das soluções na 
lousa: Após solucionarem 
o problema, os alunos 
registram, na lousa, as 
estratégias utilizadas e as 
respostas encontradas.

Depois: Com a mediação 
do professor, as soluções 
encontradas são 
discutidas, até que se 
alcance um consenso.

Plenária: Os caminhos 
escolhidos e as soluções 
encontradas são discutidos 
entre os alunos, com a 
mediação do professor.
Análise dos resultados: 
Nesse ponto, as 
dificuldades encontradas 
são explicitadas.
Busca de um consenso: 
Após a plenária, uma 
ou mais estratégias são 
escolhidas, assim como 
as possíveis soluções.
Formalização do 
conteúdo: O registro 
formal, através de 
linguagem matemática, 
é realizado de maneira 
organizada, e o conteúdo 
é, assim, formalizado.

Fonte: elaborado pela autora.

O diálogo que estabeleci com as leituras que fiz nesse período me trouxe 
a percepção de que, embora o trabalho com resolução de problemas que eu 
vinha realizando em sala de aula se aproximasse da metodologia apresentada 
por esses autores – o que me fazia crer que eu estava em um caminho ade-
quado e que era necessário continuar a trilhá-lo – era preciso que os alunos se 
apropriassem dessas etapas e desenvolvessem estratégias que os auxiliassem 
a monitorar o próprio processo de aprendizagem. Desse modo, minha busca 
continuou e, nesse processo, encontrei nas leituras sobre metacognição e au-
torregulação da aprendizagem referenciais teóricos que poderiam contribuir 
para que o trabalho até então desenvolvido desse um salto qualitativo.

A metacognição é um conceito cunhado por Flavell, na área da psicologia 
cognitiva. Enquanto a cognição refere-se ao conhecimento e à capacidade de 
conhecer, a metacognição define-se pelo conhecimento que o sujeito possui 
de seu próprio conhecimento (FIGUEIRA, 2003, apud JUSTO, 2012). A 
autorregulação, enquanto estratégia metacognitiva, é um processo gradual, 
consciente e intencional, marcado pela capacidade dos sujeitos de planejar 

continuação
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e gerenciar o processo de construção de seu conhecimento. Esse processo 
começa de fora para dentro e, através dele, “a pessoa adquire a capacidade 
para reproduzir, cada vez com mais autonomia, as condutas observadas em 
um modelo” (PORTILHO, 2011, p. 119). Desse modo, quando o professor 
ensina o aluno a autorregular sua aprendizagem está, em outras palavras, 
ensinando-o a aprender. No trabalho com a resolução de problemas, ensinar 
o aluno a autorregular a aprendizagem pressupõe ensiná-lo a planejar, con-
trolar e supervisionar suas ações e estratégias, avaliando o processo durante 
e após a resolução (JUSTO, 2012). 

Um aspecto muito importante a ser esclarecido é que ao propor o de-
senvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem, a intenção 
é criar mecanismos para que o aluno tome consciência do próprio processo 
de aprendizagem, o que inclui: reconhecer as dificuldades encontradas e os 
avanços obtidos; aprender a organizar o material e os horários de estudo; 
estabelecer metas e eleger estratégias para alcançá-las; avaliar-se a todo o 
momento, a partir da retrospectiva do trabalho realizado; entre outras ati-
tudes. Essa tomada de consciência, no entanto, não exclui a figura do pro-
fessor no processo de ensino-aprendizagem, muito pelo contrário, pois é ele 
que medeia a seleção de estratégias que auxiliarão os alunos a desenvolver 
as habilidades e competências que o processo de autorregulação mobiliza. 
Nessa perspectiva, ensinar e aprender são ações que se desenvolvem conjun-
tamente com o objetivo de construir a autonomia do aluno. 

O papel do professor no desenvolvimento da aprendizagem significativa 
passa também por estimular o espírito questionador e fazer com que seus 
alunos pensem e exponham suas ideias, pois é através dessa comunicação 
que os conceitos, informações e representações são compartilhados entre os 
sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Ao propor que os alunos 
socializem suas ideias e conhecimentos, o professor está possibilitando a 
construção de novos significados em relação aos conhecimentos prévios e às 
situações anteriormente experimentadas. 

Maria Não Vai Mais à Feira: construindo um caderno de 
atividades relacionadas à resolução de problemas

O caderno de atividades, parte da minha dissertação de mestrado, é 
fruto de uma década de reflexões, de trabalho, de erros e acertos, e – por 
que não dizer? – de pesquisas. As atividades propostas, relacionadas à reso-
lução de situações-problema, constituem uma amostra do material didático-
-pedagógico que venho elaborando, ao longo de minha trajetória docente, 
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na tentativa de desenvolver um trabalho interdisciplinar na disciplina de 
Matemática, através da resolução de problemas na perspectiva metodológica 
de ensino, como sugerem Smole e Diniz (2001). A resolução de problemas 
pode ser compreendida como

[...] um modo de organizar o ensino o qual envolve mais que aspectos 
puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é en-
sinar e, consequentemente, do que significa aprender: daí a escolha 
do termo “perspectiva”, cujo significado “uma certa forma de ver” ou 
“um certo ponto de vista” corresponde a ampliar a conceituação da 
Resolução de Problemas como simples metodologia ou conjunto de 
orientações didáticas (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 89).

Elaboradas para atender aos alunos do quarto e quinto anos do Ensino 
Fundamental do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo I, as tarefas que 
compõem o caderno de atividades intitulado “Maria não vai mais à feira: 
Resolução de Problemas e Estratégias de Autorregulação da Aprendizagem 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” corroboram com os princípios 
estabelecidos no projeto político pedagógico dessa instituição e vão ao en-
contro das práticas desenvolvidas nesse espaço. 

A iniciativa de reunir algumas atividades criadas por mim, fundamentá-
-las e difundi-las, teve o propósito de contribuir com a prática de outros profes-
sores que compartilham das mesmas angústias e anseios que eu. Observadas 
as singularidades, o material pode ser usado, modificado, adaptado, enfim, 
recriado para servir de suporte em outras realidades e contextos. 

É importante destacar que o trabalho pedagógico sugerido não se resume 
à simples aplicação das atividades do caderno e que o papel do professor tem 
fundamental importância na metodologia de trabalho proposta. A escolha 
das situações que serão trabalhadas, a organização dos alunos em duplas, 
trios ou grupos maiores, as inferências do professor ao longo do processo 
de resolução dos problemas, entre outros aspectos, irão interferir, direta ou 
indiretamente, nos resultados obtidos. Nesse sentido, as atividades compar-
tilhadas constituem um suporte para a organização e registro do desenvolvi-
mento e sistematização do conhecimento construído em sala de aula.

Um dos aspectos que motivaram a elaboração do referido produto 
educacional foi a necessidade de produzir um material didático que aten-
desse às características do trabalho realizado na disciplina de Matemática 
no Primeiro Segmento do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II que, 
seguindo as diretrizes dos PCN’s, se propõe a desenvolver algumas habi-
lidades e competências fundamentais, tais como: fazer cálculos e resolver 
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problemas; analisar, sintetizar e interpretar fatos e situações; compreender 
seu entorno social e agir sobre ele. Tal meta não é possível ser alcançada 
através da simples mecanização e repetição de fórmulas e procedimentos. É 
preciso criar estratégias para que os alunos sejam capazes de criticar, criar, 
construir, arriscar, acertar e errar. Nessa perspectiva, a Matemática deixa 
de ser uma disciplina estática, isolada das demais, para fazer parte do rol 
de conhecimentos necessários ao cidadão. Ler uma notícia de jornal, por 
exemplo, mobiliza saberes relacionados não somente à Língua Portuguesa, 
mas também a outras áreas do conhecimento48. Ao ler, interpretar e compre-
ender uma notícia sobre o aumento do número de casos de dengue no estado 
do Rio de Janeiro, por exemplo, o aluno está acessando alguns conheci-
mentos de Ciências, Matemática e Geografia, embora, na maioria das vezes, 
nem se dê conta disso.

Outro aspecto relevante refere-se à seleção e organização dos conteúdos 
nos livros didáticos que, em sua maioria, são estruturados de forma hierár-
quica, fragmentada e linear. Os de Matemática, por exemplo, com frequ-
ência, iniciam-se pelas discussões em torno da função social do número, em 
seguida, apresentam-se os princípios do sistema de numeração decimal e as 
quatro operações. Logo após, são listados alguns problemas que podem ser 
resolvidos através da aplicação do algoritmo que foi anteriormente ensinado, 
e, assim por diante. Não estou aqui querendo emitir nenhum julgamento 
sobre a organização dos livros didáticos, mesmo porque, considero que esses 
podem constituir um excelente material de apoio ao trabalho do professor, 
se bem utilizados. Mas, minha experiência tem mostrado que para resolver 
problemas de qualquer natureza, costumamos mobilizar vários e, por vezes, 
distintos, conhecimentos, técnicas e estratégias que interagem entre si e se 
complementam e essas questões nem sempre se mostram evidentes nas pro-
postas apresentadas pelos livros didáticos que dispomos.

Finalmente, a elaboração do produto também foi motivada pelas inquie-
tações oriundas do desinteresse dos alunos em participar das aulas. Olhares 
vagos, brincadeiras fora de contexto e falas esvaziadas de sentido me cau-
savam estranhamento. Muitas vezes, ao serem indagados sobre o que não 
entenderam acerca de determinada questão, os alunos resumiam suas res-
postas a um lacônico: “Nada! ”. O que significaria não compreender nada? 
Era preciso ir além daquilo que eu estava habituada a fazer.

48 De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/cpii/legislação.
html>. Acesso em: 22 mar. 2015.
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As Etapas do Processo de Pesquisa

A pesquisa sobre o produto educacional desenvolvido no curso de mes-
trado foi delineada a partir da utilização de dois tipos de fontes de evidência: 
a primeira foi composta de um levantamento bibliográfico realizado em 
documentos e referências bibliográficas provenientes de livros, artigos, tra-
balhos acadêmicos publicados e anais de eventos. A segunda foi resultante de 
informações de 14 professores, que atuavam ou já tinham atuado no ensino 
da Matemática no âmbito da Educação Básica. Esses docentes participaram 
do processo de validação do caderno de atividades através do preenchimento 
de um questionário no qual expuseram sua avaliação a respeito do grau de 
aplicabilidade do material.

O processo de pesquisa foi levado a efeito em quatro etapas. A primeira, 
denominada caracterização e análise do cenário, foi composta de revisão 
bibliográfica em fontes diversificadas, buscando coerência e atualização 
sobre os temas e conceitos envolvidos. A segunda etapa foi a construção 
do caderno de atividades. Nessa, buscou-se selecionar, adaptar e elaborar 
situações-problema, bem como classificá-las conforme o tipo de problema 
e o tipo de estratégias utilizadas para a solução. As situações foram apre-
sentadas, descritas e analisadas, com vistas ao esclarecimento e orientação 
dos potenciais usuários (docentes e discentes) para o desenvolvimento de 
estratégias de autorregulação da aprendizagem.

A busca, a seleção e a elaboração das atividades foram feitas com base 
em critérios previamente definidos, observando: a adequação aos conteúdos 
relacionados e ao público-alvo; o nível de dificuldade das atividades; a 
clareza da proposta; e as possibilidades de, através da metodologia de re-
solução de problemas, desenvolver estratégias de autorregulação da apren-
dizagem. O Quadro 2 apresenta os critérios que definiram a elaboração e, 
posteriormente, a validação do material em questão.
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Quadro 2: critérios de validação, categorias de 
análise e itens do formulário de avaliação

Critérios de 
Validação

Categorias de 
Análise

Itens do formulário preenchido 
pelos professores avaliadores

Aparência

Imagens, 
informações e temas

As imagens, informações e temas propostos 
no material apresentam potencial para 
promover o interesse dos alunos?

Redação, estilo e 
diagramação do texto

A redação é clara e direta?
O estilo e a diagramação do 
texto são adequados?

Aparência e 
Conteúdo

Organização 
do Material

A organização é adequada à 
proposta apresentada?

Conteúdo

Informações 
apresentadas

As informações apresentadas são 
suficientes para que o professor entenda o 
que é proposto e como deve ser utilizado?
As explicações apresentadas são suficientes 
para que o aluno, com a orientação do 
professor, entenda o que é proposto?

Referencial teórico O referencial teórico explicitado é 
adequado ao conteúdo da proposta?

Exercícios e 
problemas

Os exercícios e problemas apresentados 
são coerentes com os conteúdos e 
conceitos que se deseja desenvolver 
ao longo do caderno de atividades?
Os problemas apresentados 
possibilitam estabelecer relações 
com situações cotidianas?
É possível levantar novos questionamentos 
a partir das situações apresentadas?
O material contempla conteúdos presentes 
no currículo de Matemática das séries 
iniciais do Ensino Fundamental?
O material apresentado focaliza 
adequadamente a temática 
resolução de problemas?
As situações-problema apresentadas e a 
maneira como o material foi organizado 
tem o potencial de, sob a mediação do 
professor, desenvolver estratégias de 
autorregulação da aprendizagem?
O material apresentado fornece elementos 
para análise de situações didáticas sob 
o ponto de vista interdisciplinar?

Fonte: elaborado pela autora, com base em Guimarães e Giordan (2011).
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A terceira etapa foi a validação, por pares, do material apresentado. De 
acordo com Viana (1978 apud MARTINS, 2006) a experiência de pesquisa-
dores que se dedicam a medir materiais relativos à educação favorece o estabe-
lecimento de critérios que orientam a construção de instrumentos de avaliação 
e validação. Ainda de acordo com esse autor, tais critérios não pretendem obter 
somente dados quantitativos, mas, viabilizar a análise de situações relativas 
à aprendizagem. As respostas obtidas não se configuraram como dados pu-
ramente estatísticos, mas constituíram parâmetros úteis para a organização e 
interpretação dos dados e também para a reorganização do material. 

Por fim, a quarta e última etapa consistiu na leitura e interpretação dos 
dados obtidos e na reorganização do material a partir das inferências reali-
zadas pelos professores avaliadores. O delineamento do processo de inter-
pretação e análise dos resultados foi feito com base na técnica de análise de 
conteúdo de Bardin (1977), para as questões abertas, e através de estatística 
descritiva, para as questões fechadas. Para organização e registro dos resul-
tados foi utilizado o software SurveyMonkey49. Para a análise estatística, 
contou-se com o apoio do programa Bioestat (versão 5.3)50. 

“O início, o fim, o meio”: tecendo algumas considerações 
com base nos resultados da pesquisa

O início do processo investigativo foi marcado pelo resgate de minhas 
próprias vivências. Muitos foram os momentos em que as questões rela-
cionadas à minha prática docente me remetiam às situações da minha vida 
pessoal. Contar a mim mesma a minha própria história foi uma experiência 
que me permitiu dar sentido àquilo que fui e sou. 

Quando iniciamos uma pesquisa, temos apenas uma vaga intuição daquilo 
que buscamos. Como alguém que deseja preencher uma página em branco, eu 
não sabia ao certo o que buscava. Dentre as muitas incertezas que me acompa-
nhavam durante os anos de experiência docente, algumas me causavam maior 
expectativa: Que situações podem promover uma aprendizagem significativa? 
Como ensinar os alunos a conhecer e refletir sobre o próprio conhecimento, 
em busca de novas respostas e, principalmente, de novas perguntas?

Os diálogos estabelecidos com os alunos, e também com outros colegas, 
já apontavam indícios de que essas inquietações não eram somente minhas: 
“Odeio Matemática, não consigo entender nada...” – dizia um aluno. “Isso é 
muito difícil” – afirmava o outro. Nas conversas com os demais professores, 

49 Versão básica gratuita, disponível em: <www.surveymonkey.com>.
50 Versão completa gratuita, disponível em: <www.mamiraua.org.br>.
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as mesmas questões emergiam sob outro ponto de vista: “Não sei mais o que 
fazer, eles não aprendem...” – diziam alguns colegas. “Está cada dia mais 
difícil!” – acrescentava alguém entre um gole e outro de café. 

Diante de tais relatos, emergiu-se a primeira – e, talvez, única – certeza: 
é preciso que nós, professores, reconheçamos o que é necessário modificar 
em nossas práticas. Durante algum tempo eu vinha tentando, ainda que in-
tuitivamente, ampliar minhas concepções sobre os significados das ações 
de ensinar e aprender. Enquanto pretendia ensinar Matemática, buscava 
conhecer a realidade dos alunos e aprender a lidar com suas dificuldades, 
desejos, interesses e necessidades.

A partir dessas demandas, teve início a minha tímida produção de ma-
teriais didáticos. Não que eu não dispusesse de outros recursos, como, por 
exemplo, o livro didático. Mas, se o objetivo era modificar a atitude dos 
alunos frente à aprendizagem, seria necessário afetá-los. Assim, a partir das 
situações – em sua maioria, reais – que despertavam o interesse e a curio-
sidade dos alunos, nos aventurávamos no exercício da problematização. 

Inicialmente, houve algum estranhamento. Afinal, às vezes, nem pa-
recia que estávamos numa aula de Matemática, já que tratávamos de coisas 
que aparentemente não tinham nada a ver com a disciplina. Futebol? Falta 
d’água? O jogo de bingo que acabamos de “brincar”? Dengue? Cinema? 
Não, não é Matemática. Entretanto, aos poucos, fomos – eu e os alunos – 
elaborando novas possibilidades de ensinar e aprender Matemática e – por 
que não? – de lidar com as situações cotidianas. 

Também havia em mim a necessidade e o desejo de compartilhar meus 
anseios e descobertas com outros professores que também se afligiam com 
as questões. Havia, entre nós, a preocupação comum de elencar e selecionar 
estratégias que auxiliassem os alunos não somente a resolver os problemas 
propostos, mas a perceber as ações envolvidas no processo de resolução 
desses problemas e a desempenhá-las e realizá-las com maior êxito. Foi a 
partir dessas questões que se delineou o principal objetivo da minha pes-
quisa: Construir e validar um caderno de atividades didáticas com o foco 
no desenvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem apli-
cadas à resolução de problemas, no contexto do ensino da Matemática, no 
segundo ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A resolução de problemas mobiliza uma série de processos cognitivos, 
uma vez que requer reflexão, descoberta de caminhos, análise dos proce-
dimentos efetivados, releitura e análise dos resultados encontrados, entre 
outras ações. Entretanto, embora apresentar aos alunos uma vasta lista de 
problemas seja uma prática habitual, sobretudo no âmbito do ensino da 
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Matemática, boa parte dos professores ignora ou mesmo desconhece a ne-
cessidade de ensinar estratégias que, de fato, possam auxiliá-los a resolver os 
problemas que lhes são apresentados, dentro e fora da escola.

Apoiados em práticas historicamente edificadas, como a memorização, a re-
petição e a algoritmização do pensamento matemático, nós, professores, muitas 
vezes ficamos de “mãos atadas” diante das dificuldades que nossos alunos en-
frentam. Dificuldades essas geradas, principalmente, pela ausência de diálogo 
entre as situações cotidianas e o que se ensina e aprende nas salas de aula. 

Os estudos de Polya (1995) – marco teórico sobre a resolução de pro-
blemas enquanto processo cognitivo –, bem como a trajetória do campo de 
pesquisa que se ergueu em torno desse tema, constituem o ponto de partida 
para a compreensão de propostas metodológicas mais recentes, como, por 
exemplo, as apresentadas por Onuchic; Allevato (1999, 2004, 2009), Van de 
Walle (2009) e Smole e Diniz (2001). 

A resolução de problemas numa perspectiva metodológica de ensino 
vai ao encontro das demandas apresentadas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) e também das expectativas constantes nas avaliações em 
larga escala, cujo objetivo principal é contribuir para a melhoria da qualidade 
do ensino. Os PCN’s apontam para a necessidade e a relevância da resolução 
de problemas, enquanto metodologia de ensino, para a aquisição de estratégias 
de aprendizagem e para o desenvolvimento de habilidades de pensamento 
(BRASIL, 1997). De acordo com este documento, um dos objetivos do ensino 
de Matemática é fazer com que os alunos se apropriem do conhecimento 
construído nessa disciplina, transformando-o numa ferramenta que o auxilie a 
compreender a realidade que o cerca, questioná-la e transformá-la. 

O ensino da Matemática, através da resolução de problemas, possibilita 
diferentes abordagens dos conteúdos que se pretende ensinar, permitindo uma 
melhor compreensão dos mesmos. Através dessa metodologia, o aluno aprende a 
pensar matematicamente, a enfrentar novos desafios, a criar e desenvolver estra-
tégias de resolução e a construir habilidades e competências mais significativas. 

A autorregulação de aprendizagem constitui uma estratégia metacog-
nitiva que tem o potencial de auxiliar os alunos a compreender e a regular o 
processo de resolução de problemas e, consequentemente, de torná-los mais 
competentes no desempenho dessa tarefa. Ademais, alunos que se tornam ca-
pazes de compreender e gerenciar esse processo, provavelmente são capazes 
de atribuir sentido à sua aprendizagem, a desenvolver novas habilidades e 
estratégias e a problematizar o mundo que os cerca. Esses pressupostos ba-
lizaram todo o processo de pesquisa, desde a escolha do referencial teórico 
e metodológico até a construção e validação, por pares, do caderno de ativi-
dades relacionadas à resolução de problemas. 
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As considerações tecidas pelos professores que participaram da pes-
quisa apontaram que o referido material tem o potencial de desenvolver 
aquilo a que se propõe, ou seja, desenvolver estratégias de autorregulação 
da aprendizagem aplicadas à resolução de problemas, no âmbito do ensino 
da Matemática. A aparência e o conteúdo – imagens, textos, organização 
e diagramação – também foram consideradas consonantes com a proposta 
apresentada, com a realidade dos alunos e com o referencial teórico eleito. 

A formação docente foi um tema recorrente entre as observações feitas 
pelos professores avaliadores. A necessidade do domínio dos conteúdos que 
compõem o currículo da disciplina de Matemática, bem como a utilização 
de uma metodologia de ensino apropriada às demandas apresentadas, foram 
fatores apontados para que a utilização de estratégias de autorregulação da 
aprendizagem aplicadas à resolução de problemas, de fato, colaborem com 
o desempenho dos alunos, seja através da utilização do caderno avaliado ou 
de quaisquer outros materiais didáticos. 

Os pressupostos elencados sugerem que, para além de atender à dua-
lidade ensinar e aprender, o professor é o responsável por gerir o ambiente 
da sala de aula e organizar aspectos a ele relacionados: a escolha e prepa-
ração das situações a serem solucionadas, de acordo com os objetivos que se 
pretende atingir; a configuração do espaço físico em função da organização 
dos alunos em duplas, trios ou grupos maiores; e a mediação do processo de 
aprendizagem, equilibrando momentos de observação, de desafio, de inves-
tigação, e outros de sistematização de conteúdos. A intervenção do professor 
é fundamental para favorecer a compreensão das situações-problema que 
foram propostas, para incentivar a busca das soluções, para fomentar as dis-
cussões e questionamentos que possam surgir durante e após o processo de 
resolução do(s) problema(s) apresentado(s) e para estabelecer relações com 
os conceitos que se pretende construir.

Portanto, cabe a nós, professores, em diálogo com nossos pares, pla-
nejarmos a sala de aula, de modo a propiciar a nossos alunos situações que 
promovam a constante reflexão sobre o seu próprio processo de aprendi-
zagem e sobre os desafios enfrentados dentro e fora das salas de aula. Mas, 
para que isso seja possível, é preciso que repensemos nossas práticas, o que, 
em outras palavras, significa abrir mão de algumas convicções e reconstruir 
nossas representações sobre ensino, aprendizagem e, principalmente, sobre 
o que é e como é ser professor. É esse exercício de autoconsciência, que vai 
e vem, avança e recua, que tem o poder de transformar nossas angústias em 
novos questionamentos e possibilidades. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA 
MEDIADA PELOS ESTUDOS TEÓRICOS:  

a experiência de criação de um 
produto educacional e o processo de 
formação do professor pesquisador

Marcelle Resende Moreira

Entre tantas frases célebres de Paulo Freire, um trecho publicado no livro 
A Educação na Cidade tem aparecido com frequência em artigos acadêmicos 
que tratam do processo de formação de professores: “ninguém começa a ser 
educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. Ninguém nasce educador 
ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, 
como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática” 
(FREIRE, 1991, p. 58). Em relação à formação do professor pesquisador 
(ESTEBAN; ZACCUR, 2002), penso que esse processo se dá de forma seme-
lhante: ninguém começa a ser professor pesquisador no dia seguinte à defesa 
de uma dissertação de Mestrado. Nenhum professor está marcado para fazer 
pesquisa enquanto a alguns caberia colocar em prática as pesquisas realizadas 
na Academia. A gente se forma professor pesquisador, permanentemente, na 
prática e na reflexão teoricamente orientada sobre a prática.

Na paráfrase acima, a presença da expressão “teoricamente orientada” 
justifica-se pela necessidade de diferenciar o professor reflexivo do pro-
fessor pesquisador. De acordo com Lüdke (2001a, p. 31) “nem todo pro-
fessor, por ser reflexivo, é também pesquisador, embora a recíproca seja, por 
força, verdadeira”. A reflexão representa o compromisso com a busca por 
explicações ou soluções que vão além do caráter mais simplista das nossas 
primeiras impressões sobre um fenômeno ou problema. Para a autora, a 
teoria se apresenta como uma importante aliada do professor pesquisador na 
tentativa de compreender e buscar soluções para as questões que se colocam 
na sua prática docente. Ainda em relação à paráfrase, outro trecho precisa 
ser destacado: “a gente se forma professor pesquisador [...] na prática”. O 
termo prática, nesse contexto, refere-se não apenas à prática docente, mas, 
sobretudo, às práticas de pesquisa. É durante o próprio processo de pesquisa 
que o pesquisador (e também professor) se forma.
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Meu objetivo, com este capítulo, é apresentar um produto educacional 
elaborado no contexto de um curso de Mestrado Profissional (MP) na área do 
Ensino e refletir sobre a relevância do processo da pesquisa – que envolveu a 
criação e a validação do material – para a minha formação como professora 
pesquisadora e para a formação dos demais docentes e profissionais envol-
vidos no estudo. 

Ao ingressar, em 2014, no curso de Mestrado Profissional em Práticas 
de Educação Básica no Colégio Pedro II, eu não me via como pesquisadora, 
mesmo já tendo participado por um tempo de encontros de um grupo de pes-
quisa dentro da Universidade. Em vez disso, eu me via como uma professora 
que identificava em minha prática docente questões que precisavam ser com-
preendidas e problemas que precisavam ser enfrentados e que, comprometida 
com a minha atividade profissional, estava disposta a investigar essas questões 
e a pensar em possíveis soluções para os problemas que se apresentavam. 

Em geral, quando nos lançamos a um desafio, especialmente se esse for 
relacionado à busca por resolução de um ou mais problemas, imergimos em 
um processo que envolve estabelecimento de objetivos, planejamento, ação 
estratégica e autoavaliação. O percurso da pesquisa que desenvolvi ao longo 
do curso de MP pode ser considerado um processo autorregulatório. De 
acordo com Veiga Simão e Frison (2013), a autorregulação é compreendida 
como um processo ativo e intencional no qual os sujeitos estabelecem obje-
tivos e utilizam estratégias para regular e monitorar suas ações e sentimentos, 
de modo que esses passem a colaborar para o alcance das metas estabelecidas. 
As ações de planejar, colocar o plano em prática (acompanhando seu anda-
mento) e avaliar constantemente cada etapa de ação compõem as fases do 
processo autorregulatório (ZIMMERMAN, 2000, 2001; ROSÁRIO; NÚÑEZ; 
GONZÁLEZ-PIENDA, 2007) e, por isso, para compreender o percurso da 
pesquisa, lanço luz a cada uma dessas etapas que vivenciei até chegar ao 
produto educacional, que materializa e sistematiza os saberes que produzi ao 
longo da minha formação docente, com o auxílio dos meus pares.

O Planejamento da Pesquisa: a identificação e compreensão do 
problema (à luz das teorias), o estabelecimento dos objetivos, 
o desenho do produto e a escolha do caminho metodológico

As pesquisas no contexto do MP, especificamente na área das práticas 
educativas, são, em geral, motivadas pela necessidade, anteriormente men-
cionada, de compreender as questões que interferem no cotidiano docente e 
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de pensar em estratégias viáveis para o enfrentamento dos problemas, que 
são muitos no espaço escolar. Um desses problemas diz respeito ao baixo 
desempenho acadêmico de estudantes das classes periféricas. 

Assistimos, nas últimas décadas, a um aumento considerável do número 
de matrículas em todos os níveis de ensino, reflexo de projetos políticos que 
visavam à universalização do acesso à escola (GOMES; BORUCHOVITCH, 
2011). Observamos, em especial, o grande volume de ingresso de alunos 
oriundos das camadas populares. A escola, no entanto, não tem dado conta 
de atender às demandas desse grupo, tendo em vista as inúmeras situações 
de fracasso e exclusão vivenciadas por esses alunos que, além de terem que 
lidar com essa realidade são, muitas vezes, culpabilizados pelo insucesso 
(DOTTI, 1992). Se, por um lado, houve avanços em direção à universali-
zação do acesso, por outro, são necessários investimentos na melhoria das 
condições de permanência dos alunos. Para Gomes e Boruchovitch (2011), 
mesmo que, em termos quantitativos, tenha havido democratização do 
acesso, “o fracasso escolar continuava presente na educação brasileira, assu-
mindo [...] a forma mais sutil de escolarização sem aprendizagem” (p. 291). 

Filha de professores e moradora da Baixada Fluminense – região do 
estado do Rio de Janeiro (RJ) que abriga uma população de baixa renda – 
sempre sonhei em seguir a carreira docente, acreditando que a instituição es-
colar pode ter grande influência na vida do indivíduo. Apesar de reconhecer 
que o nível de escolaridade dos pais, especialmente o da mãe, é apontado em 
diversos estudos como uma variável de grande importância para a ampliação 
das perspectivas de longevidade e de sucesso escolar (DETRY; CARDOSO, 
1996; MENEZES-FILHO, 2007; SAAVEDRA, 2004), percebia que o am-
biente e as práticas escolares poderiam ser também importantes mediadores 
dessas conquistas. Cursei meu Ensino Fundamental e Médio numa escola 
pública federal reconhecida por sua excelência – o Colégio Pedro II, onde 
trabalho atualmente – e considero essa instituição como uma grande influen-
ciadora das minhas conquistas pessoais. 

Os estudantes que apresentam sucesso e longevidade escolar não são, 
necessariamente, aqueles que têm maior aptidão ou domínio dos saberes dis-
ciplinares, mas são aqueles que desenvolveram processos autorregulatórios 
de forma mais eficiente, tiveram sua autonomia mais estimulada e parti-
cipam mais ativamente do seu próprio processo de aprendizagem, apresen-
tando um leque alargado de competências (AFONSO, 2005; STERNBERG, 
2000). Se a origem do fracasso escolar não se encontra apenas nos aspectos 
cognitivos do aluno, a escola pode, como caminho alternativo, investir no 
desenvolvimento da metacognição, abrindo espaço para atividades que es-
timulem a reflexão e o desenvolvimento dos processos mentais envolvidos 
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na apropriação dos conhecimentos e na aprendizagem como um todo. De 
um modo geral, a metacognição pode ser definida como a reflexão sobre a 
própria cognição ou a capacidade de monitorar e autorregular os processos 
cognitivos (JOU; SPERB, 2006).

Os estudos referentes à metacognição e à autorregulação da aprendi-
zagem, que encontram suas bases na Teoria Social Cognitiva (TSC) desen-
volvida por Albert Bandura, podem contribuir para uma compreensão do 
desempenho escolar dos estudantes para além dos fatores socioeconômicos 
(AZZI et al., 2014), já que compreende que o funcionamento humano é in-
fluenciado pela interação constante e recíproca dos fatores pessoais e am-
bientais (BANDURA, 1986; 1997).

Além de encontrar na TSC uma base teórica para compreender os 
múltiplos fatores que interferem reciprocamente na aprendizagem, fui esbo-
çando, ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, caminhos que 
eu considerava viáveis para o enfrentamento do fracasso escolar. Esses ca-
minhos, ao meu ver, passavam também pelo investimento no trabalho de me-
lhoria da compreensão leitora dos alunos e por uma atenção especial às fases 
de transição entre o primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental.

Antes mesmo do ingresso no MP, por ter ministrado, por mais de 
dez anos, a disciplina de Língua Portuguesa para o 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental, eu percebia a importância da compreensão leitora para o bom 
desempenho escolar dos alunos e já havia me aproximado dos estudos acerca 
desse tema. Nesses anos de exercício do magistério, pude, sobretudo, acom-
panhar as aflições, dificuldades e desafios enfrentados por alunos durante 
a passagem do 5º para o 6º ano, série que inicia o segundo segmento do 
Ensino Fundamental e que é apontada em muitos estudos, tais como o de 
Leon (2002) e Pontes (2013), como um dos anos escolares em que há maior 
percentual de reprovação. 

Ao ingressar no Mestrado, durante essa primeira fase de elaboração do 
Projeto de Pesquisa (na fase de intensificação das leituras sobre a autorre-
gulação da aprendizagem e demais referenciais teóricos que sustentariam o 
trabalho de pesquisa que eu estava iniciando), a proximidade com os estudos 
sobre a compreensão de textos me encaminhou para as leituras acerca das 
estratégias de autorregulação da aprendizagem voltadas, especificamente, 
para a melhoria da compreensão leitora dos estudantes. Sem deixar de lado 
o trabalho de desenvolvimento de saberes transversais ao aprender através 
do ensino de estratégias gerais de aprendizagem (ROSÁRIO; NÚÑEZ; 
GONZÁLEZ-PIENDA, 2007), optei por dar atenção especial para o uso 
dessas estratégias durante o ato de estudar, no momento em que os alunos 
leem para ampliarem o conhecimento sobre algum assunto.
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Retomando os pressupostos da minha pesquisa de mestrado, considero 
que a escola, como espaço fundamental para a aprendizagem da língua es-
crita, pode colaborar para a melhoria da compreensão leitora dos estudantes 
através do ensino de estratégias de leitura e de práticas que permitam ao 
sujeito assumir uma posição de agente, que se responsabiliza e autorregula 
seu processo de aprendizagem. Mais que ensinar conteúdos, a escola pode 
ensinar o aluno a aprender, colaborando assim para a formação do estudante 
autônomo. Vale destacar que, ao contrário do que se supõe, um aluno au-
tônomo não é aquele que aprende sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, 
mas é aquele que, para aprender, lança mão, intencionalmente, de diversas 
estratégias que facilitam a sua aprendizagem.

Parto do princípio de que as competências de autorregulação da apren-
dizagem não são privilégio de um ou outro indivíduo que tenha nascido 
com aptidões especiais, mas podem ser aprendidas e exercitadas; e a escola 
pode promover práticas que auxiliem os estudantes a enfrentarem de forma 
mais competente seus desafios de aprendizagem (ROSÁRIO; NÚÑEZ; 
GONZÁLEZ-PIENDA, 2006, 2007). 

Nesse sentido, a pesquisa tomou como base o seguinte problema: como o 
professor pode colaborar para a ampliação e aprimoramento das estratégias 
de autorregulação da aprendizagem dos estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental, voltadas para o desenvolvimento da compreensão textual?

Desse modo, os pressupostos que nortearam a pesquisa podem ser 
elencados da seguinte forma: (a) todos os indivíduos adotam estratégias de 
autorregulação; (b) algumas estratégias são mais bem sucedidas que outras; 
(c) o trabalho escolar pode contribuir para o alargamento e aprimoramento 
das estratégias de autorregulação adotadas pelos alunos; (d) a autorregulação 
do processo de aprendizagem contribui não só para o desenvolvimento de 
hábitos de estudo, como também para uma melhor compreensão dos textos 
lidos; (e) uma melhor compreensão leitora auxilia o aluno na aprendizagem 
dos diversos conteúdos escolares. 

Com base nesses pressupostos, direcionei meu interesse acadêmico 
para a criação e validação de um material didático voltado para o desenvol-
vimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem com foco no pro-
cesso de compreensão leitora de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. O 
Produto Educacional construído e avaliado no contexto da pesquisa trata-se 
de um kit composto por dois materiais: o livro “Um papo sobre estudar – 
Super dicas para você aprender a aprender melhor” e o “Caderno de ativi-
dades para estudar com os amigos”.
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Meu objetivo principal é, com esse produto, auxiliar os alunos a de-
senvolverem seus processos autorregulatórios e colaborar para a melhoria 
da compreensão leitora dos estudantes que estão em fase de transição para 
o segundo segmento do Ensino Fundamental. Trata-se, portanto, de um tra-
balho de caráter preventivo, que visa amenizar possíveis dificuldades de ade-
quação dos estudantes ao volume de estudos e nível de compreensão leitora 
requeridos no segundo segmento do Ensino Fundamental.

Para atrair o leitor, com quem o livro estabelece um diálogo direito em 
quase todo tempo, utilizei uma linguagem informal e bem-humorada, bus-
cando uma maior proximidade com o interlocutor que se encontra na faixa 
etária aproximada de 10 a 12 anos. O livro se dá em forma de um bate papo, 
como sugere o título. Foram inseridas, no corpo do texto, narrativas que 
ilustram algumas vivências que tive como aluna e como professora. Nessa 
conversa, procurei apresentar estórias e fazer comentários que levem os es-
tudantes a refletirem:

• Sobre a escola, como um espaço de relações afetivas;
• Sobre a aprendizagem, como objetivo principal das ativi-

dades escolares;
• Sobre seu próprio processo de aprendizagem (estimulando a meta-

cognição) e a necessidade de comprometer-se com esse processo;
• Sobre a necessidade de assumir sua posição de agente, tomando 

algumas decisões de forma autônoma e responsabilizando-se pelas 
consequências de suas escolhas;

• Sobre a influência de suas ações na sua aprendizagem;
• Sobre a necessidade de planejar, utilizar estratégias e avaliá-las 

para o alcance dos seus objetivos de aprendizagem; 
• Sobre a necessidade de ser flexível em relação ao planejamento 

estratégico, submetendo-o sempre à autoavaliação e fazendo adap-
tações quando necessário;

• Sobre a importância do estudo e da realização das atividades de casa 
para o alcance dos seus objetivos de aprendizagem (para além dos ob-
jetivos de concluir tarefas escolares ou de se sair bem nas avaliações)51;

• Sobre a importância de conceber as tarefas não apenas como obri-
gação, mas como propostas desafiadoras que lhes permitam acom-
panhar seus processos de aprendizagem;

51 A importância atribuída à tarefa pode ser considerada um dos principais indicadores do grau de empenho dos estudantes 
na situação de aprendizagem (ECCLES, 1993).
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• Sobre a importância de, em determinados momentos, adiar as recom-
pensas, vislumbrando recompensas maiores e mais significativas;

• Sobre a necessidade de adequar o esforço e tempo despendido à 
importância da tarefa;

• Sobre a necessidade de adaptar as condições ambientais (físicas e 
psicológicas), de modo que elas passem a colaborar para a conse-
cução da tarefa;

• Sobre a importância do discurso autodirigido no controle da motivação;
• Sobre o prazer que pode ser experimentado durante a tarefa  

de aprender;
• Sobre seus progressos e sua própria capacidade de realizar as ta-

refas de forma bem-sucedida;
• Sobre suas limitações e sua capacidade de agir de forma estra-

tégica para compensá-las.

As atividades visam também levar o aluno a considerar o pedido de 
ajuda social e a busca por material extra como boas estratégias para aprender 
melhor, incentivando-o a incluir essas atitudes nos seus hábitos de estudo. 
As narrativas apresentam-se ainda como oportunidade de os alunos viven-
ciarem experiências vicárias52. Alguns trechos mostram personagens usando 
estratégias e vivendo os resultados de suas escolhas. O leitor, se identifi-
cando com as situações narradas, pode reconhecer-se como sujeito capaz de 
agir estrategicamente (ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007).

A perspectiva da Agência Humana (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 
2008), adotada na pesquisa, entende que o ser humano não é apenas produto, 
mas produtor do meio, daí a ênfase dada no texto à necessidade de o aluno 
engajar-se nas suas atividades de estudo. De acordo com Boruchovitch 
(2004, p. 72), 

Oferecer às crianças opções e deixá-las aprender com as consequências 
de suas escolhas contribui para que elas direcionem melhor suas 
atividades. [...] A motivação para autorregulação aumenta quando a 
criança acredita que é responsável pelas suas próprias ações, que é 
capaz de controlá-las, e que ela tem escolha.

Diversos trechos do livro e do caderno levam o leitor a fazer escolhas 
e a se autoquestionar sobre sua satisfação em relação às escolhas feitas, ava-
liando se o lugar em que chegou está de acordo com seus desejos. Através da 

52 As experiências vicárias dizem respeito à observação de ações bem-sucedidas dos pares, que sugere ao indivíduo que 
ele também pode dar conta de desafios semelhantes (BZUNECK, 2001).
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realização das atividades e da autoavaliação, a criança pode vivenciar experi-
ências de êxito, que colaborem para o fortalecimento de suas crenças de autoe-
ficácia (BANDURA, 1994). As experiências de êxito também podem decorrer 
do processo de monitoramento. De acordo com Bzuneck (2001, p. 121)

[...] êxitos continuados em tarefas similares proporcionam informação 
ao aluno de que poderá dar conta de uma nova tarefa e, vice-versa, fra-
cassos repetidos dão origem a um senso mais pobre de auto-eficácia. 
Assim, no decorrer de uma tarefa, a constatação de que está dando 
conta de cada parte, proporciona ao aluno informação convincente 
de que tem capacidades de prosseguir com êxito. Entretanto, um fra-
casso eventual após uma série de sucessos terá pouco impacto sobre as 
crenças positivas de auto-eficácia, enquanto que um único sucesso em 
meio a uma história de fracassos provavelmente pouco influenciará no 
aumento dessas crenças.

 
O produto educacional procura dar ênfase às estratégias apresentadas por 

Zimmerman e Martinez-Pons (1986): autoavaliação, estabelecimento de obje-
tivos e planejamento estratégico, adequação da estrutura ambiental, procura 
de ajuda social (entre os pares, professores e outros adultos), organização 
e transformação da informação, procura de informação, tomada de aponta-
mentos, repetição e memorização, estabelecimento de autoconsequências e 
revisão de dados. No entanto, vale ressaltar que as estratégias apresentadas e 
categorizadas por diferentes autores não são as únicas estratégias possíveis. 
Diante disso, o material convida o leitor a trocar experiências com seus pares 
ou com adultos e a refletir sobre suas próprias atitudes durante o estudo.

No que se refere, especificamente, ao desenvolvimento da proficiência 
em leitura, o material objetiva alargar o repertório de estratégias dos alunos, 
instrumentalizando-os para o exercício da autorregulação da compreensão 
e contribuindo para a formação do leitor independente, reflexivo e crítico 
(BORUCHOVITCH, 2001). Em diversos trechos do livro e do caderno de 
atividades, são ensinadas estratégias específicas de leitura, em especial as 
mencionadas por Solé (1998). Além do ensino direto dessas estratégias há 
atividades que estimulam o uso de cada uma delas para que o aluno, ao 
experimentá-las, possa compreender seus benefícios. 

O produto convida o leitor a estabelecer uma relação íntima com os textos 
lidos, conversando com eles (mentalmente ou através do registro de anotações) 
e marcando-os, “já que eles deixam tantas marcas em nós!”53. O produto edu-
cacional pretende, ainda, contribuir para que os estudantes reconheçam:

53 Página 11 do livro “Um papo sobre estudar – Super dicas para você aprender a aprender melhor”.
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• A íntima relação entre leitura eficiente e autonomia no processo  
de aprendizagem;

• A importância da leitura como via para novas aprendizagens;
• A importância de refletir sobre os objetivos da leitura; 
• A necessidade de adequar o ritmo de leitura aos objetivos da tarefa;
• A necessidade de monitorar sua compreensão, lançando hipóteses 

sobre os conteúdos e confirmando-as ao longo da leitura;
• A necessidade de manter uma postura crítica durante a leitura, re-

fletindo sobre a veracidade e coerência das informações presentes 
nos textos;

• A necessidade de ativar seus conhecimentos prévios sobre o as-
sunto tratado no texto, buscando-os na memória e trazendo esses 
conhecimentos para o momento da leitura;

• A necessidade de organizar e transformar o conteúdo lido para 
melhor compreendê-lo e para mais facilmente recuperar as infor-
mações necessárias.

A oportunidade de experimentar atividades que exijam da criança o uso 
de estratégias autorregulatórias pode favorecer a adoção dessas estratégias 
de forma autônoma (BORUCHOVITCH, 2004). Além do ensino direto de 
estratégias, as diversas atividades propostas ao longo da leitura do livro, 
visam também levar os alunos:

• A registar as suas observações e reflexões sobre seu comporta-
mento e sobre o seu modo de estudar;

• A experimentar o uso de algumas estratégias ensinadas, colabo-
rando para que saibam decidir em que situações e como utilizar 
cada uma delas;

• Interiorizar alguns procedimentos que são necessários em todas as 
atividades (tais como o estabelecimento dos objetivos). 

Em alguns trechos do livro Um papo sobre estudar, o leitor é convidado 
a experimentar os procedimentos sugeridos, através de atividades e desafios. 
Ainda assim, optei por desenvolver um caderno de atividades, como ma-
terial complementar ao livro. A criação do Caderno de atividades para 
estudar com os amigos justifica-se pelo desejo de proporcionar ao aluno 
experiências de aprendizagem que estimulem o estudo em grupo, fora do 
ambiente escolar. Para Colomer, 2003 (apud BALULA, 2007) as atividades 
em grupo podem auxiliar os alunos a compreenderem melhor os textos lidos. 
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Ainda durante a fase de planejamento, pensei em um caminho possível 
para a avaliação do produto educacional e identifiquei no processo de vali-
dação por pares uma forma de oportunizar o compartilhamento dos saberes 
com diversos professores e demais profissionais da Educação. De um lado, o 
olhar dos pares poderia contribuir para a construção de um material viável de 
ser utilizado em diferentes contextos da Educação Básica. De outro, durante 
o processo de validação, poderiam ser criados espaços que aproximassem 
os professores dos aspectos teórico-conceituais que serviram de base para a 
construção do produto.

A Execução da Pesquisa: procedimentos para 
elaboração e validação do produto educacional

A pesquisa, que pode ser considerada uma pesquisa-ação na pers-
pectiva de Barbier (2002), foi desenvolvida em cinco etapas. Em um pri-
meiro momento, foi realizado, durante os encontros do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação 
em Educação (GEPEAIINEDU), um levantamento bibliográfico. A partir das 
leituras e discussões realizadas nos encontros do grupo, foi elaborada, também, 
uma lista de princípios norteadores das atividades voltadas para o desenvol-
vimento da autorregulação da aprendizagem. Ainda na primeira fase, procu-
ramos realizar leituras de livros e projetos didáticos voltados para o ensino de 
estratégias e para o desenvolvimento da autorregulação, tais como: Sarilhos 
do Amarelo (ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007); Estudar 
o Estudar: As (Des)venturas do Testas (ROSÁRIO, 2004); 007 – Ordem 
para Estudar (ROSÁRIO, 2002a); Elementar, meu caro Testas (ROSÁRIO, 
2002b); Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo: comprometer-se com o estudar 
na Universidade (ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2006); o livro-
-jogo (do tipo “role-playing game”) intitulado Encruzilhadas – o jogo da sua 
vida (JURBERG, 2012); e a série composta pelos livros Conversas do Elpídio 
sobre o estudar (AZZI et al., 2013b) , Elpídio conversa sobre Autorregulação da 
Aprendizagem (AZZI et al., 2013a) e O futuro está logo ali, Elpídio - Entre nesta 
conversa sobre o que vem adiante (AZZI et al., 2013c). 

O segundo momento foi dedicado ao início da elaboração do produto e 
ao desenvolvimento de uma proposta extensionista de formação continuada 
voltada para professores e demais profissionais da educação com vistas a: a) 
problematizar os aspectos teórico-metodológicos relacionados ao processo 
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de autorregulação da aprendizagem e b) apresentar e analisar o material pro-
duzido a fim de levantar possíveis informações que contribuíssem para o 
aprimoramento do material. 

Duas atividades, elaboradas para o desenvolvimento das estratégias 
de autorregulação com foco na compreensão de texto, foram apresentadas 
para professores de diversas disciplinas, em quatro encontros de formação 
realizados durante os meses de novembro e dezembro de 2015. O primeiro 
encontro ocorreu no Colégio Pedro II e contou com a participação de 14 
professores, cursistas do Programa de Residência Docente (PRD)54 do CPII, 
que atuavam no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio, em diferentes instituições da rede pública estadual e municipal. Os 
participantes da oficina tiveram contato direto com o material e puderam 
experimentá-lo, realizando as atividades em dupla ou individualmente. Após 
a realização das tarefas propostas, reservamos um momento para debate.

O segundo encontro foi realizado em outro Campus do Colégio Pedro 
II, durante o I Ciclo de debates: A Práxis Pedagógica no Colégio Pedro II 
(Módulo temático: Linguagens, Letramento e Alfabetização) e contou com 
a participação de docentes que atuavam na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental e Médio, além de professores da Educação de Jovens e Adultos. 
Os presentes no ciclo de debates teceram suas reflexões sobre o material, 
dialogando com os outros trabalhos apresentados no mesmo turno.

O terceiro encontro, que teve duração de cerca de 3 horas, foi realizado 
em uma escola pública estadual, localizada na Baixada Fluminense e contou 
com a participação de 23 professores de diversas disciplinas que atuavam 
no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, além de 
membros da equipe pedagógica da escola (diretora, coordenadores, orien-
tadora educacional). 

Por fim, o último encontro, também realizado sob forma de oficina, 
ocorreu em uma escola particular, também localizada na Baixada Fluminense. 
A oficina teve cerca de 4 horas de duração e contou com o total de 15 parti-
cipantes, entre eles professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, as coordenadoras e a orientadora pedagógica. 

A terceira etapa da pesquisa correspondeu ao término da elaboração 
do produto e à sistematização do referencial teórico estudado e discutido 
durante as reuniões do grupo de pesquisa e nas oficinas realizadas. 

54 O Programa de Residência Docente (PRD) é voltado para professores recém-formados em diversas áreas, que atuem 
em escolas públicas estaduais e municipais (preferencialmente que possuem baixo IDEB). O PRD tem como objetivo a 
complementação da formação no que diz respeito às questões de ensino-aprendizagem e demais aspectos da vida escolar. 
O encontro foi uma iniciativa do GEPEAIINEDU, que ofertou mais 4 oficinas aos estudantes do PRD. Em cada oficina, foram 
apresentados trabalhos cujo foco era o desenvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem.
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O quarto momento correspondeu à seleção dos avaliadores, instrumen-
talização dos mesmos e submissão do produto educacional à avaliação por 
pares. Para composição e instrumentalização dos pares avaliadores, pro-
movemos o curso de extensão semipresencial APRENDER A APRENDER: 
contribuições da Teoria Social Cognitiva para a Prática Pedagógica55, com 
duração de 30 horas. O grupo de avaliadores foi composto por estudantes, 
professores e demais profissionais da Educação que tiveram contato com o 
material durante o curso mencionado.

Com o intuito de subsidiar teoricamente os cursistas e promover re-
flexões mais sistemáticas que aproximassem os constructos da TSC à prática 
pedagógica, os membros do GEPEAIINEDU desenvolveram alguns mate-
riais didáticos de apoio compostos por cinco videoaulas e uma coletânea 
de textos de autoria dos tutores e organizadores do curso. Esses materiais 
focalizaram aspectos centrais da Teoria Social Cognitiva e apresentaram dis-
cussões importantes sobre a TSC e a prática pedagógica na Educação Básica, 
no diz respeito aos aspectos ligados à aprendizagem dos estudantes. As cinco 
videoaulas foram especialmente produzidas para o curso de extensão e se 
encontram disponíveis em páginas de livre acesso. A coletânea de textos que 
compõe o material de apoio56 foi gratuitamente disponibilizada aos cursistas 
através da plataforma Moodle. 

A quinta e última etapa consistiu na leitura e interpretação dos dados 
provenientes dos instrumentos de avaliação do material e em uma nova 
adaptação do produto, realizada com base nas intervenções dos avaliadores e 
nas reflexões registradas em um diário de campo. Conforme já mencionado, 
as etapas da pesquisa e do processo de validação do material encontram 
correspondência com as fases do processo autorregulatório, segundo os mo-
delos propostos por Zimmerman (2000) e Rosário (2004). A Figura 1 ilustra 
percurso de realização da pesquisa com base no modelo teórico denominado 
PLEA (ROSÁRIO, 2004).

55 O curso, coordenado pela Profª. Drª. Kátia Regina Xavier Pereira da Silva, foi promovido pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação (GEPEAIINEDU) e pelo Laboratório 
de Criatividade, Inclusão e Inovação Pedagógica (LACIIPED). No contexto do Colégio Pedro II, o curso faz parte do 
Fórum Permanente de Formação Continuada de Professores, um espaço de interlocução entre os Programas de Pós-
graduação do Colégio Pedro II e a Educação Básica.

56 Os textos a que me refiro foram revisados e aprimorados e deram origem a segunda seção deste livro, intitulada Possibilidades.
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Figura 1: Etapas da pesquisa e sua correspondência com as 
fases que compõem o ciclo do processo autorregulatório.

Fonte: elaborado pela autora. Adaptado de Rosário, Núñez e González-Pienda, 2007.

Para avaliar a adequação do produto educacional construído, conside-
rando todas as etapas do processo (da elaboração à interpretação dos dados), 
lançamos mão de dois instrumentos: um diário de campo e um questionário 
de avaliação. O diário de campo foi composto por quatro  narrativas – refe-
rentes aos encontros realizados nos meses de novembro e dezembro – e uma 
autoavaliação referente a todo o processo de pesquisa. 

O diário de campo, como dispositivo de registro das vivências ao 
longo da pesquisa, é material de grande importância, sendo compreendido 
por alguns autores como a pesquisa propriamente dita (LOURAU, 1988). 
As  narrativas e a autoavaliação que compõem o diário tiveram grande re-
levância no processo de avaliação do produto educacional e serviram como 
base para a adaptação e para a realização de ajustes no material. Além disso, 
cabe ressaltar que a inclusão do diário de campo como instrumento de coleta 
de dados representa o objetivo de considerar, para a  validação, não apenas a 
avaliação fi nal, mas também as percepções dos diversos sujeitos – inclusive 
as minhas – que entraram em contato com o material durante as diferentes 
fases da sua produção.
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O tratamento dos dados do diário de campo foi realizado através da 
técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009), definida pela autora como 
“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedi-
mentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” 
(p. 33). Foram utilizadas para organizar os dados algumas categorias defi-
nidas na fase de análise dos resultados, além de 5 categorias previamente 
estabelecidas que também serviram de base para a análise do segundo instru-
mento: aparência, organização e estrutura do material; clareza e inteligibi-
lidade; referencial teórico; implicações para o currículo e o planejamento; e 
potencial para favorecer os processos de autorregulação da aprendizagem.

O segundo instrumento de coleta de dados consistiu em um formu-
lário estruturado com 25 questões fechadas que foi respondido pelo grupo 
de avaliadores, selecionados entre os participantes do curso de extensão. 
O questionário foi aplicado com o auxílio do software SurveyMonkey57 e 
Disponibilizado na plataforma Moodle, no período de 21 de maio a 02 de 
agosto de 2016. Os 25 itens que apresentavam declarações a respeito do ma-
terial deveriam ser respondidos sob a forma de escala de Likert de 5 pontos 
e contaram com as opções “Concordo plenamente” (5 pontos), “Concordo 
em parte” (4 pontos), “Não concordo nem discordo” (3 pontos), “Discordo 
em parte” (2 pontos) e “Discordo Plenamente” (1 ponto). 

A confiabilidade dos dados quantitativos oriundos do segundo instru-
mento foi estimada a partir do grau de consistência interna, verificado pelo 
coeficiente Alfa de Cronbach. De acordo com Hora, Monteiro e Arica (2010) 
e Vieira (2000), o Alfa de Cronbach tem sido considerado uma estratégia 
confiável para a medição de consistência interna, além de ser a medida mais 
usada e aceita no meio acadêmico. Os valores do Alfa de Cronbach sugerem, 
também, indícios da validação do próprio instrumento de medida. Embora 
os termos confiabilidade e validade não sejam compreendidos como sinô-
nimos (MARTINS, 2006), a confiabilidade é item importante no conjunto 
de requisitos necessários para que um instrumento seja considerado válido.

O instrumento de avaliação abriu espaço, ainda, para inserção de co-
mentários e esclarecimentos a respeito de cada um dos 25 itens apresen-
tados, caso o avaliador julgasse necessário. No mesmo instrumento, após 
o preenchimento da parte do questionário que se referia especificamente ao 
produto educacional, foi pedido aos juízes que avaliassem o curso oferecido, 
através da escrita de um texto dissertativo-argumentativo. Com base na 
ferramenta PNI (Positivo, Negativo e Interessante)58, desenvolvida por De 

57 O software SurveyMonkey é uma ferramenta utilizada para a produção de questionários on-préline.
58 Trata-se de uma ferramenta de exploração de ideias, que pode colaborar para que um julgamento seja mais elaborado 

e menos simplista. Pode ser utilizada por gestores quando é preciso encontrar soluções criativas para um determinado 
problema (BOFF, 2016). 
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Bono (1992), foi pedido aos avaliadores que apontassem os aspectos que 
consideravam positivos, negativos e interessantes dos conteúdos e vivências 
do curso e mencionassem suas percepções sobre as possíveis contribuições 
dessa experiência para a sua prática. Os comentários referentes aos 25 itens 
e o texto dissertativo-argumentativo, produzido pelos juízes na parte final 
do questionário, também foram analisados através da técnica de análise de 
conteúdo de Bardin (2009), que propõe a realização de inferências a partir da 
recorrência de alguns termos ou palavras indutoras. 

Avaliação do Processo: lançando um olhar reflexivo sobre 
o contexto de produção e avaliação do material

A pesquisa descrita neste capítulo, desenvolvida ao longo do Mestrado 
Profissional em Práticas de Educação Básica, teve como principal objetivo a 
produção e validação de um produto educacional que pudesse colaborar para 
o aprimoramento do processo de aprendizagem de estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental, em especial, no que diz respeito à compreensão leitora. 

Os resultados da pesquisa sugerem que houve, por parte do grupo de 
avaliadores, o reconhecimento das potencialidades do material produzido. No 
entanto, penso que em vez de um produto final a ser simplesmente aplicado 
pelos professores, o material produzido no contexto da pesquisa pode ser, 
para muitos docentes, um ponto de partida – ou de aprimoramento – em 
relação ao trabalho de desenvolvimento dos processos autorregulatórios e 
da proficiência em leitura. Além das próprias experiências bem-sucedidas, 
fazemos uso de experiências vicárias para fortalecer nossas crenças de au-
toeficácia. Meu desejo é que o produto educacional vinculado à pesquisa 
contribua para as crenças de autoeficácia docente e sirva de inspiração para 
que outros professores possam construir seus próprios materiais, adaptados 
às necessidades de seus alunos.

O livro “Um papo sobre estudar – Super dicas para você aprender a 
aprender melhor” e o “Caderno de atividade para estudar com os amigos”, 
que ganharam forma durante o curso de Mestrado Profissional em Práticas 
de Educação Básica, representam, junto à dissertação, a sistematização 
do meu trabalho como docente e a ressignificação da minha prática com 
base na TSC. Esses materiais representam também um conjunto de saberes, 
fruto das trocas com meus pares. Os professores e demais profissionais da 
educação que compartilharam comigo seus olhares, através dos encontros 
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proporcionados pela oferta de oficinas e do curso de extensão, contribuíram 
de forma significativa para a pesquisa materializada nos três trabalhos – o 
livro, o caderno e a dissertação. 

Ao me posicionar como professora pesquisadora, me integro ao grupo 
que estuda formas de melhorar a prática educativa. De acordo com Silva e 
Amparo (2015, p. 25) 

Os docentes têm uma tarefa social estrategicamente tão importante 
quanto a da comunidade científica. Contudo, os saberes docentes nem 
sempre são valorizados como conhecimento, na acepção atribuída 
pela academia. As intervenções pedagógicas cotidianas, as estratégias 
elaboradas diante dos desafios de ensinar, as reflexões oriundas dos 
resultados da prática, nem sempre resultam na formulação concreta 
desses saberes. Essa ausência de materialização daquilo que se faz, 
muitas vezes resulta na não circulação do conhecimento produzido na 
escola por esses professores, que não são reconhecidos como pesqui-
sadores no contexto da academia.

A pesquisa e o produto derivado dela representam, portanto, um saber 
legítimo: o saber do professor. Ou melhor: alguns saberes dos professores. 
A carreira docente nos apresenta muito desafios. Não são poucos os pontos 
que devem ser revistos nas práticas escolares: currículo, avaliação, didática, 
relações afetivas. No entanto, a cada encontro de professores (como os que 
vivenciei como participante ou como dinamizadora/palestrante, durante o 
processo da pesquisa), observo que não estamos à espera de que alguém nos 
dê a resposta que irá resolver todos os nossos problemas. Mesmo porque 
sabemos que essa resposta não existe. E ainda que existisse, tão logo outros 
problemas surgiriam e ela já não nos serviria mais. Em todos os encontros, 
vimos a importância da teoria para nos fazer repensar a nossa prática, mas 
sabíamos – os participantes e eu – que não seria ela a nos fornecer respostas 
ou nos indicar o que devemos fazer. 

Se, por um lado, sabemos que as soluções dos problemas da escola não 
virão de fora da comunidade escolar ou sem a participação dela, não po-
demos achar que o enfrentamento desses problemas pode ser feito de forma 
isolada. Tal como na vida, podemos nós mesmos – professores e professoras 
–, no contexto da nossa profissão, assumir nosso lugar de agente; de alguém 
que reflete e pensa estrategicamente para atingir os objetivos, assumindo 
as consequências de cada ação; alguém que sabe que precisa agir de forma 
diferente, dependendo das circunstâncias. Como afirma Perrenoud (2001), 
durante o exercício de sua profissão, o professor age na urgência e decide 
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na incerteza e talvez, por isso, seja tão importante investir no desenvolvi-
mento de habilidades estratégicas. Esse investimento é importante desde a 
formação inicial, mas é durante os encontros de formação continuada – tais 
como os que foram realizados ao longo da pesquisa – que o professor pode 
ampliar seu repertório de estratégias, não só para ensiná-las aos alunos, mas 
para usá-las no próprio exercício de sua profissão.

É preciso ainda que a própria formação e exercício docente sejam au-
torregulados pelo professor. Se formos considerar os 14 procedimentos des-
critos por Zimmerman e Martinez-Pons (1986) como estratégias adotadas 
por crianças autorreguladoras de suas aprendizagens, verificamos que essas 
estratégias são também muito usadas pelos docentes durante o processo 
de aprender a ser professor: estabelecemos nossos objetivos; planejamos; 
buscamos materiais extras ao estudar importantes teorias que nos ajudam a 
pensar sobre a nossa prática. Entre as estratégias que adotamos, destaco uma 
que, no meu entendimento, não pode deixar de ser vista como fundamental 
por nós, professores: a busca de ajuda social – dos pares. Como integrantes 
de um mesmo grupo profissional, compartilhamos de um mundo comum 
vivido (LÜDKE, 2001b) e é através do compartilhamento dos saberes e do 
pedido de ajuda social, que podemos nos sentir mais capazes de enfrentar os 
problemas pelos quais passamos em nossa profissão. 

Acredito que esse tenha sido o ponto central da pesquisa: o processo de 
validação, entendido como sinônimo de avaliação. Não apenas o resultado 
final da validação, mesmo porque identifico a necessidade de que o material 
seja submetido a outros processos de pesquisa, entre os quais a validação 
no campo para que, em diálogo com os resultados da avaliação por pares, 
possamos ter mais elementos para identificar as potencialidades e limites 
do produto. O foco está, sobretudo, no processo, que possibilitou tantos en-
contros entre professores. 

Eu e os demais membros do GEPEAIINEDU tivemos a oportunidade de 
compartilhar com diversos profissionais da educação alguns conhecimentos 
teóricos que, na nossa visão, muito têm contribuído para a compreensão do 
fenômeno da aprendizagem e, consequentemente, para o aprimoramento de 
nossas práticas. E compartilhamos, creio eu, de forma diferenciada em re-
lação à Academia, já que apresentamos esses saberes articulados à prática, 
mediante materiais que são sustentados pela teoria que abordamos nos en-
contros. A importância dessa abordagem teórico-prática foi reconhecida por 
diversos participantes dos encontros, em especial, pelos professores partici-
pantes do curso de extensão oferecido no contexto da pesquisa. 
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Do outro lado, alimentando o fluxo de trocas, tínhamos um grupo hete-
rogêneo de professores e profissionais, que atuavam na rede pública – muni-
cipal, estadual, federal –, na rede particular e em diferentes níveis de ensino. 
Esses profissionais, através dos comentários feitos durante os encontros pre-
senciais ou no ambiente virtual e através das perguntas dirigidas ao grupo, 
nos permitiram aprofundar nossos conhecimentos sobre a TSC e os cons-
tructos a ela relacionados. 

O próprio processo de elaboração dos slides, do material de apoio e 
das videoaulas foi de fundamental importância para a sistematização dos 
nossos conhecimentos teóricos. Esses professores também nos trouxeram 
valiosas contribuições ao mencionarem estudos que, na visão deles, dialo-
gavam com a teoria que estávamos abordando. E mais que isso: trouxeram 
para os encontros seus saberes – marcados pela pluralidade – e fizeram, de 
todo processo de pesquisa, uma valiosa experiência de formação continuada 
para todos os envolvidos. A produção acadêmica vinculada à prática permite 
que a pesquisa faça sentido para quem produz e para quem dela se beneficia. 

Mediante isso, não posso deixar de mencionar a relevância que atribuo 
aos cursos de MP, especialmente, aos do campo da Educação e das Práticas 
de Ensino. Nesse período em que cursei o Mestrado Profissional em Práticas 
de Educação Básica no CPII, pude compreender que o professor, como im-
portante membro da comunidade escolar, pode comprometer-se de forma 
mais sistemática com a transformação das práticas a partir do diálogo com a 
teoria. A pesquisa, dessa forma, se insere no processo de formação docente 
como componente fundamental, que pode estar a serviço do ensino, contri-
buindo para compreensão e enfrentamento dos problemas reais que influem 
na dinâmica escolar.
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Introdução

O presente capítulo objetiva dialogar sobre uma experiência de ensino 
e pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Médicas (PGCM) do Centro Biomédico/Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ). Essa experiência 
envolveu docentes, discentes dos cursos de mestrado (ME) e de doutorado 
(DO) e alunos ouvintes da disciplina eletiva Tópicos Especiais em Ciências 
Médicas cujo foco, no primeiro semestre de 2016, foi a temática Desafios em 
Educação em Saúde.

Dois constructos da Teoria Social Cognitiva (TSC) fizeram parte das dis-
cussões teóricas e serviram como suporte metodológico para a condução do pro-
cesso didático: a autoeficácia e a autorregulação. O modelo pedagógico adotado 
na disciplina tem inspiração na estrutura da proposta de formação continuada do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade 
e Inovação em Educação (GEPEAIINEDU) abordada neste livro, no capítulo 
intitulado Aprender a aprender: uma proposta de formação continuada de pro-
fessores no contexto do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica 
do Colégio Pedro II (MPPEB) (SILVA; DINIZ, 2016).

Tendo-se como princípio que o caráter transversal da temática Saúde 
pode proporcionar a aprendizagem integrada de conhecimentos e o desen-
volvimento de habilidades e competências imprescindíveis ao processo de 
autogestão dos saberes constitutivos de equipes multiprofissionais, a disci-
plina se dispôs a: desenvolver crenças de autoeficácia positivas dos cursistas 
em relação à área de domínio da Educação em Saúde; provocar o debate 
acerca das contribuições do comportamento dos profissionais de Saúde para 
o desenvolvimento de ações didáticas que considerem a perspectiva da pro-
moção da saúde e da prevenção de doenças; exercitar habilidades envolvidas 
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no planejamento de experiências pedagógicas e de pesquisa que evidenciem 
o confronto da teoria com a prática no campo da Educação em Saúde; e 
incentivar os profissionais de saúde a sistematizar seus planejamentos didá-
ticos, formulando seus argumentos de maneira própria e fundamentada com 
base nos pressupostos teóricos abordados no curso.

O diálogo estabelecido neste capítulo inicia com a apresentação dos ob-
jetivos e da estrutura da disciplina, situando-a no contexto do PGCM-UERJ. 
Em seguida, são analisadas algumas informações apresentadas pelos cur-
sistas em um formulário de avaliação diagnóstica que buscou levantar, no 
início do semestre: o perfil acadêmico e profissional, as experiências na área 
da Educação/Educação em Saúde, as motivações e as expectativas em re-
lação ao curso e as concepções sobre o conceito de saúde. A terceira parte 
da discussão reflete, à luz do referencial teórico de base, sobre algumas pro-
postas de intervenção em Educação em Saúde, elaboradas pelos cursistas 
como tarefa final com base nas próprias experiências profissionais e nos co-
nhecimentos trabalhados ao longo do semestre.

A disciplina Tópicos Especiais em Ciências 
Médicas – Desafios em Educação em Saúde

De acordo com as orientações da CAPES para a criação de ME acadê-
micos e DO (BRASIL, 2016, p. 4), a matriz curricular desses cursos “deve 
proporcionar formação em investigação científica, mediante a inclusão de 
disciplinas que possam fornecer aos alunos os fundamentos metodológicos 
para a prática da pesquisa e a divulgação de seus resultados”. Entretanto, 
mesmo que a ênfase do PGCM-UERJ seja a pesquisa acadêmica, é fato que 
uma das potenciais áreas de atuação dos mestres e doutores egressos do 
Programa é a docência universitária e, não raro, no caso dos profissionais 
de saúde, a inserção em atividades desenvolvidas em espaços formais e não 
formais de ensino que visam transmitir informações sobre saúde.

Pensando em contribuir para a formação pedagógica dos profissionais 
que atuam na área da saúde, a disciplina Tópicos Especiais em Ciências 
Médicas – Desafios em Educação em Saúde é classificada como eletiva na 
matriz curricular do PGCM-UERJ59. O curso teve a carga horária total de 
30h, distribuídas em 13 encontros semanais presenciais com a duração de 2 
horas e 30 minutos cada. 

59 Para mais informações sobre as disciplinas oferecidas pelo PGCM-UERJ ver <http://www.pgcm.uerj.br/>.



TEORIA SOCIAL COGNITIVA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
PESQUISADOR: reflexões, pesquisas e práticas 199

Tomando como ponto de partida o princípio propagado por várias po-
líticas públicas de saúde, de que a saúde é um direito universal de todo ser 
humano, o curso se propôs a atingir quatro objetivos: 

1. Discutir as contribuições da TSC para a superação de dificuldades 
de natureza didática e epistemológica, no contexto das ações de 
Educação em Saúde de equipes multiprofissionais;

2. Problematizar a influência dos processos afetivos, motivacionais, 
cognitivos e comportamentais para a promoção da autorregulação 
nas áreas da aprendizagem, do comportamento moral e da saúde;

3. Analisar e produzir estratégias de ensino, materiais didáticos e pro-
jetos de extensão, de viés intercultural, que potencializem a autor-
regulação da aprendizagem e a promoção da qualidade de vida no 
contexto escolar e não escolar; e

4. Proporcionar vivências acadêmicas que colaborem para a formação 
de profissionais de Educação e de Saúde autônomos e autorregu-
ladores da própria aprendizagem, comprometidos com a saúde e 
qualidade de vida da população. 

Para atender aos objetivos propostos, o programa da disciplina foi es-
truturado em seis temas. O Quadro 1 detalha os temas em questão, os refe-
renciais teóricos de base e os desdobramentos das discussões.

Quadro 1: Estrutura da disciplina Tópicos Especiais em Ciências 
Médicas – Desafios em Educação em Saúde (PGCM-UERJ, 2016) 

Tema Referenciais teóricos de base e 
desdobramentos das discussões

1
Formação profissional 
para a autonomia e 
Educação em Saúde

Com base na discussão sobre a obra Pedagogia 
da Autonomia, de Paulo Freire (2000), 
problematizou-se o conceito de Educação e os 
desafios vinculados à ação de ensinar. Discutiu-se, 
também, relações entre Educação e Saúde, sob o 
ponto de vista das experiências vividas pelo grupo.
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Tema Referenciais teóricos de base e 
desdobramentos das discussões

2
A Teoria Social Cognitiva 
(TSC) e suas interfaces 
com a saúde

Para desenvolver os temas 2, 3, 4 e 5 adotou-
se como suporte teórico textos clássicos sobre 
Saúde na perspectiva da TSC – (BANDURA, 
1998, 2004, 2005a, 2005b) –, referenciais mais 
recentes, que fazem uma abordagem aplicada 
das relações entre Educação e Saúde – (SILVA; 
PEREIRA, 2012) – e outros que apresentam 
pistas concretas para a elaboração de projetos 
de intervenção nessa área – AZZI (2010). 

3
O exercício da agência 
humana pessoal e coletiva 
e a promoção da saúde

4
Autorregulação da saúde: 
conceitos e modelos 
teóricos de referência

5

Processos afetivos, 
motivacionais, cognitivos 
e comportamentais e 
autorregulação nas 
áreas da aprendizagem, 
do comportamento 
moral e da saúde

6

Análise e produção de 
estratégias de ensino, 
materiais didáticos e 
projetos de extensão, 
de viés intercultural, 
que potencializam a 
autorregulação da 
aprendizagem e a 
promoção da qualidade 
de vida no contexto 
escolar e não escolar

Nessa etapa do curso:
Discutiu-se algumas produções de autoria do 
Population Media Center (PMC)60, organização 
americana que realiza projetos que têm 
como referência a TSC e desenvolve ações 
concretas em diferentes áreas, entre as quais 
a Saúde; os Direitos Humanos e a igualdade 
de gênero; e a proteção ambiental;
Promoveu-se um debate sobre uma pesquisa 
aplicada, desenvolvida no Brasil, que adota 
como referência teórica constructos da TSC e 
que visa formar equipes multiprofissionais para 
atuar com Educação e Saúde nas escolas; 
Como avaliação final, propôs-se aos cursistas 
que elaborassem, a partir das suas experiências 
profissionais e dos conhecimentos sobre a 
TSC aprendidos no curso, uma proposta de 
intervenção no campo da Educação em Saúde.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Em termos metodológicos, a disciplina privilegiou a exposição dialogada, 
a troca de informações e a promoção de reflexões sobre vivências práticas – de 
ensino, pesquisa e extensão – relacionadas à temática da Educação em Saúde. 
Em um dos encontros, contou-se com a participação – on-line – da professora 
Cleidilene Ramos Magalhães, pesquisadora da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), que compartilhou com o grupo 

60 Produções disponíveis em: <https://www.populationmedia.org/>.

continuação
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algumas experiências oriundas da pesquisa por ela coordenada, intitulada 
Autorregulação e Promoção de Saúde: Educação Permanente para profis-
sionais de saúde e professores que atuam no Programa Saúde na Escola61.

A estrutura da disciplina foi pensada com o intuito de alargar os co-
nhecimentos e as vivências dos cursistas sobre a temática, com ênfase, em 
especial, em situações de ensino que tivessem como referencial teórico e 
metodológico a TSC e a pesquisa na prática pedagógica. Desse modo pre-
tendeu-se dar mais um passo em direção a ações que visem à melhoria da 
saúde da população, através da formação de profissionais de saúde compro-
metidos com mudanças estruturais que interfiram, efetivamente, nos condi-
cionantes do processo saúde/doença (BANDURA, 2004, 2005).

Em consonância com o que propõem Silva e Diniz (2016), defende-se 
que a formação na área da saúde pode ser incrementada ao abordar cons-
tructos que favoreçam o desenvolvimento do profissional de forma multidi-
mensional. Isso requer atenção especial às dimensões pessoais, acadêmicas 
e profissionais; o exercício do planejamento estratégico, levando em con-
sideração etapas autorregulatórias – planejamento, execução e avaliação; 
e a sistematização de processos que envolvem a reflexão sobre a prática, a 
reconstrução e ressignificação do fazer pedagógico com base na teoria e o re-
torno ao ambiente de trabalho. Dentre os constructos ora citados destaca-se a 
autorregulação em saúde, que envolve “a conscientização sobre as próprias 
forças e fragilidades e o desenvolvimento da proatividade para a mudança de 
hábitos e a adoção de estilos de vida saudáveis” (SILVA, et al., 2015, p. 242).

Bandura (1998), ao pensar a promoção da saúde a partir da perspectiva 
da Teoria Social Cognitiva, aponta para a necessidade de alteração de polí-
ticas e práticas sociais em vez de apenas mudar os hábitos dos indivíduos. 
Esse processo também requer, segundo o referido autor, o desenvolvimento 
das crenças das pessoas na sua eficácia coletiva para realizar a mudança 
social. Para Bandura (1997, apud 1998, p. 3): 

A auto-eficácia percebida refere-se a crenças nas capacidades de 
uma pessoa para organizar e executar os cursos de ação necessários 
para produzir determinados níveis de realizações. Embora o senso 
de eficácia pessoal esteja relacionado com as capacidades perce-
bidas para produzir efeitos, os eventos sobre os quais a influência 
pessoal é exercida variam amplamente. Pode implicar a regulação de 
sua própria motivação, processos de pensamento, estados afetivos e 

61 O resumo da pesquisa está disponível no endereço: <http://www.ufcspa.edu.br/index.php/programas-e-projetos/4280-
autorregulacao-e-promocao-de-saude-educacao-permanente-para-profissionais-de-saude-e-professores-que-atuam-no-
programa-saude-na-escola>.
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padrões de comportamento, ou mudanças nas condições ambientais, 
dependendo de quais aspectos da vida se busca administrar. [...] O 
exercício do controle requer não só habilidades, mas um forte senso 
de eficácia para usá-las efetiva e consistentemente em circunstâncias 
difíceis (tradução livre). 

Ainda segundo Bandura (1998, p. 5) as crenças de autoeficácia in-
fluenciam diretamente o processo autorregulatório. No contexto da saúde, 
um dos desafios é prover meios para que as pessoas sejam capazes de ge-
renciar os próprios hábitos. O referido autor sinaliza que “um baixo senso de 
eficácia para exercer controle sobre as coisas produz depressão de várias ma-
neiras. Uma delas é através de aspirações não cumpridas, como por exemplo 
a imposição de padrões de autoestima que não se pode alcançar”. O esta-
belecimento de relações de apoio pode ser um caminho para enfrentar esse 
desafio, tendo em vista que “auto eficácia percebida e apoio social fortalecem 
um ao outro bidirecionalmente”.

Reitera-se, com base na perspectiva banduriana, que a boa autogestão 
dos hábitos de saúde não é uma questão individual. Esse processo depende 
da mobilização conjunta de esforços para identificar as demandas locais; do 
envolvimento efetivo da coletividade para desenvolver competências regu-
ladoras que orientem os indivíduos a ajudarem a si mesmos; e, sobretudo, 
do desenvolvimento de crenças de autoeficácia coletivas que incidam sobre 
circunstâncias de vida sobre as quais eles têm algum controle (BANDURA, 
2004). Nesse sentido, o papel dos profissionais de saúde é fundamental, pois 
esses profissionais podem fornecer diferentes tipos e níveis de suporte para 
implementar ações – em espaços formais e não formais de educação – que 
contribuam para mudanças efetivas nas condições de saúde da população. 
Para Bandura (1998, p. 20),

a promoção da saúde deve ser estruturada como parte de um compro-
misso social que torna a saúde de seus jovens uma questão de alta prio-
ridade. Um compromisso sério deve fornecer o pessoal, incentivos, re-
cursos e o controle operacional necessários para fazer o trabalho bem. 
Os programas devem estar na escola, mas não são da escola. Novos 
modelos de promoção de saúde baseados na escola devem operar em 
conjunto com o lar, a comunidade e a sociedade em geral.

Os programas de intervenção com ênfase em aspectos preventivos, 
que se baseiam na TSC, incluem uma estrutura metodológica e operacional 
que se disponha a abranger quatro tipos de componentes: o componente in-
formativo, o componente ligado às habilidades sociais e de autogestão, o 
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componente relacionado à volição, à resiliência e à manutenção do foco em 
direção aos objetivos e o componente que envolve a mobilização de apoios 
sociais para mudanças pessoais desejadas (BANDURA, 2004). 

A ênfase no componente informativo e no uso de estratégias que visam 
à transmissão de conteúdos relacionados aos riscos dos hábitos prejudiciais 
e aos benefícios dos hábitos saudáveis é típica dos modelos mais tradicionais 
de Educação em Saúde. A perspectiva da TSC, embora não desconsidere 
o valor do componente informativo, concentra seus esforços no desenvol-
vimento de competências autorreguladoras e na mudança autodirigida, 
preconizando a importância da autoinfluência sobre a própria motivação e 
comportamentos e o apoio de redes de influências sociais e estruturais.

Diante do exposto, e com base na premissa de que a qualidade da 
saúde de uma nação é uma questão social, não apenas uma questão pessoal 
(BANDURA, 2004), o grupo de professores e cursistas da disciplina Tópicos 
Especiais em Ciências Médicas – Desafios em Educação em Saúde – se 
lançou a idealizar possibilidades de aproximação entre as práticas profis-
sionais em saúde – escolares/não escolares – e o referencial teórico sobre a 
TSC. Esse movimento de aproximação teve início com o levantamento das 
motivações, das experiências na área da Educação/Educação em Saúde, das 
concepções sobre o conceito de saúde e as expectativas dos estudantes em 
relação ao curso.

Equipes Multiprofissionais e Educação em Saúde 

A atividade desenvolvida por equipes multiprofissionais consiste “numa 
modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as 
múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas 
profissionais” (PEDUZZI, 2001, p. 103). A diversidade de formações e áreas 
de atuação dos participantes da disciplina Tópicos Especiais em Ciências 
Médicas – Desafios em Educação em Saúde possibilitou o exercício de pro-
cessos comunicativos intrínsecos ao trabalho desenvolvido por equipes mul-
tiprofissionais, através dos quais o grupo se desafiou, por meio do diálogo, a 
elaborar, conjuntamente, “ linguagens comuns, objetivos comuns, propostas 
comuns ou, mesmo, cultura comum” (PEDUZZI, 2001, p. 106).

Quanto ao perfil geral, o grupo contou com 11 profissionais de saúde e 
educação nas seguintes formações: biomedicina, medicina, nutrição, peda-
gogia e psicologia, sendo 1 doutor, 4 doutorandos, 1 mestre, 4 mestrandos e 1 
especialista. No que se refere ao sexo o grupo foi composto por 8 mulheres e 
3 homens. Em relação à idade, a faixa etária variou entre 24 e 54 anos. Sobre 
as experiências anteriores dos cursistas na área da Educação/Educação em 
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Saúde, 8 dos 11 membros do grupo responderam que já tiveram contato com 
algum tipo de situação de ensino, na condição de docente. O Quadro 2 ilustra 
o perfil acadêmico e profissional dos cursistas e descreve suas experiências 
com Educação/Educação em Saúde:

Quadro 2: Perfil acadêmico e profissional dos cursistas e 
experiências com Educação/Educação em Saúde

C* Graduação Atuação de atuação 
profissional

Experiências declaradas na área da 
Educação/Educação em Saúde

1 Biomedicina Laboratório de 
análise clínica Não possui.

2 Medicina Medicina do trabalho
Possui experiência como supervisora 
e coordenadora de um Programa 
de Residência Médica.

3 Nutrição Terapeuta Nutricional Não possui.

4 Psicologia
Psicóloga com 
atuação em 
Educação Médica

Trabalha na FCM e coordena 
o PAPE - Programa de Apoio 
Pedagógico ao Estudante.

5 Biomedicina Laboratório de 
análise clínica

Tem experiência como monitor do 
Departamento de Imunologia da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e do Departamento de Patologia 
do Hospital Universitário Antônio 
Pedro /UFF. Em ambos, desenvolveu 
trabalhos com metodologias ativas 
para alunos da graduação.

6 Medicina Médica Geriatra e 
Cuidado Paliativo

Trabalha há 2 anos com supervisão 
de Residência Médica em Geriatria, 
com Pós-graduação em Geriatria e 
com alunos da graduação. Desde 2011 
atua no Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) com supervisão de Residência.

7 Medicina
Médica 
Dermatologista 
e Alergista

Desenvolveu trabalhos voluntários e 
participou de monitorias na graduação.

8 Medicina

Professora 
Universitária - 
Patologia Geral 
e Nefrologia

Atua há 21 anos como professora 
do Ensino Superior. 

9
Pedagogia/
Licenciatura 
em Biologia

Professora 
Universitária - 
Formação de 
professores e 
profissionais 
de Saúde

Ministra a disciplina bioética para cursos 
de Enfermagem e de Biomedicina.
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C* Graduação Atuação de atuação 
profissional

Experiências declaradas na área da 
Educação/Educação em Saúde

10 Medicina Médico Infectologista

Atuou em curso de Licenciatura em 
Biologia e atua como supervisor de 
Residência Médica e professor de 
infectologia e nefrologia há 15 anos.

11 Medicina Médico Homeopata Atuou em cursos preparatórios 
para vestibular.

Fonte: informações do questionário diagnóstico. * Legenda: C – Cursista.

Tanto os motivos que levaram os cursistas a escolher a disciplina quanto 
as expectativas sobre o curso, informadas no questionário diagnóstico, con-
centraram-se em três categorias: aprender a ensinar – conhecer métodos 
pedagógicos para aplicar em situações de ensino – aprender a pesquisar – 
sob o ponto de vista da pesquisa qualitativa – e associar Educação e Saúde 
– para atender a demandas da Educação Médica e da prática profissional em 
saúde, em especial, na prevenção e adesão ao tratamento. O Quadro 3 ilustra 
as falas dos cursistas, de acordo com as referidas categorias. 

Quadro 3: Motivações e expectativas dos cursistas em relação à disciplina 
Tópicos Especiais em Ciências Médicas – Desafios em Educação em Saúde

Categorias Motivações/Expectativas – falas ilustrativas

Aprender a 
ensinar

• Aprender as principais teorias educativas 
para que eu possa aplicá-las. (C1) 

• Aprender formas e técnicas para exercer no dia a dia 
junto com os residentes do meu departamento. (C2)

• Aprender estratégias de ensino. Discutir saúde 
pública e como ela é aplicada atualmente. (C5)

• Que eu consiga além de agregar conhecimento, 
aprender a repassá-lo. (C7)

• Discutir conceitos e metodologias que possam ser úteis 
no dia a dia com os alunos da graduação da UERJ. (C8)

• Adquirir maiores conhecimentos para 
aplicar na prática docente. (C9)

• Aprender temas em Pedagogia. (C10)

Aprender a 
pesquisar

• Conhecer referencial teórico que me ajude a entender 
a importância da educação em saúde e aplicação 
deste na minha pesquisa e prática profissional. (C3)

• Enriquecer meus conhecimentos na 
pesquisa qualitativa. (C6)

• A temática da disciplina se relaciona intimamente com 
a minha pesquisa em Educação Médica. (C4)

continuação
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Categorias Motivações/Expectativas – falas ilustrativas

Associar 
Educação 
e Saúde

• Espero que o curso traga novidades e expanda o campo 
teórico e prático sobre as questões e impasses que 
envolvem a temática de educação em saúde. (C4)

• O trabalho da minha tese é para avaliar para aumentar 
a adesão ao tratamento envolvendo questionário de 
conhecimento. Pensar em adesão ao tratamento e promoção 
de saúde faz-me pensar no que fazer como prevenção. (C3)

Fonte: informações do questionário diagnóstico * Legenda: C – Cursista.

Outra pergunta existente no formulário de levantamento dizia respeito 
às concepções dos cursistas sobre a expressão Educação em Saúde. Para ana-
lisar as falas tomamos como referência o conceito de saúde da Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 1946) que entende que a Saúde é um estado de 
completo bem estar físico, mental e social, que não consiste apenas na au-
sência de doenças ou de enfermidade e buscamos observar, nas explicações 
apresentadas pelos cursistas, se tais concepções expressavam indicadores 
de: experiências diretas de domínio relacionadas à Educação em Saúde; ex-
periências indiretas fornecidas por modelos sociais; ou, colocavam em evi-
dência concepções tradicionais de Educação em Saúde. O Quadro 4 ilustra 
inferências elaboradas a partir das falas dos cursistas, classificadas de acordo 
com as referidas categorias.

continuação
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Quadro 4: concepções dos cursistas em relação à expressão Educação em Saúde

Categorias / 
dimensões 
de análise

Pressupostos
(elaborados com base 
em BANDURA, 1998)

Falas ilustrativas a 
respeito da pergunta: 
o que é Educação em 
Saúde para você?

Inferências

Concepções 
com foco na 
apreensão das 
informações e 
no domínio do 
conhecimento 
por parte 
dos próprios 
profissionais 
de saúde

Experiências de 
domínio: experiência 
da maestria de 
desempenho é a mais 
forte influência sobre a 
crença de autoeficácia. 
Um senso resiliente 
de eficácia requer 
experiência em superar 
obstáculos através 
esforço perseverante. 

Formação de novos 
profissionais capazes 
de multiplicar 
conhecimentos. (C2)
Tudo que se pretende saber 
/ conhecer para prevenção 
e promoção da saúde. (C3)
Construção teórica e reflexão 
sobre as temáticas de ensino 
no campo da saúde. (C4)
Conhecimento progressivo 
sobre a visão do paciente, 
treinamento de profissionais 
da saúde. (C6)
Pensar e aprender sobre 
manutenção da saúde. (C8)

O profissional 
de saúde 
como agente 
de mudança

Concepções 
com foco no 
compartilhamento 
das informações 
e experiências, 
envolvendo 
profissionais 
e usuários 
dos serviços 
de saúde

Experiências indiretas 
fornecidas pelos 
modelos sociais: 
observação das 
experiências vividas por 
outras pessoas pode 
levar ao desenvolvimento 
das crenças dos 
observadores de que 
eles também possuem 
a capacidade de 
dominar atividades 
semelhantes. Modelos 
competentes transmitem 
conhecimentos e ensinam 
aos observadores 
habilidades e estratégias 
eficazes para gestão de 
demandas contextuais.

Acredito que envolva a minha 
relação com os indivíduos 
hospitalizados e meus colegas 
de profissão, com a noção 
de doença entre eles. (C1)
Pensar sobre a saúde da 
coletividade, almejando 
o bem estar. (C8) 
Educação em saúde é 
um processo de interação 
entre as pessoas com 
o objetivo de construir 
elementos que permitam 
melhorar as condições 
de saúde dos pacientes 
nesse processo. (C10)

A 
coletividade 
como agente 
de mudança

Concepções 
com foco na 
transmissão das 
informações 
sobre saúde

Concepções 
tradicionais de 
Educação em Saúde: O 
componente informativo 
e o uso de estratégias 
que visam à transmissão 
de conteúdos 
relacionados aos riscos 
dos hábitos prejudiciais 
e aos benefícios dos 
hábitos saudáveis são 
imprescindíveis para a 
prevenção e promoção 
da saúde da população.

É a transmissão de 
conhecimentos relacionados 
à saúde pública para 
as pessoas sem tal 
informação. (C5)
Educação em saúde é 
uma ideia que deve ser 
disseminada entre os 
professores e a sociedade 
para que ambos consigam 
executar suas atividades 
o mais perto da perfeição, 
fazendo com que a informação 
chegue para todos. (C7)

A informação 
como veículo 
de mudança
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Como se pode observar, as inferências que traduzem concepções com 
foco na apreensão das informações e no domínio do conhecimento por parte 
dos profissionais de saúde são as que aparecem com mais frequência nas 
falas dos cursistas. Em seguida, destacam-se as concepções com foco no 
compartilhamento das informações e experiências, envolvendo profissionais 
e usuários dos serviços de saúde e, por último, as concepções com foco na 
transmissão das informações sobre saúde. 

A elaboração conjunta dos objetivos, propostas e linguagens permitiu ao 
grupo, ao longo dos encontros realizados na disciplina, aprofundar os sen-
tidos relacionados ao aprender a ensinar e aprender a pesquisar, e introduziu 
elementos teórico-práticos que subsidiaram o processo de associação entre as 
práticas em Educação e as práticas em Saúde. De certa forma, as concepções 
expressas pelos cursistas a respeito do que se entende por Educação em Saúde 
ilustradas no Quadro 4 evidenciam o reconhecimento prévio da importância 
do papel de agente dos profissionais de saúde para a melhoria das condições 
de vida da população e, também, a crença de que essa melhoria não se faz 
somente pela ação dos indivíduos, mas deve envolver a coletividade. 

O Produto Final da Disciplina: sistematizando 
propostas de intervenção

Em uma das aulas da disciplina, cada cursista elaborou e apresentou para 
o grupo o primeiro rascunho de uma proposta de intervenção construída a partir 
dos referenciais estudados. Durante a apresentação, o grupo contribuiu com 
questões e sugestões. Posteriormente, como tarefa de casa, foi pedido que eles 
estruturassem uma segunda versão da proposta, de maneira mais formal. Ao 
descrevê-la, eles deveriam informar o título, o público-alvo (que poderia ser da 
área específica de atuação do cursista ou estudantes de Ensino Médio), o escopo, 
os objetivos, a justificativa, os recursos e a avaliação. Os cursistas deveriam, 
ainda, relatar as estratégias didáticas, enfatizando os processos de Planejamento, 
Execução e Avaliação (ROSÁRIO, 2004) e outros constructos da Teoria Social 
Cognitiva entre os quais a autoeficácia, a modelação e a autorreflexão. Também 
foi solicitado aos cursistas que não perdessem de vista os quatro componentes 
essenciais para a elaboração de programas de intervenção em saúde embasados 
na TSC (BANDURA, 2004): o componente informativo, o de desenvolvimento 
de habilidades sociais e autogestão, o de construção de um senso resiliente de 
eficácia e o de criação de apoios sociais. O Quadro 5 apresenta três propostas de 
intervenção criadas pelos cursistas, como produto final da disciplina, e ilustra o 
processo de apropriação do referencial teórico abordado no curso.
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Nessa amostra das propostas apresentadas pelos cursistas, observa-se a 
presença do componente informativo, no contexto de estratégias de ensino 
como a exposição oral, a leitura coletiva de informações, a exposição de 
vídeos com orientações práticas, o desenvolvimento de atividades visando 
à apresentação de equipamentos e procedimentos e a divulgação de sites 
informativos. A intenção de utilizar a modelação como estratégia didática 
é expressa por meio de ações como a exposição de vídeos com narradores 
contando suas histórias, a participação presencial de pessoas convidadas 
contando suas experiências na temática abordada e a realização de oficinas 
que fazem uso de casos que abordam o conteúdo trabalhado. O desenvolvi-
mento de habilidades sociais e de autogestão está presente nas atividades 
de supervisão coletiva, na realização de dinâmicas e nas dramatizações que 
simbolizam ações relacionadas ao escopo das propostas. Finalmente, a au-
torreflexão ficou evidente em estratégias que envolviam o público-alvo na 
elaboração de perguntas sobre o tema discutido, na participação em rodas de 
conversa e na apresentação de sugestões para o aprimoramento das propostas.

Perspectivas e Apontamentos

O objetivo deste capítulo foi compartilhar com o leitor uma experiência com 
Educação em Saúde realizada em um Programa de Pós-graduação acadêmico 
que usou como suporte teórico e metodológico a TSC. Embora a finalidade prin-
cipal dos programas acadêmicos seja a formação de profissionais para a pesquisa 
e para a divulgação científica de seus resultados, a disciplina Tópicos Especiais 
em Ciências Médicas – Desafios em Educação em Saúde visou proporcionar 
aos mestrandos e doutorandos do PGCM-UERJ alguns subsídios conceituais 
no campo da educação e do ensino para vislumbrar aproximações mais efetivas 
entre teorias e práticas que envolvam a Educação em Saúde. 

A opção metodológica pelo modelo de ensino e formação para a pes-
quisa proposto pelo GEPEAIINEDU (SILVA; DINIZ, 2016) favoreceu a 
consecução dos objetivos elencados para disciplina e potencializou o envol-
vimento dos cursistas nas atividades propostas, suscitando crenças de autoe-
ficácia pessoais e coletivas para a elaboração de propostas de intervenção em 
diferentes espaços de Educação em Saúde. Embora tais propostas estejam 
em fase embrionária, o desejo de aprimorá-las e pô-las em prática foi mani-
festado por vários cursistas na avaliação final da disciplina. Esperamos que 
as ideias criadas a partir da experiência aqui apresentada se propaguem para 
além dos muros da Academia e que os profissionais de saúde, empoderados 
das agências pessoal e coletiva, possam, através de práticas de ensino, cola-
borar para a melhoria da saúde da população brasileira.
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