
 308 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho exige que o homem tenha consciência do 

resultado – como fim – do que virá a ser;  

a consciência se forma no processo de trabalho. 

Rubinstein (1965, p. 370). 
 

 

Uma pesquisa que tenha a finalidade investigar as condições e as circunstâncias 

necessárias para que o ensino, como prática revolucionária, possa promover a transformação 

dos sujeitos de uma coletividade de estudo e, posteriormente, possa criar novas práticas 

sociais que proporcionem transformações na própria sociedade, vincula-se necessariamente ao 

processo de conscientização desses sujeitos nas relações de trabalho e de estudo.  

Pressupõe que sejam analisadas as práticas pedagógicas instituídas no contexto 

escolar que representem a generalidade das ações docentes na atividade de ensino, 

identificando a essência das ações e operações que possibilitam as transformações na 

individualidade humana e na coletividade de estudo, a partir dos elementos substanciais da 

atividade pedagógica. As condições promotoras desse processo de transformação são 

apresentadas, em suas particularidades, no desenvolvimento de cada um dos capítulos dessa 

tese, que representam os eixos de investigação sobre as mediações simbólicas que 

possibilitam o desenvolvimento do pensamento teórico. 

Diante de tais considerações torna-se relevante evidenciar as condições e as 

circunstâncias identificadas na análise do processo de transformação da práxis na atividade 

pedagógica e da individualidade dos sujeitos pertencentes à coletividade de estudo na 

singularidade desta pesquisa. Nesta dimensão, é necessário explicitar os motivos que 

promoveram a análise do movimento de transformação de uma prática pedagógica e da 
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consciência desenvolvida ao longo do processo de trabalho e estudo em uma vida 

profissional, como a dimensão singular que se manifesta nas necessidades de transformação 

da realidade objetiva, numa dimensão universal.  

Assim sendo, o ponto de partida para a análise do fenômeno é a singularidade do 

processo de transformação da práxis e da consciência do educador nas condições objetivas 

postas no contexto escolar durante a investigação didática. No entanto, ao identificar a 

essência do processo de transformação da individualidade humana relacionada ao contexto da 

pesquisa, estabelece-se a conexão entre o universal e o singular, como unidade de opostos, 

pertencente ao sistema integral referente à formação profissional de educadores.  

Na condição singular de análise da transformação da práxis e da consciência do 

educador, afirma-se que a possibilidade de construir uma realidade concreta no contexto 

escolar e, posteriormente, poder analisar a mesma realidade concreta numa dimensão 

diferenciada é o fator preponderante para a definição dos sujeitos da pesquisa. Tal fato 

possibilita a reconstrução da realidade caótica, inicial, em uma realidade pensada, no campo 

teórico. Este é o motivo substancial para assumir o lugar social do sujeito da pesquisa a ser 

analisado e de sujeito que produz conhecimento por meio da pesquisa. Trata-se de um 

posicionamento de caráter dialético que possibilita a análise da transformação na consciência 

dos sujeitos da atividade pedagógica, estudantes e educador, que se estende à análise da 

transformação da práxis como atividade prática que produz mudanças no próprio objeto da 

atividade, a organização do ensino e o desenvolvimento dos sujeitos por meio da atividade 

pedagógica. 

A singularidade das condições objetivas que possibilitam a análise da 

transformação da atividade prática a partir das possibilidades de trabalho e estudo, diferencia-

se das condições objetivas instituídas no contexto escolar, de uma forma generalizada. A 

identidade e a correspondência entre a objetividade do contexto escolar em geral e o contexto 
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escolar analisado na pesquisa ocorrem exclusivamente no início da investigação didática, 

quando as condições iniciais de formação profissional e das ações realizadas na atividade de 

ensino podem ser consideradas correspondentes à maioria dos educadores nos grandes centros 

educacionais. Posteriormente, quando as circunstâncias criadas pela inserção em grupos de 

estudo e pesquisa são promovidas situações de reflexão individual e ou coletiva sobre as 

práticas sociais instituídas na sociedade contemporânea e, em particular, no contexto escolar, 

a consciência em relação à finalidade e possibilidades do trabalho docente se altera, ocorrendo 

transformação nas práticas pedagógicas.  

Numa escala mais ampla, são identificadas mudanças na consciência sobre o lugar 

social que se ocupa na coletividade de estudo e sobre as possibilidades reais do ensino. Tais 

mudanças ocorrem fundamentalmente quando são direcionados estudos específicos sobre a 

constituição humana na dimensão ontogenética e sobre as implicações das práticas sociais 

alienantes instituídas historicamente na sociedade contemporânea no desenvolvimento 

humano. Desta forma, a apropriação de conhecimentos teórico-científicos possibilitou uma 

compreensão diferenciada acerca da realidade escolar e a promoção de ações sobre essa 

mesma realidade de forma diferenciada.  

Dentro desta perspectiva, considera-se a apropriação de conhecimentos teórico-

científicos essenciais à formação profissional e ao desenvolvimento do pensamento teórico do 

educador como elemento preponderante para a identificação da essência das condições 

singulares constitutivas da universalidade das condições necessárias à formação docente. Tais 

elementos são efetivados por meio das ações de ensino mediadas pelo processo de reflexão 

entre diferentes sujeitos pertencentes às coletividades de estudo. 

Enfatiza-se, assim, que as ações de ensino e a possibilidade de apropriação de 

conhecimentos sócio-históricos, elementos nem sempre valorizados nas práticas educacionais 

vigentes, não podem ser negadas aos indivíduos para que os mesmos se tornem herdeiros da 
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cultura. Tal consideração é decorrente da concepção de que a constituição da individualidade 

humana depende das mediações estabelecidas entre os indivíduos e o conhecimento sócio-

histórico por meio do processo educacional. 

 Nesta dimensão, uma das mediações simbólicas que constituem a atividade 

pedagógica é a apropriação de conhecimentos teórico-científicos, por parte dos educadores, 

que tratam da historicidade, tanto na constituição do gênero humano quanto dos 

conhecimentos a serem ensinados na atividade pedagógica presente na identificação dos 

nexos internos dos objetos de estudo. 

Tais conhecimentos, considerados mediações simbólicas, fundamentam as ações e 

operações do educador na organização do ensino; são instrumentos teóricos que medeiam o 

processo de conscientização acerca das possibilidades reais do ensino, assim como medeiam 

as possibilidades de transformação da práxis na atividade pedagógica. 

Na dimensão dos conhecimentos vinculados à historicidade da constituição 

humana, no capítulo 2 desta tese, são apresentadas sínteses teóricas consideradas relevantes 

para que os educadores compreendam a influência das relações sócio-históricas na formação 

dos indivíduos, assim como das especificidades das bases psicológicas da aprendizagem e do 

desenvolvimento infantil e da constituição das funções psicológicas superiores. Tais 

especificidades teóricas consideram o desenvolvimento humano relacionado à apropriação de 

conhecimentos sócio-históricos por meio das relações interpessoais possibilitadas pelas 

atividades humanas em geral, vinculadas ao trabalho e à necessidade de comunicação entre os 

integrantes do gênero humano.  

No que se refere à particularidade das atividades humanas relacionadas ao ensino 

e aprendizagem no contexto escolar, no capítulo 3 desta tese, são apresentadas sínteses 

teóricas a respeito dos fundamentos da atividade pedagógica, que representa a integração 

entre duas atividades humanas particulares, a atividade de ensino e a atividade de estudo, 
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próprias dos educadores e dos estudantes, respectivamente. Trata-se de a atividade orientada 

para uma finalidade – a apropriação de conhecimentos sócio-históricos e o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores dos estudantes. Tais funções, apesar de serem previstas 

como possibilidades humanas, não são desenvolvidas natural ou espontaneamente, 

necessitando de serem desenvolvidas pelo processo de ensino e aprendizagem em geral e, em 

particular, no processo pedagógico, como é o caso do pensamento teórico dos estudantes.  

Os pressupostos teórico-metodológicos da atividade orientada para o ensino e a 

aprendizagem, como unidade dialética, e da estruturação do instrumento pedagógico, a 

atividade orientadora do ensino, definem algumas condições específicas da práxis na 

atividade pedagógica. Sobre tais aspectos da atividade pedagógica, são apresentados alguns 

elementos essenciais na organização do ensino que tornam as ações e operações práticas do 

educador e dos estudantes uma atividade prática revolucionária por criar condições que 

possibilitam a transformação de ambos e da própria realidade objetiva.  

Como elemento preponderante na definição das condições objetivas da atividade 

pedagógica como uma atividade prática revolucionária, tem-se a consciência dos sujeitos 

quanto ao lugar social que ocupam numa coletividade de estudo, como é o caso do contexto 

escolar. Tal consciência não ocorre naturalmente ou espontaneamente no processo 

pedagógico, uma vez que grande parte das práticas sociais instituídas na sociedade 

contemporânea não integra o sentido pessoal das atividades do educador e dos estudantes ao 

significado social das suas atividades humanas particulares, nem no contexto individual nem 

no contexto social, mais amplo, determinado pela cultura e pelo sistema educacional vigente. 

Tal condição posta na cultura escolar, na sua maioria, endossa as práticas sociais alienantes 

advindas de um sistema sociopolítico instituído.  

A relação entre o sentido pessoal e o significado social das atividades particulares 

humanas que os sujeitos da atividade pedagógica desempenham no contexto escolar, necessita 
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ser desenvolvida entre os sujeitos no contexto da coletividade de estudo. É a partir da relação 

existente entre os motivos e os objetivos dos sujeitos que as atividades particulares de ensino 

e de estudo se integram na atividade pedagógica, definindo a finalidade das ações e operações 

a serem realizadas pelos sujeitos, individualmente e coletivamente.  

No caso do educador, a consciência do lugar social que ocupa é produto do 

processo de formação profissional no campo da educação vinculado às relações entre ensino e 

aprendizagem e de apropriação de conhecimentos vinculados às necessidades da criança ao 

longo do desenvolvimento e às implicações da apropriação dos conhecimentos sócio-

históricos na constituição da genericidade humana. 

Quanto à consciência do estudante relacionada ao seu lugar social que ocupa 

como sujeito ativo na coletividade de estudo, considera-se que esta é produto das relações 

interpessoais possibilitadas pelas relações humanas em geral; mas de uma forma especial, tal 

consciência dos estudantes é decorrente das mediações promovidas na escola como a 

instituição social que tem uma finalidade a cumprir: promover o desenvolvimento dos 

indivíduos pertencentes à sociedade em geral por meio do processo de ensino e aprendizagem. 

Outra condição necessária à atividade pedagógica como prática revolucionária é a 

relação entre os conteúdos a serem ensinados e o “modo de ação” dos sujeitos na atividade 

pedagógica, de tal forma a promover o movimento de internalização dos conceitos para que os 

estudantes se apropriem dos mesmos. Concebe-se que não é qualquer conteúdo e nem de 

qualquer modo que as ações de ensino promovem a apropriação dos conceitos que criam 

possibilidades para que ocorram transformações na dimensão psicológica dos sujeitos 

envolvidos na atividade pedagógica.  

Tal condição é explicitada pela estruturação da atividade orientadora do ensino 

que define, por meio do “modo de ação”, as condições específicas para que os sujeitos da 

atividade pedagógica executem ações e operações em comum, visando a uma finalidade 
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também comum na atividade de ensino e na atividade de estudo – a humanização dos 

indivíduos por meio da apropriação do conhecimento sócio-histórico. De acordo com tais 

fundamentos, as ações coletivas e cooperativas entre os sujeitos da atividade pedagógica 

criam as condições necessárias para que o conhecimento sócio-histórico seja apropriado pelos 

indivíduos, aproximando o sentido pessoal do objeto de estudo pelos indivíduos e o 

significado social dos conceitos em geral, por meio da linguagem.  

No movimento de internalização do conceito, promovido pelo processo de 

comunicação entre os sujeitos da atividade pedagógica, o significado do conceito evolui, 

transformando-se em conceito teórico a partir das mediações simbólicas proporcionadas pelos 

educadores. Neste processo, pensamento e linguagem se integram no significado da palavra. 

A manifestação do pensamento por meio da linguagem identifica a consciência dos sujeitos 

em relação ao objeto de estudo. 

Nesta dimensão, torna-se relevante que educadores em geral se apropriem de 

conhecimentos teórico-científicos a respeito das raízes e dos encaminhamentos distintos do 

pensamento e da linguagem, assim como dos princípios psicológicos dos mesmos. A 

consideração a respeito de tal necessidade vincula-se ao processo de comunicação implícito 

nas relações entre ensino e aprendizagem, pois é por meio das relações interpessoais 

estabelecidas, prioritariamente por meio da linguagem, que ocorrem mediações simbólicas 

que proporcionam condições favoráveis para o desenvolvimento do pensamento e da 

consciência dos estudantes.  

Neste sentido, o entendimento, por parte de educadores, da constituição dos 

diferentes tipos de linguagem (externa - oral e escrita, egocêntrica e interna) e do pensamento 

presente no processo de internalização e no movimento dialógico do conceito é fundamental 

para que se estabeleçam mediações simbólicas que promovam transformações no significado 

das palavras utilizadas pelos estudantes, rumo ao significado social dos conceitos sócio-



 315 

históricos. Entre elas, são apresentadas, no capítulo 4 desta tese, as mediações que promovem 

a problematização das enunciações elaboradas pelos estudantes, as que desencadeiam novas 

reflexões a respeito do objeto de estudo, as que possibilitam a explicitação da linguagem 

interna dos estudantes, potencializando as possibilidades de manifestação do pensamento por 

meio da linguagem oral e ou escrita, e as que possibilitam a retomada das enunciações 

verbais como desdobramento da linguagem interna dos estudantes visando a que os mesmos 

se conscientizem da dimensão intrapessoal no processo de internalização dos conceitos.   

O entendimento de que as manifestações do pensamento ocorrem por meio dos 

diferentes tipos de linguagem e de que tais manifestações expressam a consciência dos 

sujeitos a respeito do objeto de estudo proporciona ao educador condições específicas para a 

análise das enunciações elaboradas pelos estudantes. Por meio das noções interpessoais 

identificadas como complementaridade, divergência, correspondência, indiferenciação e 

particularização, os educadores têm a possibilidade de identificar em que dimensão o 

estudante pôde ter se apropriado dos conceitos e promover mediações simbólicas que 

proporcionem a evolução funcional do significado da palavra utilizada no desdobramento do 

pensamento e da linguagem interna dos mesmos. 

Na especificidade do pensamento teórico, a apropriação de conhecimentos 

teórico-científicos por parte dos educadores possibilita que os mesmos promovam mediações 

simbólicas que possibilitem a relação entre o objeto de estudo historicizado e as diferentes 

formas de pensamento dos estudantes. Tais conhecimentos referem-se à condição de o 

pensamento ser constituído por meio das abstrações elaboradas no processo de reflexo ativo 

da realidade objetiva e sobre a constituição social do pensamento por meio das unidades entre 

o material e o ideal, o físico e psíquico, o racional e o não-racional, o racional e o judicativo, 

entre o intuitivo e o discursivo. As especificidades destes conhecimentos são apresentadas no 

capítulo 5 desta tese, e constituem-se como instrumentos teóricos que medeiam o 
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entendimento da diferenciação das formas de pensamento e as possibilidades de superação da 

percepção imediata do objeto de estudo no movimento dialógico do conceito.  

A compreensão por parte dos educadores de que as manifestações da apropriação 

do objeto de estudo por parte dos estudantes ocorre por meio de juízos, conceitos e deduções, 

formas de pensamento desdobrado na linguagem externa, medeia a organização do ensino que 

cria condições favoráveis para o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes, 

superando a dimensão empírica de apropriação da realidade objetiva. 

Por meio da apropriação de conhecimentos vinculados às especificidades dos 

pensamentos empírico e teórico e das formas de organização do ensino pautado nos 

pressupostos das lógicas formal e dialética são evidenciados as generalizações pedagógicas e 

os elementos substanciais da práxis na atividade pedagógica que criam situações de ensino 

que possibilitam o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes.  

As generalizações pedagógicas são identificadas como os elementos comuns 

presentes nas ações e operações na atividade de ensino que se organizam a partir da relação 

entre o objeto de estudo, as ações coletivas e cooperativas entre os sujeitos da atividade 

pedagógica e o conhecimento teórico. Os elementos substanciais da práxis na atividade 

pedagógica que criam condições para o desenvolvimento do pensamento teórico são 

considerados aqueles que, além dos elementos comuns presentes na atividade de ensino, 

apresentam elementos necessários e inseparáveis na organização do ensino que tenha como 

finalidade promover transformações na individualidade dos sujeitos da atividade pedagógica e 

na realidade objetiva.  

Nesta dimensão, evidenciam-se as diferenças substanciais na organização do 

ensino mediadas pelas apropriações teórico-científicas a respeito da constituição da 

individualidade humana por parte do educador. As generalizações pedagógicas assumem 

condições específicas a partir das considerações acerca dos elementos substanciais na 
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atividade prática transformadora, assumem condições específicas que as diferenciam das 

demais. Nesta condição, os elementos substanciais da práxis na atividade pedagógica são 

identificados como a essência das ações e operações na organização do ensino que cumpre a 

sua finalidade.  

As ações e operações realizadas sobre o objeto de estudo, tanto por parte do 

educador quanto por parte dos estudantes, assumem a condição de serem mediadas pelo 

significado social elaborado no processo histórico da produção humana. Deixam de ser 

ações e operações sobre o objeto de estudo com características imediatas próprias da 

socialidade contemporânea e assumem a condição de serem ações e operações sobre o objeto 

de estudo ideal, mesmo que eventualmente também seja material, que traz a essência da 

historicidade humana como produto da atividade em comum, considerando os nexos internos 

do próprio conceito.   

Tal condição mediadora na organização do ensino é um dos elementos essenciais 

para que seja possível a superação das práticas alienantes instituídas no contexto escolar por 

criar possibilidades para que os sujeitos da atividade pedagógica (educador e estudantes) se 

apropriem da produção sócio-histórica da humanidade, assumindo a condição de herdeiro da 

cultura e dos conhecimentos elaborados anteriormente.  

As ações e operações coletivas e cooperativas entre os sujeitos, enquanto 

elementos substanciais da atividade pedagógica como prática revolucionária, assumem a 

condição mediadora entre as dimensões interpessoal e intrapessoal no processo de 

internalização dos conceitos. Tais ações e operações particularizam-se nos aspectos cognitivo, 

volitivo e afetivo como mediadoras entre o conhecimento sócio-histórico e o pensamento dos 

sujeitos da atividade pedagógica.  

A respeito do aspecto cognitivo, as ações e operações coletivas e cooperativas 

instituem-se no movimento dialógico do conceito que possibilita a mediação no campo da 
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linguagem entre o significado social do objeto de estudo e o sentido pessoal como 

manifestação externa do pensamento dos estudantes. No movimento dialógico são resgatados 

e problematizados elementos presentes na memória dos estudantes instituídos por meio das 

relações humanas em geral e pela percepção ativa acerca da realidade objetiva. Tais 

elementos são mediadores entre a individualidade dos estudantes, manifesta no sentido 

pessoal das relações com o objeto de estudo, e o conceito, expressão do significado social do 

conhecimento elaborado historicamente.  

Quanto ao aspecto volitivo, as mediações na organização do ensino direcionam-se 

para o desenvolvimento da consciência dos estudantes quanto à pertinência a uma 

coletividade de estudo. Portanto, as ações e operações coletivas e cooperativas priorizam a 

divisão de funções e atribuições entre os estudantes na coletividade de estudo e a divisão do 

controle da aprendizagem entre os sujeitos da atividade pedagógica. O movimento de 

conscientização dos sujeitos da atividade pedagógica, quanto à pertinência dos mesmos na 

coletividade de estudo, ocorre em virtude das mediações simbólicas que enfatizam o 

compromisso e a responsabilidade dos estudantes e do educador a integrarem as ações e 

operações das atividades particulares como uma atividade em comum. Tais ações e operações 

no aspecto volitivo também levam em conta a dimensão lúdica e a contextualização do 

conteúdo do ensino em uma determinada necessidade social ou pessoal.  

A respeito do aspecto afetivo presente nas ações e operações coletivas e 

cooperativas da práxis na atividade pedagógica, as mediações buscam a valorização das 

contribuições interpessoais na constituição da dimensão intrapessoal e o desenvolvimento do 

sentimento de respeito à individualidade dos sujeitos da coletividade de estudo. Tais 

mediações criam condições propícias para que os sujeitos da atividade pedagógica se 

integrem à coletividade de estudo, fator necessário e preponderante para que os aspectos 

cognitivos e volitivos se efetivem na atividade em comum.  
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No entanto, as mediações simbólicas no que se refere ao desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem dos estudantes, à apropriação do objeto de estudo historicizado, 

às relações interpessoais por meio das ações coletivas e cooperativas nos aspectos cognitivo, 

volitivo e afetivo, somente se efetivam no caso de os educadores se apropriarem de 

conhecimentos teórico-científicos específicos. Tais conhecimentos são apresentados nesta tese 

como instrumentos teóricos necessários na formação do educador para que o mesmo assuma, 

de forma consciente e intencional, a organização do ensino como uma atividade orientada 

para o ensino e a aprendizagem de conhecimentos sócio-históricos e para o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores dos estudantes.  

Neste sentido, concebe-se a necessidade da formação profissional do educador no 

aspecto teórico de tal forma que os conhecimentos teórico-científicos possam ser mediadores 

da atividade prática que promove a transformação da dimensão psicológica dos indivíduos, 

criando novas práticas sociais que possibilitem a transformação das condições postas na 

sociedade contemporânea.  

Tal consideração não deixa de valorizar o aspecto prático na formação 

profissional de educadores, mas concebe que a superação das práticas pedagógicas instituídas 

no sistema educacional vigente somente pode ocorrer a partir da consciência das 

possibilidades reais do ensino. Considera-se, portanto, que é no trabalho1 e no estudo que 

ocorre o processo de conscientização dos educadores acerca do lugar social que ocupam e das 

reais possibilidades de o ensino ser um instrumento mediador do processo de transformação 

da individualidade humana e das práticas sociais alienantes instituídas historicamente na 

sociedade. 

Por meio do trabalho e do estudo, a consciência dos indivíduos é transformada. 

No caso da atividade orientada para o ensino e a aprendizagem como unidade dialética, o 

                                                 
1 No caso da formação profissional de professores nos cursos de graduação, não se pode vincular o processo de 
conscientização ao trabalho propriamente dito, mas às ações de estágio que possibilitam a inserção dos 
estudantes universitários no contexto escolar. 
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trabalho e o estudo se integram no processo de formação profissional do educador, 

constituindo a práxis na atividade pedagógica. 

Tendo em vista as considerações apresentadas nesta tese acerca das mediações 

simbólicas que atuam como instrumentos teóricos na organização do ensino que cria 

condições para que seja possível o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes, 

ainda se pode questionar se, para formar professores é necessário ensinar tais conhecimentos. 

Conforme se identifica em grande parte das práticas pedagógicas instituídas na formação 

docente, pode-se dizer que é possível formar professores sem que os mesmos tenham acesso a 

tais conhecimentos.  

No entanto, concebe-se que ser um professor que se tenha apropriado de tais 

conhecimentos, tem um significado particular.  O processo de formação profissional que se 

organiza a partir de tais pressupostos teórico-metodológicos cria condições para que o 

educador se conscientize da finalidade de sua atividade principal – promover a humanização 

dos indivíduos partindo das relações de ensino e aprendizagem. Além disso, pressupõe-se, a 

partir da apropriação de tais conhecimentos, que o educador faça uso dos mesmos, assumindo 

uma práxis na atividade de ensino que possibilite a superação, mesmo que parcial, das 

condições alienantes instituídas na sociedade e no próprio sistema educacional vigente.  

Porém, cabem questionamentos acerca de qual é o educador que o sistema 

educacional vigente quer formar, assim como se existem interesses sociopolíticos para formar 

educadores nesta dimensão. A respeito da formação profissional universitária, pode-se 

questionar se são contempladas as relações entre o ensino, a aprendizagem e o 

desenvolvimento humano numa dimensão ontogenética que proporcionam aos estudantes o 

entendimento da relevância das ações de ensino dos conhecimentos sócio-históricos na 

constituição da individualidade humana; vinculado ainda à formação universitária, pode-se 

questionar se o processo pedagógico enfatiza a necessidade de conscientização quanto ao 
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lugar social que os futuros educadores ocuparão na sociedade contemporânea e quanto às 

reais possibilidades do ensino como instrumento que medeia a transformação humana e 

social. Quanto à formação de educadores em exercício, pode-se questionar se as ações 

realizadas pelas universidades públicas e privadas e pelos centros de formação continuada 

atendem a tais necessidades na formação docente.  

São questões, cujas respostas se fazem presentes na nossa consciência. No 

entanto, julga-se ser necessário que estas questões devam ser resgatadas e problematizadas 

entre os educadores quando são discutidas as bases teórico-metodológicas para a formação 

dos profissionais da educação nos cursos pedagogia, normal e nos de licenciaturas em geral, 

assim como nos cursos de formação de professores em exercício.  

Considera-se que a apropriação dos conhecimentos teórico-científicos 

identificados nesta tese seja relevante na formação docente. Ao mesmo tempo, considera-se  

que tal apropriação deva ocorrer de forma mediada entre professores e estudantes em 

coletividades de estudo dos mais diferentes tipos, uma vez que requer que seja desenvolvido o 

pensamento teórico tanto dos estudantes, futuros professores ou professores em exercício, 

quanto dos educadores responsáveis pela formação docente.  

Conforme as reflexões teóricas apresentadas nesta tese, enfatiza-se mais uma vez 

que o desenvolvimento do pensamento teórico não ocorre de forma espontânea nem natural 

nos indivíduos. Para que tal desenvolvimento ocorra, são necessárias ações e operações na 

organização do ensino que promovam mediações simbólicas que criem condições específicas 

para que tal finalidade seja atingida no processo de ensino e aprendizagem. Tal processo de 

desenvolvimento ocorre por meio das relações interfuncionais possibilitadas pelas mediações 

simbólicas.  

O movimento de constituição e de desenvolvimento do pensamento teórico é 

universal diante das possibilidades de formação dos indivíduos (crianças, jovens e adultos), 
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sejam eles estudantes no ensino fundamental ou médio, ou estudantes universitários, ou ainda 

os profissionais que assumem a atividade de estudo como uma atividade humana permanente 

na sua formação.   

A intenção em apresentar e sintetizar tais conhecimentos teórico-científicos, 

considerados essenciais para a formação profissional vinculada ao processo educacional, não 

se refere apenas à possibilidade de abrir um leque de informações teóricas para que estudantes 

e professores se debrucem sobre eles individualmente, mas que possam de uma forma 

coletiva, estudar, refletir e analisar a influência da apropriação de tais conhecimentos na 

práxis da atividade pedagógica, e essencialmente, que possam pensar nas implicações da 

ausência de tais conhecimentos por parte dos educadores no processo pedagógico e no sistema 

educacional em geral.    

Tal intenção é compartilhada entre vários educadores que têm compromisso ético-

político com a formação docente e com a transformação das práticas sociais instituídas na 

sociedade contemporânea. Mesmo assim, ainda se pode dizer que essa intencionalidade é uma 

utopia ou um devaneio entre alguns sonhadores que procuram promover mudanças no 

contexto educacional vigente.  

No entanto, se a intenção expressa é um sonho ou uma utopia..., trata-se de um 

sonho que vale a pena ser sonhado ou uma utopia a ser perseguida.... Mas para além do sonho 

ou da utopia, é uma realidade que precisa ser construída no processo histórico de 

transformação da sociedade. 

 


