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RESUMO 
Esta pesquisa foi realizada com estudantes do Programa Pró-Licenciatura do Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, modalidade à distância, da Faculdade de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Goiás. A investigação combina duas dimensões metodológicas. A 
primeira, pedagógica, é centrada na elaboração de práticas que estimulam experiências 
educativas fora do espaço escolar formal, contudo, em sintonia com ele. A segunda 
dimensão metodológica se direciona à prática investigativa orientada por diálogos que 
entrecruzam investigação docente com viés narrativo e estratégias da pesquisa-ação. A 
análise foca três pontos que sintetizam o percurso investigativo e enfatizam a prática da 
reflexividade como dispositivo para desvelar aspectos do ambiente de atuação docente em 
artes visuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Investigação docente; ações educativas; formação de professores/as de arte. 
 
 
ABSTRACT  
This research was conducted with students from the Visual Arts Undergraduate Course, Pró-
Licenciatura Program, e-learning, at the Visual Arts College – Federal University of Goiás. 
Two methodological dimensions are combined on the inquiry. The first one, named 
pedagogical, is focused on the development of practices that stimulate educational 
experiences outside the formal school environment, although in tune with it. The second 
methodological dimension is directed towards the dialogue-oriented inquiry practice that 
intertwines teacher research and action-research, with a narrative inclined tonic. The 
analysis focus three points which synthesize the investigative route and emphasize the 
reflexivity practice as a device to unveil teaching performance environment aspects in visual 
arts.  
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Experiências que aglutinam três eixos 

Desde 2009 ministro disciplinas no ambiente digital no Curso de Licenciatura da 

Universidade Federal de Goiás. De 2009 a 2012 trabalhei em conjunto com diversos 

atores/as, professores/as e alunos/as no programa Pró-Licenciatura, no qual, além 

das disciplinas regulares do curso, concentrei minha prática no planejamento e na 

realização, em espaços culturais da cidade de Goiânia, de ações educativas 

envolvendo participantes do referido Programa. Foi neste contexto que quatro Ações 

Educativas (uma em cada ano, de 2009 a 2012) ocorreram e tornaram-se pontos de 

interesse para delinear caminhos que venho percorrendo, pontuando 

questionamentos e chegando ao objetivo desta investigação: como as referidas 

Ações foram planejadas, propostas e realizadas durante estes quatro anos de 

trabalho. Pesquisar esta trajetória possibilitou que eu (re)pensasse e (re)construísse 

aspectos das minhas vivências como docente alargando minha compreensão sobre 

como atuar e contribuir para a formação de professores/as de artes visuais.  

Esta investigação me permitiu agregar conhecimento pessoal e coletivo com 

experiências que aglutinam três eixos: ação-educativa, poéticas visuais 

contemporâneas e formação docente. Juntos, estes eixos promovem e oportunizam 

espaços de interação pedagógica construídos em consonância com as ideias de 

Dewey (2010), Shusterman (1998), Aguirre (2005), Martins (2012), Tourinho (2007) 

e Contreras (2002). Estes autores sustentam a escolha desse tripé, âmbito da 

pesquisa, ampliando e reunindo novas questões às minhas inquietações surgidas 

desde o período em que cursava a Licenciatura em Artes Visuais (1999 a 2002). 

É importante ressaltar que as/os participantes deste Curso, estudantes do Programa 

Pró-Licenciatura, são profissionais que atuam como professores/as de arte na rede 

pública, nos sistemas estaduais e municipais de educação. A particularidade destes 

estudantes é que eles/as não são licenciados/as na disciplina em que estão 

exercendo a docência. Isso significa que há um trânsito que necessita ser 

escrutinado, desvelado, para promover capacidades de tecer redes entre „objetos de 

pensamento‟ e „lugares de experiência‟ onde arte, educação e docência possam se 

encontrar. 

 



 

 
CABRAL, Valéria Fabiane Braga Ferreira. Investigação docente na formação de professores/as, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.770-782. 

772 

Orientação metodológica da pesquisa 

A orientação metodológica define seu rumo a partir da prática pedagógica com 

ações educativas voltadas para as poéticas visuais contemporâneas em diálogo com 

o processo de formação de professoras/es de artes visuais. Em termos 

metodológicos, essa investigação inclui formas de ação que combinam duas 

dimensões. A primeira, pedagógica, está centrada em práticas que visam estimular 

experiências educativas fora do espaço escolar formal, embora em sintonia com ele, 

projetando estratégias que atendam às demandas da aprendizagem e ensino em 

ambientes digitais. A construção de propostas de ação educativa e diálogos com 

poéticas contemporâneas busca alargar e deslocar narrativas para instaurar 

possibilidades de percepção, interação e recepção de maneira que, via reflexão, 

situações e experiências vividas possam ser revisitadas, rearticuladas e criticadas. A 

segunda dimensão, metodológica, tem como ênfase a prática investigativa a partir 

de uma abordagem narrativa da experiência.  

A combinação destas duas dimensões metodológicas reforçam a função do/a 

educador/a como investigador/a, privilegiando a pesquisa docente e a abordagem 

interpretativa como parte vital da docência. Assim, subjetividade e criatividade se 

associam em processos através dos quais me aproximo da teoria e da prática como 

formas de pensamento/ação que permitem analisar as falas dos/as estudantes em 

situações de ensino/aprendizagem e nas quais as poéticas visuais contemporâneas 

ganham ênfase.  

Junto-me às autoras Cochran-Smith e Lytle (2002) para empreender e fundamentar 

esta discussão que compreende a necessidade e importância da investigação 

docente como ação sistemática. Os princípios que elas propõem regem as 

teorizações que apresento e dão suporte e argumentos para a linha de investigação 

que realizo. A compreensão do campo educativo como espaço de investigação é, 

assim, aprofundado pelas ideias das citadas autoras, particularmente suas 

proposições em defesa da investigação docente na sua dimensão crítica e 

interpretativa. Nesse sentido, o caminho que escolhi cria vínculos entre etapas que 

às vezes se mesclam, impulsionadas por diálogos que conectam investigação 

docente com viés narrativo e estratégias da pesquisa-ação, agindo em consonância 

com os argumentos de Kemmis e McTaggart (1988).  
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Ao realçar a investigação docente como ação sistemática, aprofundo a concepção 

de experiência através de apropriações do pensamento de Dewey (1980), 

entendendo que experiência e ação andam de mãos dadas, olham para múltiplos 

sentidos e acatam vivências de diversidades – pessoais, coletivas, imaginárias, de 

memórias. O estudo de obras específicas de autores como Dewey (1980), 

Shusterman (1998), Aguirre (2005) e Tourinho (2007), anteriormente indicados, 

puxam fios que permitem entrelaçar arte, experiência e vida, mas, também, como no 

caso desta pesquisa, tecem mantos que acobertam, sob um mesmo espaço, 

educação e experiência estética. São autores que elaboram concepções para 

„pensar-nos‟ nas experiências vivenciadas a partir do trabalho com poéticas visuais 

enfatizando a prática da reflexividade proposta pela cultura visual e tornando 

possível desvelar aspectos do ambiente de atuação docente em artes visuais.  

A última etapa da pesquisa foi o retorno ao contexto e às/aos colaboradoras/es 

sobre o que eu havia descrito, analisado, refletido e sintetizado nesta pesquisa. Este 

retorno é sempre um desejo e, mais que isto, uma responsabilidade do/a 

pesquisador/a com o grupo de colaboradoras/es. A verificação das/os 

colaboradoras/es sobre como seus relatos estavam sendo descritos e interpretados, 

e sobre como eu interagia com os dados e os utilizava na pesquisa é uma questão 

de posicionamento político e ético que cada pesquisador precisa antever, planejar e 

realizar.  

As quatro Ações Educativas 

As Ações Educativas (2009 a 2012) foram realizadas nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, adequando-se à programação. Todas foram precedidas por 

reuniões com os responsáveis pelos espaços (1 e 2- Galeria da Faculdade de Artes 

Visuais; 3- Centro Cultural UFG e Museu Aberto da Praça Universitária, e 4- 

Terminal Rodoviário – Araguaia Shopping) e com os colaboradores das propostas.  

Além desta etapa inicial comum a todas as propostas, em 2009 a Ação incluiu: (a) 

palestras sobre arte contemporânea com a colaboradora Kelly Bianca e, também, 

com a minha participação; (b) apresentação do vídeo “Isto é arte?”, do filósofo Celso 

Favaretto e visita à exposição “A(i)nda desenho” de Glayson Arcanjo; (c) diálogo e 

exercício com/sobre o fazer artístico através da criação de um trabalho usando 
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linhas e barbantes, realizado na área externa da Faculdade de Artes Visuais, e (d) 

construção de um plano de aula. 

As etapas em 2010 foram: (a) textos sobre videoarte e links com exemplos 

disponibilizados no ambiente digital; (b) exibição de trabalhos da artista Anna 

Beahtriz Azevedo e de produção de alunos/as do Colégio Juvenal, (modo 

presencial), além de visita orientada à exposição „Intermitências‟; (c) conversa com a 

curadora da exposição, Manoela Afonso e com a artista; (d) produção e reflexão: 

trabalho com imagens para construção de colagens de exposições imaginárias e 

produção de um vídeo utilizando o celular, e (e) comentários no ambiente digital. 

A Ação de 2011 foi constituída por: (a) troca de cartas entre colegas no ambiente 

digital para apresentação das/os estudantes e convite para participação na ação e 

observação de trabalhos dos artistas da exposição „Conjunções‟ (sites, blogs) no 

ambiente digital; (b) textos sobre arte contemporânea em Goiás apresentados no 

ambiente digital; (c) palestra sobre cultura popular com o Prof. Odailso Bertê e sobre 

arte contemporânea com o prof. Marcelo Forte; exibição do documentário: “Quem 

tem medo de arte contemporânea?”, dirigido por Cecília Araújo e Isabela Cribari; (d) 

conversa com Nóe Mota, artista com obra no Museu Aberto, e com o prof. e artista 

Carlos Sena, no Centro Cultural; (e) visita ao Museu Aberto na Praça Universitária 

sob a mediação de Joanna Penna, e (f) produção e reflexão: atividades no ambiente 

digital 

A Ação de 2012, denominada Espaço de Performação, incluiu: (a) discussões sobre 

performance no ambiente digital; (b) palestra sobre performance e educação com o 

professor Arão Paranaguá, conversa com o performer Luciano Mullins, e com a 

coreógrafa Luciana Caetano; (c) encontro das/os estudantes e colaboradores/as 

para definir a proposta; (d) atuação no Terminal Rodoviário - Araguaia Shopping, e 

(e) diálogo e reflexões no ambiente digital de aprendizagem.  

Uma nota sobre o planejamento das Ações Educativas  

Como é possível depreender através do breve destaque das etapas de cada Ação 

conforme exposto acima, a orientação das atividades pedagógicas sob análise nesta 

pesquisa resultaram de uma construção „comum‟ que seguiu aproximadamente a 

mesma estrutura: (a) reunião com as/os representantes dos espaços e 

http://portacurtas.org.br/busca/specSearch.aspx?spec=diretor&artist=Cec%C3%ADlia%20Ara%C3%BAjo
http://portacurtas.org.br/busca/specSearch.aspx?spec=diretor&artist=Isabela%20Cribari
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colaboradores/as; (b) discussões no ambiente digital, (c) palestras temáticas, (d) 

estímulos visuais com utilização de imagens, vídeos e visitas às exposições (e) 

diálogo e exercício com/sobre o fazer artístico, e (f) reflexões e comentários sobre as 

experiências vividas no ambiente digital de aprendizagem. 

Nas Ações, as propostas pedagógicas visaram dar relevância a contextos 

educativos fora do espaço escolar formal, porém, em sintonia com ele, projetando 

diálogos com a arte/experiência/vida através de práticas/poéticas contemporâneas. 

A construção desses diálogos buscou dilatar e deslocar narrativas para instaurar 

possibilidades de percepção, interação e recepção onde “nós nos reconhecemos e 

nos reconstruímos em relação com o outro” (MARTINS, 2011, p. 17). 

Três pontos em movimento a partir dos relatos dos/as participantes 

As experiências vividas nas Ações Educativas conduziram, segundo o que pude 

depreender e analisar a partir dos relatos dos/as participantes, a três pontos em 

movimento que não percorrem caminhos paralelos, mas se interconectam, 

estabelecendo vínculos e projetando abordagens relacionais. Estes pontos são: 1) 

Apropriação como forma de ação utilizada em práticas na escola, impulsionando 

possibilidades de planejamento e criação; 2) Fazer/produzir como „formatitude‟ em 

espaço pedagógico, habitado por sentimentos e subjetividades, promovendo 

experiências, afetando e provocando comportamentos nas/os envolvidas/os; 3) 

Deslocamentos no tempo, espaço e pensamento que desencadeiam um processo 

de permanente reflexividade sobre o que fazemos. Estes são temas que, pela 

recorrência e intensidade, se revelaram como indicadores especiais de significados 

e sentidos das experiências vividas no trabalho de campo. 

Apropriação como forma de ação utilizada em práticas na escola 

Compreendo que formas de fazer e ensinar a partir de práticas de apropriação, de 

um fazer enquanto ação artística, transforma-se em vivência e impulsiona um 

diálogo de/com/sobre situações didáticas para o ensino de arte. São formas de agir 

que não estão apenas centradas no objeto, como ocorreu durante períodos da 

história da arte, mas que se expandem construindo significações de sistemas de 

códigos representacionais e de valores estéticos, culturais, sociais. Esta é uma 

ampliação conceitual delineada pelo campo da Cultura Visual que propõe uma 
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mudança na relação recepção-espectador, pois pode transformar o fazer em 

„quefazer‟, concepção que para Paulo Freire (2004) significa ação ligada à reflexão. 

Libâneo (2004, p.141) considera que o/a professor/a, para ter consciência de sua 

prática, deve desenvolver, simultaneamente, os seguintes aspectos: 

o primeiro, a apropriação teórico-crítica dos objetos de conhecimento, 
mediante o pensamento teórico e considerando os contextos concretos da 
ação docente; o segundo, a apropriação de metodologias de ação e de 
formas de agir, a partir da explicitação da atividade de ensinar; o terceiro, a 
consideração dos contextos sociais, políticos, institucionais – práticas 
contextualizadas − na configuração das práticas escolares. 

Acrescento um outro aspecto, que poderia ser o quarto, para que o/a professor/a 

tenha consciência de sua prática: a apropriação de „formas de fazer artístico‟ em 

diálogo com o contexto de produção, experiência que contribui para construir 

metodologias de ação docente em artes visuais.  

Fazer/produzir como formatitude 

O fazer/produzir é outro ponto para análise que emerge na fala das/os 

colaboradoras/es durante as rodas de conversas e em comentários sobre algumas 

imagens de trabalhos realizados nas quatro Ações (entre 2009 e 2012). Foram 

imagens que selecionei e mostrei para o grupo, em powerpoint, permitindo iniciar 

uma conversa entre elas/es ajudando a construir sentidos para/da/com a experiência 

vivida. Esta seleção se constituiu a partir das imagens que foram postadas pelas/os 

participantes nos fóruns do ambiente digital. 

São muitas as possibilidades de um fazer/produzir que as falas dos participantes 

nas/das ações evidenciam, assim como são muitas as sensações que a experiência 

do fazer pode agregar e ressaltar. Embora essa forma de trabalhar dando ênfase às 

reações com os outros e com o meio não seja simples, sua complexidade se agrava 

pelo fato de que muitos/as professores/as e estudantes possuem concepções e 

noções dominadas pela valorização do artefato material/objeto arte, valorizações 

prestigiadas no âmbito institucional e cultural. 

Thierry de Duve (2003) afirma que a atitude é um conceito que substitui a 

criatividade e num sentido crítico deveria desenhar um discurso mais politizado 

sobre arte e não apenas a noção de atitude artística como tem sido comumente 
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desenvolvida. Ao investigar as mudanças de paradigma no ensino das escolas de 

arte na Europa e na América, o autor argumenta que a proposta pós-moderna, 

apoiada nas noções “atitude-prática-desconstrução”, (...) “não representa o 

paradigma pós-moderno que supostamente substitui o paradigma moderno 

“criatividade/meio/invenção”. Para ele, ainda estamos diante “do mesmo paradigma, 

sem a fé e com a suspeita” (2003, p. 105).  

Não penso em substituição, mas em complementação, numa transformação da 

atitude não contemplativa por meio da experiência construída na ação pela 

interação. Nesse sentido, procuro fomentar um pensamento que agregue, no ensino 

de arte na atualidade, uma noção que denomino um fazer/produzir como 

„formatitude‟. Shusterman (1998, p. 234) afirma que é a “presença da forma que 

caracteriza, normalmente, a experiência estética e os objetos de arte”. Para Dewey 

(2010, p. 263), a “forma pode então ser definida como a operação das forças que 

levam à sua realização integral da experiência de um evento, objeto, cena ou 

situação”. No entanto, para Bourriaud (2011, p. 147) o “objeto de nosso julgamento 

estético já não é necessariamente a forma em si, mas a dinâmica que lhe 

imprimem”. 

Contudo, considero não apenas forma ou atitude, mas uma „formatitude‟, com as 

relações que são produzidas pelo meio, tornando-se unívocas, suscitando modos de 

interação, intervenção e de estímulo para comportamentos nos quais o corpo é lócus 

da experiência vivida. Uma união sem distinção, pois sujeito e objeto estão 

integrados e possibilitam o fazer/produzir artístico contemporâneo na ação através, 

também, dos sentimentos e, assim, proporcionando vontade de intervenção.  

A importância dos deslocamentos nas relações aprender/ensinar 

As experiências vividas nas Ações Educativas proporcionaram, segundo as 

discussões com as/os colaboradoras/es nas rodas de conversa, formas de 

deslocamentos necessárias nas relações aprender/ensinar. Esse é o último ponto 

que incluo nesta análise. Como disse anteriormente, são pontos dinâmicos que se 

entrecruzam e se interconectam, criando conexões e abordagens relacionais.  

Para encontrar sentidos que elucidem como os deslocamentos operam à medida em 

que ensinamos e quais seus impactos para o ensino de arte, me reporto às 
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transformações que estabelecem um papel central para a cultura. Estes debates 

questionam o esgotamento das narrativas dominantes na construção de um 

pensamento dialógico. Temas culturais ganham espaço como arena de luta política 

e pegagógica no ensino de arte gerando a expansão de seus interesses e 

envolvendo as perspectivas do campo de estudo da cultura visual. Esta perspectiva 

inclui interpretações de objetos, artefatos visuais e imagens como prática social, 

preocupando-se com a construção de significados e sentidos, e propondo a 

contextualização da visualidade de forma reflexiva. As possibilidades de 

deslocamentos são inúmeras e abrangem espaços geográficos, afetivos e 

subjetividades, ou seja, modos de posicionar-se, como professor/a, diante de 

situações que enfrentamos no dia-a-dia da profissão.  

Considerando a diversidade de possibilidades de deslocamentos retomo os 

depoimentos das/os colaboradoras/es para tentar compreender como alguns 

deslocamentos se configuram através da experiência nesse processo de 

aprendizagem com as Ações Educativas. Nas falas, percebo que os significados 

dados à noção de deslocamento se referem a lugar, tempo e espaço e, ainda, a um 

(re)posicionamento do pensamento em relação aos acontecimentos referentes às 

vivências com as póeticas visuais contemporâneas.  

Luciene, uma das colaboradoras, ressalta a importância do deslocamento de 

lugar/espaço na experiência vivida. Deslocar-se no ambiente digital, no qual 

acontecem a comunicação e a realização de atividades do curso, para o espaço 

físico da sala de aula, onde os encontros presenciais foram realizados e, ainda, para 

lugares de aprendizagem fora da sala de aula tornaram sua experimentação 

singular. É o que ela nos conta ao dizer que foi “a primeira vez que vi a escola aliada 

à prática poética. Como é você sair do teórico, caminhar, atravessar o pátio da 

Faculdade e ir à Galeria para ver aquilo que eles [artistas e monitores] estavam 

falando” (Roda de Conversa realizada em 29/09/2012). 

Acessar os significados do vivido por meio dos relatos e da percepção das/os 

colaboradoras/es contribuiu para um movimento de deslocar e deslocar-se na 

relação lugar/espaço e espaço/lugar. Certeau (1994, p. 203) esclarece que “os 

relatos efetuam portanto um trabalho que, incessantemente, transforma lugares em 

espaços ou espaços em lugares”. Nessa perspectiva, o pensamento do autor me 
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ajuda a compreender a Galeria da Faculdade de Artes Visuais, o Museu Aberto e o 

Terminal Rodoviário, (espaços aonde as ações educativas foram realizadas) 

enquanto lugares de aprendizagem, transformados em espaços na medida em que 

as/os estudantes percebem e vivenciam seus „modos de fazer‟ nesses lugares. Ao 

descreverem suas percepções em seus relatos e planejamento de ações 

posteriormente propostas, eles oferecem evidência da importância dos 

deslocamentos e seus impactos na aprendizagem. Assim, nas Ações Educativas, 

as/os colaboradoras/es transformam os lugares em espaços percebidos, dinâmicos 

e com significação. 

As possibilidades de „deslocamento‟ no ambiente do curso, principalmente usando 

as ferramentas oferecidas via internet, foram bastante variadas. Porém, nas falas, a 

enfase é dada ao deslocamento físico, para locais geograficamente determinados 

pelos encontros presenciais. Surge, então, uma potência que permite trânsitos 

possíveis para conhecer e vivenciar modos de agir envolvendo o ensinar/aprender 

arte em múltiplos espaços não formais, além da sala de aula.  

Deslocamentos no tempo, no espaço e no pensamento podem desencadear um 

processo de pernamente reflexividade sobre o que fazemos. Processo que nos 

ajuda a tomar consciência de quem somos, enquanto docentes, e a compreender 

nossas escolhas e estratégias pegadógicas. Esses movimentos, atrelados à uma 

dimensão crítica, nos levam a assumir uma postura radicante que se implica com o 

ambiente e cria espaços educativos enquanto se desloca e desenvolve um 

fazer/produzir como „formatitude‟.  

Pensando nas articulações com o ensino da arte... 

As experiências construídas nas Ações impulsionam modos de apropriação, de 

fazer/produzir – formatitude -, e de deslocamentos que fornecem possibilidades de 

criação didática para as/os estudantes e para as/os docentes. A reconstrução e 

sistematização de modos de ensinar, desde a experiência vivida, utilizada para 

construção de novos planejamentos, cria processos para ações de mediação dentro 

e fora da sala de aula, ações que incluem um corpo performativo. A apropriação 

proporciona modos não só de exercícios e de produção, mas, também, de maneiras 

de planejar que contribuem para a criação e compreensão de sentidos.  
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Essa maneira de pensar nos faz ter clareza de que nem a história e nem o espaço 

geográfico são fixos e estáveis. As concepções de temporalidade e espacialidade 

surgem através de diferentes formas de apropriação do tempo e do espaço, 

oferecendo a possibilidade de reconfiguração em função do contexto em que 

vivemos traduzindo-o em diferentes experimentações. Assim, as concepções de 

temporalidade geram a compreensão de um fazer/produzir como formaatitude em 

espaços pedagógicos, habitados por sentimentos e subjetividades, promovendo 

experiências, afetando e provocando comportamentos nas/os envolvidas/os que 

infuenciam em nossa maneira de ser, ver, sentir, estar e agir no mundo.  

No ambiente no qual se desenvolve a aprendizagem na EAD torna-se evidente a 

necessidade de transitar de um agir pedagógico baseado na transmissão de 

informações, a um agir que se organize e se fundamente no conhecimento 

construído em experiências, ancorado na reflexividade em „continuum‟, como diz 

Dewey (2010). A reflexividade em „continuum‟, de forma individual ou coletiva, abre 

espaço para criar „ficções‟ da realidade na atuação docente de forma colaborativa. É 

certo que as ações solidárias, o compartilhamento, a socialização e avaliação 

coletivas são tarefas que também não cabem num espectro individual. A 

“autoconsciência” é provocadora no sentido de que todos/as os/as participantes de 

um processo pedagógico ganham consistência e capacidade de projeção de suas 

propostas docentes ao utilizá-la no cotidiano de seus fazeres educativos.  

A reflexividade, para além da ideia de "autoconsciência", também é compreendida 

como um tipo de monitoramento contínuo da vida social (GIDDENS, 1997), um 

processo de „conversação interna‟ que somente cada indivíduo pode fazer na 

privacidade da sua consciência. Uma privacidade silenciosa por meio da qual as 

pessoas se confrontam consigo mesmas podendo se auto criticar, rever atitudes e 

práticas propondo-se a reorganizar um projeto pessoal ou um projeto pedagógico 

com o qual estejam comprometidas (VANDENBERGHE, 2013). 

Tento praticar a reflexividade com a expectativa de tornar cada ação uma 

experiência significativa, pois experiências refletidas podem gerar conhecimento 

(DEWEY apud TEIXEIRA e WESTBROOK, 2010). Procuro me observar e 

compreender de que forma posso repensar as Ações, experimentando diferentes 

maneiras de reorganizar o planejamento construído pela experiência, buscando 
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incessantemente uma reflexividade que seja contínua, perseguindo a interatividade 

entre pensamento e ação e tentando propor e/ou criar novas atitudes pedagógicas, 

novos modos de pensar e agir. 
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