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“desçamos então ao interior de nós mesmos; mais profundo será o 

ponto que teremos tocado, mais forte será o impulso que nos 

reenviará à superfície” 

Henri Bergson 
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RESUMO 
 

O objetivo da pesquisa é verificar a importância do fenômeno da intuição na 

prática pedagógica de professores do ensino fundamental. Acompanhou-se 

um grupo de professores participantes de um curso de extensão sobre 

Intuição e Prática Pedagógica no que diz respeito tanto as atividades de 

conceituação quanto as de relatos da própria experiência prática apresentada 

em sala de aula bem como em diários etnográficos, completaram-se os dados 

com entrevistas. Concluiu-se que as professoras conseguiam fazer 

aproximações ao conceito da intuição e identificavam o fenômeno na própria 

prática e admitiam uma contribuição significativa nas suas ações pedagógicas 

cotidianas de ensino-aprendizagem melhorando, principalmente, a relação 

pedagógica entre educador e educando.  
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RESUMÉ 

 

L´objectif de cette recherche est de vérifier l´importance du phénomène de 

l´INTUITION dans la pratique pédagogique des enseignants du primaire. On a 

suivi un groupe d´enseignants particpant à une formation continue, en essayant 

de saisir les activités de conceptualisation (de l´intuition) chez les enseignants, 

aussi bien que les expériences pratiques et les journaux etnographiques, dont les 

données ont été completer par des entretiens. On a conclu que les enseignants 

ont réussi à réaliser quelques aproximations et identifier le phénomène de 

l´intuition dans leurs propres pratique éducatives, et sont capables d´admettre 

que l´intuition peut donner une contribution significative dans les pratiques 

pédagogique d´enseignement-apprentissage et améliorer le rapport entre 

professeur et élève. 
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Vivemos atualmente momentos de profundas reflexões e 

ressignificações  acerca dos conceitos do mundo, do homem e da verdade. Para 

alguns autores contemporâneos (MARCONDES, 1996; SANTOS, 2000), 

encontramo-nos mergulhados em plena transição paradigmática que estaria 

sendo provocada por mudanças no âmbito científico, social e cultural da 

modernidade. Uma revolução simultaneamente epistemológica e societária.   

As causas dessas mudanças, ao menos no que diz respeito às 

transformações do paradigma científico (KUHN, 2000), estariam relacionadas a 

fatores internos e externos. Da perspectiva interna, as mutações seriam o 

“resultado de desenvolvimentos teóricos e metodológicos dentro de uma mesma 

teoria e também do esgotamento dos modelos tradicionais de explicação 

oferecidos pela própria teoria”. Por outro lado, os fatores externos abrangeriam 

as “mudanças na sociedade e na cultura” (MARCONDES, 1996, p.16).  

Não obstante, seria inadequado supor que essas duas ordens de 

explicação se tratam de fenômenos isolados. Até mesmo porque as origens 

dessas mudanças tem se configurado como um objeto polêmico, acirrando os 

debates e alimentando uma verdadeira controvérsia entre os chamados 

“modernos” e, seus supostos opositores, os “pós-modernos”.  Autores como 

Baudrillard, Lyotard e Rorty, por exemplo, consideram que uma nova sociedade 

estaria emergindo do esgotamento dos ideais iluministas de uma humanidade 
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completamente emancipada, ocasionando uma crise dos metarrelatos e da 

metafísica da representação 1.  

Para outros autores, no entanto, a chamada condição pós-moderna seria 

apenas uma extensão tecnocrática da racionalidade cognitivo-instrumental do 

próprio projeto modernista. Nesse caso, a modernidade seria, antes de tudo, um 

projeto inacabado. Um projeto em vias de se (re)fazer, face ao desenvolvimento 

excessivo de uma ação instrumental, que acabou por colonizar as esferas de 

sentido do mundo da vida. Daí porque, a modernidade é interpretada como “um 

ambicioso e revolucionário paradigma sócio-cultural assente numa tensão 

dinâmica entre regulação social e emancipação social” (SANTOS, 2000, p.15).  

O problema estaria exatamente na degradação do pilar da emancipação 

em detrimento do pólo da regulação social provocada pela convergência entre o 

paradigma da modernidade e o capitalismo. Nessa perspectiva, a modernização 

da sociedade (que prossegue autonomamente sua marcha) ter-se-ia separado 

dos impulsos da modernidade cultural, obedecendo tão-somente às leis 

funcionais do Estado e do mercado capitalista. Mas isso não implicaria a morte 

do sujeito humano, como criação, pois para além da vontade de poder totalitário, 

da razão instrumental, o fato é que nunca faltaram também expressões da 

vontade de liberdade desse mesmo sujeito.  

A validade argumentativa desse tipo de proposição ancora-se na idéia de 

que tanto as ações quanto as subjetividades seriam, ao mesmo tempo, produtos 

e produtores dos processos sociais. As determinações sociais consolidar-se-iam, 

tão-somente, à medida que fossem capazes de produzir subjetividades 

orientadas para identificar limites e a se conformar voluntariamente com eles 2.  

                                                           
1 Um movimento que, sem dúvida, tem muito a dever à crítica demolidora de Nietzsche, à 

clausura do projeto metafísico da modernidade, e que teve sua explicitação no século XX, em 
certas tensões da Teoria Crítica, do próprio Existencialismo e da Hermenêutica, prosseguindo 
infatigável no chamado Pós-Estruturalismo. 

2 É a partir desse contexto que as teorias que se pretendem “críticas” e “pós-modernas” almejam 
reconstruir a idéia de uma transformação social emancipatória, a partir de formas específicas 
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Em outras palavras, a modernidade se definiria, antes de tudo, como uma 

época em que lógicas opostas funcionam concomitantemente. Todavia, esse tipo 

de argumentação precisa ser operado com uma certa cautela, pois como lembra 

Estevão (2002),  

 

o perigo reside em definir o projeto não como inacabado mas 

como inacabável. Muitas vezes as afirmações extremas são 

equivalentes. Dizer que tudo é mudança pode ser o mesmo que 

dizer o contrário, que nada muda. Se tudo permanece, o indivíduo 

não pode fazer nada, fica preso no imobilismo. E se tudo se 

desvanece no ar, se não sobra nada, o resultado é o mesmo: o 

indivíduo continua impotente e pode acabar resignando-se diante 

de um status quo definido, agora, em termos negativos (p.29) 3. 

 

O problema, aqui, parece ser uma certa indiferenciação, no plano 

analítico, entre a dimensão estética (central na análise habermasiana), ela 

mesma parte de uma dimensão mais ampla que é a cultural, e as dimensões 

propriamente sociais e epistemológicas.  

Parece, no entanto, haver um certo consenso, entre os intérpretes da 

modernidade e suas crises, de que a fonte dessas mudanças está enraizada no 

argumento fundante da modernidade, ou seja, na fundamentação da razão como 

elemento constituidor da construção da verdade. Habermas (2001), dentre 

outros, afirma que o conceito de razão, no início da modernidade, tinha a 

abrangência de diagnóstico da situação (razão compreensiva), de projeção para 

o futuro (razão emancipatória) e de indicação para suas realizações (razão 

instrumental). Essa abrangência terminou por se perder, fazendo prevalecer a 

lógica construtora da razão instrumental 4.  

                                                                                                                                                                              
de socialização, educação e trabalho capazes de instituir “subjetividades rebeldes” (Santos, 
2000, p. 33). 

3 ESTEVÃO, C. V. “Formação, gestão, trabalho e cidadania: contributos para uma sociologia 
crítica da formação” Educação e Sociedade, no. 77, ano XXII. Campinas: CEDES, 2001. 

4 Teoria de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social, Taurus 
Humanidades, 2001. 
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A inferência que se extrai dessa forma de análise das transformações 

contemporâneas, para os fins mais específicos deste trabalho, é que a transição 

paradigmática implica, sobretudo, em disputas sobre os “sistemas de razão”, as 

quais servem de substrato à regulação social (MARCONDES, 1996).  

Em outras palavras, pretendemos defender a idéia de que a centralização 

na razão e a sua crescente limitação em termos de racionalização instrumental 

estaria acarretando um desequilíbrio crescente na integralidade do ser humano. 

Integralidade que é pensada aqui em referência à educação, haja vista a 

suposição de que há uma estreita relação entre racionalidade e saber. Uma 

temática que não é estranha ao pensamento filosófico se se considera que a 

filosofia, “nace de la reflexivización de la razón encarnada em el conocimiento, 

em el habla y em las acciones” (HABERMAS, 2001, p. 15). 

Nossa compreensão, portanto, é a de que “reduzir” o ser humano à razão 

ou, pior ainda, a uma função parcial da razão, é algo profundamente 

problemático, pois negligencia aquelas dimensões que não correspondem com a 

razão no seu sentido mais amplo. Nesse sentido, pode-se dizer que as energias 

regulatórias da modernidade  contribuíram para cindir as várias dimensões que 

constituem a pessoa humana – corpo, razão, sentimento e espírito - priorizando 

unidimensionalmente a razão instrumental e provocando uma crise profunda nas 

culturas do Ocidente (CARDOSO, 1995). 

O lado positivo dessa tensão é que ela também estaria provocando a 

necessidade de renovação e revisão das concepções que fundamentam o saber 

e o fazer pedagógicos. Nesse sentido, a busca de novos elementos teórico-

conceituais capazes de reconfigurar a integralidade do homem passou a exigir 

novos caminhos e impulsos investigativos no âmbito educacional. As formas de 

abordar e interpretar o mundo vigente parecem não responder mais às 

necessidades históricas, uma vez que não conseguem mais apresentar soluções 

viáveis para alguns dos problemas centrais da contemporaneidade. 
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Nesse contexto, partimos do pressuposto de que muitos desses 

problemas, tais como: o consumismo individualista e mercantilizado, a 

democracia autoritária e o desenvolvimento global e excludente (SANTOS, 2000, 

p.16) apontam, dentre outros vetores, o fracasso das tentativas sucessivas do 

próprio ser humano para conhecer-se em sua integralidade. Ou seja, assumimos 

que a chamada “crise da modernidade” associa-se ao sentido dogmático, ou ao 

direcionamento unidimensional da razão instrumental, como “total/totalizadora” 

suposta e redentora da humanidade (RÖHR, 2000).  

Daí, a importância de re-conhecer a integralidade do ser humano, 

enquanto objeto de investigação das ciências humanas, de um modo geral, e da 

educação, em particular. Não é difícil justificar essa importância, haja vista que é 

quase impossível encontrar no campo pedagógico abordagens que não façam 

menção, direta ou indiretamente, à educação integral enquanto meta dos 

sistemas pedagógicos. Como lembra Yus (2002),  

 

sem dúvida, se analisarmos o preâmbulo e as finalidades da lei de 

educação de qualquer país, é possível notar que, de maneira mais 

ou menos explícita, o objetivo principal da educação do aprendiz é 

o desenvolvimento pleno, a educação integral, a educação de 

todas as potencialidades (p. vii). 

 

Isso não significa, obviamente, que a(s) prática(s) docente(s) estejam 

efetivamente materializando esse tipo de exigência. A dissociação dos fins, que 

mantêm sua ênfase na integralidade da formação, e os conteúdos e métodos 

que os concretizam sinalizam, exatamente, para o fato de que, salvo algumas 

raras exceções, os sistemas educacionais permanecem centrados em uma 

parcela reduzida das dimensões humanas.  
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É importante ressaltar algumas tentativas recentes de reverter esse 

quadro, mediante a introdução de noções como transversalidade e competência 

transversal (REY, 2002).  

Estreitamente vinculada às investigações da psicologia cognitiva, a noção 

de competência transversal, ou mais exatamente a transferência de 

competências, transformou-se na busca de “utilidade social” para a própria 

atividade escolar. Mais uma tentativa de responder aos quadros crescentes do 

fracasso escolar, evocando noções de competência e significação e assumindo 

a condição de uma nova “crença fundadora” em educação. 

Nesse cenário, observamos a expansão de dispositivos e práticas que 

visam articular o currículo escolar em torno de “temas transversais”. Temas 

esses que seriam, simultaneamente, “de todos” e “de ninguém em particular”. 

Articulados transversalmente esses temas concretizariam os ideais de uma 

educação integral. O problema é que, do modo como vêm sendo abordados,  

 
corre-se o risco de enfocá-los de uma perspectiva excessivamente 

racionalista, o que suporia ignorar as outras potencialidades da 

pessoa, sejam elas emocionais, artísticas ou espirituais, etc., que 

conforme demonstrou a pesquisa educacional e psicológica estão 

na base dos comportamentos que percebemos em pessoas de 

todas as idades e que forma, de certo modo, com maior peso, a 

personalidade humana (YUS, 2002, p. viii).  

 

Logo, a discussão em torno da integralidade humana em educação não 

pode ficar restrita à simples questão dos procedimentos metodológicos para 

introdução dos temas transversais nos sistemas de ensino. A discussão da 

integralidade precisa ultrapassar os debates que visam “regrar” os currículos 

escolares, pois nesse caso dificilmente conseguiremos avançar em um debate 

que problematize a tradição cartesiana de separação e hierarquização das 
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dimensões humanas (mente-emoção, corpo-espírito), transcendendo nesse 

percurso a focalização restritiva nos aspectos cognitivistas da racionalidade. 

 
O que precisamos é de uma mudança de paradigma, e esse 

paradigma tem estado presente na história da educação, sempre 

de maneira marginal, sendo conhecido atualmente como 

educação holística, cujas raízes estão no pensamento de filósofos 

e educadores inovadores que, ao longo do século XX, foram 

trazendo uma visão integral ou holística para a educação (YUS, 

2002, p. ix). 

 

As chamadas “abordagens holísticas” 5 permitem compreender mais 

profundamente a maneira que cada pessoa pode utilizar para entender o seu 

lugar e importância no mundo, sem perder de vista suas relações com os demais 

indivíduos. Nesse tipo de abordagem, os processos educativos “visam ao 

aperfeiçoamento e à harmonização das dimensões do humano” (RÖHR, 2003), 

considerando não apenas razão e sensação, mas também intuição e sentimento 

como vias possíveis e legítimas de construção do real (Weil, 2000).  

Assim, no contexto atual,  as abordagens holísticas despontam como  

 
um dos novos paradigmas na discussão pós-moderna, [e nela] a 

educação assume a perspectiva de uma atividade voltada para a 

integralidade da pessoa humana [...] [sincronizando-se com o 

todo]. Isso implica na tentativa de superação de todos os conceitos 

de educação direcionados para aspectos isolados do ser humano 

ou fundamentados em finalidades externas ao educando (RÖHR, 

2003, p. ). 

 

 Uma leitura das bases pedagógicas dessa forma de abordagem permite 

colocar em xeque a postura epistemológica de fragmentação do conhecimento 

                                                           
5 A origem etimológica do termo holística vem do vocábulo “holos”, que em grego significa todo. 

Assim, a abordagem holística entende que todas as partes estão unidas mutuamente. Estas 
partes são interdependentes, não possuindo valor se não estiverem interligadas, contrapondo-
se dessa forma as diferentes formas de fragmentação. Além disso, para a visão holística, os 
elementos estão sempre em contínua mudança, sendo todos representantes da totalidade. 
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no paradigma moderno, contribuindo para problematizar as diversas correlações 

entre o mundo e a consciência, de modo a incluir na compreensão das “leis da 

realidade” as representações intuitivas que nela habitam (Omnés, 1996, p.286).  

Dessa forma, este trabalho se propõe a aprofundar os estudos sobre o 

fenômeno da intuição, fenômeno que, entre as dimensões constitutivas do ser 

humano, pode ser considerado como um dos mais esquecidos em nossos 

sistemas educacionais. De fato, a intuição é uma dimensão que há bastante 

tempo faz parte das nossas preocupações, e se tornou, durante o percurso nas 

atividades docência e de pesquisa científica, uma questão epistemológico-

filosófica que tem atraído recorrentemente nossa atenção.  

 Dentre outros fatores, a intuição passou a mobilizar nossa atenção 

especialmente em momentos de trabalho em sala de aula quando os nossos 

planejamentos e encaminhamentos didáticos pedagógicos não correspondiam 

com as situações pedagógicas que se criavam “espontaneamente”. Nesses 

momentos, confrontávamo-nos com situações em que as decisões necessárias 

não encontravam respaldo nem nas nossas projeções, nem nos conhecimentos 

sobre os condicionantes da situação que fundamentavam nossa formação como 

profissional da docência.   

Mais especificamente, chamava-nos a atenção o fato de que pessoas com 

a mesma formação acadêmica-pedagógica desenvolvessem de diferentes 

maneiras a sua prática, chegando a soluções distintas diante de situações 

inesperadas. Tais fatos geravam inquietações e nos levaram a procurar 

possíveis respostas a essas interrogações. As tentativas de apreender os fatores 

que influenciavam na tomada de decisão para resolver as situações de sala de 

aula nos conduziram ao encontro de “algo” difícil de nomear e, mais ainda, de 

compreender. Geralmente, esse “algo” surgia sem que nós soubéssemos 

                                                                                                                                                                              
Enquanto uma forma de olhar a realidade, seus conceitos podem ser aplicados a diferentes 
áreas do conhecimento (Pietroni, 1988, p.09). 
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exatamente de onde vinha e se misturava com outros pensamentos cotidianos, 

deixando-nos mais confusos em relação a sua origem e influência.  

Formados nos “conceitos modernos” da Pedagogia, não admitíamos que 

algo tão inefável como a intuição pudesse ser uma “ferramenta” possível para 

solucionar algumas das nossas questões pedagógicas. À medida  que 

resolvemos nos aprofundar no estudo da experiência intuitiva, passamos a 

verificar que aquele “algo” tinha um papel fundamental na prática (fazer) 

docente. Estudar a intuição foi tornando-se um desafio pessoal e profissional, 

pois, para o mundo ocidental, o fenômeno intuitivo trata-se ainda de uma mistura 

de mistério intocado e verdade venerada. Apesar de ser um fenômeno 

conhecido desde o mundo antigo, o tema intuição ainda permanece envolto em 

uma aura de estranhamento, quase sempre mantido à distância.  

Por outro lado, começamos a perceber também que autores tão díspares 

como Platão, Spinoza, Descartes, Nietzsche e Henri Bergson manifestaram, de 

formas distintas, uma preocupação de tratar o conceito de intuição. Mais ainda, 

defrontamo-nos com verdadeiras “escolas” de conhecimento voltadas quase que 

exclusivamente para o estudo da intuição em diferentes campos e situações: 

   

na matemática e na ética, psicólogos como Gordon Allport, 

Abraham Maslow, Carl Jung e Jerone Bruner reconheceram a 

importância da intuição. Na maior parte, porém, a intuição tem sido 

apenas um assunto periférico no Ocidente, onde o modo 

reverenciado de conhecer tem sido o empirismo racional, graças, 

em grande parte, ao [...] sucesso da ciência (GOLDBERG, 1997, 

p.19-20).  

 

No que diz respeito, por exemplo, a Carl G. Jung as funções do 

pensamento, do sentimento, da sensação, e dentre essas a intuição, estariam 

envolvidas na estrutura da personalidade. Sua teoria do funcionamento psíquico 
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fundamenta-se em vários sistemas interdependentes: o pensamento, o 

sentimento, a sensação e a intuição. Para Jung,  

 
o pensamento é ideacional e intelectual [...] [nele] o homem tenta 

compreender a natureza do mundo e a si mesmo. O sentimento 

[...] é o valor das coisas para o sujeito, [...] dá ao homem a 

experiência subjetiva de prazer e dor, de raiva, medo, tristeza, 

alegria e amor. A sensação é a função da percepção ou da 

realidade. Produz fatos concretos ou representações do mundo. A 

intuição é a percepção por meio de processos inconscientes e de 

conteúdos sublimares. O homem intuitivo vai além dos fatos, 

sentimentos e idéias em sua busca da essência da realidade (Hall 

& Lindzey, 1984, p. 94). 

 
 

Segundo Hall & Lindzey (1984), embora a pessoa possua elementos das 

quatro funções, isso não significa que o desenvolvimento delas seja de modo 

uniforme, pois geralmente uma é mais diferenciada que as outras, exercendo 

assim maior predominância na consciência 6.  

O fato é que para a maioria das pessoas a intuição existe como algo (ou 

como uma via de acesso ao) “sagrado” 7. Enquanto para outros, ela seria algo 

“comum”, pertencente ao mundo profano, mas ainda assim seria um fenômeno 

menor. Um fenômeno do mundo cotidiano, confundindo-se com o senso comum 

ou com alguma forma de irracionalidade. Daí porque as tentativas de entender 

mais profundamente a intuição, seus conceitos, sua vivência e percepção pelos 

sujeitos, terminam sendo tratadas como algo alheio às preocupações e 

necessidades pragmáticas do campo pedagógico.   

Em uma clara contraposição a essas abordagens, pretendemos neste 

trabalho compreender e desmistificar os conceitos vigentes acerca dessa 

                                                           
6 Note-se, no entanto, que as quatro funções podem alcançar um equilíbrio quando o self estiver 

plenamente realizado, em outras palavras, quando o indivíduo tiver uma visão equilibrada de 
mundo (Fadiman & Frager, 1996). 

7 Refiro-me à relação que se faz da intuição a processos ligados a algumas religiões, dessa 
forma,  a intuição torna-se característica de pessoas de religiões específicas.  
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temática. A hipótese de partida é de que se os professores pretendem educar 

integralmente, a educação integral é uma condição emergente na 

contemporaneidade, é preciso também formarem-se integralmente. Isso significa 

desbloquear as dimensões reprimidas pela formação racionalista instaurada pelo 

pensamento pedagógico moderno na esteira da filosofia da consciência. 

Para atingir tal propósito, além da localização da intuição em um projeto 

epistemológico e pedagógico que fundamente sua problematização enquanto 

objeto de estudo do campo educacional, buscaremos investigar como o 

fenômeno intuitivo se insere no cotidiano dos professores, sobretudo, em suas 

atividades pedagógicas diárias.  

No entanto, é importante avisar que o alvo aqui não é produzir 

recomendações técnicas ou inventariar um manual de auto-ajuda ou de 

desenvolvimento da intuição, que sirva para solucionar psicológica e 

didaticamente os problemas da prática pedagógica.  

A intenção é tão-somente a de provocar uma reflexão problematizadora 

fundamental: que tipo de educação estamos nos permitindo vivenciar e o que 

ganhamos com a inclusão da dimensão intuitiva em nossas práticas docentes?  

Na estrutura deste trabalho, para atender aos objetivos de pesquisa, 

organizamos um momento inicial (primeiro capítulo) onde traremos algumas 

conceituações de diversos autores sobre o que é8 intuição. Este capítulo busca 

mostrar ao leitor a variedade e complexidade do conceito de intuição como tema 

tratado com vastidão e é também uma tentativa de preparar para as discussões 

no capítulo seguinte. No segundo momento, apresentaremos de forma sucinta a 

discussão do tema intuição no campo pedagógico. Para isso mostraremos as 

idéias de alguns autores que apontam a perspectiva da presença da intuição na 

ação docente dentro do ambiente pedagógico escolar. Neste capítulo ainda 

faremos a apresentação detalhada dos instrumentos metodológicos, bem como 
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seus pressupostos e os objetivos dos mesmos neste trabalho. Finalizaremos 

com a análise dos dados coletados a partir dos instrumentos metodológicos, a 

qual está organizada em três pontos, analisados à luz dos textos estudados e 

das falas das professoras:  

O primeiro ponto busca trazer a conceituação de intuição segundo as 

professoras apresentam após passarem por todo nosso percurso metodológico, 

suas construções e reflexões sobre esse conceito. A segunda parte, refere-se à 

relação intuição e prática pedagógica. Nela tratamos as falas das professoras 

sob três eixos, a saber: a intuição e a elaboração de instrumentos pedagógicos, 

a intuição e a relação pedagógica e relatos das experiências intuitivas no 

cotidiano escolar. A proposta da apresentação das falas das professoras sobre a 

elaboração de instrumentos pedagógicos e a intuição surgiu no percurso mesmo 

da coleta e análise dos dados, onde observamos pela sua ocorrência nas falas 

das professoras a necessidade de apresentar o que elas refletiriam sobre essa 

questão. Logo em seguida comentamos sucintamente nas relações pedagógicas 

a presença da intuição, segundo as próprias professoras, e finalmente trazemos 

alguns relatos de possíveis experiências intuitivas trazidos pelas professoras 

participantes desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
8 A razão deste grifo será explicado logo no início do primeiro capítulo. 
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CAPÍTULO I – INTUIÇÃO: “Que é isso?” 
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Segundo Wortmann e Veiga-Neto (2001), Wittgenstein 

apresenta algumas interrogações sugestivas, tais como: “que é isso”. Esse tipo 

de interrogação busca revelar que “no fundo o que temos é uma falta de 

clareza”, na verdade um certo incômodo mental a respeito do “isso”. Assim, ao 

buscar descrever “como isso se manifesta, como produz efeitos, como se 

relaciona com outras coisas que já conhecemos – seja delas se aproximando, 

seja contra elas contrastando” não podemos jamais ter a pretensão de respondê-

la por exaustão, ou seja, “de modo acabado, completo, suficiente”. O que não 

significa, por sua vez, alguma suposta “deficiência” ou incapacidade do 

entendimento humano, senão que é a própria noção tradicional de conceito 

completo e suficiente que se torna aqui problemática (p.25–27).  

Inspirada por essa problematização do “isso” wittengsteiniano,  buscamos 

entender sobre o “o que é o isso” da intuição, tendo o cuidado, no entanto, de 

apontar os conceitos sem esperar que sejam finitos, estáticos e acabados. 

Acreditamos que esse expediente poderá ser de grande valia, sobretudo se 

levarmos em conta o fato de que a intuição constitui-se como um fenômeno 

muldimensional. 

Como recorda Parikh, Neubauer e Lank (1998), abordar o fenômeno da 

intuição não constitui uma tarefa simples, pois se trata de um fenômeno que atua 

em múltiplos níveis, sendo muitas vezes mais fácil dizer o que ela não é. O que 

não significa necessariamente impossibilidade de perceber que existe “todo tipo 

de contexto para a manifestação de habilidades intuitivas” (p. 77).  

Infelizmente, como argumentam esses autores, a dificuldade de encontrar 

uma linguagem que permita expressar ou explicar percepções para o fenômeno 
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da intuição tem sido mobilizada para demonstrar que “a intuição é inerentemente 

inexplicável” (p.79).  Se essa afirmação leva simplesmente ao reconhecimento 

da impossibilidade da expressão adequada desse fenômeno estamos de acordo. 

Se ela, entretanto, visa desistir de refletir, torna-se uma atitude simultaneamente 

redutora e dogmática porque esquece, ou denega, o fato de que a intuição pode 

perfeitamente ser tratada como uma forma de inteligência que atua em um nível 

distinto do pensamento racional e cujo exame pode ser viabilizado por um 

modelo ampliado de consciência (Wilber, 2003).  

Ao reduzir a figura do sujeito do conhecimento à consciência lógica, deixa-

se de distinguir os graus de consciência que informam a atividade reflexiva como 

um todo. Como lembra Chauí (2000), a teoria do conhecimento realiza-se na 

modernidade com base em um pressuposto  fundamental: o de que somos seres 

racionais conscientes.  Entendendo-se por consciência tão somente “as 

atividades de analise e síntese, de representação e de significação voltadas para 

a explicação, descrição e interpretação da realidade” (p. 70).  

Ou seja, aborda-se apenas o aspecto intelectual e teórico da consciência, 

seu nível mais mecânico (calculador) e analítico. O problema é que nesse nível o 

sujeito (que conhece) permanece dependente dos fenômenos observáveis, 

requerendo contato direto com o fluxo de dados sensoriais e conservando os 

padrões perceptivos e cognoscentes dos próprios sujeitos.  

Mas convém  lembrar também que a consciência lógica “não pode operar 

por si mesma e dentro de si mesma”. Em outras palavras, ela “necessita de um 

contexto que não é apenas consciente mas que também pode ser comunicado”. 

Daí porque, “se a intuição é resultado da ação mútua com outros níveis de 

consciência, fica mais fácil compreender porque qualquer definição específica 

iria mostrar-se limitante” (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 80). Assim, como 

iremos mostrar, o fenômeno da intuição constitui um pensamento complexo de 

alta relevância para o entendimento da educação na atualidade.  
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11..11  OO  CCoonntteexxttoo  ddoo  RReessggaattee  ddaa  IInnttuuiiççããoo  nnoo  PPeennssaammeennttoo  EEdduuccaacciioonnaall    

 

A busca incansável do homem por uma ou várias explicações da 

realidade tem possibilitado o aprofundamento e a compreensão da mesma, 

emergindo assim não uma, mas várias possibilidades de compreensão desta 

“teia interminável” que é a existência humana (LUNA, 1998). No intuito de 

perceber essa complexidade, a Filosofia constitui-se, dentre as várias 

possibilidades de observar/problematizar o real,  uma possibilidade de vislumbrar 

algumas dimensões do humano e suas manifestações concretas. Desse modo, 

neste trabalho será a partir da interrogação filosófica que buscaremos apoio para 

a compreensão do processo intuitivo no fazer pedagógico dos professores. 

Mais especificamente, ao visarmos a filosofia enquanto eixo de 

fundamentação da reflexão  em torno do fenômeno intuitivo, remetemos essa 

discussão aos padrões adotados contemporaneamente que visam anular o 

significado de uma questão nuclear central: o que somos? De acordo com 

Morente (1980), esse de tipo de problematização é vital, inclusive, para se 

explicitar o sentido mesmo do que é a filosofia. Ao descartar a interrogação em 

torno do humano torna-se praticamente impossível vivenciar a reflexão filosófica, 

pois não admitir essa questão é aceitar simplesmente os conceitos sem de fato 

conhecê-los profundamente, uma vez que para conhecer verdadeiramente 

precisamos ter uma vivência da “coisa” que se conhece 9.  

Logo, em uma perspectiva filosófica abordar a relação do indivíduo com a 

intuição pode vir a se configurar como uma experiência de conhecimento das 

múltiplas dimensões que constituem o ser humano. Também, nesse sentido, 

pode contribuir para, enquanto vivência, desenvolvê-la conscientemente. 

                                                           
9 Cf. MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de filosofia I: lições preliminares. Traduzido por 

Guilhermo de La Cruz Coronado. 8. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1980. p. 35-57. 
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Vale ressaltar que, quando abordamos a experiência do conhecimento 

enquanto vivência,  não pretendemos alimentar mais uma dicotomia nos moldes 

do cientificismo moderno, onde para validar uma forma de conhecimento seja 

necessário desqualificar uma outra forma que estaria idealmente contrapondo-se 

à primeira. A intenção, ao contrário, é tão somente encaminhar uma forma de 

leitura que busca ser validada a partir do intercâmbio entre razão e experiência 

sistematicamente adquirida.  

Nesse contexto, o uso que fazemos do termo vivência remete ao seu 

sentido em alemão Erlebnis, ou seja “o que tem realmente em nosso ser 

psíquico, o que real e verdadeiramente estamos sentindo, tendo, na plenitude da 

palavra ‘ter’” (GOLDBERG, 1997, p.19-23). Morente (1980), por exemplo, se 

utiliza de um exemplo de H. Bergson para esclarecer o fenômeno da vivência e 

para expressar a importância desse contato real e individual com uma situação 

ou uma coisa, para conhecer mais verdadeiramente seu conceito, 

 
Uma pessoa pode estudar minuciosamente o mapa de Paris; 

estudá-lo muito bem; observar, um por um, os diferentes nomes 

das ruas; estudar suas direções; depois, pode estudar os 

monumentos que há em cada rua; pode estudar os planos desses 

monumentos; pode revistar as séries das fotografias do Museu do 

Louvre, uma por uma. Depois de ter estudado o mapa e os 

monumentos, pode este homem procurar para si uma visão das 

perspectivas de Paris mediante uma série de fotografias tomadas 

de múltiplos pontos. Pode chegar, dessa maneira, a ter uma idéia 

bastante clara, muito clara, claríssima, pormenorizadíssima, de 

Paris. Semelhante idéia poderá ir aperfeiçoando-se cada vez mais, 

à medida que os estudos deste homem forem cada vez mais 

minuciosos; mas sempre será uma simples idéia. Ao contrário, 

vinte minutos de passeio a pé por Paris são uma vivência. Entre 

vinte minutos de passeio a pé por uma rua de Paris e a mais vasta 

e minuciosa coleção de fotografias, há um abismo. Isto é, uma 

simples idéia, uma representação, um conceito, uma elaboração 

intelectual; enquanto aquilo é colocar-se realmente em presença 

do objeto, isto é, vivê-lo, viver com ele; tê-lo próprio e realmente 
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na vida; não o conceito, que o substitua; não a fotografia, que o 

substitua; não o mapa, não o esquema, que o substitua, mas ele 

próprio (BERGSON apud MORENTE, 1980, p. 23-24). 

 

Assim, a chave para compreensão da intuição, como elemento importante 

da integralidade do humano, pode estar inicialmente na admissão de que ela 

existe. Acompanhando-se a isso é preciso perceber também quando esse 

processo acontece internamente em cada indivíduo. Para isso é preciso recorrer 

às lembranças guardadas na memória a fim de poder construir e reconstruir as 

estruturas do fenômeno. A construção/reconstrução dessas memórias passa por 

algumas questões tais como: o que se sentiu no momento da intuição? Qual foi a 

situação, de forma mais ampla que estava sendo vivenciada? Havia outras 

pessoas envolvidas?  

São essas lembranças vivas ou vivências que nos podem  dar uma idéia 

da adequação de sua descrição e, ao mesmo tempo, da insuficiência da mesma, 

pois mesmo as mais perfeitas conceituações, descrições e definições da intuição 

não podem substituir a vivência do fenômeno. A intuição não é um fenômeno 

que se adequa a conceituações puramente abstratas e universais 10. 

Uma das razões dessa problemática reside na linguagem, nos limites da 

sua comunicação. O que não é um problema localizado ao objeto da nossa 

investigação, pois podemos perceber isso em outras áreas das ciências sociais e 

humanas. O corpo, por exemplo, possui uma linguagem própria e se faz 

necessário compreender como suas manifestações querem e podem traduzir-se 

em cada indivíduo. Captar suas expressões e compreendê-las, entretanto, não 

se constitui em uma tarefa simples.  

O fato é que nem sempre as pesquisas educacionais procuram 

problematizar adequadamente os limites da(s) língua(s) utilizadas pelo ser 

                                                           
10 As diferenças entre razão e intuição bem como sua interligação vão ser tematizadas mais 

adiante 
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humano em suas diferentes manifestações existenciais, perdendo com isso uma 

oportunidade de melhorar o nível de compreensão dos processos pedagógicos 

que são objeto das mais variadas análises.  

A escolha que fizemos pela reflexão da intuição enquanto contribuição ao 

fato pedagógico não prescinde dessa problematização em torno da linguagem, 

pois se trata de uma noção que pode parecer, em princípio, obscura, exigindo 

uma análise que é, em uma última instância, um ir além da clareza exigida pelas 

“filosofias da cognição”. Nessa perspectiva, distinguimos dois tipos de clareza: 

uma que é própria das “idéias da cognição” e uma outra que é obtida com base 

nas “idéias da intuição” (Kastrup, 1999, p. 25). As primeiras são imediatamente 

claras e têm como finalidade compreender e organizar outras idéias, ao passo 

que as segundas são as que teriam a capacidade de “dissipar obscuridades”, 

apesar de serem, elas mesmas, em princípio, obscuras.   

A intuição torna-se, então, um importante elemento na vida do indivíduo, 

pois por meio dela determinados problemas, julgados insolúveis pelos sujeitos, 

podem encontrar sua resolução. O que não significa uma dissociação na ordem 

das idéias apresentadas, já que a própria cognição se beneficiará do trabalho 

intuitivo e vice-versa. Como argumenta Bergson, 

 

Através dela problemas que julgávamos insolúveis vão se 

resolver, ou antes se dissolver, seja para desaparecer 

definitivamente, seja para se colocarem de outra maneira. E ela se 

beneficiará do que tiver feito por estes problemas. Cada um deles, 

intelectual, comunicar-lhe-á um pouco de sua intelectualidade. 

Assim, intelectualizada, ela poderá ser apontada novamente para 

os problemas que a servirão, depois de se terem servido dela: 

dissipará, ainda mais, a obscuridade que os envolvia, e tornar-se-á 

ela própria mais clara. É preciso, pois, distinguir entre as idéias 

que guardam para si a luz, fazendo-a penetrar imediatamente até 

as partes mais profundas, e aquelas cuja luminosidade é exterior, 

iluminando toda uma região de pensamento. Estas podem 

começar por ser interiormente obscuras; mas a luz que projetam 
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ao redor volta-lhes por reflexão, penetra-as cada mais 

profundamente; e elas possuem então o duplo poder de aclarar 

em torno delas e de aclarar a si mesmas” (Apud. Kastrup, 1999, p. 

26).  

 

Assim, ao propormos a intuição como objeto de reflexão pedagógica, 

estamos apostando na colocação de um problema, cuja solução poderá nos 

levar a uma ampliação mesma do conceito de educação. 

O entendimento dessa linguagem interna que é a intuição, como cada 

docente a vivencia e (se) atua a partir dela na sua prática docente são 

considerados neste trabalho vetores fundamentais para consolidar um 

paradigma emergente em educação.  

Nesse paradigma, o determinismo causal, alimentado pelo espírito 

mecanicista, está longe de esgotar a análise do real. Mais ainda: o próprio 

significado que damos para a palavra realidade é alterado. Enquanto a 

“realidade” é vista, simultaneamente, como tendo uma dimensão pragmática e 

ontológica, referindo-se ao “Real”, ou seja, aquilo é a “Realidade”, por sua vez, 

refere-se àquilo que resiste às nossas experiências, representações e 

descrições. Não é, portanto, uma simples construção social, o consenso 

arbitrário de uma coletividade supostamente auto-transcendente, nem mesmo 

alguma forma de acordo intersubjetivo. 

A realidade comporta níveis – um conjunto de sistemas invariáveis que 

sob certas leis que podem ser “quebradas” quando se passa para um outro nível. 

Daí a diferenciação, também, com as abordagens sistêmicas, mesmo complexas 

(Vasconcellos, 2002) 11, pois os níveis de organização da realidade definidos 

nessas abordagens ainda não pressupõem a ruptura dos conceitos 

fundamentais, haja vista que os vários níveis de organização podem aparecer 

juntos em um único nível de realidade.  
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Esses diferentes níveis da realidade são acessíveis ao conhecimento 

humano devido à existência de diferentes níveis de percepção.  Essa afirmação, 

no entanto, não permite endossar as teses do relativismo ou do pluralismo 

desconstrucionista. Como lembra Wilber (2003), uma cartografia mais integral da 

existência humana que leve em consideração múltiplos níveis de consciência e 

desenvolvimento implica antes em um “integralismo universal” (p. 62). 

Mais ainda: 

Uma das principais conclusões de uma abordagem do tipo ‘todos 

os quadrantes e todos os níveis’ é o fato de que todo meme – todo 

nível de consciência e onda de existência – é, na sua forma 

saudável, um elemento absolutamente necessário e desejável da 

espiral como um todo e do espectro de consciência como um todo 

(Wilber, 2003, p. 64) 12. 

 

O atravessamento entre os níveis de Realidade e os níveis de percepção 

é o que constitui a base de qualquer projeto social viável no tempo, e, por 

extensão, de qualquer projeto pedagógico que se queira verdadeiramente 

formativo do ser humano. Segundo Nicolescu (2000),  

O fluxo de consciência que passa coerentemente através dos 

diferentes níveis de percepção deve corresponder ao fluxo de 

informações que atravessa coerentemente os diferentes níveis de 

Realidade. (Assim) o conhecimento não é nem exterior nem 

interior: é simultaneamente exterior e interior. Os estudos do 

universo e do ser humano se sustentam um ao outro (p. 56)13. 

 

           É possível perceber, portanto, a partir dessa base mínima de definição 

conceitual, que a educação emerge em torno desses níveis e de suas 

                                                                                                                                                                              
11 Vasconcellos, Maria José Esteves. Pensamento sistêmico. O novo paradigma da ciência. 

Campinas, Papirus, 2002. 
12 Ainda de acordo com Wilber, o integralismo universal teria um impacto profundo em nossos 

sistemas educacionais atuais, haja vista a crise provocada pelo pós-modernismo 
desconstrutivista. Ver, Uma Teoria de Tudo. Uma visão integral para os negócios, a política, a 
ciência e a espiritualidade, SP, Cultrix, 2003, especialmente o capítulo 5 – O Mundo Real: 
Uma Educação Integral. 

13 Nicolescu, Basarab. “Fundamentos metodológicos para o estudo transcultural e transreligioso” 
In: Coll, A. et all. Educação e Transdisciplinaridade II. SP, Triom, 2000. 
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interações, abrindo uma importante pista para se problematizar seu papel e sua 

existência na atualidade. Essa pista parece-nos que pode ser delineada pela 

exploração do fenômeno intuitivo. Em um contexto onde a abordagem 

convencional da educação vem  esgotando-se pelo enfrentamento contínuo com 

os conflitos provocados pelas mudanças, pela complexidade e pela incerteza 

estrutural, o estudo da intuição apresenta-nos não apenas uma estrutura 

conceitual abrangente, mas também uma recurso prático valioso para superar 

alguns dos dilemas atuais da educação. 

 

11..22  AA  IInnttuuiiççããoo  ccoommoo  ffeennôômmeennoo  ccoommpplleexxoo  ee  mmuullttiirrrreeffeerreenncciiaall  

 

Derivada do termo latim in+tueri que quer dizer “olhar para dentro”, a 

intuição é um fenômeno 

 
que vemos, ouvimos e sentimos internamente, [é] uma linguagem 

interna que facilita o insight e a compreensão. Nessa condição é 

algo mais imediato que o reconhecimento de padrões, que se 

apóia em informação externa. Na verdade, o reconhecimento de 

padrões pode ser uma parte importante da intuição, a parte 

proveniente do lado direito do cérebro. Mas a intuição realmente 

surge de uma rede completa, um elenco inteiro presente no 

cérebro e no corpo (SCHULZ, 1998, p. 42)14. 

 

Toda definição tem uma importância crucial para a compreensão dos 

fenômenos. Entretanto, como definir um fenômeno que “aparece sem nunca 

haver sido apreendido”? (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 72). Quando se 

aborda o problema da intuição, a questão da definição pode acabar por funcionar 

como um obstáculo para o exame acurado da sua fenomenologia. 

 

                                                           
14 Na civilização grega a percepção intuitiva era atribuída aos deuses, pois na verdade a origem 

desta manifestação era para os gregos algo incompreensível. 



 36

Umas das razões pelas quais a intuição continua resistindo à 

definição é que, freqüentemente, elas parecem completamente 

idiossincráticas. Ela é usada pelas pessoas em todas as áreas de 

sua vida, como se fosse uma habilidade universal, mas 

permanece intensamente pessoal para cada uma delas. Isso 

resulta em definições que tendem a assemelhar-se mais ao 

definidor do que ao fenômeno propriamente dito (Parikh, Neubauer 

e Lank, 1998, p. 73). 

 

Para escapar desse tipo de classificação idiossincrática que termina por 

descaracterizar o estudo sério do fenômeno intuitivo buscaremos aproximar as 

nossas reflexões em torno das contribuições de H. Bergson e P. Goldberg 15.  

Essa aproximação, obviamente, não visa esgotar nem fechar a 

conceituação e menos ainda imaginar que ela possa substituir a própria 

experiência, desconsiderando que a intuição também se presta a uma 

abordagem analítica de múltiplos níveis. Antes disso, porém, talvez valha a pena 

resgatar alguns conceitos em torno da intuição para que se possa ter uma visão 

geral da polêmica existente em relação a seu sentido e significado. Essa 

digressão nos ajudará, posteriormente, a explicitar seu uso por parte das 

diferentes correntes  filosófica  e  mais especificamente dos autores 

selecionados acima16. 

 

1.2.1 A Intuição como um fenômeno de múltiplas dimensões 
  

 Nesse âmbito, o fenômeno intuitivo comporta três classificações gerais. 

Em primeiro lugar, a intuição é tratada como uma capacidade que o indivíduo 

pode desenvolver, do mesmo modo como se pode desenvolver uma habilidade 

                                                           
15 Em Henri Bergson encontramos uma abordagem enraizada na própria filosofia enquanto 

Goldberg amplia sua análise para os fenômenos do cotidiano que envolvem questões da 
intuição. O último é especialmente importante para a descrição e avaliação das experiências 
intuitivas no cotidiano escolar. 

16 O objetivo maior deste levantamento é trazer alguns pontos importantes das reflexões acerca 
da intuição na filosofia, com a finalidade de compreender melhor os conceitos que são 
tratados neste trabalho.  
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musical ou artística. Acredita-se, então, que exercícios sistemáticos orientados 

por um tutor-perito na habilidade pode conduzir ao domínio ou desenvolvimento 

pleno da capacidade intuitiva. Daí porque os “praticantes” do “treino da intuição” 

têm uma maior propensão para destacar o uso de técnicas como a “visualização 

positiva”, que se concentra na consecução de metas e, no processo, ajuda a 

pessoa a desenvolver sua confiança e capacidades mentais. Essas práticas,  

 

variam desde o disciplinado treino de meditação que caracteriza 

os praticantes sérios da religião até os seminários de ‘treinamento 

sensitivo’, feitos durante um fim de semana e os seminários de 

desenvolvimento pessoal, os quais estiveram e estão na moda 

entre os administradores ocidentais (Parikh, Neubauer e Lank, 

1998, p. 74). 

 

 Uma segunda classificação da intuição, enquanto fenômeno 

muldimensional, aborda a intuição não como uma capacidade que pode ser 

desenvolvida por qualquer indivíduo e aperfeiçoada mediante técnicas 

específicas, mas como uma característica inata que estaria mais disponível para 

certos tipos de indivíduos, ou disponível sob determinadas condições.  

Nesse caso, é a natureza e não o ambiente que desempenha um papel 

central. Segundo Parikh, Neubauer e Lank (1998), entre os que se colocam 

nesse segundo grupo estão C.G. Jung, cujas análises chegaram a inspirar uma 

tipologia psicológica e o Teste de Myers Briggs, que classifica as pessoas a 

partir de um conjunto bipolar de características: perceptivo/julgador; 

extrovertido/introvertido; sensitivo/intuitivo; racional/sentimental.     

Vale ressaltar que, nessa forma de abordagem, determinados indivíduos 

seriam a priori mais “intuitivos” do que outros, uma vez que a intuição seria, em 

ultima análise, um traço de personalidade. 

Por fim, uma terceira classificação analisa a intuição como “ser”. Em 

outras palavras, a intuição aparece como uma “síntese diária de identidade, um 
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modo de vida espontâneo” inerente a alguns sujeitos “especiais”. Pessoas, em 

geral, consideradas “líderes originais” reconhecido como “guias espirituais 

intuitivos”, tais como o Dalai Lama ou o Papa João XXIII, por exemplo (Parikh, 

Neubauer e Lank, 1998, p. 76) 17.  

 

1.2.2 A Intuição como um fenômeno de múltiplos contextos 
 

 Aqui a manifestação de habilidades intuitivas está intimamente atrelada ao 

tipo de contexto em que os seus efeitos emergem. Nesse caso, três definições 

também são possíveis. 

 Por um lado, a intuição é sentida como uma “resposta instantânea”, uma 

espécie de insight que vem à tona em momentos de crise aguda. Por outro lado, 

existiria a intuição de “curto prazo”, ou seja, aquele processo em que os sujeitos 

conseguem captar o chamado “feeling” da situação, passando a confiar no 

“pressentimento” experienciado. De acordo com Parikh, Neubauer e Lank 

(1998), essa forma de vivenciar o fenômeno intuitivo afasta-nos dos processos 

de raciocínio lógico que, comumente, orienta nossas decisões.  

 

No universo médico, este talento pode levar a uma excepcional 

capacidade para fazer diagnósticos. No mundo dos negócios, 

manifesta-se na forma de uma excepcional capacidade para sentir 

as oscilações do mercado. A própria palavra excepcional sugere 

um poder que transcende a lógica – e até mesmo a criatividade ou 

a esperteza (p. 78). 

 

 A hipótese subjacente, nessa segunda forma de classificação, é a de que 

uma estrutura mental intuitiva está diretamente relacionada com a capacidade de 

fazer diagnósticos, sobretudo, em momentos de mudanças rápidas e contextos 

                                                           
17 Em um plano mais próximo teríamos sujeitos como Einstein, H. Ford, H. Edgerton cujos 

talentos aparecem intimamente relacionados ao fato de terem, abertamente, “bebido” no poço 
da intuição (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 76). 
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complexos. O julgamento intuitivo ajudaria, portanto, a melhorar o nível de 

desempenho já que permitiria retroceder, mental e emocionalmente, avaliando a 

situação de uma forma mais global e abrangente. 

 Por fim, teríamos a chamada “intuição corrente”. Em outros termos, a 

intuição estaria em permanente atividade. Não haveria um contexto específico 

que desencadearia as habilidades intuitivas. Uma espécie de capacidade 

intuitiva de longo prazo que estaria produzindo efeitos na vida dos indivíduos, 

mesmo quando eles não têm total consciência dessa situação. A intuição não 

estaria, nesse campo, sujeita a nenhuma estrutura temporal específica, podendo 

surgir no contexto de uma decisão repentina, no interior de um pressentimento, 

ou mesmo, no seu estilo de vida (uso de cores específicas, vestuário, dieta)  18. 

 

1.2.3 A Intuição como um fenômeno de múltiplos níveis  
 

 Nesse quadro, a intuição é classificada a partir de uma divisão da 

consciência em níveis hierárquicos: consciência lógica, subconsciente, 

inconsciente e supraconsciente. O primeiro nível, mecânico e analítico, 

corresponderia ao “estado de vigília”, ou seja, a parte da consciência que está 

em contato com fluxo dos dados sensoriais. Seria, portanto, o aspecto calculador 

da atividade mental humana, o qual não poderia atuar sem um objeto. Nesse 

nível, a intuição consiste no reconhecimento de um padrão, ou “no que poderia 

ser descrito como afirmações do tipo ‘ se...então’, e sua recuperação rápida sem 

o uso consciente de passos lógicos”. Seria a chamada “inferência rápida” 

(Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 86). 

O segundo nível, o subconsciente, guardaria uma certa semelhança com 

a consciência lógica, pois “a informação disponível a ele foi adquirida ao mesmo 

tempo que as informações usadas em nossas percepções conscientes” (Parikh, 
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Neubauer e Lank, 1998, p. 80). Mas se diferenciaria daquela por não estar (a 

informação disponível) ao longo de uma cadeia causal de pensamento, podendo 

portanto influenciar na tomada de decisões na forma de ressonâncias. Nesse 

âmbito, o processo intuitivo consistiria em recuperar o reservatório interior de 

experiências e conhecimentos do sujeito e extrair dele um “impulso” seja para 

fazer, seja para deixar de fazer algo. 

O inconsciente,  por sua vez, seria o âmbito que padeceria do maior nível 

de desorganização, as informações atuariam em sistemas de reciprocidade 

quase sem contato com o mundo externo. Assim, “enquanto a consciência lógica 

faz uso de dados claramente recordados, e o subconsciente usa todos os outros 

dados disponíveis que acaso estejam ali, o inconsciente utiliza todos os dados 

disponíveis que estejam fora daí” (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 82). 

Através da intuição o sujeito acessaria, por exemplo, os “arquétipos”.   

 Por fim, no ultimo nível, a supraconsciência, teríamos o “universo da 

inteligência difusa” – infinitos pontos de inteligência, diz-nos Parikh, Neubauer e 

Lank, “tão desprovidos de sentido para mente quanto um milhão de uns 

espalhados entre um nada universal de limitantes zeros” (p. 83). Nesse nível, 

emerge um tipo particular de conhecimento que se baseia em padrões 

extremamente complexos da mente, que vai além da memória biológica e, ao 

mesmo tempo, mais difusa que as informações emanadas do inconsciente. Seria 

a esfera do conhecimento direto no qual fica exposta “nossa própria variação 

criativa e original da sabedoria da nossa espécie” (p.84). 

 Em síntese, 

 

Assim como as ondas constantemente arranjam de novo a linha 

de arrebentação, a supra consciência faz isso com os 

fundamentos da vida humana, enquanto os seres humanos 

                                                                                                                                                                              
18 Nesse caso, a intuição sempre surgiria em um contexto, mas a expressão desse contexto 

sofreria uma variação não passível de delimitação prévia. A intuição seria, então, como a 
energia, como um fenômeno conservado (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 79). 
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evoluem e se desenvolvem. Se a intuição é resultado da ação 

mutua entre os níveis de consciência, fica fácil (agora) 

compreender porque qualquer definição especifica iria mostrar-se 

limitante. As definições funcionam apenas dentro dos níveis de 

atividade e não entre eles (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 84). 

 

 Por isso, neste trabalho, fizemos a opção por tratar o fenômeno intuitivo 

primeiramente como um fenômeno complexo e multirreferencial, pois 

compreendemos que a intuição tanto resulta em um determinado tipo de 

percepção baseado em diferentes níveis de consciência, quanto em um 

processo que padece múltiplas influências (internas e externas).  

Acreditamos que, com essa delimitação, seja possível diferenciar 

minimamente  o uso que se faz da intuição nos diferentes campos da ação 

humana – epistemologia (capacidade: saber-como), arte/estética (criatividade: 

fazer-como), neurociências (química: orgânica), psicologia (atitude: sentir-como) 

e misticismo (consciência: ser-como).  

Mais ainda: torna possível, também, uma maior clareza quanto ao uso que 

se fará da intuição em uma perspectiva filosófica: 

Quanto à arena da filosofia, há duas abordagens básicas: a dos 

que reconhecem a intuição e a dos que não fazem isso – 

intuicionismo e empirismo. Os filósofos que acreditam em intuição 

a descreveriam como um conhecimento direto, imediato e não-

deduzível (...). A segunda abordagem que não reconhece a 

intuição, considera ainda como uma inferência aquilo que poderia 

parecer intuição. De acordo com essa visão, todo conhecimento é 

deduzível (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 88) 

  

De fato, observa-se que aqui a preocupação central é com o 

conhecimento. O que interessa nas duas abordagens é aquilo que pode ou não 

ser objeto de conhecimento. Logo, a intuição assume na filosofia a natureza de 

um “substantivo”, um “saber-o-que” (Parikh, Neubauer e Lank, 1998, p. 88).  
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Em vista disso, é importante diferenciar a intuição de outras experiências 

que não podem ser confundidas com ela. A intuição não é nem instinto, nem 

impulso, nem engenhosidade, nem inspiração, nem intelecto puro, nem 

inclinação 19. Com esses esclarecimentos, podemos passar para uma análise 

mais especifica do fenômeno intuitivo no âmbito filosófico. 

 

11..33  IInnttuuiiççããoo::  uumm  mmééttooddoo  ffiilloossóóffiiccoo??  

 

A intuição, enquanto método, filosófico perfaz um longo caminho como, 

aliás, a própria filosofia, do mesmo modo que outros métodos como a maiêutica 

(Socrátes), a dialética (de Platão), a lógica (de Aristóteles) e a disputa (da Idade 

Média).  

Não a intuição primária de que se parte, pela qual se começa, mas 

a discussão dialética com que a intuição deve ser confirmada ou 

negada. O importante, pois, nesse método dos filósofos anteriores 

à Renascença, consiste principalmente no exercício racional, 

discursivo; na dialética, no discurso, na contraposição de opiniões; 

na discussão dos filósofos entre si ou do filosofo consigo mesmo 

(Morente, 1980, p. 42)  

 

Há, entretanto, que se observar uma distinção a respeito da intuição como 

método filosófico, pois  

 

se o método filosófico na Antigüidade e na Idade Média se exercita 

principalmente depois de obtida a intuição, o método filosófico na 

Idade Moderna passa a exercitar-se principalmente antes de (se) 

obter a intuição e como meio para obtê-la (Ibid., p. 42). 

 

Por outro lado, as idéias de Descartes na sua concepção de uma ciência 

universal que procura atingir a totalidade do conhecimento humano, que “levaria 

                                                           
19 Para uma definição conceitual de cada uma dessas experiências consultem-se Parikh, 
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à verdade pelo uso da razão” (Strathern, 1997, p.30), apontam que, para se 

chegar a essa ciência, faz-se necessário aceitar como um método “adequado de 

reflexão duas regras de operação mental: intuição e dedução” (op. cit. ,p.31-32).  

Assim, atingir uma intuição absoluta da verdade é o que importa para 

Descartes. Dessa forma, o método seria, em Descartes, “pré-intuitivo e tem 

como propósito essencial conseguir a intuição” (Ibid., p. 42. grifos nossos). A 

intuição seria “a concepção inequívoca de um espírito claro e formado 

exclusivamente pela luz da razão” (p.32). A análise, por sua vez, é o método que 

conduziria à intuição.  

Daí que, segundo Morente, depois das idéias de Descartes "a intuição 

continua sendo, de uma ou de outra forma (...) o método por excelência da 

filosofia” (Morente, 1980, p.43).  

Mais adiante, a intuição intelectual tal como abordada pela Escola Alemã 

(começo do século XIX) 20, aponta para uma contradição, qual seja, a princípio a 

intuição não é intelectual, mas os membros deste justificam que a intuição 

intelectual seria o método da filosofia. Em outros termos,  

 

Parece que intuição e intelectual são termos que se excluem um 

ao outro, que se repelem, visto que a intuição é um ato simples, 

por meio do qual captamos a realidade ideal de algo; e, pelo 

contrário, intelectual refere-se ao trânsito ou passagem de uma 

idéia a outra, a aquilo que Aristóteles desenvolve sob a forma da 

lógica  (MORENTE, 1980, p. 43). 

 

Os filósofos dessa escola dão à razão humana uma missão dupla, a 

saber: 

 

                                                                                                                                                                              
Neubauer e Lank (1998, p. 90-92). 

20Morente menciona, como integrantes dessa escola, Fichte, Schelling, Hegel, Shopenhauer, 
Hartmann, entre outros. 
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penetrar intuitivamente no coração, na essência mesma das 

coisas (...) (e) partindo dessa intuição intelectual, construir a priori, 

sem se valer da experiência para nada, de um modo puramente, 

apriorístico, mediante conceitos e formas lógicas, toda a armação, 

toda a estrutura do universo e do homem dentro do universo (Ibid, 

p.44). 

 

 A tradição kantiana que segue as premissas aristotélicas de intuição, ou 

seja, o seu caráter direto não mediado, estabeleceu sua própria variante do 

conceito  

a qual recusou a oposição do conhecimento direto entre os noeta  

dos racionalistas e os aistheta dos empiristas. (...) (ele) concede 

um caráter formal a priori, logrando desse modo sublinhar o 

elemento imediato, sensível, no conhecimento sem ser lockiano, e 

o elemento formal, a priori, sem ser cartesiano (CAYGILl, 2000, 

p.201). 

 

No conceito kantiano de intuição (Anschauung), enquanto faculdade do 

conhecimento, “... a intuição possui um ‘certo princípio de forma’, através do qual 

a mente pode apreender diretamente a singularidade concreta das coisas e não 

subsumi-las como conceitos abstratos e gerais” (ibidem, p. 202). A intuição, 

assim, “apreende diretamente objetos mas o faz mediante princípios formais” 

(ibidem, p. 202). Essa concepção kantiana da intuição chamada, às vezes, de 

intuição sensível, que a percebe como mera percepção sensível de objetos, não 

será adotada por nós nesse trabalho. 

A restrição do conceito da intuição à percepção sensível implica a 

negação da intuição intelectual, pois para Kant o intelectual é discursivo.  

Conhecer as distinções entre o método discursivo e o método intuitivo, é 

portanto conveniente neste momento. Com essa preocupação, podemos dizer 

que o método discursivo, como aponta a própria palavra “discurso”, refere-se à 

palavra discorrer. Em outros termos, discurso e discorrer remete-nos à idéia não 
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de uma mesma direção em relação ao objeto, mas de sucessivas ações a fim de 

que se possa captar a essência ou realidade de um determinado objeto (Cf, 

Morente, 1980, p. 48).  

Discurso, discorrer, conhecimento discursivo é, pois um 

conhecimento que chega ao fim proposto mediante uma série de 

esforços sucessivos, que constituem em ir fixando, por 

aproximações sucessivas, umas teses que logo são contraditas, 

discutidas cada qual consigo mesmo, melhoradas, substituídas por 

outras novas teses ou afirmações  e assim até chegar a abranger 

por completo a realidade do objeto e, por conseguinte, obter, 

dessa maneira, o conceito (Ibidem, p. 48). 

 

Contrariamente ao método discursivo que é indireto, ou seja, ele dá voltas 

em torno do objeto contemplando-o de diversos pontos até se chegar a um 

conceito, o método intuitivo vai diretamente ao objeto, ao conhecimento é 

imediato, enquanto no discurso obtém-se um conhecimento mediato. O método 

intuitivo implica  um contato único com o objeto “apreende-o, fixando-o, 

determinando-o com uma visão da alma” (Ibidem, p. 48), tendo como sua 

característica mais evidente ser direto. 

A intuição intelectual, negada por Kant, é portanto “um esforço para captar 

diretamente, mediante um ato direto do espírito, a essência, ou seja, aquilo que 

o objeto é” (Morente, 1980, p.50-51). O objeto da intuição pode, nessa visão, ser 

característica intelectual. Isso não significa que a intuição também abrange 

outros setores do ser humano. Quando a intuição se volta para o valor do objeto 

intencionado, podemos falar de uma intuição emotiva, com ela captamos o 

sentido valorativo do objeto, se ele é bom ou mau, agradável ou desagradável 

(Cf. Ibidem, p.51). 

Morente apresenta um terceiro tipo de intuição, a volitiva e compara-a 

com os dois anteriores: 

Por meio da intuição intelectual, propende a desentranhar aquilo 

que o objeto é. Por meio da intuição emotiva, propende a 
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desentranhar aquilo que o objeto vale, o valor do objeto. Por meio 

da intuição volitiva, desentranha, não aquilo que é, senão que é, 

que existe, que está ai, que é algo distinto de mim. A existência do 

ser manifesta-se ao homem mediante um tipo de intuição 

predominante volitiva (Ibidem, p. 51). 

 

Todos esses tipos de intuição encontram vários representantes na história 

da filosofia moderna, entre eles Schelling (intuição intelectual), Spinoza (intuição 

emotiva), Fichte (intuição volitiva). Optamos porém, neste trabalho, tratar a 

intuição a partir das características que nos são é apresentadas por Henri 

Bergson por ser um autor que abrange os três conceitos. 

Segundo Morente, ao remeter ao conceito de intuição em Bergson, a 

intuição seria uma espécie de “simpatia pela qual nos transportamos para o 

interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único e, 

conseqüentemente, de inexprimível” (Bergson, 1979, p.21). E assim a vivência 

intuitiva se expressaria na coincidência do sujeito e do objeto, sendo o objeto 

algo que não pertence a uma espécie de coisas, mas algo que seria captado na 

sua individualidade, naquilo que carrega de unicidade.  

Vale ressaltar, também, que a expressão “simpatia” para Bergson é a 

atitude adequada para vivenciar o ato de intuição, pois simpatia vem de syn-

pathos que significa sofrer junto, ou ainda, segundo Cunha (1999, p.723) 

“tendência ou inclinação que reúne duas ou mais pessoas” (p. 173). Simpatia, 

portanto, é a abertura do sujeito de se colocar na posição de algo ou de alguém, 

de sentir como esse algo ou alguém sente, sem medo de compartilhar o 

“sofrimento” do outro. Só a capacidade de abrir-se dessa forma possibilita o 

acontecimento de uma intuição, que por sua parte não tem na linguagem uma 

expressão adequada à experiência. 
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Trazemos a seguir, em linhas gerais, as idéias intuicionistas de Bergson, 

que representa aqui uma perspectiva da intuição nos moldes que chamamos 

mais filosóficos e logo em seguida expomos as idéias de Philip Goldberg.  

Henri Louis Bergson, nascido em 18 de outubro de 1859 na França, o 

“príncipe da filosofia contemporânea” (Trevisan,1995, p.14) trabalhou nos Liceus 

de Angers e de Clermont-Ferrand, transferindo-se mais tarde para Paris onde 

doutorou-se em 1889. Em 1898 foi promovido a maître de conférences na “École 

Normale Supérieure”. Em 1900 foi promovido a professor do “Collège de France” 

até 1921. Faleceu a 4 de janeiro de 1941 (Cf. Trevisan,1995, GALEFFI,1961). 

Apontado por alguns críticos da pós-modernidade como Sokal e 

Bricmont21 (1999) como um dos percursores das origens pós-modernas, Henri 

Bergson, o filosofo da intuição, foi um dos mais brilhantes representantes “da 

tradição filosófica que privilegia a intuição, ou a experiência subjetiva, sobre a 

razão” (p. 181). 

No começo da sua carreira, Bergson dedicou-se ao estudo de matemática 

e mecânica, o que o levou a estudar a noção de tempo e os conceitos 

fundamentais da mecânica. Também interessou-se pelas idéias de Spencer, 

mas veio a afastar-se destas leituras ao constatar que faltou à análise do 

movimento real, tal como esse se realiza no seio dos diversos seres: o tempo 

interno. 

Aproximadamente nos fins do século XIX, o ensino da filosofia francesa 

estava, “por assim dizer, dividido em dois campos: um deles, ‘muito numeroso’ 

nas palavras de Bergson, se situava na tradição de Kant, e o outro, no 

empirismo inglês e no evolucionismo de Spencer”(LANDIM, 2001, 19). 

A filosofia de Bergson aponta elementos para uma reflexão conceitual da 

intuição que está acima de uma reflexão racional, ela direciona “para formas 

                                                           
21 Essa obra faz críticas ao pensamento de Bergson e de outros autores como Deleuze, Guattari 

que, segundo os autores, contribuíram com as raízes da pós-modernidade. 
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superiores e intuitivas de conhecimento, muito acima da razão e dos sentidos.” 

(Goldeberg, 1997, p.19) 22. 

Para Trevisan (1995), a filosofia bergsoniana desenvolve-se 

dialeticamente na confrontação de duas realidades opostas: “duração e tempo 

(tempo da ciência e tempo da existência), duração e simultaneidade, intuição e 

inteligência, qualidade e quantidade, o eu profundo ou eu total e o eu da 

superfície, matéria e memória”  (1995, p.16). 

Segundo Trevisan “Bergson concebia a educação como uma formação 

integral, na qual o aspecto moral, intelectual, o psicológico e o físico têm seu 

lugar assegurado de direito, fundamentado em razões filosóficas e 

antropológicas “(1995, p.144). 

Cardoso (1995), por sua vez, aponta Henri Bergson como um dos 

precursores da mentalidade holística. Em sua época, na penúltima passagem do 

século, ele retomou a metafísica e fez da intuição um método filosófico. Bergson 

foi um participante ativo do movimento de reforma educacional francesa, viveu 

em uma época em que as ciências positivas desmontavam as indagações e 

respostas filosóficas.  

Seus escritos trataram da metafísica em uma época na qual o criticismo 

de Kant e o dogmatismo de seus sucessores eram aceitos como conclusão ou 

ponto de partida nas especulações científicas. Nesse sentido, sua visão filosófica 

reconhece duas maneiras profundamente diferentes de se conhecer uma coisa. 

A primeira se detém no relativo. A segunda visa atingir o absoluto.  

Enquanto a primeira depende do ponto de vista que adotamos e usa 

signos e símbolos para se exprimir, a segunda tem um movimento interior, 

independe dos pontos de vista, pois está no interior do objeto – em sua 

essência. 

                                                           
22 O “príncipe da filosofia contemporânea” (Trevisan,1995, p.14) trabalhou nos Liceus de Angers 

e de Clermont-Ferrand, transferindo-se mais tarde para Paris onde doutorou-se em 1889. Em 



 49

As idéias de Bergson apontam para uma maneira pela qual podemos 

possuir uma realidade de forma integral, em lugar de conhecê-la apenas 

relativamente, usando símbolos ou signos. Apenas a coincidência com o próprio 

objeto daria o absoluto. Nesse sentido, ele seria sinônimo de perfeição, de 

infinito. O absoluto é algo simples, porém, se visto de fora do objeto, torna-se um 

agrupamento de símbolos complexos.  

A intuição seria pois a forma através da qual poderia se alcançar o 

absoluto, enquanto o restante seria objeto de análise (Bergson, 1979, p.20). A 

análise corresponderia a uma tradução em símbolos de uma representação 

sucessiva de pontos de vista sobre o objeto estudado. Assim, no desejo de 

compreender o objeto estudado, a análise dá voltas apenas multiplicando pontos 

de vista sobre uma representação, de modo que sempre será incompleta.  

Para Bergson, portanto, a ciência positiva analisa os fenômenos 

utilizando-se sempre de símbolos. Basta verificar a forma como, nessa 

perspectiva, tratam-se os seres vivos: através da comparação, reduzem-se seus 

órgãos, seus elementos anatômicos, estuda-se o funcionamento da vida naquilo 

que dele é, por assim dizer, o símbolo visual. Esse estudo se torna mais 

complexo à medida  que o aprofundamos. O ato de intuição, ao contrário, é 

simples. O que complica é a necessidade de expressá-lo. Voltamos para a 

conceituação já mencionada anteriormente: “Chamamos aqui intuição a simpatia 

pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o 

que ele tem de único e, conseqüentemente, de inexprimível”  (Ibid.,  p.21). O 

inexprimível refere-se, aqui, não à impossibilidade de expressar algo da intuição, 

mas de não poder alcançar de forma puramente autêntica, absoluta, o que cada 

objeto tem de único. Quer sinalizar apenas que essa representação se dá de 

forma aproximada, sendo necessária e imprescindível para ser conhecido e 

                                                                                                                                                                              
1898 foi promovido a maître de conférences na “École Normale Supérieure”. Em 1900 foi 
promovido a professor do “Collège de France” até 1921. Faleceu a 4 de janeiro de 1941. 
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estudado o objeto. Logo, quando uma pessoa relata a sua experiência intuitiva, 

ela se utiliza de imagens. Essa expressão, no entanto, é a forma mais 

aproximada de sua unicidade, pois é relatada por aquele que esteve em ligação 

direta com o seu interior. 

 

Temos dois meios de expressão, o conceito e a imagem. É em 

conceitos que o sistema se desenvolve; é numa imagem que le se 

concentra quando o fazemos recuar para a intuição de que 

descende (BERGSON, 1974, p.68). 

 

Muitas vezes a experiência intuitiva ocorre sem que a pessoa tenha a 

intenção de intuir algo. Isso acontece porque o indivíduo tende a subsumir (na 

consciência) todo processo que desconhece ou até mesmo desconsidera. Mas, 

também, porque é difícil encontrar nos símbolos da linguagem uma 

representação (unívoca, clara e distinta) para uma experiência desse nível. 

É importante registrar que as afirmações de Bergson não desconsideram 

a maneira como a inteligência organiza os conceitos, fragmentando a realidade. 

Para ele, esse tipo de atividade intelectual proporciona a sobrevivência da 

ciência e do homem, possibilitando a construção de símbolos e cálculos como 

também a criação de máquinas e utensílios. 

Por isso mesmo, a intuição, mesmo que comunicada de forma 

“incompleta,” só pode ser expressa através da inteligência sendo intermediada 

freqüentemente por imagens. Para se ter certeza que a experiência vivida é (ou 

foi) intuição, precisa-se diferenciá-la primeiramente de “vontade própria que algo 

aconteça ou manifestações de modelos racionais do agir diante de determinadas 

situações” (RÖHR, 2000, p.7). Dessa forma, a experiência intuitiva pode e deve 

ser expressa inicialmente pela pessoa que passou por ela, até para que possua 

certeza de que sua experiência é intuitiva.  
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Essa certeza, obviamente, não se instala imediatamente. Mas é possível 

concretizá-la a partir da duração interior. A duração interior, a grosso modo,  

somos nós mesmos, ou seja, o próprio eu. Os conceitos gerados na atividade do 

intelecto são de ordem pragmática, fazem do homem  o “homo faber” – aquele 

que tem a essência de criar material e moralmente, fabrica coisas e a si mesmo 

(Bergson, 1979, p.154).  

Em contrapartida, escapa à natureza mesma do objeto concreto. Essa 

natureza essencial, Bergson compreende por metafísica ir além da teia dos 

simbolismos da linguagem. Reside aí a intuição bergsoniana:  

 

forma de contato ou de ‘simpatia’, sem mediações, entre sujeito e 

objeto (...), visão que mal se distingue do objeto visto, 

conhecimento que chega à coincidência (...) (colocando-se) (..) no 

próprio objeto, (permitindo) (...) a apreensão do que é vida, 

dinamismo, mudança qualitativa, duração, criação. Por isso a 

metafísica – que não deve ser vista como mero jogo de idéias 

abstratas, mas como ‘ocupação séria do espírito’ – teria na 

intuição seu método adequado (idem, p.XI). 

 

 A intuição, tal como a formula Bergson, permite apreender as ondulações 

do real, “a unidade de uma continuidade, a unidade de nossa realidade, e não 

esta unidade abstrata, derivada de uma generalização suprema, que seria a 

unidade de qualquer mundo possível” (Bergson In Cardoso, 1995, p.40).  

Sua teoria permite, assim, reafirmar a importância do homem (em nosso 

caso, do/a educador/a) reconhecer suas capacidades intuitivas como uma 

atividade fundamental da mente, ao lado do intelecto. O importante é que ele 

seja capaz de captar-se a si mesmo/a, ainda que por um instante, no interior de 

um objeto, “entrar numa ligação direta com o objeto” (RÖHR, 2000, p.08).  

Assim, a  

intuição significa pois, primeiramente consciência, mas 

consciência imediata, visão que quase não se distingue do objeto 



 52

visto, conhecimento que é contato e mesmo conscidência 
(BERGSON, 1974, p.114). 

 

O conceito da intuição, como experiência concreta e conhecimento 

imediato, permite relacionar o sujeito ao objeto. Essa experiência, por sua vez, 

só pode ser explicitada através de idéias. Com isso, deixamos o âmbito da 

intuição usando a razão para explicitá-la, o que permite sua exploração sem 

olvidar que uma experiência dessa forma não poderia originar-se no exterior do 

objeto, nem ser mensurada instrumentalmente. A experiência da intuição aponta 

para uma realidade que é apreendida por todos os indivíduos interiormente 

durante toda sua existência, mesmo sem que se dêem conta dessa apreensão.  

Ela fica registrada em sua consciência, pois “nosso passado nos segue, 

cresce sem cessar a cada presente que incorpora em seu caminho; e 

consciência significa memória” (BERGSON, 1979, p.16). 

Dessa ótica, fica clara a necessidade de nos transportarmos para o 

interior de um objeto para coincidirmos com ele em suas possibilidades 

incomparáveis. A intuição possibilitaria o resgate da liberdade na vida interior do 

ser humano, expande-se além do interior do homem à vida, ao universo material.  

Mas, nunca é demais repetir, não podemos pensar a intuição nem 

independente, nem em contraposição ao intelecto. Apesar de ser distinta do 

intelecto a intuição não é independente, nem está em contraposição ao intelecto. 

Uma das suas complexidades reside justamente nessa afirmativa, nesse 

processo de dependência e interdependência, pois a intuição como experiência 

interior necessita de uma linguagem para ser comunicada e isso só pode 

acontecer através da inteligência.  

A conseqüência de sua expressão é que ela não retratará fielmente a 

vivência original. Mesmo assim, ela não pode ser considerada um conhecimento 

vago ou inseguro (RÖHR, 2000). O caminho para se chegar à certeza de uma 
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experiência intuitiva original, como já foi dito anteriormente, pode ser adquirido 

através da duração interior. A duração é a continuidade do novo sem a negação 

do que se revela absoluto anteriormente.  

A duração interior é o nosso próprio eu, somos nós mesmos que fluímos 

através do tempo, ela apreende uma sucessão que não é justaposição, um 

crescimento por dentro, o prolongamento ininterrupto do passado no presente 

que penetra no futuro. É a visão direta do espírito pelo espírito”  (BERGSON, 

1974, p.114). Alguns filósofos viram na intuição a busca do eterno. Bergson, 

entretanto, se opôs a isso, afirmando se tratar do reencontro da verdadeira 

duração.  

O equívoco desses filósofos, segundo ele, cujo objetivo é de ultrapassar 

os limites do tempo via intuição, é primeiramente a “insuficiência do pensamento 

concepcional para atingir o fundo do espírito”. Ou seja, 

 

não (...) [percebem] que o tempo intelectualizado é espaço, que a 

inteligência trabalha com o fantasma da duração e não com a 

própria duração, que a eliminação do tempo é o ato habitual, 

normal, banal, de entendimento, que a relatividade do nosso 

conhecimento do espírito deriva precisamente disto, e que, neste 

caso, para passar de intelecção à visão, do relativo ao absoluto, 

não é preciso abandonar o tempo (já o abandonamos); é 

necessário, isto sim, que nos recoloquemos na duração e que 

recuperemos e realidade em sua essência, que é a mobilidade 

(idem, p. 113).  

 

Em síntese, quando se deseja ultrapassar a inteligência através da 

intuição caímos na contramão de recair no intelecto, pois utilizamos a visão que 

o intelecto tem do tempo e não o movimento real do tempo que é a duração. 

Essa é uma questão vital para a efetiva integração da intuição nas demais 

dimensões humanas e, sobretudo, para as reflexões pedagógicas. 
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 Por tudo isso, acredita-se que a teoria de Henri Bergson sobre a intuição 

pode vir a apresentar contribuições fundamentais para o exercício de “novas” 

reflexões sobre a prática pedagógica, no atual contexto de crises múltiplas e 

paradigmáticas. Prática pedagógica  interpretada como uma vida de troca, de 

criação e de transformação, ultrapassando assim o mero sentido de local para 

aplicação de técnicas e estratégias de ensinar. Mas, antes de entrar na 

discussão propriamente pedagógica do fenômeno intuitivo falta-nos discutir as 

idéias e experiências de P. Goldberg sobre o fenômeno intuitivo, que permitem 

uma mais fácil identificação desse fenômeno no nosso dia-a-dia. 

 

11..44  AA  iinnttuuiiççããoo  nnoo  ccoottiiddiiaannoo::  aass  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  ddee  PPhhiilliipp  GGoollddbbeerrgg  

 

Nascido no Brooklyn, passou lá também sua infância. Na década de 60, 

Philip Goldberg atuou intensamente no movimento estudantil dos Estados 

Unidos. Nesse período, segundo o próprio autor, começa o seu interesse pela 

intuição e pela questão mais ampla: “Como sabemos o que sabemos?” 

(GOLDBERG, 1997, p. 14).  

Formado em Psicologia e também em educação, é o autor e co-autor de 

17 livros entre eles: Remédios da Dor, Fazendo a Paz com seu Passado e Este 

é o Ano Seguinte. No livro escolhido para este trabalho – O que é Intuição e 

como Aplicá-la na Vida Diária – o autor tenta justificar o que leva uma pessoa a 

seguir a idéia intuitiva. Dando ênfase em seu estudo à questão do que as 

pessoas sabem sobre as coisas e como isso determina o modo como elas 

pensam, decidem e agem, tendo de início a hipótese de que os dois temas estão 

intrinsecamente relacionados. Afirma, ainda, que identificando e utilizando 

procedimentos cognitivos diferentes, podemos tomar decisões melhores, 

encontrando idéias para saídas mais criativas para questões cotidianas. Para 

ele, a intuição é uma parte do pensamento racional. 
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É importante registrar que reconhecemos a validade dessa abordagem, 

mas é preciso enfatizar que ela não é a única forma de trilhar os caminhos das 

respostas de que precisamos para a vida humana. Não queremos tomar a 

posição de desdenhar da ciência e do pensamento analítico, ao ponto de 

radicalizarmos e sermos como os que “... aceitam o não-racional [tornando-

se][...] irracionais no pior sentido, degenerando em pensamento não crítico, em 

emocionalismo e em uma impulsividade que é confundida com espontaneidade 

intuitiva” (Ibid. p.31). 

 

1.4.1 O que é isso? Conceituando intuição 
 

 Atentando para as várias interpretações que o conceito de intuição pode 

assumir para os teóricos das diversas áreas, enfatizamos que a perspectiva 

apontada aqui não pretende ser a única ou verdadeira, mas pensamos ser a 

mais aproximada às questões centrais do nosso estudo.  

Quando pretendemos captar na prática pedagógica de professoras 

possíveis experiências intuitivas, não desejamos reclamar que seja o estudo em 

questão, um modelo pelo qual serão ajustados as experiências intuitivas. O que 

estamos, embora que timidamente, tencionando é contribuir para dar 

continuidade a essa discussão. 

 Segundo sua etimologia, a palavra intuição, ainda pode significar ato de 

ver, percepção de verdades sem o uso de processos racionais, visão beatífica 

(CUNHA, 1999, p. 443).  

 Philip Goldberg, na tentativa de aproximar a compreensão do termo ao 

nosso entendimento, nos traz definições já tematizadas e procura apresentar a 

intuição e sua relação polêmica com a racionalidade em termos de vivências 

diárias. 
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 Partindo do pressuposto de que a construção do pensamento racional é 

linear, seqüencial, por etapas e a intuição ocorre sem que se saiba previamente 

que ela irá acontecer, Goldberg caracteriza a pessoa que passou por uma 

experiência intuitiva como impossibilitada de “oferecer uma explicação plausível 

para o que a levou ao seu conhecimento, mas ela estaria raciocinando 

retroativamente e não poderia ter certeza de que a explicação se adequaria ao 

processo real” (GOLDBERG, 1997, p. 35). Na verdade, o que aparentemente 

poderia ser uma oposição entre racionalidade e a intuição, configura uma 

necessária complementaridade, não havendo uma com mais prestígio que a 

outra. Um exemplo dado por Goldberg ilustra interessantemente a relação entre 

intuição e pensamento racional,  

quando estamos trabalhando uma decisão ou um problema, 

tendemos a saltar de um lado para outro entre análise aplicada 

conscientemente e intuição. Devido a geralmente termos 

informações insuficientes e tempo escasso demais para juntá-las 

quando raciocinamos, pulamos muitas das etapas intermediárias 

exigidas pela lógica estrita e saltamos para conclusões que não 

são estritamente defensáveis. Muitos desses saltos são, de fato, 

conexões intuitivas que auxiliam o processo do raciocínio. 

Podemos começar a analisar alguma coisa, depois temos um 

pressentimento espontâneo e pulamos para uma direção 

totalmente diversa, raciocinamos mais profundamente ou 

calculamos, e daí uma nova hipótese ou alternativa brota 

subtamente na mente, montando todo um novo conjunto de 

dados ou estimulando uma análise diferente. (ibidem, p. 36) 

 

Enquanto a intuição acessa informações, que geralmente podem estar 

indisponíveis conscientemente, o pensamento racional pode lidar apenas com o 

que é perceptível no momento do contato com a coisa ou pensamento. Vemos, 

com essa afirmativa, a importância da interligação entre os dois, ou seja, para 

construir o conhecimento o indivíduo pode utilizar-se dos dois, sabendo que a 

intuição pode ser o caminho mais rápido. Para ilustrar essa afirmativa, vamos 
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lançar mão da citação que Goldberg faz em referência a Nietzsche que retrata 

bem essa convivência: 

Esperança e intuição dão asas a seus pés. A razão calculadora 

fica pesadamente para trás, procurando melhores apoios, pois a 

razão também aspira atingir esse sublime objetivo que sua divina 

camarada há muito atingiu. É como olhar dois andarilhos que 

param diante das corredeiras de um rio nas montanhas: um 

deles pula-as com leveza, usando as rochas para atravessar, 

embora atrás e debaixo dele elas se arremessassem nas 

profundezas. O outro pára desamparado; precisa primeiro 

construir um fundamento que conduza seus passos, pesados e 

cautelosos. Às vezes, isso não é possível, e então não há Deus 

que possa ajudá-lo a atravessar (GOLDBERG, 1997, p.42-41). 

 
 A intuição ainda pode possibilitar o enriquecimento de uma experiência, 

pois para conhecê-la é preciso passar por ela, vivênciá-la profundamente, algo 

parecido com empatia, ou ainda retomando Bergson, penetrar no objeto e 

conhecer o que ele tem de único e inexprimível (1979, p.20) (Cf. GOLDBERG, 

1997, p. 42). 

Entre as várias relações constantemente atribuídas no cotidiano à 

intuição, nós a encontramos relacionada à adivinhação, especulação, conjectura, 

inferência, percepção extra-sensorial entre outras, mas na verdade, ela é mais 

aproximada de uma sensação vaga, obscura, um pouco mais que um 

pressentimento ou um senso de direção (Cf. GOLDBERG, 1997, p. 42).  

Como podemos ver, delimitar um conceito de intuição, também não é uma 

tarefa fácil, visto que existe uma diversidade de fenômenos que se misturam 

com ela. Ainda como problemática à intuição, podemos localizar que ela 

apresenta uma coerência apenas parcial, o que vem juntamente com os vários 

aspectos que aparecem confundidos a ela, dificultando sua avaliação. E essa 

problemática está intimamente relacionada ao fato de que, para captá-la, exige-

se uma interpretação, que pode comprometer o seu real significado.  
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A confusão existente sobre essas várias interpretações pode, inclusive, 

levar a confundir intuição com conceitos que são difíceis de distinguir, como, por 

exemplo, fenômenos psíquicos, como “... telepatia mental ou transferência de 

pensamento; clarividência e clariaudiência (ver ou ouvir à distância); [e] 

precognição... “ (ibidem, p. 43). Inclusive, sobre dois desses fenômenos citados 

por Goldberg, é interessante observar posições de outros pesquisadores como 

Schulz, que aponta a clarividência e a clariaudiência como características da 

intuição. Diz a pesquisadora sobre estes enfoques:  

Alguns intuitivos são clarividentes. Isso significa que a intuição 

lhes chega visualmente, por intermédio de imagens que eles 

enxergam com a visão mental [...] Outras pessoas são 

clariaudientes, o que quer dizer que recebem a intuição por meio 

de sons [...] Outros intuitivos são sensitivos. Eles recebem a 

intuição por intermédio de sensações reais em seus corpos [...] 

Outros intuitivos têm experiências de déjà vu, nas quais o espaço 

e o tempo se confundem; ou experiências de pré-cognição, onde 

ficam sabendo de antemão o que acontecerá no futuro (p. 54) 

 

Não concordamos com Schulz que todos esses fenômenos, de fato, 

deveriam ser chamados de intuição. Temos que fazer diante dessa 

multiplicidade de fenômenos uma distinção: a intuição é uma captação direta no 

sentido de não percorrer um caminho discursivo. Mas não é direta como aquilo 

que Kant chama de intuição sensível. O objeto nesse caso é acessível 

diretamente para nossa percepção. Se nós falamos de fenômenos de percepção 

extra-sensorial como clarividência ou clariaudiência, por exemplo, pensamos 

num processo paralelo ao sensorial, se utilizando apenas de um outro órgão de 

percepção. Uma pessoa sensitiva pode fazer uma descrição perfeita, de uma 

visão extra-sensorial. Nesse sentido, é a percepção de algo que aparece para 

ela de forma objetiva.  A percepção intuitiva não tem esse tipo de respaldo. Se 

aparecer, na intuição, uma imagem, essa já é uma “tradução” da essência do 

objeto que está sendo intuído (fenômeno que precisa ser diferenciado de meras 
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visões psicopatológicas que não se confirmam como contribuição para conhecer 

um objeto mais profundamente), portanto, mesmo dizendo algo essencial sobre 

o objeto, não se confunde com ele. Sem poder aprofundar essas temáticas mais 

polêmicas, recorremos a uma explicação de Goldberg que parte de um exemplo 

simples: 

 
Suponha que você olhasse pela janela e visse um jovem 

caminhando em direção a uma senhora. O mero relato disso não 

se qualificaria, naturalmente, como intuição. Mas seria se você 

olhasse a cena e dissesse: ‘Aquele rapaz vai roubar a bolsa 

daquela mulher.’ Agora, suponha que você estivesse sentado na 

sua sala a um quilômetro de distância e visse essa mesma cena 

com os olhos da mente. Isto seria clarividência, mas seria 

intuitivo apenas se, como na situação inicial, você fosse além 

das informações trazidas pela percepção extra-sensorial. 

(ibidem, p. 44) 

 

 Podemos, portanto, segundo Goldberg, excluir as percepções extra-

sensoriais da nossa conceituação de intuição. E, entre os pontos a serem ainda 

considerados na conceituação da intuição, está o contexto e a interpretação da 

intuição. A circunstância na qual se manifesta um fenômeno, como sendo 

intuitivo, poderá mostrar até que ponto foi mesmo intuição ou não. Assim, dada 

uma certa situação como intuitiva é necessário percorrer não apenas o 

fenômeno em si, mas se perguntar se fatores externos ou internos a 

influenciaram. O que queremos dizer é que, o que parece ser uma intuição pode 

ser apenas fruto do raciocínio indutivo23. 

 Entre as várias distinções conceituais que Goldberg aponta há uma que 

ele denomina ser a mais provocativa. Trata-se da diferenciação entre intuição e 

inferência, ou seja, mesmo que se possa refazer a seqüência lógica depois do 

fato acontecido, não podemos afirmar que ela foi utilizada conscientemente no 

                                                           
23 Segundo Goldberg indução é “um salto, indo de um conjunto limitado de fatos para um 

princípio geral” (1997, p. 45) 
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momento que aconteceu a intuição. Essa diferenciação, é também crucial para o 

nosso trabalho, pois a pretensão de acompanhar experiências ditas intuitivas 

através do resgate da fala de professores sobre suas experiências intuitivas no 

espaço escolar, com certeza deixa-nos em alerta em relação a possíveis 

direcionamentos de nossa parte ou do professor, ou mesmo, para um leitor mais 

desatento, concluir eqüivocadamente a nossa orientação metodológica.  
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CAPÍTULO  2 – Intuição, conhecimento e Prática Pedagógica 
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2.1 Intuição, Conhecimento e a Prática Pedagógica 

 

O contexto atual de profundas mudanças conduz  a revisões 

profundas na própria concepção do que é e como é constituído o conhecimento. 

Assim, é preciso repensar como nos relacionamos com o mesmo e qual a 

relação dela com o fenômeno intuitivo e com a prática pedagógica.  

Nessa perspectiva, a procura da compreensão do que acontece 

interiormente às relações e interrelações entre as pessoas merece um destaque 

e possibilita várias análises. Há, claramente, uma dificuldade em tratar a 

temática foco deste trabalho – a intuição -, haja vista o número reduzido de 

pesquisas que abarcam intenções semelhantes. Apesar de ser um tema 

bastante discutido, principalmente pela filosofia, como demonstramos acima, os 

estudos no campo educacional ainda são bastante tímidos para não dizer 

completamente ausentes.  

 A intuição, de fato, é um tema importante a ser tratado na atualidade em 

várias áreas, inclusive na educação, pois “uma intuição correta também nos 

permite avaliar nossas decisões, predizer o futuro e descobrir idéias vitais a 

respeito de nós mesmos  e dos ambientes em que vivemos” (BLOOMFIELD 

apud GODLBERG, 1997, p.11). Saber ouvir a sua intuição pode ser muito 

importante para o crescimento individual, possibilitando a construção de 

situações problemas em desafios a serem resolvidos, inclusive no âmbito 

profissional 24. 

                                                           
24 Saber usar nossa intuição implicará em, por exemplo, “adiar nosso julgamento a respeito de 

um determinado assunto e ouvir nossa voz interior, (...) ser flexível e brincar com nossos 
pensamentos” (Bloomfield, In: Goldberg, 1997, p.12).  
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 Esse debate é fecundo em polêmicas, principalmente na discussão 

advinda da ciência para a qual  

 
A intuição sempre foi um tema periférico e difícil de estudar 

mesmo quando o interesse por ele era alto. Assim  não existe uma 

grande tradição de pesquisas nessas áreas ou um amplo conjunto 

de conhecimentos que gozem de aceitação geral (GOLDBERG, 

1997, p.15). 

 
 Aparentemente, o conhecimento que se tem sobre certos conceitos 

ajudam a definir o pensamento e as ações das pessoas, e nesse sentido 

compreender o conhecimento sobre a intuição, seu significado, pode possibilitar 

o seu uso de uma forma melhor. Nossa mente, tão acostumada aos excessos 

dos ditames da racionalidade, pode ir além, e assim aproximar-se mais da 

integralidade necessária à nossa constituição e desenvolvimento enquanto seres 

humanos.  

Nesse sentido, ser professor comprometido também com a formação 

humana dos educandos, e paralelamente como seres em constante construção 

que somos, deve buscar essa integralidade e assim aproximar-se cada vez mais 

de uma melhor qualidade de vida. 

A cada dia é inegável admitir que, mesmo timidamente, a intuição está 

manifestando-se e sendo reconhecida como uma importante ferramenta da 

mente humana, aquilo que pode possibilitar a solução de questões das vida 

diária. Ela não é algo que acontece casualmente, que surge do nada, “embora 

as capacidades individuais variem, somos todos intuitivos e podemos ficar mais 

intuitivos, do mesmo modo como podemos aprender a saltar mais alto e a cantar 

afinado” (GOLDBERG, 1997, p.18). 

Essa é uma discussão vital, pois a educação passou a ocupar um papel 

fundamental, seja na organização da cultura, na constituição de novos 

conhecimentos e de novas explicações da realidade, seja contribuindo para a 
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revisão de determinadas “certezas” ontológicas. Mais ainda, o próprio processo 

de modernização das sociedades vem sendo influenciado pela educação 25. 

 

22..22  AA  IInnttuuiiççããoo  ccoommoo  CCrrííttiiccaa  ddoo  MMooddeelloo  MMooddeerrnniissttaa  ddee  FFoorrmmaaççããoo  

 

Incluir, portanto, a intuição nas reflexões pedagógicas não implica uma 

reposta de criação de uma nova disciplina. Segundo Röhr, a questão é “como se 

insere e articula a intuição concretamente nas demais atividades mentais, 

emocionais e sensoriais”, nas várias práticas educativas (1999:13).  

Centradas no modelo modernista de formação das subjetividades, as 

atuais teorias pedagógicas têm tradicionalmente apresentado uma visão 

unidirecional  do conhecimento pedagógico. Nesse modelo, é considerado como 

bom professor aquele que detém a melhor  técnica, elabora os melhores 

planejamentos, ensina as respostas corretas para as provas, faz mais 

rapidamente as atividades que lhe são atribuídas pelos supervisores, etc.  

Ou seja, o bom educador é o que revela habilidades e competências com 

as quais é possível dominar com maior precisão e controle o processo da 

aprendizagem cognitiva dos seus alunos (KINCHELOE, 1997). 

Nessa perspectiva, nos cursos de formação as reflexões que não 

correspondem apenas ao “como fazer” são consideradas impraticáveis, 

supérfluas ou muito teóricas. Assim, a partir desses cursos, os professores – 

formados nesses moldes -  tendem a “aplicar” o que lhes foi ensinado em seu 

cotidiano escolar, ignorando, por exemplo, as várias dimensões de seu fazer, 

principalmente aquelas que não se restrinjam ao nível técnico.  

De fato, as propostas de formação dos educadores hegemônicas, na 

atualidade, ainda aparecem submetidas às regras estritas dos modelos de 

produção mercantil, constituindo processos formativos que os teóricos da Escola 

                                                           
25 Cf. Moraes, 1997. 
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de Frankfurt há bastante tempo delimitaram como “semiformação” ou 

“semieducação”. Nesse quadro, a educação desvincula-se de sua 

responsabilidade para operar transformações significativas, sejam pessoais ou 

históricas (ADORNO, 2000).  

Desse contexto, a escola parece traduzir o que Pereira (1995) chamou de 

“malabarismo pedagógico”, ou seja, uma herança histórica, uma cultura instalada 

principalmente a partir da Escola Nova. Desde então, presencia-se a ênfase 

dada aos métodos e técnicas de ensino. O que se pode perceber nessa 

realidade é que “tudo o que exige um pouco mais de sacrifício é simplesmente 

encarado como antididático, antiprodutivo, cansativo”. Para professores que se 

encaixam nesses modelos e a eles parecem se adequar, ensinar parece ser 

instruir ou um em contraposição ao outro, esses professores agem como meros 

“repetidores de apostilas com respostas prontas” (p.10).  

O problema é que para um tipo de relação pedagógica como essa não 

são necessários seus próprios processos de auto-conhecimento e nesse sentido 

não é necessário que o indivíduo perceba-se de forma integral. Para esse 

contexto, o bom professor é apenas aquele que melhor executa suas tarefas 26.  

Em uma outra perspectiva, autores como Sacristán (1998), Schön (2000), 

Nóvoa (1995), Kincheloe (1997) e Giroux (1997) apontam que a prática 

pedagógica do professor precisa privilegiar a reflexão crítica das concepções 

vigentes, o que vai além do conhecimento técnico e/ou pragmático. O 

pensamento do professor, para estes autores, é dedicado sobretudo ao cultivo 

da participação democrática mediado por uma consciência com auto-reflexão e 

reflexão social críticas, preocupado com a dimensão afetiva dos seres humanos. 

O fazer pedagógico cotidiano está intrinsecamente atrelado ao respeito 

pela totalidade do ser educador mediante uma formação livre dos condicionantes 

                                                           
26 Executar acima refere-se a realizar, fazer algo, mas ironicamente parece que o professor 

nessa perspectiva apenas executa algo no processo. 
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utilitaristas e deve ser capaz de qualificar o ato pedagógico desse profissional 

com discernimento, crítica e reinvenção complexa do social. A ação docente não 

poderá ser interpretada como algo neutro, técnico, e sobre ela, estão assentados 

questões que podem contribuir para a vivência de uma prática integral.  

Acreditamos, então, que o educador preocupado com a formação integral 

dos seus alunos apresenta-se inquieto e fundamentalmente busca novos 

conhecimentos e novas maneiras de conduzir e interpretar o ato de ensinar.  

Ao apontar a intuição como uma das vias constituintes da prática docente, 

mais do que defender novas teorias e metodologias de intervenção na realidade 

pedagógica escolar, o que se pretende é buscar novos olhares sobre a 

educação e a práxis do educador. A atividade formativa consistiria, nesse 

cenário, primeiramente em romper com as visões superficiais e fragmentadas 

sobre o fazer pedagógico, apreendendo-o em toda sua complexidade.  

Em outras palavras, compreendemos o processo educacional como “o 

desenvolvimento da existência da própria história pessoal [e social], numa forma 

de educação concebida no diálogo responsável entre educador e educando” 

(SOARES, 2000, p. 26).  Mais especificamente, torna-se possível problematizar 

o papel do professor, tendo em vista as transformações operadas na 

contemporaneidade.  

É no interior desse quadro que emerge a necessidade de se estudar a 

intuição, enquanto um vetor da prática docente, visando a uma prática orientada 

para uma formação integral e reflexiva do educador contemporâneo e de seus 

alunos. Além disso, essa ressignificação da escola, e conseqüentemente do 

trabalho  docente, é dificultada pela ausência de pistas concatenadas e por uma 

deficiência da própria reflexão “teórica-pedagógica” (LINHARES, 1997).  De um 

lado, os paradigmas tradicionais que determinam o papel das ação docente. Por 

outro, a discussão de novos modelos de ação que promovam a preparação de 

professores, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento.  
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Uma vivência intuitiva libertaria o indivíduo das experiências restritivas do 

intelecto, permitindo ver o conhecimento pessoal de alguém, de um lugar ou 

coisa, separadamente dos preconceitos que constróem sua memória. Ao 

entender tais experiências pessoais, o indivíduo (educador) é melhor capacitado 

para abordar essas experiências no seu fazer pedagógico.  

O reconhecimento da dimensão intuitiva na educação aponta para uma 

cultura de formação do humano. Os educadores tornar-se-iam mais sensíveis 

para assumir valores e práticas que permitem identificar  o “potencial de roubo 

da essência do[s] indivíduo[s], nas relações sociais, sobretudo nos sistemas que 

veiculam ensino e aprendizagem” (SOARES, 2000, p.27). 

Para Francisco Gutiérrez (1999), por exemplo, a intuição constitui-se em 

uma importante ferramenta do fazer educação, uma vez que ela envolve os 

educandos de forma vivencial, ela estimula para uma compreensão integral que 

pode esclarecer, dando uma certeza quase absoluta sobre as coisas 27. 

Vale ressaltar, entretanto, que “não se trata de opor a intuição à razão” 

(GUTIÉRREZ, 1999, p.68), mas compreender que a percepção intuitiva 

juntamente com a razão constituem a base de nossa experiência existencial. A 

mesma importância encontramos em Yus (2002), que apresenta como uma das 

características da educação holística as relações estabelecidas entre 

pensamento linear e a intuição, e esta característica como uma das dimensões 

da pessoa global. Defendendo o modelo da visão holística para a educação, ele 

afirma que  

esses modelos incluem os processos intuitivos de pensamento, 

que implicam um contato direto e imediato com o conhecimento, 

cujo processo cognitivo, não mediado pelas considerações ou 

pelas análises racionais, surge com maior freqüência em 

momentos de intensa atividade criativa (2002, p.20). 
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22..33  EEssttuuddaannddoo  oo  FFeennôômmeennoo  IInnttuuiittiivvoo::  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  TTeeóórriiccoo--

MMeettooddoollóóggiiccaass  

 

A partir dessa ótica, esta pesquisa buscou compreender como na prática 

pedagógica docente os professores utilizam a intuição. Partimos da hipótese de 

que os professores cotidianamente deparam-se com situações pedagógicas 

complexas e desafiadoras, nas quais a experiência intuitiva desponta para 

resolvê-las. O problema é que, apesar dos educadores vivenciarem experiências 

intuitivas, o desconhecimento dessa dimensão os faz agir de forma indistinta, 

obscurecendo o potencial pedagógico dessa “ferramenta” educativa no seu fazer 

profissional diário. 

 Assim, os educadores preocupados com sua formação e ação voltadas 

para a integralidade, respectivamente, terão mais condições de vislumbrar esse 

aspecto em seus alunos. Os mesmos têm uma inquietação que está relacionada 

fundamentalmente a um futuro melhor para a humanidade. Ele está sempre 

buscando novos conhecimentos e novas maneiras de facilitar e conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem, sentindo-se não apenas alguém que ensina, 

mas alguém que também aprende ao ensinar, aprende em comunhão com 

outros (FREIRE, 2001).  

 A ação docente ao empreender uma abordagem mais integral, 

desenvolvendo simultaneamente em seus alunos corpo, intelecto, sentimento e 

espírito, estimularia no indivíduo a necessidade de aprender sobre essas 

dimensões para desenvolvê-las em suas potencialidades (CARDOSO, 1995).  

O estudo da realidade da prática docente, tendo como pressuposto o 

desenvolvimento das dimensões pessoais e profissionais, pode apontar 

informações importantes do processo pedagógico, elementos esses que vão 

                                                                                                                                                                              
27 Outros autores compartem dessa mesma posição, ver Thomas Roberts (1997) e Damásio 

(2000). 
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além da simples interação entre as duas dimensões. Na verdade eles 

confundem-se e dão sentido ao próprio fazer docente. 

A discussão de questões complexas, mas não neutras como essas, pode 

ter como aliada o próprio professor centrado na história de sua experiência 

docente, possibilitando a “autocompreensão” de suas ações, centrada em sua 

prática pedagógica, desenvolvendo-se assim um tipo de profissional reflexivo. O 

que, segundo Schon “seria aquele que reflete na ação, assim como também 

repensa a reflexão realizada durante a ação” (apud SANTOS, 1995, p.21). 

Como o  contexto pedagógico que se apresenta é de incerteza, ou seja, já 

não existe mais aquela certeza de que todas as perguntas e respostas da 

problemática educacional teriam solução a partir das explicativas metodológicas 

ou contextuais, ou formacionais, entre outras, é então preciso compreender que 

esse quadro eqüivale-se mais aproximadamente à interpretação de um 

caleidoscópio, onde todas as partes tem sua importância relacionada à das 

outras partes.  

Nesse sentido, aponta-se como mais adequado para o estudo das 

práticas docentes um tratamento qualitativo,  

 
uma das características das abordagens qualitativas na 

actualidade é a falta de cânones de procedimento e de regras 

consagradas para recolha e análise da informação. É por isso que, 

de um modo geral, e dada a nossa particular ‘cultura investigativa’ 

vigente, os números dão segurança e contundência às análises e 

aos resultados. Um simples relato, um esquema, o estudo de um 

personagem, tornam o investigador mais vulnerável a si mesmo [à 

sua própria perspectiva] e ao juízo crítico dos outros” 

(HUBERMAN, 1981apud ZABALZA, 1994, p.11). 

 

Ao partir de uma perspectiva qualitativa entendemos que os passos a 

serem seguidos no espaço pedagógico não estão restritos  ao nível cognitivo da 

racionalidade. Logo,  
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Se a conexão entre uma e outra esferas da ação docente fosse 

‘estritamente racional’, poder-se-ia pensar que bastaria conhecer 

os pensamentos dos professores para antecipar a sua conduta. 

Ou, da mesma maneira, poder-se-ia pensar que, sendo a conduta 

isomórfica com o pensamento (tal como o efeito em relação à 

causa), não haveria variação da actuação salvo se a houvesse no 

pensamento e que, do mesmo modo, uma mudança nos 

pensamentos implicaria necessariamente uma mudança na 

conduta dos professores (ZABALZA, 1994, p.32). 

 
A auto-avaliação de sua prática pedagógica requer um esforço sincero do 

professor e coloca diante dele o desafio de observar a si mesmo, sem o medo de 

relacionar tanto seus acertos quanto as suas falhas. 

 

22..44  DDeessccrreevveennddoo  ooss  ““iinnssttrruummeennttooss””  ddee  iinnvveessttiiggaaççããoo  

 
 

A definição do percurso metodológico supõe um conceito de ciência, 

como já ficou claro na parte teórica sobre a intuição, se trata de um fenômeno 

que não se capta pela metodologia empírico-racional da ciência moderna. Uma 

das críticas que o conceito da ciência moderna recebeu, portanto, diz respeito a 

tentativa à unificação do método científico. Goldberg (1997) discute essa 

questão a partir da distinção entre cientificismo e ciência: 

 
cientificismo para nos referirmos à ideologia da ciência, em 

oposição à prática da ciência, pois as duas são bastante 

diferentes. Segundo o cientificismo, a maneira correta de abordar 

o conhecimento é por meio de um rigoroso intercâmbio entre a 

razão e a experiência sistematicamente adquirida (p.19). 

 
 

Os ditames da ciência moderna impõem, portanto, um conceito ao que 

vem a ser independente do objeto de estudo. Problemáticas e questões que não 

podem ser pesquisadas nos limites desse conceito são simplesmente excluídos 

do campo de análise do conhecimento científico. Só servem os objetos que são 
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acessíveis a uma determinada maneira de fazer ciência, no caso a metodologia 

das ciências da natureza.  

A atitude natural partindo desse pressuposto é tentar aplicar os  

os métodos que funcionavam tão bem no mundo material para 

responder questões sobre a psique, o espírito e a sociedade. 

Através da experimentação e da aplicação da razão, que foi 

elevada ao pináculo da mente, presumiu-se que chegaríamos a 

conhecer os segredos do universo e que aprenderíamos a viver 

(ibidem, p. 20). 

 
 A hegemonia do conceito moderno da ciência tinha repercussão nas mais 

variadas instituições sociais, inclusive na educação, “com o tempo, nossas 

organizações e instituições educacionais transformaram o cientificismo na 

condição sine qua non do conhecimento, no modelo de como pensar” (ibidem, p. 

20). É bem verdade que esta discussão está longe de ser concluída, porém  é 

importante ressaltar que vivencia-se um momento de crise que colabora para 

rupturas de alguns aspectos desse conceito de ciência moderna, além de trazer 

novos elementos de reflexão que podem estar mudando ou retomando valores 

importantes para nossas vidas. 

Não pretendemos negar aqui a importância da ciência enquanto tal e/ou 

da racionalidade. Partimos do pressuposto segundo o qual a realidade é 

múltipla, defendemos a necessidade de adequar os procedimentos da ciência às 

diferentes facetas dessa realidade, em vez de reduzir a realidade àquilo que 

determinada metodologia científica é capaz de captar dela. 

O fenômeno da intuição é um dos que eram considerados, pela própria 

ciência moderna, impróprio para uma análise científica, de fato esse fenômeno é 

inacessível a tentativas de quantificação, e em grande parte de comprovação 

empírica. Isso porque se trata de uma experiência do sujeito que pode ser 

observada nas suas repercussões, mas não como fenômeno em si. Estamos, 
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então, em grande parte dependendo do relato que as pessoas fazem da própria 

experiência com esse fenômeno. 

 Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que a intuição existe sem ter 

a pretensão de trazer uma comprovação dessa existência nos procedimentos da 

ciência moderna. O fato da sua existência esteve simplesmente baseado nos 

“testemunhos” das pessoas, trazendo assim inferências, suposições sobre as 

interpretações possíveis do conceito de intuição e sua presença na prática dos 

professores abordados no processo de pesquisa. 

 Apreender da experiência docente, a experiência intuitiva, por tudo o que 

já foi apresentado, não constituiu uma tarefa fácil. Para atender aos objetivos da 

pesquisa, foi necessário reunir instrumentos diversos para garantir uma 

aproximação minimamente fidedigna ao objeto em estudo. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que o que se espera nesse trabalho é, antes de tudo, um 

resultado aproximado dessas experiências de acordo com as situações relatadas 

e discutidas por professoras do ensino fundamental. 

 Assim, buscamos instrumentos que pudessem nos possibilitar acessar, 

junto às professoras, as informações necessárias para concretizar essa 

pesquisa. Inicialmente elaborou-se um curso (Intuição e Prática Pedagógica), 

que serviu de campo de observação e preparação para elaboração, por parte 

das professoras, do diário etnográfico. Após o término do curso foi dado um 

tempo às professoras para que elas elaborassem seus diários e assim logo após 

a entrega dos mesmos foram realizadas entrevistas com as mesmas. 

 A seguir, apresentamos os instrumentos elaborados para compor a 

metodologia deste trabalho, assim como os resultados obtidos com a utilização 

dos mesmos. Escolhemos apresentar estes instrumentos conjuntamente à 

análise, pois, desta forma, acreditávamos possibilitar a uma melhor 

compreensão do processo de coleta dos dados, atrelada aos instrumentos que 

os originaram. 
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Para organização e apresentação da análise dos dados, partimos de 

algumas reflexões mais gerais sobre os instrumentos da pesquisa. No segundo 

momento, tratamos da análise, passando a expor o perfil das cinco professoras, 

alunas do curso, que participaram até o final da nossa coleta de dados, logo em 

seguida apresentamos suas reflexões partindo de suas falas e registros escritos, 

acerca de suas concepções de intuição e da interferência da intuição em sua 

prática pedagógica. 

 

2.4.1 O curso “Intuição e Prática Pedagógica” 
 

A polissemia da palavra intuição traz uma problemática específica para a 

pesquisa. Se captássemos afirmações sobre a intuição de professores, nos 

confrontaríamos com a dificuldade de saber em que sentido elas empregam o 

conceito da intuição. Para garantir uma coerência no que diz respeito ao 

conceito da intuição, se fez necessário um trabalho teórico com as professoras, 

sujeitos da pesquisa, para aproximar, na medida do possível às conceituações.  

Mais ainda, sem uma reflexão mais sistemática desse conceito, 

correríamos o perigo de perder experiências intuitivas das entrevistas só por 

causa da não-identificação da experiência ou de receber relatos sobre 

experiências que, de fato, não correspondem à intuição. A saída para essa 

problemática foi elaborar um curso sobre a intuição na prática pedagógica, com 

o objetivo de sensibilizar as professoras para a percepção e conceituação do 

fenômeno. A finalidade fundamental do curso foi apresentar uma conceituação 

mais sistematizada da intuição e fornecer um espaço de troca de experiências a 

respeito das vivências intuitivas 28.  

                                                           
28 É importante ressaltar que apesar de não ter sido o objetivo específico do curso , detectou-se 

que as professoras muitas vezes expunham a necessidade de um espaço onde elas poderiam 
trocar experiências docentes com outros colegas, e que, segundo elas, a existência deste 
espaço seria muito importante para o enriquecimento de suas ações. Muitas vezes, 
sobrecarregadas de atividades elas não percebiam o quanto era importante este momento “de 
troca”, ocasião esta propiciada, por exemplo, no curso Intuição e Prática Pedagógica. 
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A observação do curso foi muito enriquecedora para o registro de algumas 

reflexões das professoras 29, além de ter sido um ótimo instrumento que 

preparou o caminho para outras estratégias como, por exemplo, o diário. O curso 

funcionou, na verdade, como espaço para o exercício do registro mais 

sistematizado das experiências com a intuição. A forma de registro pensado para 

sistematização da(s) experiência(s) intuitiva(s), encontrou sua concretização no 

diário etnográfico 30.  

Dessa forma, decidimos que o curso de preparação para identificar, 

conceituar e registrar as experiências intuitivas, fazia parte do processo 

investigativo, exatamente porque, nele, se criavam pressupostos para sua 

própria realização. E, nesse sentido, o acompanhamento do curso, como 

observadora e participante, colaborou bastante na elaboração deste trabalho. 

Só a partir da participação no curso foi possível escutar e registrar alguns 

depoimentos das professoras que, mesmo se tratando de experiências intuitivas, 

nem sempre foram registradas nos diários que foram entregues. Então, nesse 

sentido, o curso possibilitou também acompanhar com detalhes, experiências 

presentes ou não nos diários através do relato oral das mesmas.  

Para o acompanhamento do curso, iniciamos as observações a partir do 

primeiro dia, e apesar de, desde o começo ser apresentada como monitora, 

fomos aos poucos expondo que a minha pretensão nas aulas também era, além 

de formar, assim como elas, o nosso próprio conceito de intuição, levantar 

informações para o meu trabalho de pesquisa de mestrado. Também foi 

esclarecido, naquele momento, que o nosso trabalho precisaria que elas 

tomassem parte dele.  

                                                           
29 A partir deste momento, farei referência aos participantes do curso no feminino, pois, desde o 

início, o curso contou apenas com a participação deste público, assim ficará mais fácil me 
referir as mesmas. 

30 De acordo com a terminologia de alguns autores como Zabalza, neste trabalho apenas usarei 
o termo diário. Para minha interpretação, as características entre um e outro se 
complementam. 
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Esta participação só aconteceria diante do consentimento das mesmas 

permitindo ou não, que nós fizéssemos a leitura dos diários e as entrevistasse. 

Expostas essas condições, da minha “observação participante”, as professoras 

não apresentaram grandes resistências. Na verdade, elas não só aprovaram 

como se dispuseram, já naquele momento, a tornar disponíveis os seus diários 

para que fizéssemos a leitura, consentindo também na entrevista. A única 

objeção feita pelo grupo, foi que as aulas do curso não fossem gravadas com o 

recurso eletrônico, e isso foi respeitado, ocorrendo o registro apenas através das  

anotações do que foi observado. A nossa presença então possibilitou o registro 

de relatos orais que aconteceram no decorrer do curso e ajudou no 

enriquecimento das interpretações das experiências descritas nos diários.  

Um outro fator importante diz respeito às relações desenvolvidas no 

espaço do curso em que possibilitaram um entrosamento muito importante para 

as entrevistas, em um certo nível de confiança e respeito funcionou para que as 

professoras participassem mais espontaneamente das atividades. 

Ainda sobre a organização do curso, é importante frisar que sua 

aprovação administrativa aconteceu após a apresentação e aprovação de sua 

proposta ao Departamento de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação 

(DFSFE – UFPE), após o que foi encaminhada ao Setorial de Extensão - Centro 

de Educação – UFPE, para serem realizados os trâmites necessários para a 

elaboração do material de divulgação. 

Depois de ter superado algumas questões de divulgação do curso, que 

acarretou a prorrogação do período de inscrições, conseguiu-se preencher 22 

das 30 vagas. O curso iniciou-se no mês de agosto de 2001, tendo sido 

encerrado em dezembro do mesmo ano. Entre as professoras inscritas 31 no 

curso obteve-se um múltiplo pertencimento institucional: estadual, municipal e 

                                                           
31 Foram aceitas também uma coordenadora e uma administradora escolar, por afirmarem 

constantes contatos pedagógicos com os alunos. 
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privada. As professoras que permaneceram até o final tinham esses três 

vínculos profissionais. 

A realização do curso aconteceu no recinto da UFPE no turno noturno. 

Não obstante, a greve das Universidades Federais levou o grupo a continuar o 

curso numa escola particular alternativa nas proximidades da universidade. Ao 

todo, iniciaram o curso 22 alunas, das quais, apenas 20 chegaram a participar do 

primeiro dia de aula. Já no segundo encontro a freqüência foi tornando-se 

menor, reduzindo-se para o número de 16 participantes. Deste número 

chegaram ao final 7 alunas, todas com bom nível de assiduidade.  

As desistências ocorreram por variados motivos, os quais só parcialmente 

foi possível levantar. As pessoas que conseguimos contactar apresentavam 

entre outras as seguintes causas de não prosseguir nas aulas: mudança no 

horário de trabalho; expectativas equivocadas em relação ao objetivo do curso, 

pois algumas professoras imaginavam que o curso tinha como objetivo prepará-

las para trabalhar e ensinar técnicas de desenvolvimento da capacidade intuitiva 

dos seus alunos e manifestação de uma certa indisposição em relação às 

leituras indicadas para o curso. 

Na perspectiva de acompanhar as professoras em seu processo de auto-

observação e registro das experiências intuitivas, o curso Intuição e Prática 

Pedagógica foi planejado (e executado). Para uma duração de 120h aula.  

Traçado para oferecer às alunas, um conhecimento mais aprofundado 

sobre o conceito de intuição, além de orientá-las na metodologia de utilização 

dos diários no acompanhamento de sua prática de sala de aula, estimulando-as 

a lançar por escrito suas experiências intuitivas.  

As aulas do curso foram ministradas pelos professores Ferdinand Röhr e 

Nour-Din El-hammouti, que trataram dos seguintes conteúdos:  

 

• conceito de intuição;  
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 A relação da intuição com a prática pedagógica;  

 Diário Etnográfico como metodologia de pesquisa da prática pedagógica.  

 

Estes conteúdos foram trabalhados a partir de leitura de textos32, debates 

e discussões entre os participantes.  

 No primeiro encontro apresentaram-se os objetivos do curso, sua 

proposta e a metodologia do mesmo. Nesta primeira aula, as professoras 

responderam a um questionário cujas respostas serão analisadas mais adiante, 

contendo três perguntas: foram elas: 

 

1. Qual o seu interesse diante do curso? 

2. O que você entende por intuição? 

3. Qual a relação que você encontra entre intuição e a prática pedagógica? 

 

Esta atividade foi respondida sem que as professoras se identificassem, 

para assim garantir a participação de todas, sem que as mesmas se 

preocupassem com uma possível avaliação das suas respostas. Pode-se dizer 

que a estrutura do curso constou basicamente de duas etapas:  

 

- Etapa de Conceituação (Intuição, Diário Etnográfico) a partir de textos; 

- Etapa de Apresentação das Experiências através do relato oral 33 . 

 

A partir do quarto encontro, as alunas já começaram a trazer para o grupo, 

assistematicamente, algumas experiências intuitivas de sua prática para as 

discussões. É importante ressaltar que foi a partir do curso que possibilitou-se a 

                                                           
32 Os textos estudados durante o curso foram: Intuição e formação do professor (RÖHR), O que 

é intuição; como aplicá-la na vida diária (GOLDEBERG), Do diálogo e do dialógico (BUBER) e 
Diários Etnográficos na formação docente e Pesquisa Educacional (EL-HAMMOUTI). 

33 Esta fase foi intercalada com discussões da conceituação, tanto do diário como principalmente 
sobre a intuição. 
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preparação e depois a coleta de informações por meio de outros instrumentos 

como o questionário aplicado no primeiro dia de curso, o próprio 

acompanhamento e a observação participante, os diários e as entrevistas semi-

estruturadas que aconteceram posteriormente a entrega dos diários. 

Acreditamos, contudo, que não se trata de afirmar que os instrumentos desta 

pesquisa, entre eles o curso Intuição e Prática Pedagógica, possibilitaram um 

direcionamento ao diagnóstico do fenômeno intuitivo no sentido de torná-lo 

observável, mas tratou-se mesmo de tentar alcançar um entendimento 

aproximativo da intuição no cotidiano das professoras. 

Em síntese, pode-se dizer que a finalidade principal do curso foi perceber 

se a hipótese levantada - entre as professoras participantes - eram comuns 

processos intuitivos e diagnosticar a presença do fenômeno no espaço escolar 

poderia ser confirmada. 

  

2.4.2 O Diário como recurso investigativo 
  

 
No decorrer da investigação, foi preciso adotar vários instrumentos. 

Assim, depois de captar as falas, digamos mais conscientes, das professoras 

que participaram do curso Intuição e Prática Pedagógica, passamos para um 

outro nível de análise, tentando acessar as experiências intuitivas do modo o 

mais aproximado possível da forma como ela verdadeiramente ocorreu. 

 Ao colocar a intuição como importante elemento da prática pedagógica 

docente, partimos da premissa que as professoras a utilizam. A intuição seria, de 

certa forma, uma maneira de se resolver determinadas situações presentes no 

cotidiano escolar. A hipótese, aqui, era a de que o professor que percebe 

quando a experiência acontece, teria menos dificuldades em resolver algumas 

situações que só aparentemente são rotineiras ou simplesmente não encontram 

solução satisfatória nos procedimentos de praxe. 



 79

 Porém, não é fácil perceber essa experiência e foi importante, nesse 

sentido, adotar alguns instrumentos que buscaram atender as necessidades da 

pesquisa. Esta adequação se torna peculiar, pois não se refere a um objeto 

quantificável, mas sim a um fator não suscetível de quantificação, caso seja 

possível captar junto às professoras experiências vivenciadas por elas onde o 

fenômeno intuitivo foi decisivo para os caminhos tomados em certas situações 

pedagógicas. 

Embora seja difícil distinguir ou estabelecer, com exatidão, o momento do 

fenômeno intuitivo, a utilização de alguns instrumentos pode propiciar o relato da 

professora sobre a experiência intuitiva. Inicialmente, pensamos no momento da 

organização dos instrumentos metodológicos em recursos que fizessem as 

professoras, irem além de fala. Ou seja, buscamos incentivar o registro escrito 

das vivências intuitivas de modo que elas pudessem, no registro da experiência, 

repensar e resgatar de suas memórias os fatos que fizessem parte do momento 

apontado por elas mesmas como intuitivos.  

O resgate da memória dos acontecimentos, na prática docente, foi de 

indiscutível importância para a percepção de fenômenos intuitivos, confirmando 

a posição de Bergson, a qual 

 

opõe totalmente à idéia da localização espacial da memória dentro 

do cérebro humano, [para ele], todas as lembranças encontram-se 

potencialmente ‘vivas’ em um espaço indefinido que ele chama de 

‘inconsciente’ [...] Os momentos vividos não deixam de existir. 

Ainda que não tenhamos consciência de sua existência, eles 

permanecem (apud KENSKI, 1995, p.145). 

 
 

Nesse sentido, o momento presente deve ser considerado como 

reconstrução constante da vivência cotidiana, reconstrução, que para Bergson, é 

lembrança, “um refazer e repensar, com imagens e idéias de hoje, as 
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experiências anteriores” (op. cit., p.16). Se não há o registro das lembranças que 

povoam o pensamento do professor e que colaboram para que ele tome 

determinadas decisões, estas correm o perigo de se perderem, ou parte delas, 

pois, mesmo sabendo que sempre ficam marcadas em algum lugar de nossa 

memória, não é possível reconstruir identicamente as circunstancias nas quais 

as experiências foram vivenciadas.  

O diário etnográfico foi o instrumento utilizado como forma de registro 

dessas memórias. Esse recurso envolveu uma preocupação em pensar o 

cotidiano pedagógico escolar dentro de um contexto mais amplo. 

O emprego do diário etnográfico na investigação permitiu captar várias 

nuanças, isto porque a pesquisa há muito confrontava-se com o desafio de 

apontar caminhos para a investigação da intuição no cotidiano escolar, na 

tentativa de estabelecer relações  

 
mais orgânicas entre suas atividades de pesquisa e o ensino que 

é realizado nas escolas. As propostas que nesse sentido foram 

feitas ao longo dos anos acham-se estreitamente relacionadas às 

mudanças de paradigmas que ocorreram nesta área, sobretudo 

quanto aos modos de conceber a pesquisa em ensino (BUENO, 

1998, p.7)34. 

 
 

O uso do diário pelas professoras acabou por provocar o desenvolvimento 

de um corpo sistemático e rigoroso de conhecimento, que se transformaram, por 

sua vez, na matéria prima fundamental de nossas análises, circunscrevendo 

nossas principais categorias temáticas 35.  

O diário funcionou de forma semelhante a outros recursos que mobilizam 

as chamadas “histórias de vida” como fonte de pesquisa, permitindo abarcar o 

                                                           
34 Não casualmente, as pesquisas educacionais atualmente caminham para uma análise da 

cultura escolar, suas práticas, seus rituais, suas relações e inter-relações intrínsecas ou não, 
além da estrutura de poder presente nas várias relações e inter-relações escolares. 

35 Este instrumento, segundo Zabalza (1994), já é incorporado em outras áreas disciplinares, 
como Psicologia Social e Sociologia, com uma forma mais conhecida: as histórias de vida. 



 81

objeto sem excluir a subjetividade dos atores envolvidos. Além da sua 

importância como recurso que possibilita o ingresso nas narrativas dos atores do 

contexto estudado, sua contribuição também foi muito significativa no próprio 

processo de auto-formação profissional dos docentes, uma vez que permitiu aos 

mesmos reexaminar, fatos acontecidos, possibilitando a reformulação, se 

necessária, de posturas tomadas em algumas situações (EL HAMMOUT, 2001). 

Por se tratar de um instrumento que vem tomando um lugar de 

importância nos estudos das problemáticas educacionais de forma ainda muito 

tímida, é necessário reforçar que sua utilização possibilita ganhos consideráveis 

para a compreensão do processo ensino-aprendizagem de forma mais ampla. 

Pode-se dizer que a questão que se colocou para a investigação com o 

uso dos diários foi a clarificação de como se interligam pensamento e ação, ou 

em outras palavras  

 
os investigadores que estudam os pensamentos, juízos, decisões 

e conduta dos professores não têm uma saída fácil, pois, para 

compreender o ensino, têm de compreender como é que se passa 

do pensamento à acção (SHAVELSON e STERN, 1983, p.374, 

apud ZABALZA, 1994, p.32). 

 

A análise do diário possibilitou compreender “como” e “por que” a 

atividade docente caminha dessa ou daquela forma, conhecendo o que 

determina ou orienta sua ação além da própria compreensão. Essas foram 

algumas das questões possibilitadas na investigação com o uso dos diários. 

Como método de acompanhamento do trabalho docente, o diário apresentou 

algumas vantagens, pois pode ser utilizado no registro do ensino como atividade 

reflexiva, no esclarecimento dos professores através da auto-avaliação escrita e 

também como um interessante instrumento de conhecimento e seus problemas 

pedagógicos cotidianos (ZABALZA, 1994).  
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O diário construído a partir do registro de momentos onde as professoras 

vislumbram processos intuitivos mostrou-se uma importante estratégia de 

diagnóstico, principalmente pela retomada das experiências, relatadas nestes, 

posteriormente nas entrevistas. Para sua utilização não foram impostas regras 

fechadas, apenas que fossem feitos os registros, não importando se uma vez ao 

dia ou uma vez durante a semana. O ritmo da escrita no diário respeitou o 

andamento de cada professor. È importante mencionar que sugerimos às 

professoras que elas organizassem dois diários, um intimo e outro para a 

discussão e análise dos mesmos. Dessa forma o que acessamos para nossa 

leitura, na análise dos dados já é resultado da seleção feita pelas próprias 

professoras. 

Nesse sentido, foi importante que quando os registros acontecessem,  

fossem anotados detalhes como data, local, outras pessoas envolvidas na 

situação relatada e se possível horário. Enfim, a escolha e utilização dos diários 

possibilitou a este estudo,  vislumbrar descobertas que sem dúvida extrapolam 

os objetivos desta pesquisa, mas com certeza representam um pouco do próprio 

quadro do ensino brasileiro, como por exemplo, a grande dificuldade que temos 

geralmente em escrever, endossado a este fato, a própria dificuldade em 

expressar no papel as ansiedades, dúvidas e o medo da exposição e logo de 

alguma forma da censura. 

Um critério de escolha dos diários, foi a entrega do mesmo em tempo 

hábil para ser lido. Estes, então, foram acompanhados da entrevista às suas 

proprietárias. Entre as sete alunas que finalizaram sua participação no curso, 

apenas cinco entregaram a tempo de serem entrevistadas.  

Tivemos  como um princípio, previamente esclarecido, que fossem 

expostas situações nas quais as professoras ficassem mais à vontade para 

expor. Assim, em todos os instrumentos, não constaram todos os momentos 
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intuitivos de suas práticas, mas os que elas ficaram mais a vontade para 

apresentar.  

 Na análise dos dados, retomaremos falas e escritas dos diários das 

professoras, com o intuito de apresentar algumas experiências intuitivas e ou 

relatos que apresentem até mesmo dificuldades em relação a mesma. Esses 

dados serão apresentados e analisados juntamente com as informações 

provenientes das observações do curso Intuição e Prática Pedagógica, da 

entrevista e do questionário que foi aplicado no primeiro encontro do curso. 

 

2.4.3 Os questionários  
 

Sobre esse instrumento de pesquisa, é importante frisar que nele 

buscamos captar as concepções que as professoras apresentavam, logo no 

início do curso, sobre a intuição e sua relação na prática pedagógica do 

professor.  

Essas questões tinham como objetivo, detectar quais as concepções que 

as professoras, alunas do curso Intuição e Prática Pedagógica, apresentavam no 

início do curso sobre a intuição, e se estas, interferiam ou estavam presentes, de 

alguma maneira na sua prática pedagógica.  

Além disso, queríamos saber a partir do questionário, o que havia levado-

as a participar de um curso que tratava do tema. Identificar individualmente qual 

era a posição das professoras no início do curso e qual a sua postura no final do 

mesmo, não foi o objetivo, pois as mesmas tinham como condição para entrega 

dos questionários respondidos, não fazer neles a sua identificação.  

De modo geral, nas respostas das questões do questionário verificamos 

que o conceito de intuição aparece muitas vezes como sinônimo de: 

pensamento, idéias, reflexão, sensibilidade, emoção, pressentimento, 

premonição, previsão, sentimento (sentir, sente, sentimos), sentido humano, 
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fenômeno, percepção (perceber). Pode-se dizer que estes outros sentidos 

comumente apareceram misturados com as explicações do fenômeno intuitivo.  

 

2.4.4 As Entrevistas como forma de retomar as experiências intuitivas 
 

Com o objetivo, entre outros, de resgatar através das perguntas algumas 

das experiências relatadas nos diários e coletar mais informações sobre a(s) 

concepção(ões) de intuição das professoras, elaboramos um roteiro de 

entrevista semi-estruturada36. Esse roteiro encaminhava questões para 

desvendar, além dos objetivos já apresentados, aspectos importantes à pesquisa 

e que não conseguiu-se esclarecer nos outros instrumentos.  

Assim, as respostas conseguidas na entrevista serviram na descoberta e 

confirmação de algumas hipóteses que já haviam sido pressentidas nos dados 

levantados com os outros instrumentos. As entrevistas foram marcadas com as 

professoras no horário, data e local que fosse mais conveniente para elas, 

deixando-as deste modo bastante a vontade para que ela falasse mais 

tranqüilamente sobre suas experiências intuitivas.  

Uma das preocupações na elaboração das perguntas da entrevista foi 

buscar não apenas questionamentos elaboradas a priori para se obter repostas 

previsíveis. Pretendeu-se também extrair dos diálogos, fatos pertinentes as 

situações intuitivas da prática das professoras.  

A elaboração do roteiro das entrevista considerou questões semi-abertas 

que tinham um direcionamento comum para todas as professoras em algumas 

perguntas e outras eram especificamente orientadas pelo registro de cada 

entrevistada havia feito no seu diário. Atenta a estas questões procuramos 

através das perguntas e do diálogo estabelecido durante a entrevista, apurar 

                                                           
36 Encontra-se em anexo o roteiro geral da entrevista. 



 85

algumas dúvidas a respeito dos relatos sobre o tema, buscando uma lógica 

interna, discursiva, entre os próprios relatos, das respostas. 

 

22..55  MMaappeeaannddoo  ooss  ““pprrooffeessssoorreess  iinnttuuiittiivvooss””::  oo  ppeerrffiill  ddooss  ssuujjeeiittooss  ddaa  ppeessqquuiissaa  

 

Neste espaço apresento algumas características gerais sobre as 

professoras envolvidas na pesquisa. São informações como formação, área de 

atuação na educação, tempo de experiência no campo educacional, média da 

faixa etária e alguns traços das suas personalidades. Estes, creio, são aspectos 

importantes para uma aproximação maior entre o leitor e as pessoas que 

participaram do trabalho, pois é a partir dos materiais coletados destas 

professoras que será pautada minha análise. 

 Esses dados sobre as professoras também colaboraram para que eu 

pudesse distinguir com mais segurança os contextos e idéias subjacentes a 

algumas respostas e/ou descrições dadas pelas mesmas, seja no diário, ou na 

entrevista. Estas informações, da mesma forma, possibilitaram enxergar com 

mais sensibilidade a totalidade dos dados coletados, percebendo não apenas o 

que é visualmente registrado, mas compreendendo suas entrelinhas.  

 As informações acerca do perfil das professoras, alunas do curso Intuição 

e Prática Pedagógica que participam de todas as fases da pesquisa (curso, 

questionário, entrega do diário e entrevista), foi construída a partir de 

informações retiradas de alguns diários, outras através de conversas informais e 

complementadas a partir da observação participante no curso.  

 Em relação à formação das professoras, é possível detectar quanto a 

graduação, uma escolha maciça de Pedagogia. Porém, as habilitações nas quais 

as professoras cursaram variam entre: Magistério, Supervisão, Administração 
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Escolar e Coordenação Pedagógica37. Pode-se acrescentar ainda que uma das 

professoras cursou duas graduações, além de Pedagogia fez o curso de 

Economia Doméstica. Esses dados, são importantes, pois apresenta um aspecto 

relevante quanto a relação das professoras, alunas do curso Intuição e Prática 

Pedagógica, e o cotidiano pedagógico, ou seja, trata-se de profissionais que 

apresentam de forma geral uma formação específica para atuar em sala de aula. 

Apesar de terem passado por um processo de formação profissional, racional-

técnico, apresentam aproximações e interesses em conhecer experiências 

intuitivas.  

Nos estudos de pós-graduação (Especialização) as áreas apesar de 

sempre relacionadas à Educação, variam de temas: Alfabetização, Educação 

Especial (D. M.38), Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar, Recursos 

Humanos, Multidimensionalidade da Educação e Formação do Professor e Arte-

educação. Há ainda, uma das professoras que cursa Mestrado na área 

educacional.  

 Das professoras, alunas do curso, quatro atuam em escolas da rede 

pública, ou instituição vinculada à órgãos públicos39 e uma entre elas, atua 

apenas em escola da rede privada de ensino. Podemos encontrar ainda 

professoras que trabalham em escola pública em um horário e em escola 

privada num segundo turno. Outras atuam em dois horários em escola pública. 

 No intuito de garantir o anonimato das  cinco professoras, atribui à elas, 

no lugar dos seus nomes verdadeiros os pseudônimos (Maria, Ana, Sofia, Ivete e 

                                                           
37 O curso de Pedagogia era subdivido em quatro habilitações: Magistério, Administração, 

Supervisão e Coordenação Pedagógica. Antes era permitido que os alunos desse curso 
concluíssem apenas uma dessas habilitações. Após um determinado período, para que o 
aluno finalizasse Administração ou Supervisão ou Coordenação Pedagógica, 
obrigatoriamente deveria concluir também o Magistério. Ele ainda tinha a opção de formasse 
apenas com o Magistério. Acredito que algumas das alunas participaram do primeiro período, 
onde não era obrigatório a conclusão dos créditos do Magistério para ser graduada em 
Pedagogia, já outras, fazem parte de um momento mais recente e assim tiveram que terminar 
o Magistério e talvez conjuntamente mais outra habilitação.  

38 Deficiência Mental (D. M.). 
39 Não explicitarei qual a instituição que a professora é vinculada, a fim de garantir seu 

anonimato. 
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Luzia). Quanto a apresentação do perfil das professoras esta será feita 

obedecendo a ordem das datas das entrevistas, ou seja, da primeira à última 

entrevistada.  

 
22..66  AA  pprrááttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddee  pprrooffeessssoorreess  ee  oo  ffeennôômmeennoo  ddaa  iinnttuuiiççããoo::  

aapprrooxxiimmaaççõõeess    

 

Neste momento buscamos compreender quais as concepções que as 

professoras têm sobre intuição e se estas a vêem como elemento presente ou 

não em suas práticas pedagógicas cotidianas. Organizando as informações 

coletadas a partir dos vários instrumentos de pesquisa, vamos nesta parte do 

trabalho apresentar as reflexões sobre as mesmas. 

Por tudo o que já foi dito (qual o referente) anteriormente, conseguir 

captar a linguagem que a intuição utiliza para se manifestar é algo intricado, por 

vários motivos, entre eles, por não ser definida uma linguagem modelo para que 

esse fenômeno se expresse. Mesmo que exista uma linguagem, há uma outra 

complexidade, cada indivíduo possui uma forma de expressão dessa linguagem, 

em outras palavras, não existe uma linguagem universal, pois a própria 

linguagem é relativa (BRAIDA apud SCHLEIERMACHER, 1999, p.11). 

Para realização da análise, pretendeu-se interpretar as falas e escritos 

das professoras, sabendo-se que este material não vem pronto a encaixar-se em 

explicações sobre o fenômeno intuitivo, os dados conseguidos podem confirmar, 

ser contrários ou apresentar novas compreenssões que não eram esperadas. 

Pretendemos, então, compreendê-los e explicá-los sabendo que eles necessitam 

ser interpretados a partir de uma reconstrução histórica e divinatória dos fatores 

objetivos e subjetivos dos discursos das professoras (ibidem, p.16).  

Não perdemos de vista que podemos parecer arbitrários, pois o que 

faremos em nossa análise partirá da interpretação das professoras sobre as 
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suas vivências, enfatizando que para analisá-las partimos das idéias conceituais 

descritas em várias partes deste trabalho, mas especificamente no Capítulo 1. 

Compreender o que o outro pensa, ou seja, uma compreensão 

aproximadamente correta do discurso alheio “... se realiza através da 

compreensão da linguagem em que ele expressou o seu pensamento. Não há 

outra via de acesso ao que o outro quis dizer senão o seu discurso, ou seja, o 

seu uso de linguagem para expressar alguma coisa ao ouvinte” (ibidem, p.19). 

Assim, aqui discorremos a análise dos dados coletados com os instrumentos 

explicitados no capítulo anterior, apresentando-os e comentado-os a luz das 

idéias decorrentes dos estudo e discussões de textos sobre a intuição. 

 As informações obtidas na fase de coleta foram inúmeras, assim para 

organizar melhor esta parte trazemos a análise desenvolvida em duas partes. Na 

primeira parte apresento a concepção da intuição apresentados pelas 

professoras, tanto no início do curso através das respostas dos questionários, 

como suas explicitações nos outros instrumentos. Na segunda parte exponho 

como as professoras vêm a relação da intuição e a prática pedagógica para 

tanto busco auxílio em suas falas no curso, no questionário e na entrevista. 

Também identifico algumas experiências relatadas nos diários das professoras 

entrevistadas e as retomo com algumas reflexões feitas pelas mesmas na 

entrevista sobre estes relatos. 

 

2.6.1 O QUE É INTUIÇÃO: a conceituação da intuição segundo as 
professoras 

 

Antes de entrar no tratamento dos dados, acreditamos ser importante 

ressaltar que apesar deste tópico tratar da conceituação da intuição, vamos 

considerar posições aproximadas à este conceito. Não seria nosso objetivo, que 

as professoras soubessem este conceito com uma adequação, que 
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reconhecemos não ser simples, a julgar pelas discussões que travamos durante 

nosso trabalho para conceituar a intuição, e talvez também não fosse possível a 

partir do tempo de duração de um único curso. Lembramos ainda, que a 

perfeição do conceito, por causa do próprio fenômeno, não é possível. Temos a 

consciência que o tempo necessário para se construir um conceito de um 

fenômeno, admitir que ele existe, vivenciá-lo percebendo com clareza quando 

ele ocorre, são fases que podem levar em alguns casos, muito mais tempo. 

Assim, apresentaremos algumas falas que chamou-nos a atenção e podem 

colaborar para compreensão da intuição e sua relação com o espaço 

pedagógico. 

As falas das professoras sobre a conceituação da intuição mostra-nos o 

resultado de dois momentos distintos. No primeiro as professoras estão no 

primeiro dia do curso e no segundo elas já passaram por todas as fases e já 

estavam sendo entrevistadas. Observamos que mesmo em tempos distintos, em 

alguns casos a forma de conceituação, segundo algumas delas, continua a 

mesma ou muda muito pouco 

... eu ainda continuo com a mesma idéia inicial. Intuição nada é 

mais do que um pressentimento, uma coisa que você presta 

atenção [...] analisa e segue. Porque no momento em que você 

analisa, ou então, quando você sente o pressentimento, e não 

segue, então, mais tarde quando acontece a coisa que você 

pressentiu, ai você diz: ‘puxa, eu deveria ter seguido a minha 

intuição’. Mas isso não acontece com todas as pessoas, não. É 

isso que eu acredito mais do que a intuição, a própria intuição 

em si (Ivete). 

 
 Com a última frase a professora quis expressar que, para ela, mais 

importante do que a conceituação da intuição é a experiência da mesma que não 

muda. 

Muitas vezes as pessoas têm receio em admitir a existência da intuição 

por acreditar que esse fenômeno irá conduzir à anarquia, ao dogmatismo ou ao 
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autoritarismo intelectual (Cf. GOLDBERG, 1997, p.31), mas o que essa postura 

na verdade obscurece para Goldberg é o sacrifício da prova verificável à suposta 

anti-razão, à arbitrariedade e as declarações de infalibilidade e estas são 

questões muito complexas e sérias. Nessa perspectiva, é interessante verificar 

como algumas professoras apresentam uma constante preocupação quando vão 

falar sobre a intuição. Podemos exemplificar esse fato com alguns trechos de 

uma entrevista onde quando perguntado sobre qual a concepção de intuição, a 

resposta da professora apresenta uma certa resistência em comunicar o 

conceito: 

Bem na verdade ... ainda continua aquela questão de que é um 

fenômeno, [...] vamos dizer um fenômeno interno da pessoa [...] 

e que as vezes algumas pessoas desenvolvem mais essa 

atividade ou não (Luzia). 

 

Ainda na mesma entrevista, perguntamos se ela cotidianamente está 

vivenciando situações de intuição de uma forma mais consciente, e se sim, se 

poderia descrever as mudanças provocadas pela concepção desse fenômeno. 

Apesar das restrições iniciais, aparentemente causadas por uma preocupação 

em falar sobre esse tema, ou em ter que apresentar um conceito, ela responde: 

Acho que eu não tive a tranqüilidade para olhar com mais 

atenção a intuição. Quer dizer, as atividades da vida do dia a dia, 

mesmo depois do curso, não deu para me centrar e dizer qual 

ação foi advinda da intuição. Não dá para fazer esse distinção 

não (Luzia). 

 

Na pergunta seguinte, a mesma aluna responde à uma questão com 

quase com o mesmo sentido e sua resposta mostra que apesar de sua 

dificuldade em revelar um conceito ela admite que vivenciou experiências 

intuitivas: Na verdade sim, são situações que aconteceram ... (Luzia). 

Como exemplo, que ocorreu no ambiente escolar, mas não foi 

propriamente uma experiência intuitiva na sua prática com os alunos, podemos 
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citar uma situação relatada por ela, em que seus colegas delas pensavam que 

ela queria entrar numa disputa por um cargo na escola. Tudo indica que ela 

intuiu que deveria se manifestar no sentido de comunicar que não tinha 

pretensões à candidatar-se ao cargo. Ela desempenhava bem as suas 

atividades dentro da escola e assim poderia caracterizar que ela queria um cargo 

na escola. Ela pressentiu que deveria antecipar-se e comunicar que não tinha 

interesse em se candidatar, foi algo instantâneo Pouco tempo depois ela 

percebia que certas dificuldades com colegas que a viam disputando cessaram 

espontaneamente. 

É importante registrar que percebemos com uma certa freqüência, uma 

interessante conscidência entre as respostas, tanto do questionário como nas 

entrevistas, que apontam uma relação entre intuição e pressentimento40: 

 

Uma espécie de 6º sentido, pressentimento, premonição (Q3)41. 

Sensibilidade à flor da pele; pressentimento (Q8). 
A intuição [...] é um sentido humano pouco desenvolvido, mas 

muito utilizado. É a capacidade de sentir ou ‘pressentir’ o outro 

ou fenômenos que se revelam a todo instante e que não 

conseguimos descrevê-los somente pelo intelecto. É uma 

capacidade comum a todos, mas negada na maioria das vezes, 

talvez por não ser cientificamente estudada ou confirmada (Q1). 
 

Esse fato, de acordo com Goldberg é comum, e podemos dizer que o 

pressentimento pode ser um indicador de que há a intuição, mas podemos sair 

de premonição vagas para intuição as vezes bastante clara e concreta. 

Em alguns discursos a relação entre intuição, pressentimento e ação 

parecem ficar mais próximo das nossas idéias sobre intuição, e as professoras  

parecem sentir a necessidade de interligá-los 

                                                           
40 Pressentimento, segundo Ferreira, pode significar o mesmo que o ato de pressentir, 

premonição (2001, p.555). 
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Minha percepção hoje, com relação a intuição ficou mais fluente, 

porque antes eu tinha intuição e não sabia distinguir o que 

realmente eu sentia, muitas pessoas falavam em previsão, em 

sensibilidade, buscando mais o lado místico, e intuição para mim 

é agir diante de determinadas situações, como  eu falei 

anteriormente a questão do pressentir, eu pressinto e ajo, tomo 

determinada atitude, por isso que na vida cotidiana ela contribuiu 

muito até a questão do medo, o medo era uma das coisas que 

me fazia não deixar seguir o pressentimento que eu tinha (Ana). 

 

 Vemos nessa fala, além de uma compreensão que a intuição não é uma 

mera previsão ou um fenômeno místico, mas uma necessidade de tomar 

posições e realizar ações em determinadas situações a partir da intuição. A 

intuição colaborando para o cotidiano, direcionando a tomada de determinadas 

atitudes. Esta fala não é isolada e podemos encontrar outras que apontam para 

a realização de ações 

Fenômeno que possibilita a percepção de uma situação e 

permite uma ação coerente, independente da certeza de que ela 

será ou não coerente (Q5)42. 
A palavra intuição, fazer algo pelo intuito, por acreditar naquele 

caminho e achar que vai dar certo (Q6). 
 

São, acho eu, idéias que surgem aparentemente do nada que 

nos levam a atitude quase sempre acertivas e que nos deixam 

satisfeitas... (Q14). 

Capacidade natural e inerente ao ser humano; Processo mental 

que se expressa no nosso comportamento auxiliando e dando 

‘luz’ a uma ação; Percepção de detalhes (Q16). 
Eu acredito que seja algo que vem do que sentimos, sem que se 

saiba com certeza se aquilo vai funcionar (Q11). 
  

                                                                                                                                                                              
41 Identificaremos os questionários como Q1, Q2, Q3, ...Q16, como os mesmos não 

apresentaram os nomes das professoras então este símbolo representa respectivamente os 
16 questionários das alunas. 

42 Como essa afirmativa foi feita antes das reflexões sobre a intuição, fica evidente a dificuldade 
de expressar a coerência de uma intuição com a situação, e não necessariamente com o 
raciocínio lógico diante dela. 
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Algumas professoras admitem então que rotineiramente confiam na 

intuição para realizar o seu trabalho, algumas sem a contestar, simplesmente 

sentem e fazem. Acreditamos, contudo que estas são posições significativas e 

isoladas. 

Além das respostas aproximadas ao conceito de intuição, encontramos 

também algumas professoras, que já na conceituação vão apontando as 

possíveis causas da dificuldade em conceituar e até mesmo de se reconhecer o 

processo intuitivo 

Como esse fenômeno não está muito claro no nosso cotidiano, 

como outras disciplinas a gente tem dificuldade de conceituar 

(aluna durante a observação do curso) 

 
 

O conteúdo das falas de todas participantes do curso é rico no processo 

de conceituação da Intuição, seja em suas hesitações e aproximações, as 

alunas podem apreender a partir de suas visões, mesmo superficiais, a repensar 

sobre o processo intuitivo 

Para mim seria a capacidade de perceber as necessidades do 

ambiente em qualquer situação (sensibilidade) (Q4). 

 
Uma das razões que podem levar as pessoas a não admitirem a intuição 

é que ela não se manifesta em uma linguagem única. Não há uma maneira de 

encaixá-la em regras do ponto de vista lógico. Realmente não é fácil para todos 

escutar  

a linguagem de nossa alma, provinda de nossos deuses [...] um 

deus que está fora de nós, é a alma, ou a consciência divina, [...] 

oferecendo-nos percepções rápidas e agudas dos problemas da 

vida diária e sugerindo soluções potenciais por intermédio da 

linguagem da intuição (SCHULZ, 1998, p. 46) 
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2.6.2 A relação intuição e prática pedagógica 
 

Neste momento da análise trazemos alguns comentários das professoras 

sobre a intuição e sua possível relação com a prática pedagógica, assim como 

apresentaremos algumas experiências descritas nos diários e comentadas nas 

entrevistas. Optamos por analisar apenas as experiência dos diários que 

também foram tratados nas entrevistas para não sermos repetitivos. 

Não pretendemos nesse espaço indicar um modelo ideal de prática 

pedagógica intuitiva, nos propomos aqui em descrever alguns momentos nos 

quais as professoras trazem a experiência de intuir para o seu cotidiano, seja na 

relação professor-aluno ou no ato de planejar. Nosso esforço foi em acompanhar 

as reflexões que as mesmas fizeram, no sentido observar na própria prática 

como se dava essa relação. 

Percebemos que as alunas apresentaram mais facilidade em relatar os 

fatos do seu dia-a-dia, fora da realidade escolar, mas quando tentavam observar 

os fenômenos em sua prática pedagógica elas apresentavam uma maior 

resistência. Aparentemente, parecem acreditar que no espaço da sala de aula, 

não acontece a intuição ou não é um local onde caiba um fenômeno intuitivo, 

apesar de algumas defenderem que é um processo que acontece em todos os 

espaços e com todas as pessoas.  

Isto pode nos levar a crer que o ambiente escolar ainda esta muito 

empregnado de uma concepção racionalista em detrimento ao reconhecimento 

de uma integralidade do professor, alunos e demais envolvidos no entorno 

pedagógico escolar. Os depoimentos também apontaram que todas as 

professoras, primeiro admitem a intuição no espaço pedagógico e procuram 

alterar este quadro utilizando a intuição em atividades do cotidiano escolar. 

Apesar das dificuldades indicadas, para elas o processo intuitivo acontece. 
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Muitas vezes as características da personalidade da pessoa influencia na 

sua percepção da intuição, por exemplo se a professora é uma pessoa que 

admite a existência da intuição e procura acompanhar internamente o fenômeno, 

com certeza esta pessoa tem mais facilidade em percebê-la. Se ao contrário é 

uma pessoa muito racional, ela tem mais dificuldades, não em ter intuições, mas 

de acompanhar e admitir que o processo que vivenciou é fruto de algo que não é 

explicável pelas vias do intelecto. 

A insistência de questões na própria entrevista semelhantes, devia-se à 

necessidade de se verificar se se tratava de intuição ou de outros fenômenos. A 

compreensão do processo intuitivo não é inteiramente racional.  

Pode-se perceber que existem algumas predisposições que são 

importantes para se alcançar a experiência intuitiva, algumas professoras 

alegam o cansaço, o excesso de trabalho que leva a uma distração e assim ela 

“... passa batida ...” (Ivete).  Quando a intuição acontece sem ser percebida, ela 

pode simplesmente se perder, pois as pessoas deixam-se influenciar por 

questões mentais e emocionais (Cf. GRACIANO, 1999, p.38), quando a pessoa 

se encontra envolvida com outras atividades: 

 

... eu não senti, não (se referindo a uma situação intuitiva). 

Primeiro porque eu estava com outras preocupações. Quando a 

gente tem outras preocupações, então as intuições passam, 

você não percebe que teve a intuição, você não percebe que 

perdeu aquela intuição. Você não prestou atenção, não captou 

aquele momento, por sua falta de atenção, por sua falta de 

concentração (Ivete).  

 
 

Possivelmente a chave para compreensão da intuição como elemento 

importante da integralidade do humano, pode estar inicialmente na admissão de 

que ela existe e ter a tranqüilidade de observá-la, acompanhando-se a isto, 
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perceber quando este processo acontece internamente em cada indivíduo e para 

isto é preciso recorrer as lembranças guardadas na memória a fim de poder 

construir e reconstruir as estruturas onde e como o fenômeno se deu, o que 

sentiu no momento da intuição, qual foi a situação de forma mais ampla que 

estava sendo vivenciada, se haviam outras pessoas envolvidas.  

Além dessa atitude de admitir a intuição, é fundamental, criar um hábito 

de observá-la que exige tentar não sucumbir nas tarefas pedagógicas corridas 

ou rotineiras. Se se perguntar o que de fato motiva as atitudes e decisões na 

própria prática é necessário para identificar e aproveitar as intuições que 

acontecem. O distanciamento contemplativo das agitações diárias no processo 

pedagógico se faz necessário para se ter consciência de um fenômeno diferente 

que não é “puramente racional”. De posse dessa compreensão criam-se meios 

de assumir uma prática mais criativa.  

A comunicação da intuição não é clara como algumas manifestações 

objetivas, visto que, a racionalidade tem dificuldade para expressar a 

subjetividade que perpassa a mente e o indivíduo, aparentemente as palavras 

não são suficientes para expressar toda delicadeza  da experiência intuitiva “... 

pois o raciocínio não tem registros para decodificar a nossa realidade subjetiva, 

de natureza espiritual, já que o cérebro está muito mais adaptado a interpretar as 

impressões enviadas pelos nossos sentidos físicos” (GRACIANO, 1999, p. 37). 

Essa dificuldade na comunicação da intuição ficou registrada nas anotações 

feitas durante o curso Intuição e Prática Pedagógica. Temos registros a respeito, 

que nos chamou a atenção:  

A pessoa pode ter tido outras intuições e não ter parado para 

pensar. Temos muitas experiências, mas não paramos para 

pensar (aluna durante a observação do curso). 

Geralmente não temos muita certeza sobre isso [falando sobre o 

fenômeno intuitivo]  (aluna durante a observação do curso). 

Acho que quando acontece esse fenômeno da intuição a gente 

tende a não acreditar na nossa vozinha interior. Só quando lá na 
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frente acontecem as coisas é que agente vê. Só as pessoas que 

tem já uma aproximação, um treino, é que podem perceber 

(aluna durante a observação do curso). 

 

 Em relação as condições ou linguagem na qual se comunica o fenômeno 

intuitivo é possível perceber que as professoras também concebem que é 

necessário certas circunstâncias, para intuir. Como ela envolve a tomada de 

decisões é possível que algumas vezes duvidemos dela, e algumas pessoas 

recuam diante dela, as professoras também passam por todo esse processo: 

 

Quando eu estou mais sensível, com os sentidos mais em alerta,  

por exemplo, agora, atualmente, eu não estou muito sensível, 

porque eu estou  envolvida com algumas questões financeiras  e 

então até resolver esse problema (Ivete). 

 

 A professora apesar de falar que não está em condições que para ela são 

favoráveis para intuir, ela mesmo assim passa a relatar as situações intuitivas na 

continuidade do seu relato: 

 

Se bem, que agora que eu estou me lembrando, que eu tive 

algumas intuições, mas eu não segui. Tem momentos em que a 

intuição está mais aflorada, mais em evidência, é  no momento 

que a gente está mais relaxada, quando a gente está muito bem 

com a vida, de bem consigo mesma, então, nesse momento, as 

coisas parecem que ficam mais claras e você percebe com muito 

mais facilidade a intuição. Você sabe, tem certeza, você não 

chega nem a analisar. Porque você tem a certeza que vai dá 

certo. Quando a gente está muito tensa, a gente não discerne 

direito se aquilo foi uma intuição ou se aquilo foi um pensamento 

passageiro (Ivete). 

 

 Podemos verificar que enquanto algumas professoras falam que em 

situações tensas não conseguem intuir, é possível verificar que isso não é 
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unânime, pois encontramos também professoras que no momento de tensão 

conseguiram encontrar saídas através de uma intuição que ocorreu quase que 

ao mesmo tempo em que acontecia a situação a ser resolvida: 

Foi assim de imediato, muito rápido, quando eu estava falando 

com aluno pensei: ‘Isso aqui não vai surtir efeito não. É melhor 

parar agora, deixar como está’. Então, naquele momento eu só 

parei para me refazer e tentar rever o discurso na perspectiva de 

dizer o que por instinto eu sabia que teria que ser dito. O que 

possivelmente era o que a criança poderia ouvir. Então, eu acho 

que foi ao mesmo tempo, tive dois momentos: um momento 

rápido em que pensei: ‘não dá, tem que repensar tudo’, e um 

outro momento que eu tive que parar e refazer o percurso para 

começar de novo (Maria). 

 

 Quando perguntado a professora se ela levou muito tempo para conseguir 

uma saída para a situação ela responde: 

Não! Eu apenas fiquei mais calada, fui pensando o que era que 

eu poderia dizer ali, de uma outra forma de um outro jeito, para 

refazer o meu diálogo com o aluno, para tentar arranjar uma 

outra estratégia. Eu não precisei sair nem nada, precisei apenas 

ficar tranqüila. Tive que ir escutando mais para poder ir 

pensando. Foi assim, lá mesmo na hora que eu fiquei mais 

recolhida, não foi muito tempo, foi uma fração de segundo, 

porque foi no próprio diálogo. Mas, eu tive que parar um pouco 

para refazer o pensamento... (Maria). 
 

 O julgamento intuitivo, geralmente não escolhe uma informação mais 

“adequada”, ele se manifesta também em situações onde precisamos tomar 

decisões imediatamente, a decisão final é nossa, ou seja se vamos aplicá-la ou 

não nas nossas ações cotidianas. As circunstâncias em que ela vem segundo 

Schulz, a pessoa “pode estar dormindo e sonhando, ou num estado de 

consciência intermediário [e também pode ser] em plena força da atividade 

consciente” (1998, p. 51). 
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2.6.3 Os diários e as experiências intuitivas na sala de aula 
 

 Antes de iniciar a apresentação das experiências e suas análises, vamos 

identificar, de forma geral, aspectos dos diários das cinco professoras, para que 

se tenha um panorama sobre o conteúdo apresentado nos mesmos. Lembrando 

que durante o curso as professoras foram avisadas que as experiências 

relatadas nos diários, deveriam ser aquelas as quais elas se sentissem mais à 

vontade para narrar e entregar para serem analisadas. 

A professora Maria optou pela descrição de uma única experiência com 

um aluno da escola. Segundo a professora o aluno apresentava problemas de 

comportamento. Já havia sido chamado à atenção várias vezes pela professora 

e até mesmo por ela, diretora, mas até então suas ações e a da professora da 

escola não haviam conseguido colaborar para construção de novas atitudes no 

aluno. Trata-se de uma professora que no momento atua como diretora, mas 

esta sempre em contato com os alunos e professores da escola, participando 

ativamente do processo pedagógico da mesma. Durante o curso esta professora 

apresentava-se sempre muito curiosa em fazer novas descobertas sobre esse 

fenômeno, participativa, tomava parte das discussões, e aparentava ser muito 

observadora. 

A professora Ana, também muito participativa nas aulas do curso, sempre 

apresentava suas inquietações sobre dúvidas que tinha sobre suas experiências 

intuitivas. Optou em seu diário por apresentar a experiência com um aluno de 

sua sala de aula e que ela se referia como “um aluno muito especial”. Em seu 

relato ela escreve sobre todo o contexto que envolvia seus primeiros contatos 

com esse aluno até o final do ano letivo quando teve que se separar do mesmo 

aluno por motivo de mudança do local de trabalho. Este aluno o qual se reporta a 

professora, apresenta um desenvolvimento cognitivo diferente dos demais 
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alunos de sua sala. E assim, em seu diário a professora faz o relato de todas as 

dificuldades em lidar com o mesmo.  

O diário da professora Sofia apresentou características muito peculiares. 

Relata o maior número de experiências e nestas, tem o cuidado de colocar 

pseudônimos nos alunos. Tendo sido uma das alunas a se identificar como uma 

pessoa muito intuitiva desde seu primeiro dia de aula, sempre trazia exemplos 

de algumas experiências e reflexões feitas sobre os textos estudados no curso e 

fora dele. Aparentemente é uma pessoa que gosta de ler sobre o tema, assim o 

curso não foi o seu primeiro contato com as experiências e com a bibliografia 

sobre a intuição.   

A professora Ivete era uma aluna assídua e muito comunicativa. Sempre 

trazia reflexões importantes para as discussões. Ivete tem em seus diários várias 

experiências. Suas anotações independem de ter identificado processos 

intuitivos ou não. Certo dia, Ivete expressou que as anotações, no diário são um 

hábito que já era desenvolvido em sua prática cotidiana. Por seus alunos serem 

especiais, precisavam de um acompanhamento mais sistematizado para assim 

colaborar no diagnóstico dos demais profissionais que acompanham os alunos. 

É uma pessoa que também gosta de ler e antes do curso já teve acesso à 

bibliografia sobre intuição. 

 Finalmente, a professora Luzia, apesar de relatar poucas experiências, 

trouxe importantes elementos para esse trabalho. Aparentemente muito racional, 

ou seja, demonstra sempre a preocupação no que vai falar, tendo sempre o 

cuidado de contextualizar a sua escrita para não deixar parecer que o fato de 

falar sobre questões pedagógicas, está burlando algo. A própria atitude racional 

calcada numa postura perfeccionista acentuada, se revelou com fator limitante 

na expressão do fenômeno, não na vivência dele. 

Na próxima parte desta análise, apresentaremos as falas das professoras 

em relação à intuição, nos momentos da dinâmica da sala de aula em quais ela 



 101

se revelou auxiliar. Neste sentido, vamos iniciar a análise com falas sobre o 

planejamento de aula. Serão apresentados, no item seguinte, as falas que 

referem-se à relação professor-aluno. Como não é possível educar sem se 

buscar compreender e conhecer o educando, e esse conhecimento inclui 

momentos intuitivos, à análise desses momentos se torna necessidade do 

educador para avaliar a contribuição dos mesmos no êxito do trabalho docente. 

Em seguida traremos algumas experiências de situações pedagógicas 

selecionadas das professoras, e relatadas nos diários. Completamos os relatos 

com informações sobre as mesmas experiências a partir das entrevistas. Será 

debatida uma experiência de cada professora, no sentido de refletir sobre as 

aproximações dos relatos ao fenômeno intuitivo, caracterizando as dificuldades 

encontradas pelas professoras para se aproximar desse fenômeno.  

Nossa análise não pode deixar de considerar que apenas as pessoas que 

passam pela experiência intuitiva têm a percepção do fenômeno. Sempre 

deixamos claro que não podemos, a partir das experiências descritas pelas 

professoras, “avaliar” se de fato era uma experiência intuitiva ou não. 

Ratificamos que as professoras nos relatam aproximações possíveis sobre tal 

experiência.  

 

2.6.4 A intuição e sua utilização para elaboração de instrumentos 
pedagógicos 
 

 No cotidiano de sala de aula a intuição pode ser um importante aliado do 

professor. Durante as entrevistas, um ponto que nos chamou à atenção nas falas 

das professoras, refere-se ao processo intuitivo na elaboração de estratégias 

utilizadas por elas, no processo ensino-aprendizagem. Em relação a este ponto, 

podemos exemplificar com as falas:  

Em termos de prática pedagógica a intuição influenciou muito em 

alguns casos [...] para a escolha dos próprios métodos em sala 
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de aula, eram selecionados métodos que eu tinha que ter para 

chegar mais perto dos alunos e desenvolver minhas ações (Ana). 

 

 Reconhecer a importância da intuição na escolha dos métodos utilizados 

em sala de aula não significa fechar o planejamento a partir de uma suposta 

intuição: 

Não é que a gente possa criar um método pela intuição, é que o 

educador tem que ser flexível, ele tem que ver o que é que ele 

pode usar, o que ele pode levar para a sala de aula, para 

conduzir o processo de aprendizagem, e induzir também os 

alunos a conhecerem o que ele tem como objeto de 

conhecimento... (Ana). 

  
 A intuição aparece nesse depoimento como guia de ação pedagógica, 

contradizendo com isso a visão técnica do planejamento educacional. A 

Professora D, reforça esse aspecto:  

No espaço pedagógico as coisas são bem técnicas, se diz que 

você não pode fugir daquilo ali e se você fugir a coisa não vai dá 

certo, ou já não dá certo mesmo porque você está tendo 

(utilizando) uma intuição. Mas, eu acho muito raro as pessoas 

usarem apenas a técnica. Pelo menos, no meu ambiente, onde 

eu trabalho, as pessoas seguem muito a intuição. Quer dizer, 

elas falam assim: ‘puxa, tive uma intuição danada para fazer 

isso...’, mas não estão nem analisando o que é intuição [...] Vão 

lá e fazem. Não analisam porque fizeram, mas fizeram. E dá 

resultado. Ficam felizes porque deu resultado, porque tiveram 

como elas chamam ‘aquela idéia’, ‘eu tive uma idéia genial’, 

dizem elas (Ivete). 

  

 Faz parte da experiência dessa professora um hiato entre a postura 

teórica do professor que sempre precisa ter respaldo nas ponderações 

científicas lógicas e a própria atitude dele. A professora enxerga a razão disso 

num profundo preconceito contra os processos intuitivos 

Tem pessoas que acham que se falar em intuição no espaço 

escolar é o mesmo que dizer que o trabalho de sala de aula é 



 103

sem planejamento. Parece que não se planeja e o que vem pela 

cabeça vai se fazendo, como se fosse uma pessoa 

irresponsável. No entanto, eu acredito que é uma 

responsabilidade até dobrada, justamente porque tem essa 

capacidade de intuir. Então, eu acho, ao contrário, que no 

momento que a pessoa tem uma intuição e não vai atrás, ela 

deixa de ser um pouco responsável  (Ivete).  

  

Se trata portanto, não da substituição da tarefa racional de planejamento 

por uma atitude irracional. O problema para ela é perceber por dentro do espaço 

que a própria racionalidade permite encontrar intuitivamente as atitudes e 

métodos mais adequados a especificidade da situação. 

Nessa perspectiva é importante frisar-mos que defendemos uma parceria 

entre a intuição e outros saberes, em outras palavras “há o reconhecimento 

[nosso] de que há um saber pedagógico a ser apreendido para poder 

fundamentar [...] a experiência” (CUNHA, 1998, p. 58). A  intuição não é 

instrumento suficiente para se obter êxito do trabalho docente. Um aspecto muito 

importante para nós e que é mencionado várias vezes pelas professoras é a 

preocupação das críticas que recaem sobre qualquer professor que menciona a 

palavra intuição dentro das suas atividades. Sobre o planejamento algumas 

professoras não apenas ressaltaram as dificuldades em fazer outros colegas de 

trabalho entenderem que a ação intuitiva não dispensa o ato de planejar, como 

apresentam, em algumas falas a relação entre os dois, assim como nos nossos 

próximos comentários, ou seja, como as professoras vêm essa relação: 

Eu acredito que no planejamento utilizamos a intuição [...] Eu 

acho que todo planejamento, nesse pensar e repensar as 

estratégias, a gente já vai vendo quais os caminhos que pode 

percorrer, fazendo essas correções ... a experiência como 

professora mostra que muitas e muitas vezes, no próprio 

planejamento, eu já acabava ele e quando ia reler eu já achava 

que precisava ver outro percurso, eu já estava usando a intuição 

(Maria). 
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Existe ainda para as professoras uma outra relação da intuição com o 

planejamento, além dela poder participar de sua elaboração, é quando ocorre 

uma situação que não estava prevista, planejada, ou seja, as mudanças de 

ações que precisam ocorrer para que as aulas transcorram:  

Você tem aquele roteiro de trabalho, você precisa do 

planejamento em sala de aula, então você bota o pé dentro da 

sala de aula,  pega o caderno (local onde a professora escreve o 

seu planejamento) e faz tudo aquilo que esta ali. No dia seguinte, 

por mais planejamento que você tenha feito, uma palavra, um 

assunto que surgiu vira tua sala de aula e vira a tua metodologia 

toda, tua didática muda. Muda tudo. Então, uma intuição que 

você teve ali naquele momento e foi levada por ela, pode ajudar 

a você seguir outros caminhos. E a maioria das vezes dá 

resultado. (Ivete). 

 
  

 A partir dos depoimentos coletados podemos afirmar que as professoras 

admitem utilizar a intuição para realizar suas ações em sala de aula, mas isso 

não significa que elas não planejem. Apesar de geralmente as pessoas 

indicarem a intuição como sinônimo de não planejar as aulas ou fazer de 

qualquer maneira a prática pedagógica, ao menos as professoras entrevistadas 

admitem que suas aulas são planejadas e que a intuição colabora no próprio 

processo de elaboração do planejamento e suas necessárias conexões, sejam 

elas antes, ou durante as aulas. Isso afasta essas professoras de uma atitude 

meramente espontaneista em sala de aula assumindo conscientemente a 

responsabilidade em perceber e seguir a intuição. 

 

2.6.5 Intuição e relação pedagógica 
  

 No decorrer do curso Intuição e Prática Pedagógica chamou a atenção o 

número de relatos de intuição ligados a relação educador e educando. Nos 

chamou a atenção a quantidade de relatos das professoras que faziam 
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referência a importância da intuição nas relações pedagógicas, por esse motivo 

vamos apresentar algumas falas das mesmas e alguns comentários. 

É possível perceber em falas a importância dada à intuição no aspecto do 

ensino não apenas por encontrarem saídas às situações que as desafiam a 

construir e reconstruir sua prática, como também demostram uma preocupação 

muito grande com o aluno e sua aprendizagem com significado para suas vidas,  

A intuição tem me dado oportunidade em encontrar soluções 

adequadas para lidar com alguns casos de alunos [...]. Na minha 

prática pedagógica, passei a valorizar e aproveitar com mais 

consciência minha intuição e tenho obtido melhores resultados 

tanto na minha atuação, quanto na de meus alunos no processo 

ensino-aprendizagem (Ana). 

 

 A valorização da relação professor-aluno, enquanto momento importante 

da prática docente apresenta-se como uma dimensão que está intrínseca as 

falas das professoras, inclusive à algumas já apresentadas. A caracterização 

que Cardoso nos oferece, capta bem o que as professoras participantes do 

curso Intuição e Prática Pedagógica expressaram sobre a relação entre o 

processo de ensino-aprendizagem e a qualidade humana integral da relação 

pedagógica 

    

Nem o educador e nem o educando são, isoladamente, o centro 

energético que impulsiona o processo de aprendizagem. Este 

centro está no encontro entre eles [...] Para que isso se torne 

possível, a relação educador-educando não pode se dar apenas 

no plano intelectual, mas também no plano de sensibilidade, 

sentimentos e emoções. O equilíbrio entre o intelectual e o 

afetivo é fundamental na prática de ensino (1995, p. 64). 

 

 

A preocupação com a relação professor-aluno aparece nos dados de 

nossa pesquisa através das falas de nossas professoras ou intrínseca a elas, 
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apesar de na entrevista não ter sido explicitada nenhuma pergunta sobre essa 

relação. No momento da elaboração das entrevistas não foram direcionadas 

perguntas específicas sobre a relação professor-aluno, mas achava-mos que 

referências sobre essa relação poderiam ou não fazer parte das respostas das 

professoras. É importante registrar que nos surpreendeu como a preocupação 

com esse tipo de relação educador-educando está presente entre as professoras 

do curso. Observamos que as professoras conscientemente ou não, 

desenvolvem em suas práticas formas à estimular a participação dos alunos de 

forma consciente, e muitas utilizam-se da intuição para provocar no educando o 

estímulo para que seja um ator ativo do processo de aprendizagem. 

 Nessa perspectiva, encontramos inclusive a preocupação em trabalhar os 

sonhos dos alunos, que em sua maioria são crianças de um nível sócio 

econômico baixo, como é o caso dos alunos da Sofia: 

Uma aluna me disse: ‘Eu não vejo nenhuma luz no túnel na 

minha vida’. Isso foi uma menina de dez anos que falou. O fato 

de uma criança dizer isso mostra que você tem que trabalhar o 

sonho dessa criança, para que mais tarde ela não siga por 

exemplo o caminho das drogas. O sonho é muito importante [...] 

O que eu quero dar mais ênfase na questão pedagógica, é que 

não estão percebendo essa questão de ter um orientador, um 

coordenador, uma pessoa que tenha uma intuição a ser 

trabalhada, que procure analisar a situação de sofrimento, de 

dificuldade que a criança tem, usando a intuição. Porque, nem 

sempre a criança fala e temos que descobrir e fazer o certo 

(Sofia). 
 

Percebe-se que trabalhar o sonho da criança pode proporcionar a elas um 

encontro com suas próprias potencialidades pessoais, nesse sentido as relações 

interpessoais, podem colaborar para romper com a figura do professor 

centralizador e desse modo o contrário acontece, ou seja, “... o professor como 

provocador, alguém que não se omite no exercício da função, mas [não] é o 

único capaz de elaborar conhecimento” (CUNHA, 1998, p. 79-80). Inclusive para 
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Hart o desenvolvimento o pensamento intuitivo em relação à criança, é uma 

excelente forma de afastá-las, por exemplo, de um futuro com pessoas violentas 

ou especificando como a professora Sofia intencionou, envolvidas com drogas - 

pode “desautomatizar [...] [a] cognição abrindo-se ao pensamento intuitivo, 

apreciando a beleza, por meio da emoção intensa, da meditação, da arte, da 

música, da brincadeira, do exercício, dos sonhos, da imaginação, das histórias, 

da reflexão crítica, de uma alteração da rotina, de uma visualização criativa, etc” 

(apud YUS, 2002, p.86). O fenômeno intuitivo pode estar presente na elaboração 

de ações que podem colaborar para se quebrar posturas, como o não 

reconhecimento dos interesses dos educandos, que muitas vezes podem criar 

obstáculos à demonstração de sua curiosidade, que é tão importante para o 

desenvolvimento de sua aprendizagem.  

Há algumas falas das professoras participantes da pesquisa confirmando 

a presença da intuição como elemento importante na relação escolar, há 

algumas falas que especificamente na hora de “resgatar” as crianças que estão 

prestes a evadir. Saber o que fazer em determinadas situações, pode ser muito 

importante para a criança  

Uma das vezes que usei a intuição, foi quando percebi que 

estava perdendo praticamente uma criança da sala para a rua e  

aí eu sabia que existia alguma coisa que ela gostaria que fosse 

feita [...] eu senti que existia alguma outra coisa que ela gostaria 

que a gente falasse, e aí foi quando eu passei a ouvir mais [...] 

Então, eu acho que nesse momento identifiquei como sendo um 

momento que a intuição me ajudou a ver a saída devida (Maria). 

. 

 Os professores precisam estar atentos às várias situações em que 

acontecem, pois a partir delas podem acontecer importantes situações de 

aprendizagem, isso sem desperdiçar o planejamento, ou até mesmo 

extrapolando o que esta nele contido, estar em interrelação com os alunos, 

significa uma relação atenta e profunda: 
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Eu acho assim, que você professora tem que estar com todos os 

canais abertos. Você não pode se restringir a chegar na sala de 

aula, abrir o livro página tal ou ir para o quadro, você não pode 

se restringir a isso porque está assim fazendo um trabalho 

automático, não vivenciando e não trabalhando com seres 

humanos. Então, se você está numa área que trabalha com 

sentimentos, então você tem que estar atento a qualquer 

movimento, para captar essas mensagens que estão chegando. 

Então, essas mensagens chegam e elas se transformam em 

intuição, porque se você não prestar atenção nessas coisas, 

você não vive plenamente, como professora (Ivete). 

 

Para as professoras, apesar de terem no planejamento a inspiração para 

direção de suas aulas, elas não o têm como algo hermético, há a possibilidade 

de sua flexibilidade e algumas vezes por alguma necessidade é importante que 

isso ocorra. Na perspectiva de colaborar para o desenvolvimento do aluno 

enquanto sujeito ativo em sua própria aprendizagem é necessário também que o 

professor esteja atento a dinâmica do grupo de alunos com quem ele trabalha: 

Ali surge muita coisa, muitos sentimentos são aflorados. Então, 

esse momento, principalmente com os meus alunos, é super 

importante [...] Mas, por ser profissional, não impede de você 

também seja humana, de você perceber os sentimentos das 

pessoas e buscar, através de seus conhecimentos, da tua 

sensibilidade, um caminho para essas pessoas que não sabem o 

que fazer. Eu acho que dentro da sala de aula, você tem, todo 

momento você tem intuição (Ivete).  

 

A aproximação professor-aluno deve ser valorizada como momento rico 

,do qual podem originar-se grandes descobertas, tanto do professor como do 

aluno, não que para intuir algo que possa ser utilizado nas relações professor-

aluno, necessariamente o  professor precise estar frente ao educando, mas o 

contato dessa relação também é incomparável.  

Outra questão que aparece logo quando fala-se ou pensa-se em uma 

inter-relação professor-aluno, é a confusão que se faz com sentimentalismo , 
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principalmente no caso das mulheres professoras, que muitas vezes são 

colocadas como uma “segunda mãe”. Pelo que podemos observar, as 

professoras em, sua maioria, percebem que o ato educativo dentro da escola é a 

continuidade do processo de educação mais amplo e de uma formação humana 

tanto delas como de seus alunos. Nesse sentido, enquanto instituição formadora 

a escola precisa contribuir com responsabilidade para que a criança desenvolva-

se de forma saudável e participe ativamente do grupo social no qual ela faz 

parte. Nesse sentido, é preciso se ter em mente que o sentimento envolvido no 

ato pedagógico, é necessário, mas não se trata da troca de papeis, as 

professoras tem a consciência da importância de valorizarem-se como 

profissionais. 

Essa preocupação com o aluno parece partir principalmente da 

concepção clara ou não de que há em cada ser humano uma integralidade, e 

não é possível a escola se separar desta visão. Os educandos assim como os 

educadores são seres integrais, que buscam unir os pedaços deixados para traz 

pela fragmentação que foi imposta historicamente. É preciso buscar nos 

recompormos e não seria coerente se dentro do ambiente escolar a postura não 

fosse a mesma. Encarar até mesmo que os professores são seres fragmentados 

pode provocar a busca de soluções, e nesse sentido a intuição pode ser uma 

das dimensões que podem possibilitar a construção de saídas:  

Se nós próprios educadores não estamos completos como 

vamos fazer isso (formar) outros em sua integralidade. Quando 

vamos para a prática a gente termina agindo mesmo pela 

intuição... (aluna durante a observação do curso) 

 

Quando entendemos o ensino como direcionado apenas às funções 

intelectuais e sensoriais, estamos dando ênfase apenas a razão, mas uma 

proposta que visa a integralidade do indivíduo, poderá despertar e desenvolver a 

razão, a sensação, o sentimento e a intuição, e assim cada situação vivida será 
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uma oportunidade de aprender, ou seja, desenvolver com plenitude a sua 

integralidade (Cf. WEIL, 1993). 

 É preciso refletir até que ponto os nossos cursos de formação de 

professores contribuem para uma prática que não considera dimensões com a  

intuitiva, aparentemente assim como outras instituições sociais, a escola está 

empregnada da alusão excessiva da racionalidade instrumental, essa ideologia 

se faz nos mais privados sentidos de nossas relações. 

 Escutar as experiências intuitivas sem confundi-la com outras 

experiências, inclusive com as influências da racionalidade é escutar nossas 

vozes que ecoam em nossas mentes e que não é algo simples,  

... no entanto, aprender a decifrar nossa própria e exclusiva 

linguagem da intuição pode nos ajudar incomensuravelmente a 

criar uma vida mais feliz e sadia e um corpo mais saudável. Pois 

a intuição é exatamente isso: uma outra linguagem singular 

criada pelo cérebro e pelo corpo para nos ajudar a construir uma 

percepção subjetiva e uma compreensão de nosso passado, 

fornecendo soluções para o futuro, além de nos ajudar a criar 

uma vida mais forte e mais prazerosa (SCHULZ, 1998, p.20, grifo 

do autor). 

 
 Procuramos no momento seguinte, a partir dos relatos das experiências 

professoras entrar numa análise mais aprofundada da aproximação ou não ao 

fenômeno da intuição. 

 

2.6.6 Relatos das experiência intuitivas 
 

 A intuição é um fenômeno que não se pode prever quando ocorre, ele 

acontece espontaneamente e não podemos forçá-lo ou planejá-lo. Assim para 

tentar acompanhá-lo, as professoras deveriam ficar “abertas” para quando eles 

ocorressem. Lembramos aqui da problemática fundamental a respeito: como 

guardar as informações das experiências de forma mais adequada, para que 

estas não se perdessem na memória mais íntima. Recorremos por isso, ao 
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máximo possível, aos diários das professoras. Sabendo que registrar de alguma 

forma os detalhes das experiências, o mais próximo delas ocorrerem, pode 

colaborar para termos acesso a elas com mais detalhes, mas não as teremos 

nunca em sua forma absolutamente igual a como o fenômeno se deu 

internamente.  

 Acreditamos, baseados nas experiências relatadas na literatura 

específica, que é possível criar condições para desenvolver a capacidade 

intuitiva e identificar condições favoráveis a que conduzam a ela. Essas 

questões não são objeto específico da nossa pesquisa. Procuramos o fenômeno 

onde ele aparece naturalmente. Mesmo assim, tentamos evitar uma pressão de 

expectativa sobre as professoras por acreditar que essa pode levar facilmente a 

tentar forçar ou forjar um experiência intuitiva, pois “nos forçamos a pensar de 

maneira rigidamente racional-empírica em situações onde isso é inapropriado ou 

fútil. Isso pode refrear a nossa intuição, levando-nos a vacilar mentalmente ...” 

(GOLDBERG, 1997, p.28). Assim, para tentar acompanhar as experiências das 

professoras, além do uso do diário, as deixamos registrar as suas experiências 

durante o curso, ainda deixando extrapolar esse tempo por mais seis meses, 

pois acreditamos que algumas teriam mais facilidade em perceber as 

experiência que outras. 

 Não vamos apresentar todas as experiências registradas pelas 

professoras, mas elegemos algumas que nos permitem tecer comentários que 

se aplicam a vários casos. 

 É interessante observar que apesar das dificuldades apresentadas pelas 

professoras para intuir, como por exemplo o excesso de atividades e 

preocupações que nem sempre estão relacionadas às questões pedagógicas, 

vimos ainda assim que a intuição muitas vezes parece ocorrer, mas as 

professoras não conseguem perceber onde e quando, de fato, ela ocorreu. Em 

uma das experiências, uma professora do curso que nessa situação ocupava a 
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função de coordenadora pedagógica, relata que foi procurada por uma das 

professoras sob sua orientação diante de um problema acontecido com uma 

aluna dentro de sala de aula. Essa professora relatou um comportamento da 

menina considerado “inadequado”. Já há algum tempo a menina chama a 

atenção por levantar a saia na frente dos meninos43. A medida pedagógica inicial 

da professora foi exigir que ela vestisse uma calça comprida embaixo da saia 

para poder continuar freqüentando as aulas. A menina obedeceu no que diz 

respeito à calça comprida, mas continuou excitando os meninos, levantando a 

saia. Foi nessa situação que a professora procurou a coordenadora para que 

fossem tomadas medidas necessárias para resolver esse “desvio” de 

comportamento: 

Nesse dia eu conversei com a menina, puxando para brincadeira 

e fiz algumas perguntas sobre sua família, mas, dois ou três dias 

depois a professora volta muito preocupada com a criança 

dizendo que a menina continuava com o mesmo comportamento 

(Luzia). 

 

 Na entrevista se acrescentou que de fato o comportamento da menina se 

“agravou” pois ela estava, segundo sua professora, deixando um menino se 

“esfregar” nela e estava tocando o no órgão genital masculino. Não faltavam 

recriminações por parte da professora, que inclusive nesse dia que trouxe a 

menina chamou a coordenadora em um canto da sala e disse: “Eu não disse a 

você que ela é safada mesmo. Essa menina é muito safada”. Diante dessa 

situação a coordenadora confessou posteriormente que de fato não sabia como 

reagir, estava se sentindo incapaz de aplicar alguma solução de praxe nesse 

momento, só percebeu que estava profundamente irritada com a postura da 

professora. Como medida de emergência resolveu sair da situação: 

   

Eu deixei a menina na minha sala e pedi que ela esperasse que 

eu iria resolver um assunto e voltava para falar com ela. Na 

verdade, eu naquele momento não sabia como abordar a 

                                                           
43 Quando a menina relata o acontecido para a coordenadora ela diz que estava usando um short 

por baixo da saia. Já a sua professora afirma que além de levantar a saia ela estava pegando 
no órgão genital masculino. 
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questão. Eu não queria inculcar na criança que a sexualidade e o 

sexo era algo que não prestava, ruim, pecaminoso. Me dirigi à 

cozinha e no meio do caminho fui pedindo inspiração a Deus 

para que ele me iluminasse e eu não falasse nada que 

provocasse na criança um sentimento negativo em relação à 

questão do sexo e da sexualidade. Cheguei na cozinha e fiz uma 

pergunta desprosital as merendeiras que me responderam, mas 

que me olharam sem entender o porque daquela pergunta, uma 

vez que a resposta era muito obvia (perguntei qual era a 

merenda, mas ela já estava inclusive pronta para ser servida). 

Dei meia volta e fui de novo para a sala onde a menina estava e 

comecei a conversar com ela (Luzia). 

 
 Perguntado à professora Luzia se o seu procedimento de ir à cozinha para 

pensar uma melhor maneira de resolver os problemas era comum, ela nos 

respondeu que na verdade não tinha razão para ir lá, mas foi uma saída para 

que ela pudesse elaborar “alguma estratégia”.  

Sabemos que elaborar estratégias é uma questão do comportamento 

racional, portanto não intuitivo. A atitude de sair da situação tal como fizera a 

professora Luiza, para obter uma intuição, portanto, é questionável. Perguntando 

se houve ou não uma mudança significativa na atitude pedagógica da professora 

Luzia, podemos detectar indícios para um processo intuitivo, já antes da fuga 

temporária da situação.  

Eu acho que não era a maneira de falar (se referindo a 

professora da menina), porque é uma criança que está em 

formação, ela estava passando, talvez, por uma fase de 

descobertas, como o menino também estava. E por que ela só 

trouxe a menina? Por que só safada é a menina? O menino, 

nesse contexto também não é safado? Nesse contexto 

entendeu? Então, exatamente foi isso que me fez dar essa 

parada para pensar com calma no que eu iria dizer, para onde eu 

iria caminhar. De forma que essa criança não ficasse 

traumatizada. Então, foi mais ou menos assim (Luzia). 

 
Por meio da irritação diante da posição da professora, a coordenadora se 

lembrou de ter obtido uma certeza, que ela verbalizou: parar de passar uma 
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imagem negativa da sexualidade e do sexo. Tudo indica que a intuição foi essa. 

Claro que ela, nessa situação não reagira da mesma forma como a professora, 

ou seja, discriminando a menina. Achava que um discurso conciliador podia tirar 

a menina daquele comportamento, que de fato não funcionou. Uma vez obtida a 

certeza nova ela precisava de tempo para ajustar o comportamento e o discurso 

rotineiro dela em relação a um objetivo novo, pouco elaborado racionalmente por 

ela. A ida para a cozinha, aparentemente sem sentido, serviu para isso: pensar 

como passar a mensagem para a criança. A decisão “que tem que ser assim” já 

foi tomada. É interessante que aparentemente o que mais se aproxima da 

experiência intuitiva neste caso é um momento que a professora Luzia, tanto em 

seu diário, como na retomada do mesmo na entrevista, não percebeu com 

clareza. Achava que a intuição aconteceu no caminho para a cozinha e na volta 

pode ser que ocorreram intuições sobre a maneira de realizar a nova certeza. 

Sobre isso faltam dados concretos:  

Precisei reelaborar meu pensamento e ver como é que eu iria 

tratar aquela situação com a criança. Então, foi exatamente isso 

que me fez dar essa parada para pensar com calma no que eu 

iria dizer, para onde eu iria caminhar, foi mais ou menos por aí... 

foi algo sem planejamento, foi na hora ... simplesmente fiz sem 

pensar muito (Luzia).  

 

 Fica obvio que nessa citação, se existem momentos intuitivos, esses se 

misturam com elaborações racionais. Nós mesmos achamos que o momento 

mais significativo em termos intuitivos já ocorreu antes.  

 A professora Luzia relata que, ainda quando chegou à sala, perguntou a 

aluna:  “quantos anos você tem?” E nesse momento continuava a pensar para 

ver se a resposta chegava. Também não sabemos distinguir no relato seguinte, 

se na conversa com a menina ocorreram outras intuições ou não. O teor da 

conversa foi em direção a uma distinção entre atividades lúdicas apropriadas 

para crianças e para adultos. Mesmo assim, o discurso não estava ainda isento 
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de elementos moralistas. Alertava entre outras coisas que ela podia ser 

desrespeitada pelos meninos e quando ela passasse na rua eles iriam apontar 

para ela, e que ela mais na frente não ia gostar. Isso significa que a mudança no 

discurso não podia ser radical e totalmente coerente, o que importa é registrar 

que a intenção assumida conscientemente de passar uma imagem positiva de 

sexualidade e indicá-la como algo ligado ao desenvolvimento e maturação 

humana, e isso aparentemente surtiu efeito positivo na menina, pois a professora 

não a levou mais para a sala da coordenadora, mesmo ela não sendo 

acostumada com essa idéia. As providências que a coordenadora tomou em 

relação à professora extrapolam o objeto de nossa análise que se interessou 

para a relação pedagógica com crianças do ensino fundamental. Portanto, não 

coletamos dados a respeito. 

Observemos contudo, nesta situação, a dificuldade que temos em 

compreender o estudo do fenômeno intuitivo só a partir de um instrumento, não 

que o uso de vários instrumentos pudessem garantir a demarcação desse 

fenômeno, o que não é nossa intenção. O que queremos dizer é que se nós 

tivéssemos utilizado apenas o diário, não conseguiríamos conhecer alguns 

detalhes como o que havia acontecido no percurso entre sua sala, a cozinha e 

novamente a volta para a sala onde se encontrava a aluna. Uma segunda 

observação: só a riqueza de dados permite uma discussão aprofundada sobre o 

fenômeno de intuição. Não só nessa situação, mas em inúmeros exemplos 

discutidos no curso percebemos que as professoras em situações menos 

rotineiras do dia-a-dia escolar tinham intuições, mas as deslocaram para atitudes 

circunstancias que simplesmente foram repercussões e não a própria intuição. 

Tudo indica que isso também aconteceu com a professora Luzia. 

Embora mudem os sujeitos e as situações, há nas experiências intuitivas 

elementos que podem ser comuns. E em relação a esta experiência apontamos 

outra semelhante que foi vivenciada por um outra professora que enfrentou um 
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comportamento indesejado por um aluno. Trata-se do relato da professora Maria, 

que escreve: 

Um aluno andava brincando de dar cambalhotas e saltos, 

próprios da capoeira na hora do recreio. Isto me trazia muita 

preocupação e durante dias eu reclamava para  garantir a 

segurança dele e dos outros alunos que estavam por perto. 

Percebi que a atitude dele tinha o objetivo de chamar a minha 

atenção. Minha preocupação juntamente com a repreensão fazia 

com que o mesmo atingisse seu objetivo. Resolvi conversar com 

ele na perspectiva de descobrir a real razão daquela atitude e 

solucionar o problema. Eu teria alguns caminhos a seguir: proibi-

lo de dar cambalhotas para sempre e impedi-lo de participar das 

atividades da capoeira. De repente me surgiu uma outra 

possibilidade inspirada por uma ‘risadinha’ por entre os lábios 

dele, como quem dizia: ‘lá vem ela reclamar comigo de novo’. Foi 

nessa hora que resolvi tomar outro  caminho (Maria).  

 

 Esse relato deixa claro que a professora mistura vários elementos da 

situação, como também se confirmou na entrevista. Na verdade só no momento 

da suposta intuição a professora se deu conta que o comportamento do menino 

era uma provocação em relação a ela. Se ela tivesse consciência disso, as 

repreensões que ela normalmente aplicava, teriam ficado sem sentido. Na 

verdade ela aplicou as punições na expectativa de mudar o comportamento do 

aluno, talvez pensando qual o castigo que de fato iria atingir o menino, isso se 

expressa claramente na conjuntura de tirar o menino das aulas de capoeira, 

atividade provavelmente preferida de acordo com o comportamento perturbador. 

Por isso é pouco provável que ela, de fato, queria conversar para descobrir a 

real razão da atitude do menino.  O que levou ela a mudar a atitude foi a 

percepção de um gesto mímico (o sorriso do aluno). Podia-se argumentar que se 

trata simplesmente de um fato empírico que provocou uma mudança no 

comportamento da professora. Questiona-se portanto, se esse menino nas 

inúmeras desobediências anteriores, já não deu sinais claros, mas não 
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capturadas pela professora. De novo: o contra-argumento seria: não é a 

espontaneidade de uma percepção empírica que caracteriza uma intuição. De 

outro lado, o gesto do sorriso, por si só não é suficiente para uma interpretação 

completa da relação. O mesmo sorriso podia ser interpretado como atitude de 

desrespeito que exige repreensão maior. Dessa forma localizamos a intuição 

exatamente na captação do sentido que a própria professora percebeu no 

sorriso do menino. Assim ela confirma na entrevista. 

É como se ele legitimasse: “Lá vem ela de novo! Que bom”, com 

aquele sorriso meio sarcástico, como quem diz:” Consegui 

novamente irritá-la”(Risos)...tirá-la do eixo. Então, quando ele 

sorriu, aí foi como se estalasse alguma coisa, houve uma certa 

pressão no meu juízo. E eu pensei: bom, eu não estou fazendo 

efeito desse jeito. Já quando ia no caminho da porta da sala, já 

fui pensando que eu não ia mais dizer o que eu vinha pensando 

em dizer anteriormente (Maria).  

 

 
 Aparentemente o sorriso do aluno a fez subitamente mudar de idéia. Mas 

tudo indica que foi a percepção adequada do significado desse sorriso que fez 

ela alertar à compreensão da situação. Novamente, depois da intuição a parte 

racional da mente, tenta reorganizar o comportamento. Racionalmente ela 

entendeu de repente que os procedimentos de punição eram desejados pelo 

aluno, por expressar uma atenção a ele, mesmo sendo ela negativa. Na citação 

seguinte a professora deixa claro o raciocínio provocado pela nova percepção da 

situação. Essa nova percepção se caracteriza como sendo um “parto”, quer dizer 

algo existente, não visível, vem à luz. Caracterização está que descreve de 

forma simbólica, ou que acontece na intuição.  

Eu ia ser extremamente ‘braba’ ia dizer que ele ia perder a vaga 

na escola se ele continuasse fazendo aquilo porque tinha 

acabado de machucar mais um. Mas, isso ele escutava todo dia 

e quanto mais ele escutava mais ele achava bom machucar o 

outro. Eu me lembro que bati no ombro dele e falei: “você fez 
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novamente uma coisa que ninguém na escola concorda que seja 

feito, que todo mundo acha muito feio, que coisa mais chata, 

mas tudo bem! Se é o que você quer continuar fazendo, a gente 

vai isolar uma área e você vai poder pilotar, jogar, pular do jeito 

que você quer fazer, mas agora sozinho. E a gente vai ficar 

olhando bem de longe, porque vamos esperar se por acaso você 

quebrar a cabeça, o braço, vamos Ter que estar prontos para 

levar você para o hospital”. Percebi que ele ficou perdido nessa 

situação. E essa mudança num tempo muito curto, como se 

fosse um parto para mim, foi tudo num momento só (Maria). 

 

 A saída que a professora encontrou foi verbalizar que ela a partir desse 

momento não iria mais ligar para tal atitude deixando a responsabilidade de se 

machucar só para ela. De fato, de acordo com os relatos da professora, com 

essa medida o aluno desistiu das cambalhotas perigosas.  

De acordo com essas análises acreditamos que de fato a mudança 

repentina na ação da professora, provocada pelo sorriso do menino foi 

ocasionada por uma intuição. Pelos relatos da mesma situação da Professora 

Maria apresentados, podemos perceber que cada acréscimo de informação em 

relação a experiência, abriu uma nova possibilidade de confirmação e 

aprofundamento. Muitas vezes, na tentativa de apreender o fenômeno intuitivo 

nós nos apegamos ao resultado dela, e esquecemos que ela pode ser algo bem 

mais simples. Alguns poderiam afirmar que a intuição foi a mudança da sua 

ação, mas na verdade essa mudança foi possivelmente o produto de um 

processo intuitivo que resultou numa reinterpretação radical da situação.  

Uma das principais qualidades da intuição é a possibilidade de ajudar a 

ressignificar situações, a resolver impasses e tomar decisões, gerando 

alternativas possíveis à situações que não encontram solução satisfatória em 

procedimentos rotineiros. Como já alerta Goldberg: para os problemas cuja 

solução não consigamos, para isso podemos contar com a fonte inesgotável da 

intuição.  
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É preciso atentar-mos que podemos comprometer a intuição diante de 

uma avaliação precipitada, que pode nos induzir à distorções e interpretações 

equivocadas e/ou incompletas. Esse hábito em antecipar avaliações, de certa 

forma, foi encorajado fortemente em nossas escolas e em outras instituições, 

pois para essas é como se a intuição tivesse o “dever de estar certa” (Cf. 

GOLDBERG, 1997, 178). Com isso não estamos descartando a importância de 

se analisar a intuição, mas é preciso considerar que um julgamento avaliativo 

muito rápido e precipitado pode nos levar à interpretações desviantes. Nos 

relatos das professoras essa antecipação, poderia ter prejudicado a 

compreensão das experiências intuitivas caso tivéssemos nos baseado apenas 

em suas primeiras descrições. Por esse motivo algumas das experiências, além 

de serem registradas nos diários foram recuperadas nas entrevistas, e assim, 

tivemos acesso a uma maior contextualização. 

Para se considerar uma situação intuitiva é preciso atentar à 

particularidades da própria experiência, e nesse sentido, tentamos conhecer, 

segundo as professoras, mais sobre o entorno no qual se deu o processo 

intuitivo. Isto não nos deixa iguais as mesmas em relação à percepção da 

intuição, mas nos possibilita uma maior aproximação da mesma por ambas as 

partes. Para se ter acesso à uma parte dessas vivências, é importante ao 

observador que a pessoa que por ela passou faça alguma representação da 

mesma, nesse sentido, novamente afirmamos a necessidade de uma forma de 

registro escrito para anotar as lembranças da experiência vivida. Isso é 

pressuposto necessário que precisa para levar a uma compreensão da intuição 

uma análise cuidadosa partindo das características atribuídas ao fenômeno 

intuitivo.  

Dentre as professoras acompanhadas poucas usavam constantemente 

um diário para registro das variadas experiências pedagógicas cotidianas. O 

relato que se segue é de uma das experiências apresentadas por uma 
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professora que utiliza o diário para os seus registros de sala de aula, antes 

mesmo da sua participação no curso. Ela nos falou em seu depoimento que o 

uso do registro escrito no seu local de trabalho, é necessário para o 

acompanhamento do desenvolvimento dos seus alunos, portadores de 

necessidades especiais, para que haja o prosseguimento do trabalho por outros 

profissionais que também os assiste. Dentre os relatos trazidos por essa 

professora, que aqui será chamada de Professora Ivete, o que se segue faz 

parte do diário desta professora, e também foi retomado na entrevista. Relata 

ela: 

O aluno D queixou-se de dor de cabeça e não estava 

participando das atividades desenvolvidas com os demais 

colegas [...] sobre o Folclore. Somente demonstrou interesse 

quando pedi que colocasse a cadeira dele próxima à minha 

mesa e então ele passou a desenvolver as atividades 

corretamente, causando-me surpresa. Disse-lhe, na brincadeira, 

que era bom ele sentir dor de cabeça, só assim fazia as tarefas 

corretamente (Ivete). 

 
 Esse relato foi retirado do diário da Professora Ivete, mas achamos que 

tinham informações insuficientes para conhecermos em que instância ele se 

aproxima da experiência intuitiva, apesar da professora afirmar que a perceberá 

como tendo sido o que a levou a pedir para o aluno colocar a cadeira próxima a 

sua mesa. Para nós, aparentemente na situação acima, o que motivou a 

professora a pedir que o aluno colocasse a cadeira próxima a sua mesa, foi o 

fato do aluno não participar da atividade desenvolvida naquele momento pelos 

outros alunos. Nesse sentido, o gesto de colocar a cadeira perto da mesa da 

professora, poderia ter sido apenas uma intenção pensada para conter o aluno: 

estando perto da professora o aluno não poderia desafiá-la, estando perto 

poderia pôr medo nele e assim ele faria o que ela queria, no caso, a atividade 

sobre folclore. O motivo apresentado pelo aluno para não realizar a atividade 

solicitada pela professora, ou seja, uma dor de cabeça, poderia inclusive, ter 
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causado à professora a necessidade de observá-lo mais de perto, e essa ação 

podia fazer parte de um procedimento comum, entre algumas professoras, que 

quando os alunos queixam-se de algum problema de saúde, elas os deixam 

mais próximos. Para sabermos se algumas dessas hipóteses representam o que 

realmente aconteceu, precisávamos de mais algumas informações. Buscamos 

mais subsídios, que pudessem nos dar uma maior visão das relações que 

envolviam esse contexto, assim acrescentamos ainda mais uma fala da 

professora que nos possibilita descartar que a solicitação à aproximação do 

aluno, intencionaria uma preocupação, ao menos externa, com a dor de cabeça 

que ele havia comunicado como sendo o motivo de não realizar a atividade.  

Evito ao máximo dar atendimento diferenciado para não criar um 

ambiente de disputa e conflito. Pela prática percebemos quando 

os comportamentos são diferenciados e apelativos. Percebi que 

obteria bons resultados se minha atitude em sala da aula, em 

relação a esse aluno, se modificasse (Ivete). 

 
A partir desse depoimento da professora Ivete, confirmamos então que 

não era uma constante o gesto de proteção aos alunos. Ainda assim 

precisávamos tentar compreender o contexto da situação para poder verificar 

junto a professora se havia acontecido um processo intuitivo na experiência 

relatada. Não encontrávamos nas falas anteriores, que foram extraídas do seu 

diário, algo que nos desse pistas de uma experiência intuitiva. Recuperar essa 

situação, na entrevista era importante, por tentar primeiramente conhecer o que 

levou a professora a admitir que nessa experiência ocorrerá o fenômeno 

intuitivo, e também a mesma já havia sido inclusive relatada pela professora em 

uma das aulas do curso. Perguntamos na entrevista da Professora Ivete, mais 

alguns detalhes sobre essa experiência, partindo de sua própria afirmação, ou 

seja: Por que ela apontava essa experiência como intuitiva?  

Quando fiz a solicitação para que ele colocasse a cadeira perto 

da minha mesa eu estava irritada, pois ele estava interferindo e 
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precisava fazer a atividade como todo mundo, mas só que ele 

estava muito disperso e botando todo mundo a perder na hora da 

atividade. Ele de longe interferia, e de perto eu teria um domínio 

melhor. Perto, ele estaria mais acessível. Distante de mim, ou eu 

teria que falar alto ou chegar perto dele porque ele não me 

olhava [...] Só que aconteceram outras coisas, não foi 

exatamente o que eu pensava que fosse acontecer. Aconteceu 

que ele simplesmente achou que eu fazia isso por carinho, por 

bondade . Mas não foi isso. Foi raiva que eu sentia. No momento 

que ele começou a agir dessa forma, ele me desarmou. Ele não 

sabia nada que estava passando na minha cabeça, mas ele me 

desarmou completamente. Então, eu comecei a ter mais 

paciência com ele, comecei a conversar com ele e aquela atitude 

inicial dele de me desafiar de longe, de ficar rindo, de interferir na 

minha aula, cessou. Então foi uma intuição que eu tive sem 

pensar e sem analisar (Ivete). 

  

 O que provavelmente levou a professora acreditar numa experiência 

intuitiva foi que ela, numa atitude eficiente, conseguiu resolver uma resistência 

de um aluno em relação à uma atividade pedagógica programada. Observamos, 

portanto, que a motivação da intervenção não correspondeu com o resultado. 

Ela queria, de fato, controlar melhor o menino, mas o que aconteceu foi que o 

aluno interpretou o gesto dela de forma diferente. O prestígio de ficar perto da 

professora, motivou ele de fazer as atividades apesar da dor de cabeça. Pode-se 

até duvidar da veracidade dessa dor. Podia ter sido um sinal de precisar de 

atenção nesse dia. Percebemos também que a própria professora só teve a 

impressão que tinha uma intuição a partir do resultado positivo da ação, como 

mostra a seguinte afirmação:  

Depois que aconteceu foi que eu disse: ‘puxa, eu tive uma boa 

intuição. Eu tive uma boa intuição de ter chamado ele para 

perto’. Como se fosse assim uma coisa muito espontânea. Na 

realidade foi espontânea, mas deixa que o trabalho lá por dentro, 

por dentro do meu pensamento já estava sendo elaborado. Eu 

não fiz apenas por impulso. Então, por traz disso tinha alguma 
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coisa que eu desejaria que ela parasse. Mas eu não sabia o quê, 

de que forma. Então, a melhor forma era controlar ele (Ivete). 

 

 Essa afirmação revela que acredita que a intuição trabalhou nela, sem 

que ela tomasse nenhum tipo de consciência dela. Supõe que o desejo de 

integrar o menino nos trabalhos, agiu subterraneamente e mesmo ela 

conscientemente tinha motivação de controle, na verdade, a motivação 

impulsora teria sido “parar” o comportamento para possibilitar uma integração no 

trabalho. Mais uma vez confrontamo-nos com o problema de uma avaliação 

externa. É impossível de provar que a explicação da professora não corresponde 

ao que aconteceu interiormente nela. Porém, partindo da nossa compreensão 

que intuição é um saber que adquirimos sem apelar por processos discursivos 

racionais, quer dizer, uma tomada de consciência, de qualquer forma que seja, 

que possibilita tomar decisões e definir rumos. Não foi isso que a professora 

expressou. Não foi uma certeza repentina que levou ela à chamar o menino para 

mais perto. Ela não tinha nenhum tipo de consciência ou certeza de que essa 

atitude podia ir ao encontro do estado emocional do aluno. Podemos concluir, 

portanto, que não se tratou de um processo intuitivo no âmbito da conceituação 

do nosso trabalho. Isso não significa que em conceituações ampliadas podiam-

se encontrar maneiras de identificar o acontecido como intuição. Por enquanto, 

achamos precipitado abrir o conceito de intuição para todos os processos que 

sem intencionalidade e saber, surtiam resultados surpreendente e inesperado.  

 No caso da professora Ana, encontramos grandes dificuldades de 

detectar uma situação específica e concreta em que ela vivenciou o processo 

intuitivo. Tanto no diário quanto na entrevista ela faz relatos genéricos sobre um 

processo de acompanhamento de um aluno, com significativas dificuldades de 

aprendizagem.   

Nas aulas sempre percebia que o desenvolvimento cognitivo do 

aluno B era diferente dos demais, ele sempre apresentava 
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dificuldades em abstrair e conservar informações, a não ser 

através de materiais concretos (jogos e brincadeiras). 

Demonstrava características pouco comuns à sua faixa etária, 

como comportamento egocêntrico, sentia certa dificuldade de se 

relacionar com o grupo na sala de aula, nas situações de 

comunicação oral, não conseguia expor de maneira clara e 

ordenada seu pensamento, suas experiências vividas, descrever 

pessoas, cenas e eventos relacionados com ele socialmente. [...] 

Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, ele me fez 

agir com a intuição, pois sempre deixava de expressar o que 

sentia [...] Logo fui percebendo que a minha presença era 

fundamental para ele, porque o sentimento de abandono que ele 

tinha era algo transmitido pelo relacionamento familiar, porém eu 

era o subsídio que ele usava como suporte sócio-afetivo em sua 

vivência escolar. [...] consegui detectar que a sua existência foi 

ameaçada pela falta de carinho familiar, e então resolvi chamar 

alguém da família para conversar sobre o comportamento que 

ele vinha demonstrando. A intuição me ajudou em muitos 

momentos que nenhuma teoria psicológica tinha resposta para o 

que estava acontecendo com essa criança44 (Ana). 

 

A constatação geral da professora é que na maneira de se confrontar com 

esse aluno a intuição teve uma grande importância. Ela percebeu que boa parte 

das dificuldades do aluno não tinha origem em questões meramente mentais. No 

dia-a-dia da prática pedagógica detectou que o laço afetivo que ela mesmo criou 

com o aluno foi um fator determinante nos progressos de aprendizagem  

Na realidade, a minha ausência era algo que fazia com que ele 

se tornasse agressivo, se tornasse mais fechado, mais inseguro, 

quando ele percebia que no outro dia eu não vinha, ele preferia 

até mesmo faltar do que estar presente e se tivesse com alguma 

pessoa substituta, ele usava de agressão com os colegas. Era 

uma forma de expressar que ele estava abandonado e algo 

estava faltando [...] No outro dia que eu retornava ele falava para 

mim: ‘Ontem não foi bom, ontem você não estava aqui, ninguém 

prestou atenção no que eu fazia’. Então a agressividade era uma 

forma de chamar a atenção da pessoa que estava ali 
                                                           
44 Esta passagem foi retirada do diário desta professora, a fala que é citada em seguida faz parte 
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conduzindo, me substituindo na sala de aula, naquele momento 

(Ana). 

 

Descobrimos além disso que o problema afetivo é fundamentalmente 

familiar 

Existe a questão do abandono, existe a questão financeira, que 

muitas vezes a mãe investe naquela criança, muitas vezes para 

se livrar daquele remorso que ela tem, de não dar carinho de não 

conviver no cotidiano da criança, de não conhecer qual estágio 

de desenvolvimento que ela se encontra na escola. Se ela se 

desenvolveu, se ela está regredindo,[...] Então para mim foi 

fundamental o que realmente se passava, no sócio-afetivo, 

naquela convivência (Ana). 

 

É curioso registrar que a própria professora afirma que na hora dessas 

descobertas não apelou para teorias psicológicas do conhecimento dela.  

Não usei nenhuma teoria psicológica para lidar com aquela 

situação, foi realmente experiência mesmo, foi procurar 

solucionar um caso entrando em contato mesmo com ele, porque 

a teoria não iria me levar a lugar nenhum, ia me trazer uma 

porção de nomes científicos que se eu fosse levar para os pais 

provavelmente eu seria ignorada, então, eu tentei verbalmente 

comunicar da forma mais simples possível (Ana). 

 

Podia se pensar que essa afirmação nos autoriza de ver nas descrições 

genéricas, feitas pela professora, indícios confiáveis de intuição. Mas, levando-

se em conta que a professora tem Licenciatura plena em Pedagogia adquirida 

em instituição de boa conceituação, é impossível excluir a influência de teorias 

estudadas durante o curso, nas atitudes da professora. Inclusive parece haver 

uma confusão em admitir que só usaria o conhecimento de algumas teorias 

psicológicas, caso usasse sua terminologia, essa interpretação é comum, pois 

há muitos que ainda acham que o simples fato de se utilizar uma terminologia 

                                                                                                                                                                              
da sua entrevista. 
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complexa se esta fazendo uso de tal conhecimento e ao contrário, falar com 

palavras mais simples, denotaria não se estar utilizando o conhecimento 

científico, isso nos parece não ser consensual.  

Não é simplesmente a sensação subjetiva na hora da suposta intuição 

que garante a ausência de elementos discursivos. Ela pode certamente ter 

internalizado aprendizagens e as usou na hora sem consciência da sua origem. 

Esse argumento, por outro lado, não exclui a possibilidade de ter havido no 

processo de acompanhamento pedagógico uma variedade de momentos 

intuitivos. O material do diário e da entrevista não deixam, portanto, chegar à 

uma verificação mais concreta. No caso da professora Ana, foi a própria 

discussão nas aulas do curso que abriu uma possibilidade mais fecunda às 

nossas finalidades. Nesse momento ela nos apresentou que diante das 

deficiências apresentadas pela criança em relação a sua afetividade, ela em um 

determinado momento disse ter intuído que a criança havia sido rejeitada pela 

mãe ainda durante a gestação. E ainda segundo a professora Ana, esse 

pensamento veio sem que ela tivesse “pensado muito”. Na sua fala na 

entrevista, não é possível ainda ter  segurança acerca de ser esse pensamento 

uma intuição ou não. Dessa forma, foi necessário retomarmos uma das 

passagens da professora durante o curso, quando a mesma afirmou que o 

pensamento de ter sido a criança rejeitada ainda no ventre da mãe veio a sua a 

cabeça sem pensar, de maneira inesperada, algo que assustou a ela mesma no 

momento que pensou sobre isso, visto que não tinha até esse primeiro momento 

nada que a orientasse. Esta situação foi  retomada na sua entrevista, chamado-

nos à atenção e pode nos remeter a de fato uma possível experiência intuitiva, 

por que segundo a professora Ana, apareceu sem que ela tivesse a intenção, e 

não houveram antes deste seu pensamento acesso a nenhum tipo de 

informação que alimentasse uma possível diagnose, não houve nem mesmo 

tempo para ela, contactar com as outras professoras e os pais do menino.  
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[...] Era a questão da rejeição, porque na maternidade, na própria 

mãe houve um processo de rejeição. Eu só percebi isso através 

do comportamento da criança, eu não tinha acesso a essas 

informações de outra forma, nem antes com outras professoras, 

nem mesmo com a família [...] Depois, através de contato 

estabelecido com o pai e a mãe eu tive acesso a um pouco do 

histórico da vida dessa criança, desde do processo de feto, 

processo de desenvolvimento na barriga da mãe, e soube quais 

eram os problemas que mais atingiam ela na gravidez e a 

relação hoje com pai, mãe, irmãos [...] Isso foi uns quatro meses 

ou depois que eu já havia pensado na questão que eu poderia 

ter sido rejeitado na gravidez. E eu até me arrisquei porque era 

uma profissional em busca de saber o que o aluno tinha em 

relação a família [...] Isso me ajudou pois eu pude conduzir 

melhor essa criança (Ana) 

 

Na verdade, não temos certeza inclusive se outras professoras tinham 

essa informação, porque, em uma das passagens de sua entrevista, a 

professora Ana afirma que as outras professoras que já haviam trabalhado com 

o aluno, nem sequer davam o atendimento direcionado aos problemas de 

aprendizagem apresentados pelo menino. Isso nos leva à acreditar, que estas 

professoras também não teriam esses dados. Então, podemos dizer que nesta 

experiência da professora Ana o que para nós, que dependemos de seus 

registros para poder vislumbrar interpretações, o que aproxima-se de uma 

intuição foi o pensamento sobre a rejeição do aluno ocorrido no ventre de sua 

mãe, e se assim concordamos que é importante inclusive reiterar que a própria 

mãe alguns meses depois, desta possível intuição, veio comprovar em conversa 

com a professora. É crucial endossar que a partir desta diagnose a professora 

pode encaminhar algumas deliberações dentro do seu agir pedagógico, visando 

um melhor e maior desenvolvimento da criança. 

Devemos enfatizar novamente, que muitas vezes nos prendemos a pistas 

do que aparentemente é um processo intuitivo, mas não o é, pois, estes vêm 
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muitas vezes misturados à elementos fortemente discursivos, nos desviando 

assim de detalhes simples que podem ser na verdade as manifestações 

intuitivas. Isso ocasionalmente ocorre pois estamos exigindo do processo 

intuitivo características que na verdade são discursivas. È por isso que dizemos 

que é necessário no processo intuitivo que a pessoa que por ele passa, tenha 

certeza dele, mas que também tenha em mente o contexto onde e como ele 

ocorreu.  

A professora Sofia era a pessoa que mais trazia experiências 

supostamente intuitivas no decorrer do curso. Porém detectamos uma certa 

dificuldade de expressar as experiências dela de tal forma que excluiu-se boa 

parte das duvidas que levantamos rotineiramente para superar equívocos em 

relação à identificação de intuições. Na forma ativa, engajada e espontânea no 

grupo do curso mostrava uma variedade de intervenções frutíferas sem que ela 

apresentasse muitos discursos que as justificassem. Havia outro elemento que 

as vezes complicou as nossa análise. Por causa de uma vasta leitura na área a 

professora Sofia se utilizou fortemente de um linguajar místico e holístico. Não é 

que se nega neste trabalho que por dentro de experiências místicas ou 

transpessoais podem ocorrer intuições. A contrário, se essas experiências são 

verdadeiras elas freqüentemente são acompanhadas por intuições. A 

dificuldade, porém, se encontra no fato que muitas leituras dessa linha provocam 

nos leitores uma “necessidade” de passar por intuições constantemente. Diante 

do exposto escolhemos uma experiência que na sua avaliação deixa mais 

dúvidas do que nos casos anteriores. 

Se trata de uma situação, envolvendo um aluno que a própria professora 

caracteriza como “amadurecido”, que tem respostas rápidas, tem consciência 

crítica, indisciplinado em sala de aula, facilidade de comunicar-se (apesar de 

precisar de um fonodiologo), também se concentra quando quer. Em relação a 

esse menino ela afirma Ter tido a intuição que o maior desejo dele seria Ter uma 
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oficina mecânica. Relata ainda que o menino se espantou quando ela passava 

sua suposta intuição para ela dizendo: “Como a senhora sabe se eu nunca tinha 

falado para ninguém?” Na entrevista, indagando a professora em relação à se 

conhecimento anteriores podem ter ajudado nessa “adivinhação” ela responde: 

Já sabia que ele estava trabalhando numa oficina. O que eu 

tenho chamo de “limite de ajuda”: Eu vou vejo a coisa 

(mentalmente) e volto, como se fosse uma foto. Aparece para 

mim aquela foto. E então eu vi ele entusiasmado com aquilo. 

Ficou bem claro para mim, que ele estava fazendo aquilo. Eu 

não me lembro se eu vi ele adulto. Mas vi ele trabalhando numa 

oficina muito feliz ali dentro como se fosse dele (Sofia). 

 

 Ficou óbvio nessa afirmação que ela em determinados momento 

trabalhava com visualizações, fato que se constatou em vários outros relatos 

verbais. O problema que se coloca diante dessa prática é que nem tudo que 

visualizamos é intuição. Pode se tratar de simples imagens fantasiosas. Nos dois 

casos pode haver dados concretos como ponto de partida. O fato que ela sabia 

que o menino trabalhava numa oficina não descarta uma experiência intuitiva. 

Podia ter sido um trabalho que o menino fazia por pura necessidade material, 

podendo até odiar sua atividade. Por outro lado, a própria característica que a 

professora fornece do rapaz de que ele só funciona bem naquilo que lhe 

interessa, podia ter alimentado a visualização. Mesmo assim, essa afirmação 

não conduz necessariamente à conclusão de que o menino tenha um 

determinado desejo. Podia querer ser bombeiro, piloto, policial, etc.. Talvez a 

própria surpresa  do menino é nesse caso a indicação mais forte de Ter havido 

uma intuição. A conseqüência da reação do menino levou a professora a 

introduzir na sua programação uma discussão sobre sonhos dos alunos através 

da pergunta: “Como posso realizar os meus sonhos?”. 

Houve muita discussão e sonhos mas o estudar foi a maior 

certeza para concretização dos objetivos. Aproveitei para falar 

dos caminhos escolhidos e sua dificuldades (Sofia). 
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 A professora, nesse caso, não deixou escapar a experiência de alegria do 

menino em relação ao seu sonho aproveitando-o para estimular os outros alunos 

de forma semelhante.  

 Ela relata ainda uma outra “intuição” quando ela se lembrou de uma caixa 

de ferramentas inutilizada na sua casa. 

Intui nesse dia em levar a caixa para esse aluno guardar suas 

ferramentas. Quando cheguei em sala ele ainda não havia 

chegado. Perguntei pelo mesmo e um colega seu me disse, que 

ele se encontrava ainda nas ruas procurando madeiras, 

desejando fazer uma caixa para guardar suas ferramentas. Intui 

também que ele ia ainda receber o seu presente e não 

agradeceria com palavras, mas sim com os olhos e o sorriso. E 

assim aconteceu (Ana). 

 

 Mesmo sendo levada a acreditar que a primeira dessas “intuições” poderia 

ter sido uma captação de um desejo do menino, não se pode excluir a 

possibilidade de uma mera conscidência. A “intuição” da forma de 

agradecimento fica da mesma forma ambígua. Podia de tratar de uma série de 

observação anteriores que faziam a atitude do menino possível. De qualquer 

forma fica importante salientar a sensibilidade da professora em aceitar a forma 

do própria do aluno de agradecimento. 
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 A nossa pesquisa, numa abordagem exploratória, buscou 

verificar a inserção da intuição na prática pedagógica de professores do ensino 

fundamental. Constata-se que de fato, as professoras sujeitos dessa pesquisa, 

identificaram a intuição como elemento significativo na própria prática 

pedagógica. Para minimizar as dificuldades conceituais, elaborou-se um curso 

sobre a nossa temática que ao mesmo tempo serviu para capacitar as 

professoras para identificar e registrar as próprias experiências com o fenômeno. 

Mesmo com esse suporte podemos identificar um grande número de dificuldades 

que enfrentamos no levantamento dos dados e na sua análise. Sem negar a 

contribuição significativa que o próprio curso proporcionou em relação à uma 

sensibilização das professoras na sua prática profissional, ficaram ainda dúvidas 

e incertezas acerca da conceituação. Em grande parte das experiências 

apresentadas nos diários faltam os registros necessários para ter indícios mais 

contundentes para a verificação da ocorrência do fenômeno. Isso em parte deve 

se explicar pela pouca prática da grande maioria das professoras em manter um 

diário. Tudo indica, que mesmo as professoras que já o utilizavam antes do 

curso, consideravam instrumento para a comunicação interna no ambiente de 

trabalho, atribuindo a ele um caráter mais técnico. No caso das intuição houve a 

necessidade de expressar vivências bastante intimas que precisaram de um 

detalhamento minucioso para tirar as dúvidas em relação a questão se houve ou 

não uma intuição e qual a relevância dela na prática pedagógica. Por limitações 

do próprio levantamento de dados não podemos dizer nada sobre a qualidade 

dos diários íntimos, aquelas que as professoras fizeram somente para uso 

pessoal sem sentir a vontade de demonstrar para as outras professoras do curso 
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ou para mim na função de pesquisadora. Mesmo assim, não temos muitos 

motivos de acreditar que a qualidade dos registros nesses diários se difere 

essencialmente daquelas liberadas para a discussão em público. Temos de 

reconhecer aqui uma barreira dos sujeitos pesquisados na própria atividade de 

escrever que sem dúvida pode ser enquadrado em uma deficiência cultural 

relacionado à expressão por escrita mais geral. Para tornar essa fonte em 

princípio muito valiosa para o nosso tipo de pesquisa, mais eficiente, precisa-se, 

sem dúvida, um investimento muito mais amplo relacionado as capacidades de 

auto observação e registro escrito. Pelo menos no que diz respeito à auto- 

observação podemos afirmar, que os depoimentos orais, direcionados para 

pontos mais nevrálgicos dos depoimentos, levaram na maioria dos casos à 

esclarecimentos valiosos que permitiam um aprofundamento considerável da 

análise. Continua prevalecendo, sem dúvida, a cultura oral mesmo entre os 

professores devidamente habilitados na sua profissão. 

 Mesmo considerando essas dificuldades na expressão podemos afirmar 

que as professoras receberam positivamente a proposta de uma conscientização 

sobre processos intuitivos na prática pedagógica. O simples fato de se reunir 

semanalmente em discussões sobre a intuição contribuiu não só para 

identificação do fenômeno intuitivo mas suscitou também discussões sobre as 

mais variadas perguntas e problemas relacionados ao dia-a-dia escolar das 

participantes. Para algumas, a intuição se tornou, dessa forma, como sinônimo 

de maior aprofundamento e até humanização das relações pedagógicas. O 

processo intuitivo como processo de abertura para o mais intimo do próprio 

aluno percebeu-se como reafirmação de uma responsabilidade pedagógica que 

sucumbe normalmente nas práticas técnico-administrativas da vida escolar. Foi 

interessante observar a tentativa das professoras participantes do curso, de 

defender a importância diante de atitudes cientificistas e tecnocratas sem por 

isso legitimar um comportamento irracional e espontaneista. Por algumas 
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afirmações podemos até perceber um certo isolamento das professoras diante 

dos próprios colegas, principalmente em se tratar de ambiente de escolas 

públicas. Prestar atenção à intuição e convertê-la em atitudes pedagógicas exige 

maior engajamento e compromisso que por uma boa parte dos colegas que 

preferem esconder-se atrás das conhecidas dificuldades para justificar a perda 

de entusiasmo pela questão educacional, não está vista com bom olhos. Não 

podemos esquecer que a própria participação no curso já significa um diferencial 

em termos de preocupação com o melhoramento da própria prática profissional. 

Nesse sentido não podemos esperar nenhum tipo de generalização das 

experiências relatadas. As participantes tinham um interesse próprio já na 

escolha da temática. Uma “mostra” aleatória de professores, passando pelo 

processo, no caso de uma capacitação obrigatória, mesmo com os mesmos 

conteúdos e professores, sem resto de dúvida teria resultados bastante distintos.  

Ao final deste trabalho podemos encontrar várias possibilidades de prosseguir a 

pesquisa sobre o tema. Sentimos que caminhos apontam uma necessidade de 

aprofundamento de vários aspectos que não forma possíveis de ser estudados 

na pesquisa em questão, seja por conta do tempo, seja por terem sido 

descobertos durante sua realização questões que por si só já dariam novos 

trabalhos. Entre eles podemos destacar a relação entre a intuição que 

trabalhamos nesta pesquisa e as definições desse conceito presentes em 

algumas propostas educacionais, como por exemplo na ecopedagogia. Outra 

questão que para nós merece um estudo mais aprofundado  e sobre tal 

encontramos uma das principais dificuldades de pesquisa, refere-se a linguagem 

“apropriada” à intuição. Tudo indica a necessidade de desenvolver uma 

hermenêutica própria para esse fenômeno que aqui pode ser atendida 

parcialmente. Outro tema que nos chamou a atenção refere-se ao 

aprofundamento do estudo dos textos de Bergson, que foi inicialmente uma 
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interesse de pesquisa, mas que devido ao “tempo”, não pode ser aprofundado 

da forma como desejamos. 

 Uma outra questão não abordada na nossa pesquisa mas de relevância 

significativa, é a da inclusão da intuição na própria formação dos alunos. Até que 

ponto é possível e desejável fornecer ajudas pedagógicas para o 

desenvolvimento das capacidades intuitivas dos educandos. Alguns participantes 

abandonaram o curso por ele não Ter intencionado a abordagem dessa questão. 

Podemos considerar resultado da nossa pesquisa que esses anseios dificilmente 

vão ser realizadas enquanto perduram as dificuldades que os próprios 

professores têm em observar e avaliar as suas experiências com esse 

fenômeno. Temos a preocupação que a temática da intuição, que já se tornou 

modismo na formação de executivos de alto escalão, entre enquanto tal nas 

escolas como exigência sem que se pense na devida qualificação dos 

professores. Seria mais uma vez um fazer de conta que leva a formações 

programadas e a conseqüente negação da possibilidade de trabalhar o 

fenômeno intuitivo com crianças. Tudo indica, que chegar a uma educação da 

própria intuição seria frutífero um olhar comparativo sobre as culturas que 

desenvolvem tal preocupação pedagógica durante milênios. Sem estudos mais 

aprofundados e comparativos corremos riscos, em vez de fornecer mais 

elementos para a formação integral do ser humano, aumentam sua 

desintegração a partir de atividades errônea diante de um fenômeno tão sutil 

como no caso da intuição. Nesse sentido, não podemos subestimar o peso da 

cultura técnico-racional que prevalece na nossa sociedade e conseqüentemente 

nas escolas. Uma mudança na questão do aproveitamento de processos 

intuitivos na prática pedagógica não pode ser executada via legislação ou 

medidas meramente administrativas. Para atingir a própria prática, não é 

suficiente alterar o discurso teórico da educação. Necessita-se uma mudança de 

mentalidade do próprio professor não só como profissional mas como ser 
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humano que busca sua própria integralidade. A transformação de uma 

mentalidade modificada na prática pedagógica, nos parece, não é uma questão 

de difícil execução. As iniciativas de alguns grupos, por exemplo, holísticos, 

parecem incluir propostas práticas viáveis. Suspeitamos portanto, que essas não 

vão ter êxito mais contundente sem a necessária mudança de mentalidade do 

professor. 
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AAnneexxoo  11  

ROTEIRO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA 
 
1. Fale um pouco sobre o que significa intuição para você hoje um ano depois 

do curso. 

 

1. Na sua vida cotidiana, você está vivenciando situações de intuição mais 

concientemente? Você poderia descrever as mudanças da sua 

percepção?  

 

2. E no seu trabalho, no cotidiano da sala de aula, você vivenciou mais 

algumas experiências que qualificaria como intuitiva? Como foi?  

 

3. A partir do curso mudou algo em sua compreensão da intuição?  

 

4. Na sua experiência é difícil perceber a intuição quando você está 

envolvida nas situações de sala de aula? Fale sobre isso.  

 

5. Existem momentos em que a intuição parece ser mais freqüente? 

Quando? Descreva-os.  

 

6. Em quais situações você achou ter sido uma intuição, mas não foi? Por 

quê?  

 

7. Na sua experiência, quais os limites para usar a intuição na realização 

das suas atividades como professora?  

 

8. Como geralmente você planeja suas aulas? Que aspectos você leva em 

consideração?  

 

9. Você freqüentemente muda o que foi planejado? Quais os fatores que 

levam você a mudar?  
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10. Quais as situações em que, mesmo a intuição mostrando caminhos, você 

opta por saídas diferentes? Descreva alguma.  

 

11. Existem situações em que você tem dúvida se  teve ou não intuição? 

Como você age nessa situação? 

 

12. Você tem alguma lembrança de uma intuição que acabou  confirmando-

se?  

 

13. Você, de vez em quando, volta a escrever no diário? Se não, por quê? Se 

sim, quais as experiências que você tem anotado? 
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