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A multiplicidade das significações é o índice que faz de uma palavra uma palavra. Em relação 

à palavra onissignificante de que falava Marr, podemos dizer o seguinte: tal palavra não tem 

praticamente significado: é um tema puro. Sua significação é inseparável da situação concreta 

em que se realiza. Sua significação é diferente a cada vez de acordo com a situação. Dessa 

maneira, o tema absorve, dissolve em si a significação, não lhe deixando a possibilidade de 

estabilizar-se e consolidar-se. Mas, à medida que a linguagem se desenvolveu que o seu 

estoque de complexos sonoros aumentou, as significações começaram a estabilizar-se 

segundo as linhas que eram básicas e mais freqüentes na vida da comunidade para a utilização 

temática dessa ou daquela palavra. 

 

Bakhtin, 1977, p.130 
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RESUMO 

 

WATANABE, A. Aprendizagem escolar na Sala de Apoio Pedagógico - SAP: uma 

experiência pedagógica baseada nos pressupostos construtivistas, 2008, 254 p. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008.  

 

Esta investigação teve por objetivos elaborar e experimentar uma proposta de 

intervenção colaborativa junto à professora que atua em Sala de Apoio Pedagógico de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo; analisar, criticamente, seu 

encaminhamento e discutir os resultados das ações pedagógicas, empreendidas e do percurso 

formativo da professora colaboradora. O desenvolvimento desta pesquisa-ação ocorreu ao 

longo de um semestre letivo, recorreu aos pressupostos teóricos da concepção construtivista 

de aprendizagem, e teve como referências a Psicogênese da Língua Escrita, a Sociolingüística 

e a Psicolingüística do ensino da Língua Portuguesa. As ações colaborativas desenvolvidas 

abrangeram o planejamento, organização, acompanhamento e avaliação de rotinas 

alfabetizadoras, e potencializou a reflexão sobre a prática pedagógica, o registro como 

instrumento de investigação e as situações didáticas como organizadoras do ensino de leitura 

e escrita. A análise crítica do percurso permitiu constatar alterações significativas na 

concepção de ensino e aprendizagem da professora-colaboradora, na organização didática, 

metodologia de ensino e nas formas e entendimento das avaliações empregadas. Como 

descobertas relevantes, destacam-se a relação intrínseca entre a ação alfabetizadora e os 

conhecimentos dos pressupostos teóricos da abordagem citada, bem como dos aspectos 

didático-metodológicos com ela convergentes: planejamento, registro dos procedimentos de 

ensino, análise dos resultados das aprendizagens dos alunos e estabelecimento de parcerias e 

reflexões dialéticas entre profissionais 

.   

Palavras-chave: Apoio Pedagógico, Alfabetização, Didática, Ensino, Aprendizagem, 

Registro. 
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ABSTRACT 

 

WATANABE, A. School Learning in the Pedagogical support room: an pedagogical 

experience based on the constructivist presumption.   2008, 254 p. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

 This investigation objectives to experiment and elaborate a proposal of collaborative 

intervention, along with the responsible teacher, for the Pedagogical support room in a 

Municipal school of Ensino Fundamental in São Paulo; to analyze critically, its directions and 

to discuss the results of pedagogical action applied in the training process of the assistant 

teacher. The development of this action-research took place during one academic semester, in 

the light of the theory presumption of the constructivist learning approach, using as references 

the Psychogenesis of the Written language, the Socio-linguistic and the Psycho-linguistic of 

the Portuguese language teaching.  

The collaborative action developed included the planning, the organization, the follow-up and 

assessment of the routines  for alphabetization, increased the reflection over pedagogical 

practice and the registration as an instrument of investigation, as well as the didactical 

proposals to organize the teaching of reading and writing.  

The critical analyses of the path used allow us to realize the significant changes in the 

teaching and learning concept of the assistant-teacher,  in the didactical organization, the 

teaching methodology and the understanding and formats of the assessment used. As relevant 

discoveries we highlight the intrinsic relationship between the literace and the knowledge 

theory of the approach mentioned previously, and also the methodological-didactical 

convergent aspects with the approach such as: planning, register of the procedure of teaching, 

pupils learning results analyses, and establishment of partnership and professional dialectic 

reflection.  

 

Key-words: Pedagogical support, Alphabetization , Didactic, Teaching, Learning  

Registration. 
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1. Introdução 
 
A pedagogia constitui-se, então, como atividade em tensão permanente entre “o que escraviza e o que alforria”, 
atividade geralmente medíocre, sempre frágil, mas na qual às vezes se pode resgatar um pouco de humanidade. 

E é a própria contradição do discurso pedagógico que o torna não apenas tolerável, mas, a nosso ver, 
absolutamente insubstituível: “A não-contradição, como se pode sustentar por uma dedução do discurso de 

princípios universalmente admitidos, é o caráter menos importante do discurso, uma forma vazia que é 
preenchida graças à contradição dos fenômenos, dominando-a, mas não a negando: se o homem nunca mais se 

deparasse com uma contradição, todos os problemas se extinguiriam, mas também qualquer possibilidade de 
ação (que não é senão a luta – a contradição – contra a contradição) e  ao mesmo tempo, se extinguiria 

qualquer possibilidade de o homem tomar consciência de si mesmo e da natureza”, explica ainda Eric Weil1. 
 

Os registros escritos das experiências educacionais reforçaram a convicção e o 

compromisso com a Educação, e me fizeram mais consciente como educadora. 

 Nesta última década vivenciei muitos e diferentes momentos significativos em minha 

vida profissional como professora, coordenadora pedagógica e formadora de professores, na 

rede municipal e particular do ensino. Tudo isso me fez conhecer melhor as diferentes práticas 

sociais dos conteúdos escolares, os diferentes enfoques dos projetos pedagógicos, os 

entendimentos sobre a construção de conhecimentos e os processos desenvolvidos nas 

formações de professores.  

A motivação inicial para a realização desta pesquisa surgiu em 1999, quando iniciei 

exercício na rede pública da cidade de São Paulo, numa escola situada na zona periférica. 

Nesta escola, fui à última professora a escolher2 a turma e “sobraram” os alunos que não 

conseguiram se alfabetizar e já estavam no 3º ano do ciclo I do ensino fundamental. Trabalhei 

dois anos nesta escola com salas de projetos de alfabetização. Vivenciei e percebi a realidade 

da escola pública: grupo de quarenta alunos na sala de aula, a maioria carentes, professores 

itinerantes,  uma equipe técnica fragilizada com este contexto, elementos que dificultavam no 

processo de construção da identidade da escola. 

A dificuldade para realização de um planejamento e o emprego de uma metodologia 

de ensino que mobilizassem o desejo de aprender dessas crianças que as levassem à efetiva 

alfabetização fez-me uma pesquisadora, aprofundei os meus estudos em cursos de 
                                                 
1 Logique de la philosophie, Paris: Vrin, 1967, p. 46. In: MEIRIEU, P. A pedagogia entre o dizer e o fazer: a 
coragem de começar. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
2 A atribuição de aulas de professores titulares na Rede Municipal de Educação de São Paulo é realizada com 
critérios definidos por legislação específica que orienta a equipe técnica escolar a calcular o número de pontos 
que cada professor conseguiu de acordo com cada ítem avaliado naquele ano letivo, resultando numa soma de 
pontos, gerando uma escala de pontuação entre os professsores, sendo o guia norteador para a atribuição de aulas 
e salas, iniciando pelo professor que obtiver o maior número de pontos. 
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especialização para que me oferecessem recursos que contribuíssem com a minha prática 

pedagógica. 

 Concomitantemente, exercia o cargo de coordenadora pedagógica numa escola da 

rede particular de ensino e também vivia, aqui, as angústias e as expectativas dos professores 

que desejavam obter sucesso nas aprendizagens de seus alunos.  Na escola pública desejava 

que meus alunos fossem alfabetizados, o primeiro objetivo de qualquer ensino. Já na escola 

particular, embora houvesse sucesso, os alunos eram alfabetizados, mas pretendia-se muito 

mais. Portanto, na escola pública vivia a angústia, a impotência de ensinar sem os resultados 

desejados, na escola particular, enquanto coordenadora, vivia a angústia dos professores que 

queriam que o processo de ensino lograsse resultados mais abrangentes. Dupla ansiedade. 

Seguindo os modelos pedagógicos em prática, na época (1999), planejava projetos 

vinculados aos saberes locais da comunidade, atividades corporais (percursos, jogos com 

bola, bambolê, bexiga, dinâmicas de grupo, relaxamento, brincadeiras, brinquedos, sucatas, 

atividades artísticas, desafios e resolução de problemas, etc.) para os alunos e observava que, 

principalmente, os que apresentavam muita dificuldade para aprender a ler, a escrever e a 

fazer cálculos matemáticos, eram os que apresentavam resistência nas situações de 

aprendizagem, embora demonstrassem maior disponibilidade na aquisição de novos 

conhecimentos. Participavam das situações de aprendizagem mais sistematizadas, 

principalmente as de leitura, escrita e situações-problema, onde revelavam as maiores 

dificuldades. É interessante, essas crianças eram muito “vivas”, tinham diferentes habilidades 

desenvolvidas, contudo, em relação aos conteúdos escolares, fracassavam. 

Resolvi trabalhar com uma proposta diferenciada, aliada à diversidade cultural da 

comunidade. Analisei, observei, construi significados, ressignifiquei as representações dos 

alunos. Neste processo isto ampliou o meu olhar sobre os atores do processo de ensino e 

aprendizagem.  

A partir da contextualização das propostas de ensino, considerando a realidade local, 

os fatos sociais e históricos da comunidade, os alunos revelaram interesse em,  aprender os 

saberes culturais considerados pela equipe escolar, tornando a interação entre os atores 

significativa. 

Entende-se que as idéias de Pozo (2000), Nicolau (1993) e Macedo (2005) iluminaram 

minhas hipóteses sobre o ato de aprender e de ensinar, expostas na práxis pedagógica. 

Pozo (2000) destacou o papel da atividade construtiva do aluno na aprendizagem de 

determinados conteúdos específicos e destacou a influência educativa do professor como um 

dos fatores determinantes para que a atividade construtiva dos alunos se oriente para uma ou 
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outra direção. O desenvolvimento dos seres humanos não ocorre no vazio, mas sim, tem lugar 

sempre e necessariamente dentro de um contexto social e cultural determinado. O crescimento 

pessoal deve ser entendido como o processo através do qual os seres humanos tornam seus os 

conhecimentos e formas culturais do grupo social ao qual pertencem, bem como, os saberes 

de outros grupos sociais. 

Na prática em sala de aula, quando se considera o contexto educacional, social, 

político e cultural, percebem-se a importância da apropriação de determinados conteúdos, 

contudo não se deve dar um peso excessivo aos conteúdos escolares, como era concedido na 

concepção empírica e transmissiva do ensino e aprendizagem, mas não se deve negar, 

entretanto, o ensino de conteúdos específicos, desde que haja um planejamento reflexivo e 

crítico sobre quais conteúdos que devem ser ensinados, como e quando, considerando o 

processo de aprendizagem para que se produza um desenvolvimento e uma socialização 

adequada dentro da sociedade a qual pertence, conforme assinala Pozo (2000), sobre os 

conteúdos enquanto, conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e 

apropriação pelos alunos é considerada essencial para o seu desenvolvimento e socialização. 

Consideraram-se, nesta pesquisa, os altos índices de insucesso no ensino e na 

aprendizagem dos alunos das escolas públicas, que estão freqüentando as Salas de Apoio 

Pedagógico3, e não conseguem alcançar a hipótese alfabética de escrita e os que possuem 

pouco domínio, tanto na leitura como na escrita.  

O processo de assimilação e apropriação da linguagem escrita é aqui concebido a 

partir da construção teórica da concepção construtivista de aprendizagem, na psicogênese da 

língua escrita e nas concepções sociolingüísticas e psicolingüísticas do ensino da língua 

portuguesa.  

A partir dessas considerações, Nicolau (1993) nos auxiliou na compreensão sobre o 

sujeito ativo de Piaget, para quem o desenvolvimento psicológico não é dado à criança, 

naturalmente, ao nascer. É ela que irá construí-lo, ativamente, ao longo da sua vida, 

considerando o crescimento orgânico (da maturidade neurológica e fisiológica), as 

experiências que vivencia quando interage com o ambiente físico e social e as atividades 

internas, por meio de um processo de reequilibração4 e organização5.  

                                                 
3 Na rede municipal de educação da cidade de São Paulo recebe a denominação de Sala de Apoio Pedagógico o 
espaço que recebe os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita. 
4 Reequilibração - a) conceber o equilíbrio como caracterizado por uma entropia máxima; b) ou concebê-lo como 
devido à intervenção da coordenação que de fora introduzem uma ordem diminuindo a entropia; C) ou ainda 
concebê-lo como devido a uma seqüência de ‘estratégias’, cada uma das quais seria orientada pelos resultados da 
precedente, até o momento em que as ações, tornadas reversíveis pela própria coordenação destas estratégias 
precedentes, libertar-se-iam do processo histórico anterior para alcançar o equilíbrio. (Piaget com C. W. Beth e 
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Atualmente atuo como formadora de professores, numa Diretoria Regional Educação, 

regendo grupos de formação de professores que têm como função colaborar com o processo 

formativo dos professores para que organizem ações, que superem os problemas e 

dificuldades na alfabetização das crianças que vão avançando pelo processo de escolarização, 

sem, no entanto, avançarem com a construção das capacidades mínimas  que  lhes permitem 

aprender a ler e a escrever.  

Vale destacar que esse é o principal projeto da atual gestão da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo que, iniciada em 2005, elegeu como meta alfabetizar 85% 

dos alunos do 1º ano e 100% dos alunos no 2º ano do ciclo I do ensino fundamental I.  

A Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

elaborou o Programa “Ler e Escrever – prioridade na Escola Municipal” que de acordo com o 

Comunicado nº 1202, de 17 de novembro de 2005 teve como propósito desenvolver projetos 

que visem reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela 

alfabetização precária dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino - 

Portaria nº 6328/2005, revogada pela Portaria nº 5403/2007 (anexo A).  

Para garantir o alcance da meta de alfabetização proposta, foram desencadeadas 

diversas ações de formação às equipes técnicas – diretor escolar, supervisor escolar, 

coordenadores pedagógicos e professores, além da elaboração de materiais didáticos para os 

alunos e professores, com orientações sobre os procedimentos necessários para o ensino da 

leitura e da escrita. 

Em 2007, concomitante à formação, já iniciada em 2005, teve início uma formação na 

área de matemática para o ciclo I, tendo em vista a formação dos professores e coordenadores 

pedagógicos para desenvolver conhecimentos básicos, com materiais produzidos pela 

Secretaria Municipal de Educação e orientações didáticas para os coordenadores pedagógicos 

e professores sobre o ensino desta área. 

A Secretaria Municipal de Educação constituiu um setor de Avaliação com o objetivo 

de construir instrumentos avaliativos do ensino, nas áreas de Português e Matemática para 

2007 e História, Geografia e Ciências para 20086, tendo como referência os documentos 

                                                                                                                                                         
W. Mays: Epistemologie Génétique ET recherche psychologique – Etudes d’épistemologie génétique. Paris: 
Press Universitaire de France, 1957). 
5 Organização - Piaget (1977) observa que organização “é o aspecto interno do funcionamento dos esquema a 
que a assimilação tende a reduzir o ambiente externo”. O conceito de organização aplica-se não só ao intelecto 
como um todo, mas também ao funcionamento de suas partes, isto é, aos esquemas. Esquemas são todos 
organizados e quando se combinam entre si por assimilação recíproca o resultado é um novo todo organizado ou 
totalidade (RICHMOND, 1981, P. 115). 
6 A avaliação nas áreas do conhecimento de História, Geografia e Ciências para 2008, foram alteradas por 
decisão da equipe de avaliação da SME, substituídas pelas áreas de Português e Matemática em 2008. 
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oficiais da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, expressos na Lei nº. 14.063, de 

14/10/2005 (anexo B), regulamentada pelo decreto 47.683, de 14 de setembro de 2006 (anexo 

C), criou o Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo com os objetivos de: 

• Desenvolver um sistema de avaliação do desempenho escolar dos alunos do ensino 

fundamental e médio da Rede Municipal de Ensino de São Paulo que subsidie a Secretaria 

Municipal de Educação nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional do 

Município; 

• Verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, visando 

oferecer às equipes técnico-pedagógicas das Coordenadorias de Educação e às Unidades 

Educacionais informações que subsidiem a política de formação continuada. 

 Esta avaliação municipal denominada “Prova São Paulo” utilizou procedimentos 

metodológicos formais e científicos para coletar e sistematizar dados e produzir informações 

sobre o desempenho dos alunos ao término do 2º e 4º anos do Ciclo I e 2º e 4º anos do Ciclo II 

do ensino fundamental, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, Historia, Geografia e 

Ciências Naturais, alternando ano a ano a periodicidade desses componentes7. 

  A partir do contexto desta Rede Municipal de Ensino, as experiências acumuladas 

em dezessete anos de magistério e as disciplinas cursadas no curso de pós-graduação da 

Universidade São Paulo, aprofundei meus conhecimentos teóricos sobre as concepções de 

alfabetização.  

 Em artigo dirigido aos professores alfabetizadores, intitulado Didática da leitura e da 

escrita: questões teóricas, Weisz (2006) fez considerações importantes para  fundamentar e 

diferenciar a polêmica criada pela mídia, sobre o fracasso na alfabetização das crianças 

brasileiras, em função da concepção construtivista de ensino e aprendizagem e, o método 

fônico. Considera o uso da cartilha, ainda nos dias atuais pelos professores alfabetizadores, 

que está fundamentado nas teorias empiristas e traz as idéias que para ler apenas é preciso 

transformar grafemas em fonemas e para escrever, o seu inverso. Mostra que a redução do 

processo de alfabetização a simples correspondências grafofônicas reduz o aprendizado da 

linguagem escrita apenas ao código. Explica que o ensino da linguagem escrita não pode ser 

somente a transcrição da fala, já que não é possível oralizar um texto sem a sua compreensão, 

e que esta metodologia é uma das causas do analfabetismo funcional. Explica a importância 

de utilizar uma metodologia na alfabetização que considere as práticas sociais da linguagem 

                                                 
7 No ano de 2008, foram alteradas as áreas de História, Geografia e Ciências para as ares de Português e 
Matemática. 
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escrita. Enfoca a idéia de colocar os alunos não alfabetizados em situações de leitura para que 

possam expressar as suas hipóteses sobre o que pode estar escrito nos textos apresentados, 

organizados em atividades de leitura pelo professor que, também, deve considerar o leitor, o 

texto e o contexto, possibilitando que o aluno mobilize as suas estratégias de leitura. 

Apresenta um quadro comparativo, do IBGE/INEP, sobre a taxa de reprovação ao final da 1ª 

série do ensino fundamental: 

 

1956 ...... 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

56,6% ...... 51% 52% 49% 48% 48% 48% 49% 46% 46% 41% 

   Quadro 2 - Taxa de reprovação ao final da 1ª série - EF - IBGE/INEP 
 
 Nas escolas visitadas, na região central desta cidade, em função da atividade que tenho 

desempenhado, observei uma prática pedagógica que evidencia, em muitas unidades 

escolares, uma visão empírica, já que a organização das salas de alfabetização observadas, 

apresentam quadros de famílias silábicas, textos expostos para a realização de cópias, 

utilização de jornal somente para recortes e práticas de linguagem oral ou escrita 

desvinculadas de uma prática social. 

O atual estágio de domínio da linguagem escrita dos alunos que freqüentam as escolas 

municipais pode também ser compreendido como reflexos dessas posturas pedagógicas. É 

importante, por isso a realização de investigação sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas, 

visando melhor compreender esse processo e levantar alternativas de trabalho com esses 

alunos, numa perspectiva que considere a língua em seu uso. 

A sondagem8 dos alunos, que freqüentaram as Salas de Apoio Pedagógico sobre o 

domínio da linguagem escrita, realizada por uma Diretoria Regional de Educação do 

Município de São Paulo com uma amostra de 21 escolas revelou que um grande número dos 

alunos atendidos, matriculados no ciclo I, não apresentava a base alfabética, diferentemente 

dos alunos do ciclo II que, em sua grande maioria, eram recém-alfabéticos e/ou com pouco 

domínio na leitura e escrita, conforme gráficos: 

                                                 
8 A sondagem é um dos recursos de que o professor dispõe para conhecer as hipóteses que os alunos ainda não-
alfabetizados possuem sobre a escrita alfabética e o sistema de escrita de forma geral (SME/DOT, 2007). 
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                  Quadro 2 – Sondagem 21 SAP - EF I - 1º semestre 2007 

 

Sondagem de 21 Salas de Apoio Pedagógico EF II 
- 1º semestre 2007
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                Quadro 3  - Sondagem 21 SAP - EF II - 1º semestre 2007 

 

Diante da demanda apresentada pelas sondagens no ciclo I, percebeu-se a necessidade 

de desenvolver conteúdos específicos de Língua Portuguesa, tendo como foco a análise e 

reflexão do sistema alfabético e, em relação à demanda do ciclo II, desenvolver conteúdos de 

leitura e escrita, tendo como objetivo o desenvolvimento das competências leitoras e 

escritoras.  

 As práticas pedagógicas nas salas de alfabetização demandaram uma rotina organizada 

em função dos saberes de seus alunos, com os objetivos de aprendizagem definidos nas 

situações didáticas planejadas e um registro, ou seja, uma avaliação processual e prospectiva 



 xxii

que sinalizasse os avanços nas aprendizagens de cada um dos alunos, além de oferecer 

informações valiosíssimas para o desenvolvimento da prática pedagógica.   

 A tentativa de romper com a prática habitual de um ensino centrado na memorização e 

transmissão de conhecimentos justificaram-se na medida em que as formas e conhecimentos 

culturais ficaram excluídos nesta concepção, mas que, no entanto, são de extrema 

importância. 

 A construção de conhecimento na escola necessita de mediação9, onde o professor 

desempenha papel fundamental planejando situações didáticas apropriadas para os conteúdos 

específicos, respeitando os processos psicológicos e as operações mentais, envolvidas no 

processo de construção pelos alunos dos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

O compromisso do professor com o ensino e a aprendizagem de seus alunos, um 

planejamento com rotinas coerentes com o contexto de alfabetização, uma organização grupal 

que considere a heterogeneidade do grupo, promovendo agrupamentos produtivos com uma 

intencionalidade didática de acordo com os objetivos planejados,  compreendendo e agindo 

sobre a complexidade da sala de aula de forma intencional, favorecem o avanço nas 

aprendizagens dos alunos.  

Sabe-se que os fatores sociais e econômicos podem dificultar o avanço das 

aprendizagens dos alunos, contudo esta proposição considera que esses mesmos fatores não 

são impeditivos no processo de desenvolvimento de habilidades e competências de leitura e 

escrita dos alunos. 

Algumas hipóteses sobre o caminho percorrido pelos alunos que fracassaram em suas 

aprendizagens, após três a seis anos de escolarização no ciclo I e que alcançaram o nível de 

alfabetizado10, após participarem de um projeto11 voltado para alfabetização no último ano do 

ciclo I do ensino fundamental, remetem a algumas questões significativas e relacionadas aos 

itens abordados anteriormente. 

                                                 
9 Mediação – categoria metodológica utilizada no método materialista dialético, especialmente por Vigotski, 
onde seu uso permite romper com as dicotomias interno-externo, objetivo-subjetivo, significado-sentido, além de 
possibilitar uma análise das determinações inseridas num processo dialético, portanto, não causal, linear e 
imediato, mas no qual as determinações são entendidas como elementos constitutivos do sujeito, como 
mediações. Entende-se que o homem enquanto ser social e singular, síntese de múltiplas determinações, nas 
relações com o social (universal), constituem sua singularidade através das mediações sociais (particularidades/ 
circunstâncias específicas ). (AGUIAR, W.M.J. e OZELLA, S., 2006) 
10 Entende-se a concepção de alfabetização como aprendizagem do sistema de escrita e da linguagem escrita em 
seus diversos usos sociais, porque se considera  imprescindível a aprendizagem simultânea dessas duas 
dimensões.  
11 O projeto citado refere-se ao projeto Intensivo do Ciclo I que foi iniciado em 2005, como ação de 
alfabetização para os alunos retidos no 4º ano do ciclo I e não alfabetizados. 
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Nas situações destacadas dos projetos de alfabetização12 foram desenvolvidas 

atividades dentro de um contexto lúdico, tais como: projeto de cantigas, jogos, contos de 

assombração, receitas juninas, animais do pantanal, entre outros. Mediante essas experiências, 

foi possível inferir que a presença do lúdico nos processos de aprendizagem ou 

desenvolvimento favoreceu a observação da dimensão lúdica nas atividades escolares, e 

apoiados em Macedo (1994) apresentaram as seguintes qualidades: 

1. vivência e de prazer funcional; 

2. espaço desafiador, de criação de possibilidades; 

3. com dimensão simbólica e 

4. que possibilita a construção de relações. 

Assim, tomou-se como ponto de partida a experiência vivida tencionando 

compreender esse processo e encontrar as respostas àquelas questões por meio de uma 

investigação da prática pedagógica na qual foram elaboradas e desenvolvidas “atividades 

construtivas” que conceberam o aluno enquanto sujeito epistêmico e consideraram, 

principalmente, o caminho e os procedimentos por ele percorridos na construção de seu 

conhecimento.   

Com a adoção desses princípios, configurou-se como objeto de estudo da presente 

pesquisa, o desenvolvimento e análise dos resultados de uma intervenção colaborativa 

junto ao professor da Sala de Apoio Pedagógico de uma escola pública municipal de 

ensino fundamental.  

 O Projeto Pedagógico (2007) da escola municipal de ensino fundamental, que acolheu 

este estudo expressou no seu processo educacional, um dos possíveis caminhos de 

transformação social e, sabendo que esta não pode caminhar dissociada da realidade, buscou 

formas de inter-relacionar a história de vida do educando, a vida coletiva do bairro e o 

momento sócio político do país aos conteúdos trabalhados, criando assim, uma parceria para 

fortalecer o cidadão e a escola para um crescimento gradativo e dignificante.  

 Para realizar esta investigação adotou-se a metodologia da pesquisa-ação com a 

intenção de buscar, em conjunto com a professora regente da Sala de Apoio Pedagógico, uma 

atividade reflexiva para reformular e reconsiderar-lhe sua prática pedagógica e o próprio 

conceito de conteúdo: ensinar e aprender conteúdos específicos e o papel que estes 

desempenham nas aprendizagens escolares e nos processos de desenvolvimento e de 

socialização dos seres humanos.  

                                                 
12 Projeto de alfabetização para as salas dos primeiros anos do ensino fundamental I, iniciado em 2005, como 
uma das ações de alfabetização do Programa Ler e Escrever. 
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 Em consonância com a perspectiva pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 

esta investigação defende uma interpretação construtivista do ensino e da aprendizagem, 

sustentando o papel decisivo que os conteúdos desempenham na vida escolar e a influência 

educativa do professor na aprendizagem dos alunos. Convém ressaltar o desejo de alcançar a 

reflexão e a crítica necessárias do professor nas tomadas de decisões acerca da práxis 

pedagógica, evitando-se um retorno às proposições tradicionais do ensino, centradas na 

transmissão, no acúmulo de conhecimentos e o professor como o centro do saber. 
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2. Revisão de literatura 
 
2. 1.  A construção de conhecimentos 

 

 A teoria geral dos processos de aquisição de conhecimento de Piaget é um marco 

teórico, que nos permite compreender o processo de aquisição de conhecimento. 

 O objeto de conhecimento que, também, será observado é a escrita, e o sujeito da 

aprendizagem, como sujeito cognoscente. A visão construtivista sobre a inteligência, 

destacada por Macedo (2002, p. 118) enriquece a questão da inteligência, na construção de 

conhecimento: 

 

Na visão construtivista, a inteligência é que possibilita de modo estrutural e 

funcional nossas relações com objetos, tarefas, pessoas, espaço e tempo de modo 

interdependente e reversível (...) Interdependência é uma forma de relação em que 

os elementos interagem em um contexto sistêmico, sendo partes e todo ao mesmo 

tempo. (...) inteligência é um todo composto de um conjunto de estruturas ou 

esquemas que possibilitam nossos modos de compreensão ou realização conforme as 

características determinadas por seu nível ou estádio. Quanto ao todo, o trabalho da 

inteligência é manter sua organização em constante mudança no contexto de suas 

transformações. Quanto às partes, considerando a natureza complementar das 

relações, o trabalho da inteligência é assimilar, ou seja, compreender ou interpretar o 

que passa a fazer parte do sujeito e ao mesmo tempo acomodar as suas estruturas ou 

esquemas às características das coisas assimiladas.  

 

 A construção de conhecimentos é, portanto, permeada pelos indivíduos, pela 

sociedade e a própria construção da teoria epistemológica. O construtivismo é utilizado em 

oposição ao empirismo e ao apriorismo, e a utilização do conceito de conhecimento é produto 

de processos construtivos cuja natureza deve ser objeto de investigação empírica (GARCIA, 

2002). 

 Na teoria psicogenética piagetiana, a lógica é considerada como resultado do processo 

cognitivo e que nos leva “aos instrumentos formadores de conhecimento”. Garcia (2002) 

define, de acordo com Piaget, o termo em francês formateur, uma acepção que o dicionário 

Robert13 classifica como “incomum”, definindo como “aquele que dá uma forma, que impõe 

uma ordem”, o que também expressa à teoria piagetiana, acrescendo que nas interações do 

sujeito cognoscente com o “mundo exterior”, requer uma atividade construtiva de formas 

                                                 
13 Lê Robert: Dictionnaire Historique de la Langue Française (1992). 
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organizativas, que intervêm desde o início na interpretação dos dados, conforme citação de 

Garcia (2002, p. 118): 

 

Daí, ao menos em uma visão construtivista, a inteligência ser aquilo que ajuda a 

nos mantermos estruturados como todo em um contexto interativo e funcional em 

que somos partes indissociáveis de um sistema complexo, composto de outras 

partes e outros todos com os quais mantemos uma relação dialética e 

interdependente.  

    

 Assim, os mecanismos de aquisição do conhecimento devem ser comuns a todas as 

etapas de desenvolvimento, não apenas da infância, até a personalidade adulta, mas também, 

até os níveis mais altos de conhecimento científico. Garcia (2002, p. 40) nomeia este 

fenômeno de “[...] generalidade dos mecanismos construtivos, a qual faz parte do princípio de 

continuidade funcional[...]”(grifo do autor). 

 O conhecimento que surge no processo de interação do aluno com o objeto de 

conhecimento mediado pelo professor supõe o que Garcia (2002, p.49) descreveu em sua tese 

II que: 

 

a. o sujeito deve coordenar suas próprias ações, para poder interatuar e estabelecer 

coordenações com os objetos; 

b. o sujeito constrói as formas de organização dos objetos de conhecimento; 

c. essas formas de organização intervêm nos mecanismos inferenciais inerentes a 

toda interpretação da realidade; 

d. tais formas, incipientes nos níveis elementares, chegarão a constituir, durante o 

desenvolvimento, as estruturas lógicas que culminam na lógica formal e nas 

estruturas matemáticas. 

 

 Garcia (2002, p. 49) afirma que o desenvolvimento do conhecimento “não acontece de 

maneira uniforme, por simples expansão, nem por acúmulo de elementos. Não é o 

desenvolvimento de algo que estava pré-formado, nem provém da agregação e elaboração de 

elementos vindos da experiência. O desenvolvimento se dá por reorganizações sucessivas. 

Isso significa que a elaboração dos instrumentos cognitivos do sujeito acontece por etapas”. 

 A construção de saberes dentro do espaço escolar é a meta comum de toda 

comunidade educativa, percebendo as diferentes finalidades a que se propõe. Nesse sentido, 

entende-se que a análise das práticas escolares apontam para o desenvolvimento do 

conhecimento, a partir das situações didáticas propostas, apesar de termos constatado na nossa 
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experiência como professora que a aprendizagem ocorre de formas diferenciadas, os alunos, 

freqüentemente, são ensinados de forma linear, como se todos iniciassem o ano com os 

mesmos saberes/conhecimentos. Com essa visão, percebeu-se a importância de criação de 

estratégias de ensino que auxiliem os alunos na construção de conhecimentos através de 

proposição de conteúdos e atividades, considerando o currículo em vigor no ensino municipal 

e, dessa forma, os alunos ter condições mais plenas para avançarem às etapas subseqüentes. 

 A aprendizagem na concepção construtivista considera que, em condições idênticas, os 

fatores introduzidos pela experiência não produzem os mesmos efeitos conforme o nível do 

sujeito, que de acordo com Piaget (1977, p. 11), “[...]devem apresentar determinadas co-

relações com as propostas didáticas oferecidas aos alunos, considerando o que cada um já 

sabe sobre o conteúdo abordado e as suas necessidades de aprendizagem[...]”. 

 Piaget (1977) define que os modos de construção do conhecimento podem ser 

explicados a partir das leis do próprio desenvolvimento numa perspectiva com três traços 

dominantes: 

a. a dimensão biológica; 

b. a interação dos fatores sujeito-meio; 

c. o construtivismo psicogenético. 

Assim sendo, é necessário dar visibilidade às interações sujeito-meio, ou seja, como o 

aluno interage com o objeto de conhecimento que lhe é proposto para aprender. 

O princípio de continuidade funcional, citado anteriormente (Garcia, 2002, p. 42), 

propõe que o conhecimento deva ser estudado como um processo cujo desenvolvimento 

somente é definível num contexto histórico-social, ou seja, há a necessidade de ampliar a 

epistemologia para além dos estados de conhecimento, encaminhando também para a análise 

do contexto os quais os conhecimentos se constroem, paulatinamente. 

 A noção de esquema ocupa uma posição de destaque na teoria piagetiana sobre o 

desenvolvimento cognitivo, principalmente no primeiro ano de vida, contudo o conceito de 

esquema usado por Piaget é aplicado em todos os estágios e foi mais elaborado em relação ao 

período sensório-motor. 

 É interessante a noção de esquema definida por Flavell (1975), para quem, esquema é 

um conteúdo comportamental explícito e organizado com conotações estruturais importantes 

e que não são inerentes ao conteúdo em si. Os esquemas possuem características comuns, 

como a seqüência de comportamento ou como um todo organizado. Para ser um esquema é 

necessário que uma seqüência de ações tenha certa coesão e que mantenham uma identidade 

própria, passível de repetição. Quanto a isto, Piaget (1952, p. 244) afirma: 
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Quanto à “totalidade”, já enfatizamos que todo esquema de assimilação constitui 

uma verdadeira totalidade, isto é, um conjunto de elementos sensório-motores, 

mutuamente dependentes ou incapazes de funcionar isoladamente. Pelo fato de que 

os esquemas apresentam este tipo de estrutura, a assimilação mental é possível, e 

qualquer objeto pode sempre ser incorporado a um dado esquema ou alimentá-lo.  

 

 As três características funcionais e evolutivas básicas de todos os esquemas 

assimilativos são a repetição, a generalização e a diferenciação-reconhecimento, os quais, 

segundo o autor, elementos parte do fluxo do funcionamento intelectual. 

 O desenvolvimento cognitivo se dá pela reelaboração dos esquemas, onde a repetição 

os estabiliza e fornece condições para mudanças. Flavell (1952, p. 56) entende que a 

possibilidade de generalização os amplia para o campo da aplicação e, a diferenciação, 

conseqüentemente, possibilita dividir os esquemas inicialmente globais em outros esquemas 

da situação real, de forma mais precisa e discriminativa. Os esquemas também têm como 

característica formar relações, cada vez mais, complexas e interligadas com outros esquemas. 

A relação de dois esquemas previamente separados chama-se assimilação recíproca, onde um 

esquema assimila o outro  

 A noção de assimilação implica sempre um processo de integração dos objetos novos 

às estruturas preliminares e a elaboração de estruturas novas pelo sujeito agindo em interação 

com o meio. (PIAGET, 1977). 

 O professor que se utiliza da avaliação para identificar o processo pelo qual o aluno 

organiza seu conhecimento, poderá reorganizar suas atividades didáticas para que ele tenha 

maiores possibilidades de avançar em seu processo cognitivo. 

 O processo de assimilação, no período dito pré-operatório14 chama a atenção pelo seu 

caráter deformante, pois os esquemas cognitivos ainda estão parcialmente coordenados e 

executam julgamentos contraditórios. Na passagem de um estágio de conhecimento ao 

seguinte, registram-se mecanismos indutores responsáveis pelas alterações nas competências 

cognitivas, e também se verifica um conjunto de estímulos durante o desenvolvimento 

                                                 
14 Ao nível das representações intuitivas do período pré-operatório, estruturas mais elaboradas são notadas. As 
condutas de ordenar, classificar e fazer correspondências entre objetos já são observadas, embora com limitações 
essenciais: não há reversibilidade nem conservações quantitativas. Um aspecto novo nesta etapa é a função 
semiótica ou simbólica que permite à criança a evocação representativa de um objeto ou acontecimento ausente, 
bem como a antecipação (mental) de ações ou seqüências de ações. Outro progresso é a crescente articulação 
intuitiva (muito presa à realidade) das percepções. Um obstáculo a vencer é o “egocentrismo”: a “centração” das 
ações e pensamentos sobre si mesmo (CASTRO, 1983, p. 18). 
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cognitivo, que enriquece os esquemas de assimilação do sujeito, a qual a competência 

depende, nos diversos níveis de desenvolvimento.  

 Podemos observar o biologicismo de Piaget (1977, p. 17) ao considerar a interação 

contínua entre o organismo e o meio e a construção gradativa dos esquemas devida a esta 

interação sem que jamais as estruturas sejam concebidas como predeterminadas (salvo, 

naturalmente, os mecanismos reflexos). 

 Nesta interação, o meio é considerado o contexto sócio-histórico atual, por intermédio 

do qual o aluno estabelece as relações e interações possíveis no processo do seu 

desenvolvimento. 

 Para perceber o mecanismo desse desenvolvimento, cujo agrupamento operatório 

constitui a forma do equilíbrio final, Piaget (1956, p. 162) distinguiu (simplificando, 

esquematizando) quatro períodos principais, que se caracterizam pela constituição da 

inteligência senso-motora. 

 Com o aparecimento da linguagem, ou mais precisamente da função simbólica que 

tornou possível sua aquisição (um e meio a dois anos), inicia-se um período que vai até mais 

ou menos quatro anos, no qual se desenvolve um pensamento simbólico ou preconceitual. 

 De quatro a sete ou oito anos, aproximadamente, constitui-se, em continuidade íntima 

com o período precedente, um pensamento intuitivo, cujas articulações progressivas 

conduzem ao limiar da operação. 

 De sete a oito e de onze a doze anos, as crianças organizam as suas “operações 

concretas”, isto é, os agrupamentos operatórios do pensamento, incidindo sobre objetos 

manipuláveis ou suscetíveis de intuição. 

 Os alunos, participantes deste estudo, encontravam-se nesta faixa etária, e a 

caracterização da constituição deste período nos auxiliou a planejar intervenções que 

decorreram dos seus saberes e elaboração de desafios do tipo: “solução de problemas’ para 

que conseguissem superar obstáculos difíceis, mas possíveis, para que pudesse avançar em 

seu pensamento e conceituação a respeito do objeto de conhecimento, no caso, a linguagem 

escrita. 

 É interessante aclarar a especificidade da nossa análise ao domínio da linguagem 

escrita, pois tem sido bem comum na escola a expansão da subestimação das capacidades 

cognitivas do aluno, como por exemplo, quando ele não possui o domínio de um conteúdo 

específico, por vezes, o julgamento do “não-saber” pelo professor,  generaliza-se para outros 

campos do conhecimento, o mesmo ocorre pela possibilidade de “expressão do saber”. 
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 Entre onze e doze anos e durante toda a adolescência, elabora-se, enfim, o pensamento 

formal, cujo agrupamento caracteriza a inteligência reflexiva completa. (PIAGET, 1956). 

 A estrutura intelectual demanda uma organização mental para a qual, a ação do sujeito 

envolve várias ações cognitivas, conceitos e significados. Estas ações expressam, portanto, a 

ação inteligente que sempre tem relação com um sistema ou totalidade de ações do qual faz 

parte.  

 Como afirma Flavell (1975), o desenvolvimento ontogenético das estruturas pode ser 

considerado como um processo de aproximações sucessivas a uma espécie de equilíbrio ideal, 

um estado final jamais alcançado completamente. O próprio desenvolvimento constitui-se 

numa totalidade idealizada que subordina os meios. Por esse motivo, os alunos alcançam os 

conhecimentos que lhe são imprescindíveis e, não aqueles determinados pela escola de forma 

arbitrária. 

 Considera-se que o funcionamento intelectual se caracteriza pelos processos 

invariantes de assimilação e acomodação e, quando em equilíbrio, constituem-se numa 

adaptação intelectual15. Flavell (1975) resume os mecanismos de assimilação e acomodação, 

aludindo às características funcionais que garantem a possibilidade de mudança cognitiva, 

embora seja sempre limitada. A cada adaptação do organismo, necessariamente, prepara-se o 

caminho para uma sucessão. As estruturas não são sempre mutáveis, e nem tudo é de fato 

assimilado pelo organismo. O sujeito pode incorporar apenas aqueles componentes da 

realidade que sua estrutura, em desenvolvimento, pode assimilar sem modificações drásticas. 

 Em relação à Epistemologia Genética, Piaget (1961, p. 324) destaca que esta não é 

idêntica à Psicologia da Criança, pois estuda a criança por si mesma; a Psicologia genética 

busca, com o estudo da criança, a solução de problemas gerais (mecanismos de inteligência, 

percepção etc.), pois só se pode chegar à explicação causal desses mecanismos analisando sua 

formação: 

 

“...obligation formelle de transcender sans cesse lês systèmes déjà construits pour 

em assurer la non-contradiction converge avec la tendance génétique à dépasser sans 

cesse les constructions déjà  achevées pour em combler lês lacunes, ce qui s’exprime 

psychologiquement par la tendance à l’equilibration. S’il en est ainsi, le 

constructivisme semble justifié du double point de vue formel et génétique et ne 

diffère em fait du platonisme que par le refus de parler de l’univers des possibles 

                                                 
15 A organização, a assimilação e a acomodação são  invariantes e o funcionamento cognitivo pressupõem essas 
características. Contudo, as relações entre a assimilação e a acomodação são inteiramente variáveis em qualquer 
período de desenvolvimento. Piaget atribui a adaptação aos intercâmbios entre o organismo e o ambiente nos 
quais a assimilação e a acomodação estão em equilíbrio, não havendo predomínio de nenhuma delas. 
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comme s’il était déjà achevé ou – existant. Mais le constructivisme retient du 

platonisme le sentiment que cet univers est accessible, et cela par le procédé 

commun à toutes les écoles, qui est celui de la construction effective, le terme de 

construction étant pris au sens le plus large, y compris la reconstruction 

axiomatique.  

  

 Portanto,  a epistemologia genética tem por objetivo investigar a formação de 

conhecimentos, tais como, as relações cognitivas entre o sujeito e os objetos; a epistemologia 

genética, fruto da pesquisa interdisciplinar, onde a psicologia genética representa um papel 

necessário, mas de modo algum suficiente. 

 É necessário que o tempo pedagógico seja qualificado, na medida em que os saberes 

dos alunos sejam considerados e que possam, lentamente, ou a seu próprio tempo, criar uma 

lógica que atribua sentido aos conteúdos estudados na escola. 

Piaget (1986) utiliza, com freqüência, o conceito de regulação. Conceito que se 

modifica ao longo de seus escritos, assumindo uma estreita correlação com os conceitos de 

assimilação e acomodação. Descreve a atividade inteligente como um vaivém entre as 

atividades de assimilação e acomodação. Diante de uma situação nova, o sujeito age sobre os 

dados, buscando integrá-los às suas estruturas prévias de conhecimento, isso é o que ele 

chama de assimilação. Mas essa assimilação exige, por sua vez, uma modificação dos 

esquemas assimiladores e, a essa operação, Piaget chama de acomodação. O termo regulação, 

em Piaget traz implícito o sentido de melhoria, de equilibração majorante.   

No processo de alfabetização, especificamente na verificação das hipóteses de escrita 

dos alunos, pode-se demonstrar a equilibração majorante. O todo pode ser observado – o 

discurso (texto) – e suas partes escritas, podem ser assimiladas e acomodadas de forma 

progressiva, de acordo com o conhecimento que o aluno vai adquirindo, e que, traz de sua 

cultura. O contato, o manuseio com os materiais escritos e com os leitores com os quais 

convive, traz informações e significações do seu contexto social, vivências fundamentais para 

que haja assimilação e acomodação do conhecimento da linguagem escrita. 

 Castro (2001, p. 10) nos auxilia a fundamentar esta exposição, quando expressa que 

“[...] o construtivismo tem como principal idéia que o princípio que o desenvolvimento do ser 

humano é construtivo. O sujeito constrói uma visão de mundo para si e constrói suas próprias 

estruturas para conhecê-lo[...]”. Podemos considerar nesse processo, “[...] a existência de 

fatores endógenos, enquanto estruturas biológicas do sujeito que possibilitam a atuação 
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modeladora sobre o meio, gerando a idéia de construção, explicada pela interação entre as 

estruturas do sujeito e o meio[...]. 

 Nos últimos anos de suas pesquisas, Piaget não se deteve nas etapas, voltou-se aos 

trabalhos mais antigos, retornando a questão de como é que se dá essa construção, através de 

quais “mecanismos”? Os aspectos do desenvolvimento que se destacaram nesse retorno 

foram os mecanismos construtivos, a abstração reflexiva e a lógica das significações.  

 A equilibração majorante, a qual se refere Piaget (1985), traz como conceito central a 

explicação do desenvolvimento cognitivo, significando o aperfeiçoamento das formas de 

equilíbrio. Assim, o desenvolvimento do equilíbrio resulta dos sistemas mais complexos 

exigirem novas regulações. A idéia de regulações de ordem superior exige uma categorização 

hierarquizada das mesmas: regulações simples, regulações de regulações e auto-regulações, 

essas últimas podem possibilitar a auto-organização.  

 Garcia (2002, p. 67) compreende que Piaget percebeu a necessidade de revisar sua 

teoria da equilibração, pois os resultados de suas pesquisas psicogenéticas sobre “a evolução 

dos possíveis na criança”, diz ter alcançado os seguintes objetivos: 

 

Os resultados não se limitam à ampliação do modelo geral de explicar as estruturas 

operatórias por mecanismos de auto-regulação, mas dão a chave para resolver de 

maneira simples e direta a questão mais delicada que nossa interpretação deixava de 

pé: por quais mecanismos as reequilibrações conduzem simultânea e 

necessariamente a compensações e à produção de novidades.  

 

 Os mecanismos citados pelo autor referem-se às construções de possíveis e de relações 

necessárias. 

O desenvolvimento cognitivo na perspectiva da psicogenética piagetiana ocorre pelo 

tipo de abstração alcançada a partir das mobilizações dos esquemas de conhecimento frente 

aos novos objetos a serem conhecidos: abstração empírica16, abstração reflexionante17 e 

abstração refletida18.  

                                                 
16 A abstração “empírica” tem por base os observáveis; os objetos são fonte de informações, bem como as 
próprias ações dos sujeitos sobre suas características.   
17 A abstração reflexionante tem por base as coordenações das ações dos sujeitos. Esse processo reflexionante 
pode ser consciente ou não.   
18 Quando ele se dá de modo consciente, temos o que Piaget chama de abstração “refletida”. Na explicação 
piagetiana, a abstração “refletida” pressupõe a auto-regulação do processo de aprendizagem. 
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Catro (2001) entende que, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo pode ser 

representado por uma espécie de espiral crescente, uma hélice construída dentro de um cone 

reverso. A cada momento, a espiral da cognição evolui em decorrência de um movimento 

vertical, endógeno, no sentido debaixo para cima, causado pelas abstrações reflexionantes e 

de um movimento horizontal de duplo sentido, que gera um trânsito do exógeno, ditado pelas 

abstrações empíricas para o endógeno e outro movimento no sentido inverso, do exógeno para 

o âmbito das abstrações reflexionantes. 

 

     

 

 

 

     

 

Ilustração 1 - Corte através do cone reverso que simbolizaria     

 a epigênese das funções cognitivas (CASTRO, 2001, p. 11). 

 

A abstração refletida soma as atividades de refletir no sentido de projetar num nível 

superior alguma coisa construída, primeiramente em um nível inferior e de fazer reflexões 

conscientes, no sentido de reconstruir e reorganizar o que foi transferido.  A progressividade 

dos estados de equilíbrio, bem como das regulações, levam à equilibração majorante e à auto-

regulação que podem ser identificadas com a abstração refletida, conduzindo ao 

automonitoramento  do processo cognitivo.  

 Castro (2001, p. 12) nos auxilia na exploração da teoria piagetiana, resgatando as suas 

principais idéias e no que diz respeito à divergência de concepções de aprendizagem das 

idéias behavioristas ou comportamentalistas que expressam outro tipo de aprendizagem, a que 

ocorre por experiência direta sobre as coisas, ou seja, fazer alguma coisa ao real que nos cerca 

e ao real que nós somos.  

 Segundo a autora, é possível identificar duas faces na abstração: o fator social e o fator 

pessoal. Quando duas pessoas resolvem uma situação-problema, cada uma expressa à solução 

a seu modo para a outra e o resultado pode ser constituído de uma ação conjunta. Dessa 

forma, a abstração demanda uma ação social que requer mais coordenação. Assim, o fator 
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social indica a importância da conversa na escola, onde o diálogo permite a troca de 

experiências e amplia a reflexão (ibdem). 

 As questões da significação e da inferência aparecem a partir da função simbólica, ou 

seja, se delineia como instrumento relacional, do qual surgem os conceitos de forma 

concomitante com as imagens mentais que se configuram no trabalho da lógica mental. Piaget 

(1978) demonstrou, em seus últimos escritos, que a lógica do adulto pode partir das relações 

que o pensamento realiza, enquanto a lógica da criança está vinculada a significação dos 

elementos que a compõe.  

 Para exemplificar, Castro (2001) cita a experiência de uma pesquisadora ao apreciar o 

desenho de uma criança e lhe fala: “Olha, pegue aqui sua folha”, e a criança a olhou sem 

compreender, pois se tratava de uma criança de comunidade rural e “folha”, naquele contexto, 

tinha outra significação. 

 É importante destacar que nesta concepção a inteligência manifesta-se de formas 

variadas e vai se construindo durante toda a vida. O que observamos nos últimos livros de 

Piaget é a idéia de lógica própria à criança, nomeando de operações lógicas, e que nesta fase, 

e demonstrando dificuldades em coordená-las, executando-as de forma estanque. Por volta da 

adolescência, Piaget verificou que as operações tendem a reunir-se por meio do grupo 

quaternário das transformações que reúne as operações antes dissociadas. 

 Do ponto de vista pedagógico, merece destaque a importância das relações entre as 

ações da criança, a verbalização e o pensamento, que permitem identificar o nível de 

desenvolvimento em abstração e significação. 

 O pensamento está sempre presente, desde a ação, a partir da qual realiza abstrações, 

que dizem respeito tanto às propriedades das coisas, dos objetos, quanto às propriedades da 

sua ação. Após a infância, o adolescente já é capaz de realizar as ações apenas em pensamento 

(CASTRO, 2001, p. 17). 

 Diante destas constatações, acordamos com Castro (2001, p. 17-18) ao questionar: 

qual o papel do professor em todo esse processo? 

 

Todo esse desenvolvimento, todo esse incentivo para que a criança possa abstrair, 

possa adquirir significações mais amplas e realizar inferências, que é de grande 

importância para o desenvolvimento das operações de classes, séries, números, ou 

seja, dos instrumentos lógicos do pensamento, que Piaget codifica já na fase 

operatória, todo esse processo não poderia ter sucesso, a não ser em casos muito 

excepcionais, sem ajuda. Não nos esquecemos de que tudo isso está sendo preparado 

desde que a criança nasce e que, mesmo quando ela só é capaz de fazer 
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classificações parciais e enumerações incompletas, está trabalhando para compor a 

lógica mais abstrata.    

Piaget (1958) nos revela que a criança se desenvolve espontaneamente, por estímulos 

e, também em interação com outras crianças.  Por isso, é fundamental a intervenção do 

professor, promovida durante a ação educativa, de fundamental importância para o 

desenvolvimento infantil. 

 O presente trabalho que se situa no campo de estudos da construção do conhecimento 

dos alunos e do professor no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, tem como 

ênfase as estratégias de aprendizagem empregadas por esses sujeitos e as analisa como 

decorrentes, também, dos aspectos didáticos desencadeados nesse processo.  

 Ferreiro (1999, p. 34) cita Piaget (1975) para fundamentar a construção do 

conhecimento: 

 

Um progresso no conhecimento não será obtido senão através de um conflito 

cognitivo, isto é, quando a presença de um objeto (no sentido amplo de objeto de 

conhecimento) não-assimilável force o sujeito a modificar seus esquemas 

assimiladores, ou seja, a realizar um esforço de acomodação que tenda a incorporar 

o que resultava inassimilável (e que constitui, tecnicamente, uma perturbação). Da 

mesma maneira, porém, que não é qualquer conflito é um conflito cognitivo que 

permite um progresso no conhecimento. Há momentos particulares no 

desenvolvimento em que certos fatos, antes ignorados, se convertem em 

perturbações.  

 
Dessa forma, o que se busca enfatizar é a interação entre a motivação do aluno para 

desenvolver suas estruturas cognitivas e a abordagem metodológica do professor em sala de 

aula. A motivação para a construção de conhecimentos desejada depende de um processo 

inicial de entendimento de conceitos e de construções gradativas e conscientes por parte do 

aluno e pelo professor. Assim, busca-se romper com as práticas de ensino tradicionais que 

supõem um condicionamento à imitação e à memorização. Tais práticas não possibilitam o 

aluno à construção de conhecimentos, mas a reprodução momentânea de fatos e conceitos, o 

que não leva o aluno à construção de conhecimentos, mas a reprodução momentânea. 

 

2.2. A influência dos fatores sociais no desenvolvimento intelectual 

 

 O indivíduo, desde o momento de seu nascimento, é marcado pelas influências do 

meio social. Os valores, as regras, a linguagem, a cultura e muitos outros fatores o 
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transformam, constantemente, através de um sistema de signos que vão permeando os 

pensamentos e, conseqüentemente, transformando os padrões mentais. 

 Considerando o indivíduo modificado pelas relações sociais, pode-se pensar na “ação 

da vida social”, ou seja, desde o nascimento até a vida adulta o indivíduo sofre pressões 

sociais que exercem influência sobre o seu desenvolvimento. 

 Sabendo que os fatores externos se impõem durante o período de desenvolvimento da 

inteligência, nas experiências, de acordo com as assimilações e acomodações que regulam 

essas aquisições, não existe razão para desconsiderar as relações psicológicas e sociais no 

desenvolvimento e modificações das estruturas cognitivas do indivíduo.  

 Durante a intervenção pedagógica realizada, em nenhum momento, o planejamento 

das ações centrou-se nos aspectos do desenvolvimento, pois, ao ser  considerada a 

psicogenética piagetiana no que se refere às construções cognitivas do indivíduo e a 

psicogênese da língua escrita, foi observada a heterogeneidade do grupo de alunos em seus 

diferentes saberes e, seus modos de construir este conhecimento, sendo trabalhada nos 

agrupamentos produtivos da classe, tendo como parâmetro de avaliação central as hipóteses 

de escrita de cada aluno. 

 Garcia (2002, p. 29) explicita o conceito de conhecimento que se pretende utilizar na 

análise dos dados deste estudo. Para o autor, conhecimento pode ser compreendido como 

“comportamentos cognitivos” e atividades que a própria sociedade coordena e qualifica em 

todos os níveis (familiar, escolar, social, acadêmico entre outros). 

 Na perspectiva piagetiana, a aquisição da linguagem possibilita novas relações sociais, 

enriquecendo e transformando o pensamento do indivíduo, onde Piaget (1964) destaca três 

aspectos principais: 

a. O sistema de signos coletivos não cria a função simbólica, mas a desenvolve. A criança, 

numa situação intermediária, emprega tanto o signo coletivo quanto o símbolo individual, 

o qual é mais necessário a ela. 

b. A linguagem transmite ao indivíduo um sistema completamente preparado de noções, de 

classificações, de relações, em suma, um potencial inesgotável de conceitos, que se 

constrói, em cada indivíduo. 

c. As relações que o sujeito mantém com o seu meio, sofre as influências ao adquirir a 

linguagem e as maneiras de pensar que lhe são atribuídas. 

 Ao adotar-se a definição de Piaget (1964) para a adaptação intelectual como um 

equilíbrio entre assimilação e acomodação, que equivale a um equilíbrio de interação entre 

sujeito e objeto, compreende-se, como foi mencionado anteriormente, que os processos de 
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assimilação e acomodação são aspectos permanentes do desenvolvimento da inteligência e 

estão presentes em todos os estágios de desenvolvimento intelectual. 

 Neste sentido, na sala de aula construtivista, o professor é o organizador das situações 

de aprendizagem nas quais os conhecimentos prévios dos alunos podem ser reorganizados e 

acomodados às novas situações de ensino previstas. Uma nova situação de aprendizagem 

demanda uma situação de compreensão, na qual o aluno produz uma adaptação. 

 A adaptação intelectual é um ato de assimilação e também de acomodação. O processo 

de adaptação mostra a existência entre a acomodação biológica, de um lado, e acomodação 

cognitiva, de outro. Podemos observar que não há assimilação e acomodação “puras” na vida 

cognitiva, ou seja, os atos de inteligência pressupõem ambas as ações cognitivas. 

 A cooperação é o ponto de partida de uma série de atitudes importantes para a 

constituição e o desenvolvimento da lógica que se traduzem por um conjunto de estados de 

consciência, de sentimentos intelectuais e de atitudes, todos caracterizados por certas 

obrigações. Nesse sentido, a cooperação é a moral do pensamento, imposta e sancionada pelos 

outros, em função disso, a criança procura evitar a contradição. A objetividade, a necessidade 

de verificação, o imperativo de conservar o sentido das palavras e das idéias etc., tanto são 

obrigações sociais como condição do pensamento operatório (PIAGET, 1964). 

 Em nossa experiência escolar, observamos que a cooperação dos alunos em sala de 

aula traduz-se em alguns comportamentos, tanto atitudinais como procedimentais. 

 Quando observamos a linguagem utilizada nos diferentes espaços sociais, podemos 

inferir a cultura, a visão de mundo pelas construções realizadas por aquelas pessoas, com as 

marcas de oralidade que as pessoas se utilizam. 

 O complexo cognitivo, no princípio referido, conta com a sociedade como 

caracterização do conhecimento, ou seja, os elementos que o sujeito vai identificando vão se 

inserindo no complexo cognitivo, sendo que este contexto social é variável, ocasionando 

processos e não estados (ibdem). 

 Considerando as atividades e atitudes como manifestações do conhecimento atual dos 

sujeitos observados, realizou-se de forma dialética, a reflexão sobre os dados observados no 

momento da análise dos resultados das intervenções. 

 Garcia (1996, p. 35) aponta que o sistema cognitivo não é dado pela experiência, mas 

são as atividades que agrupamos no complexo cognitivo, que podem ser caracterizadas como 

atividades cognitivas socialmente geradas e reconhecidas como tais, com as respectivas 

diferenças históricas e culturais. 
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2.3. A função social da escola  

 

 Ter clareza da função social da escola e do homem que se quer formar não é tarefa 

fácil para a equipe escolar, responsável pela articulação do Projeto Pedagógico que deve 

expressar os princípios, as metas e os objetivos educacionais da unidade escolar. A 

dificuldade se avoluma quando são consideradas as características da população escolar que 

freqüenta a escola municipal paulistana,  já que se trata de uma cidade, onde os contrastes e as 

necessidades sociais são divergentes e co-habitam no interior de uma instituição, permeada 

por inúmeros conflitos advindos da incompreensão das desigualdades socioeconômicas e 

culturais da comunidade. 

 A escola desenvolve um processo de socialização às novas gerações que garante a 

reprodução social e cultural sob o modelo de sociedade. A família, os grupos sociais, os meios 

de comunicação também exercem essa reprodução. 

 A escola, segundo a visão crítico-reprodutivista de Bourdieu, Passeron e Althusser 

citados por Sacristán (1998) traduz, de forma muito sutil, a ideologia das condutas e normas 

aceitas socialmente: pelos conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização. 

Esse conservadorismo presente em grande parte de nossa comunidade mostra-se útil para a 

configuração de determinadas relações sociais, sobretudo aquelas que pretendem perpetuar o 

atual status quo, mas se choca com os encaminhamentos propostos por uma formação social 

voltada para o rompimento dessa reprodução maciça de valores, comportamentos, idéias, etc., 

e que pretende dissolver os mecanismos pelos quais muitos indivíduos são excluídos de uma 

maior participação por esse modelo social vigente.  

 Sacristán (1998, p. 14) expressa que para muitos autores e correntes da sociologia da 

educação, “o objetivo básico e prioritário da socialização dos alunos na escola é prepará-los 

para sua incorporação no mundo de trabalho”. Nesse sentido, as sociedades industriais têm 

delegado à escola a função principal de incorporação futura ao mundo do trabalho. 

 Formar o cidadão não é tarefa exclusiva da escola, contudo sua responsabilidade nessa 

formação delega-lhe a possibilidade de construir saberes indispensáveis à inserção social do 

indivíduo. 

 Vicente Barreto nos faz refletir, poeticamente, sobre a função social da escola: 

 

Excluem-se da escola os que não conseguem aprender, 

Excluem-se do mercado de trabalho os que não têm capacidade técnica porque 

antes não aprenderam ler, escrever e contar, 



 xxxix

Excluem-se, finalmente, do exercício da cidadania esses mesmo cidadãos, porque 

não conhecem os valores morais e políticos que fundam a vida de uma sociedade 

livre, democrática e participativa. 

 

 É importante ter consciência que a preparação para o mundo do trabalho requer o 

desenvolvimento de novas gerações, não só por conhecimentos, idéias, habilidades e 

capacidades formais, mas da formação de disposições, atitudes, interesses e pautas de 

comportamento que se devem ajustar ao mundo do trabalho (Sacristán,1998, p. 15). 

 As crianças não podem ser tratadas apenas como “cidadãos em formação”. Devem ser 

vistas como pertencentes ao tecido social e por este motivo é que precisam ser estimuladas a 

exercitar sua condição de cidadania, desenvolvendo expectativas e atitudes em relação à 

sociedade. Para tal, é necessário que a comunidade escolar compreenda e assuma o seu tempo 

presente, com seus problemas e necessidades, trazendo o seu mundo real para seu espaço, 

criando possibilidades para a construção de atitudes mais humanizadas e humanizantes. 

 É preciso não se deixar levar pela visão ingênua de escola, aquela dos nossos ideais, 

pois essa instituição, por vezes, transmite e consolida, nem sempre de forma, a ideologia e os 

valores do individualismo como: competitividade falta de solidariedade, igualdade formal de 

oportunidades e a desigualdade “natural” de resultados em função das capacidades e esforços 

individuais, ou seja, nela se configura um paradoxo, assume-se, pois, a idéia de escola é para 

todos, enquanto sabemos que há uma ideologia contraditória do individualismo e do 

conformismo social (Sacristán, 1998, p. 16). 

 Carlos Drummond de Andrade ilustra no ideário poético nosso desejo idealista do 

trabalho pedagógico: 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

Não direi os suspiros ao anoitecer, paisagem vista da janela, 

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 



 xl

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 

Os homens presentes, a vida presente. 

 

 Sacristán (1998) aponta como um dos pilares do processo de socialização a reprodução 

promovida pela escola, pois as diferenças individuais, com ênfase na promoção da autonomia 

individual, no respeito à liberdade de cada um para conseguir sucesso mediante a 

concorrência com os demais, tudo isso, justifica as desigualdades de resultados, de aquisições 

e configura hierarquicamente as relações sociais, ocultando a determinação social do 

desenvolvimento do sujeito como conseqüência das profundas diferenças de origem que se 

introjetam nas formas de conhecer, sentir, esperar e atuar dos indivíduos. Esse processo vai 

minando as possibilidades dos mais desfavorecidos social e economicamente, principalmente 

naqueles contextos onde mais se estimula a competitividade. 

 Para reverter esse quadro, é necessário que a escola considere as práticas de sua 

comunidade, sejam de natureza econômica, política, social, cultural, ética ou moral, 

estabelecendo relações diretas ou indiretas com os problemas da comunidade local. Para que 

isso ocorra, entanto, é fundamental um amplo conhecimento de suas necessidades, formas de 

sobrevivência, valores, costumes e manifestações culturais e artísticas. 

 Mapeando as dificuldades vividas pela escola frente às diferenças sociais, Sacristán 

(1998, p. 19) cita a análise de Enguita (1990): 

 

A escola é um cenário permanente de conflitos (...) O que acontece na aula é o 

resultado de um processo de negociação informal que se situa em algum lugar 

intermediário entre o que o professor ou a instituição escolar querem que os alunos 

façam e o que estes estão dispostos a fazer.  

 

 Este conflito existente na escola, expresso especialmente nas salas de aula onde a 

autoridade indiscutível do professor mina alguns processos de aprendizagem, provocando o 

efeito contrário, ao inicialmente pretendido. Recorrendo a Wood (1984), Sacristán (1998, p. 

19) aprofunda esse tópico: 

 

Os alunos/as que pertencem a culturas dominadas, por meio de seus atos na escola, 

constantemente penetram na falácia da escola e assim recusam suas mensagens 

ocultas. Uma variedade de situações ocorre com as mensagens nas aulas, de modo 

que com freqüência, são completamente ignoradas (...) estas mensagens ocultas 

amiúde são diretamente recusadas (...) outras vezes são simplesmente ignoradas de 
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forma passiva (...)os estudantes criam suas próprias estruturas culturais que utilizam 

para se defender das imposições da escola.  

  

O processo de socialização ocorre por um movimento de negociação entre reações e 

resistências de alunos e professores, onde o grupo pode chegar a recusas e ineficiência das 

tendências de reprodução da instituição escolar (Sacristán, 1998, p. 19). 

 Essa reflexão deve chegar à comunidade escolar ampliada, aonde os que já vêm se 

preocupando com essas questões possam ser articuladores dessa conscientização do grupo, 

para pensarem em suas próprias práticas dentro do espaço escolar, refletir sobre suas ações e 

os seus limites, podendo ser um começo para mudanças importantes neste contexto. 

 
2.4. A função social do ensino e a concepção sobre o processo de aprendizagem  

 

 A escolha de conteúdos, situações didáticas ou metodologias de ensino pressupõem 

concepções de ensino e aprendizagem. A reflexão sobre os aspectos citados, concomitantes 

com a construção da aprendizagem do aluno, deve considerar, também, a função social do 

ensino. 

 Historicamente, a escolarização experimentou concepções que conferiram ao ensino e 

à aprendizagem características de pura transmissão e recepção de conhecimentos. Nessa 

visão, o aluno assumia uma posição passiva diante do conhecimento a ser aprendido, 

enquanto o professor se apresentava como detentor do saber.   A crítica, a partir dessa 

concepção tradicional da educação escolar, buscou na psicologia infantil e na psicologia do 

desenvolvimento, uma perspectiva transformadora que garantisse condições ideais para que os 

alunos possam desenvolver suas potencialidades cognitivas, afetivas e sociais em suas 

aprendizagens (COLL, 2000).  

 Na opinião de Coll (2000), a origem dos conhecimentos atuais sobre os processos 

escolares de ensino e aprendizagem pressupõe uma reformulação e reconsideração no 

conceito de conteúdo de ensino, do que significa ensinar e aprender conteúdos específicos e 

do papel que as aprendizagens escolares desempenham nos processos de desenvolvimento e 

de socialização dos seres humanos.  

 A epistemologia genética, principal referência da teoria psicogenética piagetiana, 

trouxe, entre suas contribuições, uma interpretação cognitivista e construtivista do ensino e 

aprendizagem, considerando o sujeito como elemento ativo no processo de aprender. 

Conseqüentemente, as teorias educacionais que trabalham a partir deste enfoque buscam na 
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aprendizagem do aluno os eixos do ensino e os seus processos cognitivos, relativizando a 

importância dos conteúdos e concebendo o papel do professor como mediador (COLL, 2000). 

 Morais (2005) cita a pesquisa publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira, sobre a sala de aula, onde se pôde notar que a aula dialógica, participativa, 

interativa, interfere na relação professor e aluno, possibilitando outra ética e ótica do 

professor. Apresenta a necessidade de não dar respostas prontas para perguntas que sequer 

foram formuladas e, nota-se que a problematização de questões e de situações que tenham seu 

aporte na realidade, no mundo do trabalho, ou no cotidiano das pessoas, surge como uma 

sugestão inicial. 

 Nesse processo de desenvolvimento do ser humano, a assimilação não se constrói 

passivamente, ao contrário, vai se constituindo a partir de uma reconstrução do próprio 

conhecimento e formas culturais do grupo pertencente. 

 Quando explicamos de determinado modo, quando demonstramos, quando exigimos 

estudo, quando propomos uma série de conteúdos, quando trabalhamos com projetos 

didáticos19, quando organizamos uma seqüência de atividades etc., há uma idéia de ensino e 

de aprendizagem por trás destas escolhas, mesmo que não seja consciente por parte do 

professor. Podemos, dentro desta proposição, nos referir à função social do ensino, no fato 

que as práticas existentes dentro do contexto escolar, mesmo que não explicitadas dentro de 

um modelo teórico, não quer dizer que não adentrem uma determinada concepção de ensino e 

aprendizagem. As práticas educativas são intencionais no sentido de buscarem respostas às 

perguntas: “Por que ensinamos?” e “Como se aprende?”. 

 No espaço escolar, os alunos travam contato direto com o currículo escolar, antes 

mesmo do horário das aulas. Neira e Nunes (2006, p. 237) concebem o currículo como tudo o 

que se relacione à cultura escolar (a organização dos tempos, as atividades de ensino, os 

espaços de aula, os objetivos, as falas, os materiais didáticos etc.). Citam a obra Lógica 

formal/ Lógica dialética de Henri Lefèbvre, e sugerem que, na escola, os conhecimentos 

trazidos pelos alunos, se confrontam com a cultura escolar: 

 

 (...) o conhecimento é inicialmente prático – muito antes de ser teorizado -, visto 

que sempre começa com a experiência prática da realidade objetiva. Num segundo 

momento, passa a ser social, uma vez que é transmitido entre os membros da 

                                                 
19 Os projetos didáticos, na concepção da Lerner (2002) pressupõem um contexto, nos quais a leitura ganha 
sentido e aparece como uma atividade complexa cujos diversos aspectos se articulam ao se orientar para a 
realização de um propósito. 
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sociedade. Finalmente, o conhecimento apresenta um aspecto histórico, no sentido 

da universalidade .  

  

A educação escolarizada pode atingir os seus objetivos ao atuar dialeticamente com 

todos os aspectos do conhecimento, organizando o conhecimento histórico – patrimônio da 

humanidade, o conhecimento social – fruto da experiência de outros indivíduos ou grupos e, 

também, o conhecimento prático – fruto da experiência real do próprio grupo e da cultura 

escolar (NEIRA E NUNES, 2006). 

 Os homens, parte da história, vão construindo soluções, conscientes de que se vai 

tecendo, pouco a pouco, uma resposta marcada pela eleição de postos de observação possíveis 

que somente uma sociologia do conhecimento e uma história do conhecimento poderão 

explicar.  

 A questão da linguagem é fundamental no desenvolvimento de todo e qualquer 

homem; de que ela é condição sine qua non na apreensão de conceitos que permitem aos 

sujeitos compreender o mundo e nele agir.  

 Percebe-se que a aprendizagem da língua oral e escrita é condição essencial para a 

participação social, já que para se comunicar faz-se o seu uso, acessa a informação, expressa e 

defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento.  

 A função social do ensino nas práticas sociais de leitura e escrita, vinculadas à 

concepção sobre os processos de aprendizagem, visa inserir na escola uma reflexão e 

discussão para a garantia que os alunos tenham acesso aos saberes lingüísticos, necessários ao 

exercício da cidadania.  

 Nos anos 60, a causa do fracasso escolar estava centrada no aluno, onde os exercícios 

de prontidão buscavam compensar esse déficit na aprendizagem. Nesse tempo, as 

preocupações restringiam-se para o “como se ensina”. Nos anos 80, muitas pesquisas e 

autores deslocaram a ênfase de o “como se ensina” para “como se aprende” e, na época, a 

“Psicogênese da Língua Escrita20” causou grande impacto nesta investigação. 

 Essas investigações auxiliaram na compreensão dos processos de aprendizagem da 

leitura e da escrita. Apesar da publicação de  estudos realizados a partir das pesquisas de 

Ferreiro (1979,1999) ter chegado às escolas municipais paulistanas, principalmente através 

dos livros editados sobre a “Psicogênese da Língua Escrita” e cursos de formação para 

                                                 
20 Pesquisa sobre quais idéias ou hipóteses as crianças constroem sobre a língua escrita ao tentar compreendê-la. 
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professores e equipes escolares, como por exemplo, o PROFA21, ainda não foram suficientes 

para reverter o quadro de alunos não alfabetizados no ciclo I e II, do ensino fundamental, 

conforme elucidado anteriormente. 

 Cabe à escola, possibilitar a inserção dos alunos na cultura escrita, principalmente aos 

alunos de famílias das classes menos favorecidas, que possuem menos experiência com a 

escrita, e conseqüentemente, com diferentes níveis de letramento22. 

 Atualmente, com o Programa Ler e Escrever da Secretaria Municipal de Educação 

enfatizou-se a necessidade de redirecionar as práticas da Sala de Apoio, para atender os 

alunos que não se apropriaram do sistema de escrita ou que possuem pouco domínio na leitura 

e escrita. Com isso, os professores dessas salas tiveram que alterar sua metodologia de 

trabalho para atender a demanda de aprendizagem desses alunos com pouca experiência na 

cultura escrita, diferentemente do encaminhamento dado às Salas de Apoio Pedagógico, entre 

07/02/1994 à 13/12/2004, dos alunos que apresentassem distúrbios de aprendizagem, 

conforme redação das Portarias nº 790, de 07/02/1994 (anexo D), Artigo 3º “Serão 

encaminhados, às Salas de Apoio Pedagógico – SAP’s, os alunos que apresentem distúrbios 

de aprendizagem, detectados pelo professor da classe regular” e Artigo 4º “ Os alunos, a que 

se refere o artigo anterior, serão submetidos à avaliação, pelo professor da Sala de Apoio 

Pedagógico – SAP, podendo, a critério deste, serem encaminhados às Unidades Básicas de 

Saúde de referência da Unidade Escolar ou às Entidades Especializadas”; Portaria nº 117, de 

09/01/1995 (anexo E), artigo 3º “Serão encaminhados, às Salas de Apoio Pedagógico – 

SAP’s, os alunos que apresentem distúrbios de aprendizagem, detectados pelo professor da 

classe regular ” e o Artigo 4º da Portaria anterior nº 790 foi extinto. A Portaria nº 5.387, de 

13/11/1996 (anexo F) Artigo 3º - permanece com a redação inalterada. Compreendendo-se 

que as orientações didático-metodológicas deste período atenderam a estes dispostos e foram 

revogadas pela Portaria nº 5691, de 14/12/2004 (anexo G) que explicita em seu artigo 2º 

“Entender-se-á como Ações de Apoio Pedagógico aquelas que favoreçam a participação dos 

educandos e educandas no processo de leitura de mundo, letramento e alfabetização por meio 

                                                 
21 Curso de formação de professores alfabetizadores com duração de 200 horas, com material de suporte (vídeos 
e material impresso) foi produzido em 2000 pelo MEC  e utilizado para formar alfabetizadores a partir do início 
de 2001 – em parceria  com Municípios, Estados, Estados e Universidades – até o final de 2002. Atualmente ele 
está tendo continuidade – sem a parceria do MEC – nos Municípios, Estados e Universidades onde já tinha sido 
iniciado e, também, sem qualquer apoio federal, nas redes municipal e estadual de São Paulo (Weisz). 
22 Produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São 
práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as 
atividades específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades 
urbanas modernas, não existem grau zero de letramento, pois nelas é impossível não participar, de alguma forma, 
de algumas dessas práticas (PCN, 2000, p. 23). 
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de intervenções pedagógicas que assegurem a construção da leitura e da escrita, na 

perspectiva da apropriação, da manifestação e da produção cultural nas múltiplas linguagens”, 

revogada pela Portaria nº 4240, de 19/10/2006 (anexo H23) em seu artigo 2º “Entender-se-á 

como Ações de Apoio Pedagógico, aquelas que favoreçam a participação dos alunos no 

processo de desenvolvimento das competências leitora e escritora, por meio de intervenções 

pedagógicas que assegurem a construção da leitura e da escrita, na perspectiva da sua 

apropriação” e sem alterações deste disposto na última Portaria nº 1142, de 21/02/2008 

(anexo I), sobre as orientações didático-metodológicas citadas. 

  A dificuldade de ler e escrever de muitos alunos do município de São Paulo apresenta 

um número significativo de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na idade própria, 

ou por terem sido excluídos do sistema. Muitos deles, hoje em dia, não conseguiram aprender 

a ler e a escrever e fazem parte dos grupos do MOVA24 cuja função é colaborar para que essas 

pessoas possam participar de forma mais ativa na sociedade, pela alfabetização e reflexão 

dialética acerca das questões sociais mais amplas. Este quadro revela-se como produto de 

determinados interesses políticos e econômicos bem definidos, no qual o fracasso na 

aprendizagem das crianças é, muitas vezes, socialmente determinado.  

 Concordamos com Zabala (1998) quando revela seu desconforto ao mencionar que a 

função fundamental que a sociedade atribuiu à educação ao selecionar os melhores em 

relação à sua capacidade para seguir uma carreira universitária ou para obter qualquer outro 

título de prestígio reconhecido. O que tem justificado a maioria dos esforços educacionais e a 

valorização de determinadas aprendizagens acima de outras é a potencialidade que lhes é 

atribuída para alcançar certos objetivos propedêuticos.  

 Assim, em uma escola comprometida com a superação desse quadro, é necessário 

refletir continuamente sobre o cidadão que queremos formar e as características da sociedade 

em que estão inseridos. Com isso, é fundamental a construção de um plano de ensino 

consciente sobre a maneira de organizar a aula, o tipo de incentivos, as situações didáticas, as 

expectativas de aprendizagem, a rotina, os materiais utilizados, pois cada uma dessas decisões 

determina as experiências educativas e o cidadão que estamos formando. 

   

2.5. Construtivismo epistemológico X construtivismo psicológico na aprendizagem 

escolar  

 

                                                 
23 As Portarias nº 849/07, nº 2751/07 acrescentam e alteram artigos da Portaria nº 4240/06, respectivamente. 
24 MOVA – Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. 
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 A análise e a diferenciação do construtivismo epistemológico e do construtivismo 

psicológico na aprendizagem escolar referem-se às pesquisas de Macedo (2002), de Cellérie e 

de Inhelder (1996). 

 Inicialmente, defini-se construtivismo de acordo com Macedo (2002, p. 123): 

 

Construtivismo é coordenar perspectivas, mas coordenar perspectivas em favor de 

uma direção ou valor e em contexto que será sempre atravessado pela dúvida, pelo 

conflito, pela oposição, pela atenção, por aquilo que distrai ou separa. Construir é 

coordenar perspectivas na direção pretendida, mas coordenar perspectivas na 

complexidade de algo que sempre se expressará, seja como conflito, ambivalência, 

dúvida, jogo de contradições.  

 

 Utilizou-se a análise que Cellérier (1996) realizou no Programa de Pesquisa 

Epistemológica de Piaget, essas relações são ao mesmo tempo simples e evidentes. Trata-se 

de separar a epistemologia da filosofia, puramente reflexiva, para vinculá-la às ciências, 

tomando por modelo as relações existentes entre a física teórica e a física experimental. A 

epistemologia genética preenche com naturalidade, o papel teórico e formalizador da 

primeira, e a psicologia genética o papel empírico e constatador da segunda. A função da 

psicologia genética é a de anular ou de confirmar experimentalmente algumas teses filosóficas 

clássicas, ou sugerir novas. Quanto à epistemologia genética, que determina o programa de 

conjunto, seu objetivo é estudar como o conhecimento passa de um estado de validade 

epistemológica menor a um superior. Esta definição leva então à outra, a do objeto da 

psicologia genética “clássica”, que corresponde a uma formulação alternativa freqüentemente 

utilizada por Piaget, ou seja, o estudo da passagem de um estado de equilíbrio psicológico 

inferior a um superior. Se tivermos o cuidado de diferenciar, mais do que o fizera Piaget, estas 

duas definições do desenvolvimento do conhecimento, uma epistemológica, outra psicológica, 

seremos levados a desenvolver como complemento do construtivismo epistemológico um 

construtivismo “psicológico”, mais vinculado à problemática do funcionamento do 

conhecimento do que a uma problemática concentrada nas estruturas subjacentes às 

competências cognitivas do sujeito, que é o objeto central da psicologia genética em nossos 

dias. Tornemos mais precisos alguns elementos dessa distinção, lembrando sempre que o 

construtivismo psicológico implica o construtivismo epistemológico, tanto quanto o objeto da 

psicologia genética implica o quadro teórico da epistemologia genética. 

 Ao diferenciar construtivismo epistemológico de construtivismo psicológico, Cellérier 

(1996, p. 213) explica que: 
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Os conhecimentos universais, objeto de estudo da epistemologia genética, são 

formados por noções tais como tempo, espaço e movimento, número, sob sua forma 

inicial de medida qualitativa, constantes, tais como um objeto permanente sob 

diversos tipos de transformação, que constituem as dimensões descritivas 

classificadoras em categorias dentro do quadro de apreensão conceitual, de operação 

cognitiva e de organização motora da experiência ou, no mínimo, das experiências 

exteriores. De fato, toda interação entre o sujeito e o meio ocorre em função de uma 

conduta que, pela própria materialização do espírito ou da inteligência em uma 

“máquina de execução biológica” (isto é, um sistema biológico dotado de um 

subsistema sensorial e motor) é, inevitavelmente, constituída por um 

desenvolvimento temporal e causal de ações físicas de um organismo no espaço, 

relativamente a objetos; e é nesses termos que estas interações são apreendidas ou 

categorizadas para formar a nossa experiência vivida. A existência e a natureza de 

conhecimentos categorizados são assim, resultados inevitáveis da “condição 

humana”. O funcionamento sempre particularizado dos conhecimentos em situação 

de resolução de problema que constitui, ao contrário, do ponto de vista do 

construtivismo psicológico, um aprofundamento constitutivo, não somente para a 

formação de conhecimentos específicos, mas também de categorias universais das 

adaptações cognitivas do sujeito ao seu meio e das transformações que ele nelas 

imprime.  

 

 Cellérier e Inhelder (1996, p.214) entendem que o estruturalismo é o resultado da 

convergência de diversos vetores teóricos essenciais do construtivismo epistemológico e que 

preenche diretamente a função normativa de disciplina formadora de axiomas da ciência 

experimental correspondente, que é a psicologia genética clássica. As construções resultantes 

da psicogênese, e deixa claro o seu caráter de unidades racionais, pois são operatórias por 

oposição, tanto às teses atomistas das epistemologias reducionistas, como o empirismo ou o 

realismo de idéias e definem que: 

  

A função dessas construções nas aplicações de esquemas e estruturas adquiridos a 

partir da resolução de problemas de adaptação do sujeito à realidade e, 

reciprocamente, nas adaptações da realidade ao sujeito que constitui a construção 

tecnológica de sistemas e de meios artificiais, não é o objeto do construtivismo 

epistemológico, mas dentro da perspectiva aqui proposta, o  objeto do 

construtivismo psicológico. 
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 Assim, a análise estrutural bem adaptada às questões de validade caracteriza o 

construtivismo epistemológico, é a análise funcional e sua inversa, a síntese funcional, que 

são essenciais ao construtivismo psicológico. Estas análise e síntese funcionais têm por objeto 

a decomposição e a composição do “surgimento” das propriedades do todo, as quais são 

irredutíveis às de seus componentes tomados isoladamente, que são justamente as novas 

propriedades funcionais que constituem a razão da gênese psicológica ou da seleção biológica 

das estruturas cognitivas, que constituem o objeto psicológico privilegiado do construtivismo 

epistemológico.  

 A lei da direção comum dos sistemas psicogenéticos é um auto-equilíbrio que avalia 

qualquer estrutura nova ou adquirida, em termos de eficácia oferecida ao sistema construtor, 

auto-modificador, ou auto-organizador. Definem que a função de avaliação superior 

indiferenciada do sistema de equilíbrio que define a função das estruturas que ela seleciona, 

onde o mecanismo de construção tem como conseqüências, ao mesmo tempo, a diferenciação 

do sistema em evolução em subsistemas, e diferenciação da própria função de avaliação em 

subfunções de avaliação localizadas, que regulam o funcionamento e a majoração das 

subestruturas construídas. A noção de equilíbrio exprime aqui a busca de algo melhor e a 

existência de uma totalidade composta por partes, nas quais cada uma tende a contribuir da 

maneira mais eficaz e mais produtiva para o funcionamento de cada uma das outras partes e, 

portanto, de sua totalidade (ibdem). 

 Nota-se que a noção de comportamento, segundo Cellérier (1996, p. 219-220) pode ser 

assim compreendida: 

 

Uma resposta ao impasse combinatório ao qual inevitavelmente ocasionará um 

sistema genético que acumula e inclui múltiplas subestruturas anátomo-fisiológicas, 

quando se trata de produzir uma nova variante integrada. O número de modificações 

nos outros componentes, por ocasião de uma variação de uma delas, aumenta 

exponencialmente com o número de componentes. Quando esse número ultrapassa a 

capacidade de cálculo do sistema genético, incrementar a adaptação do organismo 

mudando somente os seus esquemas de comportamento hereditário e conservando 

invariável a sua estrutura anátomo-fisiológica torna-se vantajoso do ponto de vista 

da seleção. O mesmo raciocínio, baseado nas limitações de recursos algorítmicos, 

deve ser repetido para a invenção de mecanismos de construção psicogenética de 

esquemas, que se tornam dominantes para o construtor filogenético, quando a 

crescente complexidade da rede de esquemas instintivos leva o sistema genético a 

uma nova explosão combinatória.  
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 Assim, um morfismo fundamental entre a estrutura algorítmica dos sistemas de 

equilibração filo e psicogenético, faz da psicogênese o processo de diferenciação evolutiva de 

uma função de avaliação superior de incremento do equilíbrio cognitivo, função que se refere 

em muito à autoconservação e ao auto-aperfeiçoamento do sistema cognitivo, definindo 

psicogeneticamente, a diferenciação de uma hierarquia de necessidades, irredutíveis às 

fisiológicas. A autonomia dos valores (psicológicos) que o sistema cognitivo assume, em 

relação à de seu próprio construtor, o sistema genético, é conseqüência inevitável de sua 

função para resolver os problemas de adaptação do organismo. Tal sistema deve comportar 

um mecanismo de posição de problemas e objetivos hipotéticos que lhe permita propor 

objetivos até mesmo contrários aos do construtor. As estruturas cognitivas e os esquemas 

garantem o equilíbrio cognitivo sincronicamente no interior de um estágio, ao mesmo tempo 

em que elaboram diacronicamente o seu incremento. 

 O morfismo entre sistemas de equilibração filogenética e psicogenética determina e 

define de imediato, o programa de pesquisa do construtivismo psicológico, assim como a sua 

forma global. O seu protótipo teórico, a biologia trata, no caso do construtivismo psicológico, 

de montar uma decomposição das funções superiores da inteligência em subfunções, 

correspondendo às estruturas materiais (anátomo-fisiológicas) e lógicas (estruturas lógico-

matemáticas com categorias ou áreas cognitivas por elas determinadas), incluindo os 

esquemas sensório-motores e pré-operatórios, mais elementar, da ação e representação. A 

teoria da evolução biológica trata de situar as funções e as estruturas dentro da evolução da 

diferenciação ascendente ou diacrônica do sistema cognitivo, correspondendo aos estádios ou 

estágios da psicogênese. 

 A lei de direção da construção das estruturas cognitivas é puramente biológica: é a do 

sistema genético da espécie. Cellérier (1996, p. 222) entende que “[...] não existe lei de 

direção de natureza psicológica porque, não tendo lugar a aquisição, não ocorre construção 

psicogenética; a única construção é filogenética [...]”. O que foi percebido no quadro do puro 

construtivismo psicogenético, é que pode ocorrer um núcleo inicial de esquemas inatos. A 

partir desse estado inicial construído pela filogênese, “[...] a lei de direção das construções 

subseqüentes é essencialmente psicológica: a da (auto) equilibração majorante das estruturas 

cognitivas em si [...]”. Essas construções são psicogeneticamente autônomas,pois, após a 

etapa inicial, são dirigidas, inibidas ou facilitadas seletivamente em determinadas direções por 

instruções ou indícios genéticos. Cellérier (1996) faz uso da posição de Minskym que 

dentro deste contexto teórico aparece não como um compromisso, mas como um tertium 

verossímil, isto é, uma síntese, no fato de que se baseia na cooperação e coordenação das 
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orientações filogenética e psicogenética da construção das estruturas. Adota esse tertium, 

generalizando-o para todo o quadro do construtivismo psicológico. A construção das 

estruturas cognitivas é concebida como resultante das interações entre os três sistemas de 

equilibração, agindo em escalas temporais diferentes, que constituem a filogênese, a 

sociogênese e a psicogênese. 

 Concluindo, Macedo (1994, p. 97) defini que o construtivismo epistêmico “[...] analisa 

e descreve aquela parte do nosso sistema cognitivo que, em condições iguais todos somos 

capazes de desenvolver, como: classificar, seriar, abstrair, generalizar, etc[...]”. Portanto, é o 

construtivismo que dá conta de “necessidades básicas, operações que nos permitem interpretar 

e assimilar a realidade física ou social, e ações nossas e de nossos semelhantes”. Já o 

construtivismo psicológico “analisa e descreve aquela parte do nosso sistema cognitivo que é 

da ordem individual ou do singular, que é espacial ou temporal, que tem problemas ou 

respostas específicas para cada um, respeitas as circunstâncias que as geram” (MACEDO, 

1994, p. 98).   

Assim, Cellérier (1996, p. 238) complementa as idéias defendidas ao analisar que: 

[...] as perspectivas estruturais e funcionais do construtivismo epistemológico e 

psicológico são novamente complementares: trata-se da construção de quadros de 

assimilação estruturados, tendo como efeito e função adaptativa estabilizar a 

realidade cognitiva por eles construída, condições tanto do sucesso prático quanto da 

compreensão racional, individual e comum.  

 

2.6. Aprendizagem Escolar 

 

 Antes de definir aprendizagem escolar e fazer sua relação com os construtivismos, 

emprestemos de Durkheim (1980), citado por Meirieu (1998), a definição de algo mais amplo 

além do contexto escolar e que engloba a aprendizagem, a educação. Para esse autor a 

aprendizagem é a “ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão 

amadurecidas para a vida social. Tem como função suscitar e desenvolver, na criança, certo 

número de estados físicos, intelectuais e morais que tanto a sociedade política em seu todo 

quanto o meio social, ao qual está particularmente destinada, exigem dela”. 

 Meirieu (1998, p. 37) define aprender como compreender, ou seja, “[...] trazer comigo 

parcelas do mundo exterior, integrá-las em meu universo e assim construir sistemas de 

representação cada vez mais aprimorados, isto é, que me ofereçam cada vez mais 

possibilidades de ação sobre esse mundo[...]”.  
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 Segundo Macedo (1994) a aprendizagem refere-se à aquisição de uma conduta, ao 

domínio de um procedimento, à conquista de algo que passa a ser patrimônio de nossa ação. 

Assim, a escola, nesse contexto, é onde as ações acontecem para que a aprendizagem se 

formalize. Assim, é a instituição que tem como proposta, e, constitucionalmente, a obrigação 

de promover oportunidades para que indivíduos construam e aprimorem seus sistemas de 

representação, permitindo-lhes que essas aquisições estejam disponíveis como ações em 

potencial. 

 Para Rego (2002, p. 48), a escolarização tem um valor inquestionável, por ser capaz de 

proporcionar ao indivíduo experiências e informações de sua cultura. Portanto, utilizando-se 

dos conhecimentos acumulados, prepara o sujeito para participar da sociedade presente, 

visando, especialmente, suas contribuições no futuro. Ressalta que a escola tem tanto função 

política, como social, já que contribui para a formação de cidadãos, enquanto função 

pedagógica, por ser um local privilegiado para transmissão e construção de conhecimentos 

relevantes, e de formas de operar intelectualmente segundo padrões do contexto social e 

cultural.  

 Dessa forma, na perspectiva construtivista de Piaget, a escola faz sentido e têm mais 

chances de dar conta de cumprir sua função social, se reconhecer como se dá a construção do 

conhecimento, como discutido anteriormente, e fazer uso de diferentes estratégias para que os 

diferentes indivíduos passem do estado equilíbrio psicológico inferior a um estado superior. 

Para isso, diversos detalhes fundamentais devem estar claros, tanto na forma como se dá a 

transmissão de conhecimento na escola, quanto, indissociavelmente, na forma como esta 

considera o aluno.  

 Então, vejamos o que fundamentalmente deve ser conhecido e reconhecido na escola, 

segundo Piaget (1986), para a construção de conhecimentos – resultado de aprendizagens. O 

conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos, nem de uma programação 

inata pré-formada no sujeito, mas de uma interação entre ambos, que resulta em construções 

sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas, graças a um processo de 

equilibração majorante, que corrige e completa as formas precedentes de equilíbrio. Assim, 

não se trata de algo estático que dependa exclusivamente do sujeito, do ambiente ou do 

objeto, mas de um processo que depende da interação de todos os elementos.  

Útil, talvez fundamental, para um planejamento com finalidade de construção de 

conhecimentos, saber minimamente o significado das “estruturas” e do “processo de 

equilibração” explorados por Piaget.  



 lii

Macedo (1994, p. 148) entende que “[...] cada uma das estruturas, que compõem o 

sistema cognitivo, é composta por um conjunto de esquemas, o processo de equilibração é, na 

verdade, o resultado de desequilíbrios e suas superações [...]”.  

Segundo Meirieu (1998, p. 59), “[...] um sujeito faz progresso quando nele se 

estabelece um conflito entre duas representações, sob pressão do qual é levado a reorganizar a 

antiga para integrar os elementos trazidos pela nova[...]”. De forma mais contextualizada 

salienta que “não basta dizer a um aluno que está errado, é preciso que ele interiorize essa 

constatação, onde possa vivenciar esta situação pessoalmente”. 

Então, buscaram-se formas mais práticas de, na escola, se fazer uso desse 

conhecimento acumulado sobre construtivismo, que, segundo Macedo (1994, p. 104) para 

“[...] construir conhecimento num contexto em que o diálogo e a confrontação, ou 

entrechoque de idéias, estão sempre presentes [...]”. Porém, não podemos esquecer que Piaget 

estudou a construção do conhecimento da criança, como sujeito epistêmico, enquanto a escola 

se preocupa com a criança como sujeito psicológico, o que não quer dizer que ambas as visões 

sejam incompatíveis, mesmo porque, como já discutimos no início, são convergentes (ambas 

se preocupam com o desenvolvimento da criança) e complementares (podem coordenar-se e 

tornar-se partes de um mesmo contínuo). 

Enxergou-se a construção de conhecimento como objetivo da escola, estudiosos de 

Piaget criticam a forma como os conteúdos são apresentados às crianças – através da simples 

transmissão (MACEDO, 1994 e MEIRIEU, 1998).  

Para Meirieu (1998, p. 34), “[...] uma aprendizagem vivida como simples transmissão, 

que atribui ao professor paternidade dos conhecimentos do aluno, aniquila o aluno e ao 

mesmo tempo o professor: o primeiro se apaga, o segundo desmorona com o peso de uma 

responsabilidade ilimitada [...]”.  

Assim, Meirieu (1998, p. 56) propõe que o professor “[...] tentando ensinar, faça 

descobrir”, e que seja, assim, iluminador, supondo que as “coisas” nascem através dele, e não 

dele [...]. Entende que é preciso substituir uma concepção linear simples demais, onde os 

conhecimentos formalizados seriam revelados progressivamente a um sujeito cuja qualidade 

essencial seria a de ser passivamente receptivo e disposto a escutar, de forma mais dinâmica 

onde esses conhecimentos seriam integrados no projeto do sujeito.  

A Sala de Apoio Pedagógico, assim como outros espaços escolares, demandam 

reflexão sobre a sua estrutura, organização, finalidades, princípios em consonância com o 

Projeto Pedagógico da Unidade Escolar, pautados com metodologia e ações didáticas 

coerentes, ao alcance das expectativas de aprendizagem definidas pela equipe escolar. 



 liii

As críticas e sugestões de solução de Meirieu (1998) se articulam muito bem com o 

que coloca Macedo (1994, p. 36) sobre ser construtivista. Para quem, “[...] ser construtivista 

implica tratar a prática pedagógica como uma investigação, como uma experimentação [...]”, 

“[...] não é fazer uma coisa uma única vez, mas sim praticá-la, exercitá-la; mas com sentido de 

pesquisa, de descoberta, de invenção, de construção. Exercitar com o desafio de fazer melhor, 

de superar a si mesmo [...]”.  

Nas situações de aprendizagem pode-se pensar em ser construtivista com o princípio 

de interação, compartilhando com o outro os seus saberes e reciprocamente, buscar conhecer a 

sua trajetória de aprendizagem na vida e na escola, já que ambas interagem na constituição 

dos saberes do indivíduo.          

 Macedo (1994, p. 23) afirma categoricamente o que já sabemos, mas muitas vezes não 

admitidos, talvez, por vergonha de assumir e por não saber como mudar, “[...] nossa escola é 

predominantemente não-construtivista [...]”. O que significa, segundo o autor, que o que 

interessa é a resposta ou a mensagem do professor, e não o que teria mais valor em uma visão 

construtivista, que seria a pergunta e/ou situação problema desencadeada nas crianças. 

 Uma proposta muito em voga, para tornar as escolas mais construtivistas, é o trabalho 

com situação-problema. Segundo Meirieu (1998, p. 174), em uma situação-problema, o 

objetivo pedagógico principal está no obstáculo a vencer e não na tarefa a realizar. Assim, a 

situação-problema é uma situação que obriga o aluno a buscar respostas, buscar alternativas, 

confrontar seus conceitos prévios com conceitos de outros alunos, professores, livros, em uma 

situação nova para ele. Essa estratégia pedagógica parte do princípio que “a explicação nada 

vale sem a necessidade que a requer e a ela dá sentido” (LEGRAND, 1969). Por esse motivo, 

é fundamental garantir que o aluno esteja mobilizado a buscar alternativas e respostas para 

superar o problema que é, antes de tudo, um problema dele. 

 É justamente pelo fato de a situação-problema mobilizar o interesse do sujeito, é  que 

aprende por um enigma, e não por estar ligado a um desejo pré-existente que ele é, aí, 

colocado em uma situação de construção de seus conhecimentos. Meirieu (1998, p. 169) 

afirma que “[...] só integramos um elemento novo quando este é, de uma forma ou outra, uma 

solução ao nosso problema [...]”. 

 Dessa forma, expôs-se brevemente o significado dos construtivismos epistemológico e 

psicológico, enfatizando o fato de serem complementares e convergentes; e articularam-se 

essas teorias de forma que façam muito sentido no contexto de aprendizagem escolar. Para 

concluir, selecionou-se uma frase de Meirieu (1998, p.61) que resume em parte, o papel do 
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construtivismo bem adaptado e empregado na escola, a fim de tornar a aprendizagem uma 

realidade: 

 

A aprendizagem é produção de sentido por interação de informações e de um 

projeto, estabilização de representação, e introdução de uma situação de disfunção 

em que a inadequação do projeto às informações, ou das informações ao projeto, 

obriga a passar a um grau superior de compreensão.   

 

2.7. Pressupostos construtivistas para a prática pedagógica 

 

 Pozo (1998, p. 13) explicita um dos principais objetivos da Educação Básica, a de 

fazer com que os alunos não somente se coloquem determinados problemas, mas que 

cheguem, inclusive, a adquirir os meios para resolvê-los. Dado que, as atividades propostas 

em sala de aula nem sempre contemplam, significativamente, os saberes que os alunos podem 

compreender, num primeiro contato, tornam-se necessária a reunião destes elementos ou 

características para que possam ser conferidas às atividades pedagógicas a fim de que atinjam 

seus objetivos. 

Nesse sentido e amparados na literatura disponível sobre o tema,  percebemos a 

importância da solução de problemas das diversas áreas do conhecimento, sendo um 

procedimento necessário à aprendizagem. Pozo (1998, p. 14) define a orientação para solução 

de problemas no currículo, de forma a planejar situações estratégicas para possibilitar aos 

alunos uma busca e apropriação de estratégias adequadas não somente para darem resposta a 

perguntas escolares como também às da realidade cotidiana. Assim, pode-se criar o hábito e a 

atitude de lidar com a aprendizagem como desafio, onde seja necessário buscar estratégias 

para superá-lo. 

 Os alunos que apresentam um ritmo de aprendizagem mais lento ou que possuem um 

histórico de fracasso escolar, com muitas repreensões e também reprovações, desenvolvem 

uma baixa auto-estima que, por muitas vezes, interfere de forma negativa em sua 

aprendizagem. A sala pesquisada, denominada SAP, tem como público alvo, muitos desses 

alunos e, por este motivo, percebeu-se a importância de lançar desafios significativos, para 

que eles pudessem enfrentar a aprendizagem como um problema que devesse ser encontrada 

uma resposta. Também, buscou-se instigar a observação para a necessidade dos alunos 

proporem problemas para si próprios, como relata Pozo (1998, p. 15), percebendo detalhes da 

realidade como um problema que mereça ser estudado e questionado, ou seja, gerando no 
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aluno, a procura de respostas para seus próprios problemas ao invés de encontrá-las somente 

pelo intermédio de uma fonte exterior. 

 É preciso atentar para a necessidade de garantir que, nas situações de sala de aula, 

onde estes desafios são lançados, os alunos tenham condições conceituais para resolver a 

situação-problema, pois caso contrário, a solução da tarefa será da ordem do impossível. 

 Macedo (2002, p.114) cita Perrenoud (1997/2000) para responder à questão O que é 

uma situação-problema? 

 

As situações-problema caracterizam-se por recortes de um domínio complexo, cuja 

realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. São 

fragmentos relacionados com nosso trabalho, nossa interação com as pessoas, nossa 

realização, de tarefas, nosso enfrentamento de conflitos. Referem-se, pois, a recortes 

de algo sempre aberto, dinâmico e, como tal, repetem aquilo que é universal no 

problemático e fantástico que é a vida, entendida como exercício das funções que a 

conservam no contexto de suas transformações.  

 

 Fazer uso da solução de problemas no cotidiano da sala de aula, quer dizer, usar uma 

estratégia de aprendizagem que favoreça o pensar a partir dos referenciais que o aluno já 

possui e, a partir desses recursos que já estão disponíveis, lançar o seu pensar para outros 

mundos possíveis, subir um degrau na reflexão exercida, somar suas experiências para dar 

novas respostas aos mesmos problemas ou a novos problemas. É pensar no aluno ativo, numa 

escola ativa, onde o sujeito está presente no espaço para aprender, pelas interações com o que 

lhe é oferecido e vislumbrado. Que esta aprendizagem possa ocorrer naturalmente, a partir do 

compromisso dos atores educativos, no caso os educadores, proporem situações desafiadoras, 

onde faça os alunos pensarem, contudo, dentro de suas possibilidades, com o sentido de 

avançarem em seus conhecimentos prévios. 

 Muitos autores descrevem a situação-problema. Pozo (1998, p. 15) cita Lester (1983), 

para definir problema como “[...] uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa 

resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução [..]”, um 

processo que não exige muita reflexão sobre a seqüência de passos a serem percorridos, os 

quais se aproximam da resolução de um simples exercício, já que não haveria necessidade de 

mobilizar muitos recursos cognitivos para a tarefa proposta. 

 Durante uma aprendizagem ou execução de uma atividade, muitas vezes é difícil 

nomear os passos que são desenvolvidos, já que alguns são automatizados e executados de 

forma quase involuntária, apesar de sabermos resolver o problema, mas que nem sempre é 
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possível verbalizar o que está sendo feito. O conhecimento procedimental é referente à ação, 

ao saber fazer, é do plano mais prático. Por este motivo, muitos estudos de psicologia 

cognitiva e educacional foram desenvolvidos nas últimas décadas para verificar os 

mecanismos utilizados pelas pessoas para solucionar problemas (POZO, 1998). 

 Meirieu (1998, p. 192) define situação-problema como: 

 

Uma situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode 

realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. Esta aprendizagem, que constitui o 

verdadeiro objetivo da situação-problema, se dá ao vencer o obstáculo na realização 

da tarefa. Assim a produção impõe a aquisição, uma e outra devendo ser o objeto de 

avaliações distintas. Como toda situação didática, a situação-problema deve ser 

construída apoiando-se em uma tripla avaliação diagnóstica (motivações, 

competências e capacidades). 

  

Numa proposta de atividade, a definição de exercício ou situação-problema, dependerá 

dos saberes e experiências que os alunos possuem para tal proposta. É preciso que o professor 

tenha consciência através da análise dos registros de aprendizagem de seus alunos, para 

encaminhar a atividade que conduza ao objetivo por ele desejado, seja atividade ou resolução 

de problema.  

 Temos observado com freqüência que o registro não tem sido uma prática freqüente 

entre os professores. Contudo, acreditamos que os registros são ferramentas importantes para 

registrar o avanço das aprendizagens, como, por exemplo, da linguagem escrita, através de 

planilhas de sondagens, as quais, muitas vezes, não são utilizadas pelos professores no 

momento de planejarem suas aulas de alfabetização e, ou, de língua portuguesa. Por que será 

que não se torna significativo um instrumento que traz dados relevantes sobre este 

conhecimento? 

 Podemos fazer referência a Perrenoud (2000, p. 17), pensando na importância de 

considerar o avanço de conhecimentos construídos pelos alunos, onde cita que “[...] 

administrar a progressão das aprendizagens mobiliza cinco competências25[...]” mais 

específicas e fundamentais: 

 

a. Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e as possibilidade 

dos alunos. 

b. Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. 

                                                 
25 Competência como, saber mobilizar recursos afetivos, cognitivos (Macedo, 2002, p. 123). 
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c. Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. 

d. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma 

abordagem formativa. 

e. Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 

 

 É notável que os professores desejam que seus alunos aprendam, porém muitos 

professores relatam que apesar de seus alunos serem ensinados, não conseguem aprender. A 

repetição deste discurso leva-nos ao contexto e espaços onde a aprendizagem deveria ocorrer 

na sala de aula e/ou outros espaços escolares.  Infelizmente, o que se observa é que não 

há uma rotina de registro reflexivo da prática pedagógica, há pouquíssimos registros para 

avaliá-la e qualificá-la, apesar de não ser a única resposta e solução para os dificultadores da 

prática pedagógica, mas o registro é um elemento fundamental, no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 A experiência de Reggio Emilia é um belo exemplo de registro, em todos os sentidos, 

da prática pedagógica, incluindo os trabalhos de professores e das crianças. Nos últimos trinta 

anos, o sistema criou um conjunto singular de suposições filosóficas, currículo e pedagogia, 

método de organização escolar e desenho de ambientes, nomeado de Reggio Emilia26. 

 O primeiro trabalho importante a aparecer em 1987, foi uma exibição chamada “The 

Hundred Languages of Children”, uma amostra que descreveu o processo educacional através 

das fotografias, exemplos de pinturas, desenhos, colagens e estruturas construtivas das 

crianças e scripts explanatórios e painéis. 

 A exibição como forma de comunicação surgiu dos educadores de Reggio Emilia que 

a chamam de “documentação”. Os educadores perceberam que documentar sistematicamente 

o processo e os resultados de seu trabalho com as crianças, serviu a três funções: oferecer 

“uma memória” concreta e visível; ser uma ferramenta para pesquisas e oferecer aos pais e ao 

público informações sobre o que ocorre nas escolas. O desenvolvimento da documentação foi 

visto como arte profissional, pois utilizaram slides, pôsteres, gravações em vídeo para registro 

das experiências das crianças. 

 Esta abordagem exige dos professores múltiplos ajustes, devem questionar suas 

certezas, possuir uma sensibilidade intensa, assumir estilo crítico em relação às pesquisas, 

                                                 
26 O enfoque oferece-nos novos meios de pensar sobre a natureza da criança como aprendiz, sobre o papel do 
professor, sobre a organização e o gerenciamento da escola, sobre o desenho e o uso dos ambientes físicos, e 
sobre o planejamento de um currículo que guie experiências de descobertas conjuntas e solução de problemas de 
forma aberta. 
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manter avaliação processual e estar disponível para falar, ouvir e aprender com as crianças. 

Assim Edward (1999, p. 80) cita Malaguzzi ao considerar estas demandas: 

 

Responder a todas essas demandas exige dos educadores um questionamento 

constante sobre seu ensino, devendo deixar para trás o modo isolado e silencioso de 

trabalhar que não deixa traços. Ao contrário, devem descobrir modos de comunicar e 

documentar as experiências crescentes das crianças na escola, devendo preparar um 

fluxo constante de informações de qualidade, voltado aos pais, mas também 

apreciado pelas crianças e pelos professores. Este fluxo de documentação, 

acreditamos, apresenta aos pais uma qualidade de conhecimento que muda 

tangivelmente suas expectativas. Eles reexaminam suas suposições sobre seus papéis 

como pais e suas visões sobre a experiência vivida por seus filhos e assumem uma 

abordagem nova e mais crítica com toda a experiência escolar.  

 

 O trabalho educacional com as crianças e a documentação tornaram-se interconectados 

e mutuamente apoiadores, o que relata Vecchi (1999, p. 131), neste depoimento: 

 

Recentemente , nossos interesses também se direcionaram cada vez mais para a 

análise dos processos de aprendizagem e interconexões entre as diferentes idéias, 

atividades e representações das crianças. Toda a documentação –as descrições 

escritas, as transcrições das palavras das crianças, as fotografias e atualmente as 

gravações em vídeo – torna-se uma fonte indispensável de materiais que usamos 

todos os dias, para sermos capazes de “ler” e refletir, tanto individual quanto 

coletivamente, sobre a experiência que estamos vivendo, sobre o projeto que 

estamos explorando. Isso nos permite construir teorias e hipóteses que não são 

arbitrárias e artificialmente impostas às crianças.”  

 

  Perrenoud (1999) ao pensar o contexto de sala de aula, também expressa a 

importância do professor observar e registrar os avanços de seus alunos e, registrar, quer 

dizer, escrever o que, e como o aluno aprendeu, além das situações didáticas e conteúdos que 

foram oferecidos. A partir deste referencial, a possibilidade de avaliar a prática pedagógica e 

as aprendizagens que ocorreram ficam mais viáveis e o planejamento mais coerente. 

 A preocupação central é possibilitar melhores condições, no espaço da sala de aula, 

para que ocorra a aprendizagem dos alunos, o que nesta proposição, demanda 

concomitantemente reflexão, registro, teoria e ação. 
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 Meirieu (1998, p. 169) adota o posicionamento do ensino a partir da noção de 

situação-problema. A sua forma de tratar a aprendizagem está acordando com nosso projeto, 

pois relata que: 

 

[...] para o sujeito que aprende, seu interesse pode ser mobilizado por um enigma, 

mesmo sem estar ligado a um desejo pré-existente, onde é colocado numa situação 

de construção de conhecimentos, que precisa efetuar operações mentais requisitadas, 

considerando o raciocínio do sujeito, considerando também a instrumentação 

intelectual, identificam-se os resultados e há um esforço para que os procedimentos 

sejam apreendidos. O sujeito pode transferir a forma que usou para resolver o 

problema, transferindo-o para outra situação. 

  

Neste caso, busca-se a aprendizagem de procedimentos, podendo-se exemplificar o 

ensino da leitura, quando se adota situações didáticas permanentes em sala de aula, para que o 

aluno aprenda comportamentos de leitor, como mobilizar estratégias de leitura e os seus 

conhecimentos sobre a língua nas atividades de leitura. São procedimentos de ensino 

organizados na rotina e expectativas de aprendizagem que consideradas em função de um 

determinado objetivo. 

 Meirieu, (1998, p. 170), traz em seu texto uma excelente abordagem, realizada por 

Jacotot, citado por J. Rancière27, como “pedagogia da emancipação”, onde o educador, 

consciente do fato de que si só, assume a tarefa de inventar situações que impõem que ele se 

aproprie das soluções necessárias; o sujeito se vê aí, de certa forma, “obrigado a utilizar sua 

própria inteligência”. 

 A pedagogia das situações-problema, citada por Meirieu (1998, p. 172), propõe: 

 

Organizar metodicamente essa interação para que, na resolução do problema, a 

aprendizagem se realize. Isso supõe, portanto, que se evitem simetricamente as 

escolhas de uma “pedagogia da resposta” e os de uma “pedagogia do problema”, 

isso impõe que se tenha a certeza da existência de um problema a ser resolvido e, ao 

mesmo tempo, da impossibilidade de resolver o problema sem aprender.  

  

O professor precisa preocupar-se com a avaliação dos objetivos de ensino traçados, ou 

seja, as situações-problemas devem ser organizadas a partir dos objetivos e não das tarefas. 

                                                 
27 Citado por Meirieu (1998, p. 170), in Notas 3. Jacques Rancière, Lê maître ignorant, Fayard, Paris, 1987, p. 
29. 
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Muitas vezes, os alunos percorrem as tarefas e objetivos sem se dar conta de sua real 

intencionalidade, conscientiza-se, ao final de uma etapa de ensino e ou aprendizagem. 

 A metodologia de solução de problemas possibilita maior reflexão e problematização 

da prática pedagógica no cotidiano das ações planejadas, pois se considerarmos que alguns 

desses alunos, sobretudo aqueles pertencentes às Salas de Apoio Pedagógico possuem pouca 

participação nas aulas, devido à sua baixa auto-estima, dada, geralmente, pelo histórico de 

fracasso ou, ensino que não atendeu as necessidades de aprendizagem da criança. No contexto 

das situações-problema, pode surgir uma oportunidade para que possam se expressar e que 

sejam desafiados em suas possibilidades a superar os desafios propostos, num local, onde um 

mediador e os colegas sejam estimulados a expressar o seu saber e rever o seu não-saber. 

 Perrenoud (2000, p. 42-43) cita Astolfi para explicitar a importância de administrar a 

heterogeneidade numa situação-problema. Astolfi reúne dez características de uma situação-

problema: 

 

1. Uma situação-problema é organizada em torno da resolução de um obstáculo 

pela classe, obstáculo previamente bem-identificado. 

2. O estudo organiza-se em torno de uma situação de caráter concreto, que 

permita efetivamente ao aluno formular hipóteses e conjecturas. Não se trata, 

portanto, de um estudo aprofundado, nem de um exemplo ad hoc, de caráter 

ilustrativo, como aqueles encontrados nas situações clássicas de ensino 

(inclusive em trabalhos práticos). 

3. Os alunos vêem a situação que lhes é proposta como um verdadeiro enigma a 

ser resolvido, no qual estão em condições de investir. Esta é a condição para 

que funcione a devolução: o problema, ainda que inicialmente proposto pelo 

professor, torna-se “questão dos alunos”. 

4. Os alunos não dispõem, no início, dos meios da solução buscada, devido à 

existência do obstáculo a transpor para chegar a ela. É a necessidade de resolver 

que leva o aluno a elaborar ou a se apropriar coletivamente dos instrumentos 

intelectuais necessários à construção de uma solução. 

5. A situação deve oferecer resistência suficiente, levando o aluno à nela investir 

seus conhecimentos anteriores disponíveis, assim como suas representações, de 

modo que ela leve a questionamentos e à elaboração de novas idéias. 

6. Entretanto, a solução não deve ser percebida como fora de alcance pelos alunos, 

não sendo a situação-problema uma situação de caráter problemático. A 

atividade deve operar em uma zona próxima, propícia ao desafio intelectual a 

ser resolvido e à interiorização das “regras do jogo”. 

7. A antecipação dos resultados e sua expressão coletiva precedem a busca efetiva 

da solução, fazendo parte do jogo o “risco”  assumido por cada um. 
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8. O trabalho da situação-problema funciona, assim, como um debate científico 

dentro da classe, estimulando os conflitos sociocognitivos potenciais.  

9. A validação da solução e sua sanção não são de modo externo pelo professor, 

mas resultam do modo de estruturação da própria situação. 

10. O reexame coletivo do caminho percorrido é a ocasião para um retorno 

reflexivo, de caráter metacognitivo; auxilia os alunos a conscientizarem-se das 

estratégias que executaram de forma heurística e a estabilizá-las em 

procedimentos disponíveis para novas situações-problema. 

 

 Tal metodologia só terá validação, caso o objetivo-obstáculo tiver sido devidamente 

escolhido, conforme aponta Meirieu (1998, p. 176): 

 

a. Se os alunos não tiverem os meios para transpor o obstáculo ou se o obstáculo 

já tiver sido transposto, a situação-problema perde todo interesse e objetivo. 

b. O dispositivo da situação-problema seja construído de maneira a assumir a 

operação mental solicitada e assim permitir que aqueles que ainda não a 

dominam a efetuem mesmo assim. 

 

 As exigências materiais, institucionais e as operações mentais precisam ser 

consideradas para propor a solução de problemas. O ato mental pode levar o aluno a vencer o 

desafio proposto, podendo se opor, confrontar, experimentar, verificar as conseqüências de, 

enfrentar, lutar contra etc. Como conseguir isso? O que devo fornecer a ele como materiais? O 

que devo dar a ele como instrução? (MEIRIEU, 1998). 

 Os alunos que freqüentam as Salas de Apoio, lá estão porque não sabem alguma coisa 

que a equipe escolar julga ser importante. Com este pressuposto, é fundamental que estes 

alunos aprendam procedimentos a partir de situações-problema que os desafiem a pensar, a 

superar obstáculos, a adquirir conhecimentos, a compartilhar experiências de sucesso e 

fracasso durante o processo de construção de conhecimentos. Que de alguma forma, ou, desta 

forma, tenham maiores possibilidades de enfrentar situações escolares com maior autonomia e 

competência. 

 Adentra-se num exemplo que servirá para ilustrar este tópico, contudo sem aprofundá-

lo, já que existem pesquisas que se encarregam desta problemática. Por vezes, a sala de aula 

atende a uma pequena quantidade de alunos, muitos avançam em suas aprendizagens, mas 

outros não avançam nos conhecimentos que lhes faltam para acessar outros saberes do 

mundo, como o da leitura e o da escrita. A questão abordada é, se o número de alunos fosse 

uma justificativa para o fato de os alunos não aprenderem os conteúdos que ensinamos a 
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experiência em salas com um número reduzido de alunos contrapõe esta hipótese e reforça 

outra, é preciso de intencionalidade no ensino, a partir da consideração de como ocorrem os 

processos de aprendizagem e quais experiências de vida e de conhecimentos os alunos trazem 

para o espaço da sala de aula e, no que o professor faz com esses dados.  

A experiência nos mostra que a realidade atual de nossas salas de aula não é simples, 

ao contrário, trazem uma enorme complexidade28 para o seu interior. Assim, torna-se 

relevante expor parte desta problemática. 

Ao centrar as observações na ação do professor, na fundamentação teórica das 

situações de ensino e das aprendizagens ocorridas neste espaço, observa-se que a escola é uma 

instituição educativa de proposições e possibilidades múltiplas que explicita conhecimentos 

registrados ao longo da história da humanidade. 

 Acordamos que a pedagogia das situações-problema constitui-se num desafio ao 

ensino, pois permeia o desejo de aprender dos alunos, a situação didática para alcançar o 

objetivo traçado e a construção de conhecimento do aluno, ao progredir em seus saberes 

diante da mobilização cognitiva nas resoluções de problema. 

 As situações-problema possibilitam o aluno mobilizar recursos, ativar esquemas e 

tomar decisões. Os alunos resolvem os problemas que estão preparados para enfrentar, e os 

que apresentam um desafio maior, exige-se que se estabeleçam outras relações, pois implica 

mobilizar valores, estabelecer raciocínios, enfrentar dilemas e decidir pelo que julga melhor 

para si e para a sociedade. Ao se depararem com um obstáculo que precisam superar, 

planejado ou mediado pelo professor, têm a possibilidade de diferenciar e integrar as partes e 

o todo que estruturam e organizam suas interações com o mundo e consigo (MACEDO, 

2002). 

   

2.8. A finalidade da avaliação prognóstica, formativa e cumulativa  

 

 A importância destinada à avaliação,neste trabalho, situa-se tanto a serviço do ensino, 

como da aprendizagem. Aborda-se esta temática, a partir da concepção de avaliação enquanto 

prognóstica, formativa e cumulativa, acordando com o Projeto Pedagógico da Unidade 

Escolar, enquanto mapeamento das ações e metas que a comunidade educativa deseja 

alcançar, com uma metodologia que, preferencialmente busque investigar o percurso social, 

histórico da comunidade atendida, visando o avanço e superação do senso-comum. Considera-

                                                 
28 A complexidade aqui abordada refere-se ao contexto sócio-político-econômico o qual nossa sociedade está 
organizada. 
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se de fundamental importância a avaliação inicial dos alunos, dos seus conhecimentos sobre a 

língua portuguesa, a matemática e a sua leitura de mundo.  

 A idéia que Hadji (2001) destaca sobre avaliação configura um sentido 

multidimensional. Apresenta a idéia de “aprendizagem assistida por avaliação”, onde possa 

compreender tanto a situação do aluno quanto a de “medir” o seu desempenho, fornecendo 

indicações esclarecedoras e preparando a operacionalização das ferramentas de êxito, mais do 

que resignar a ser apenas um registro do fracasso do aluno. Pensa-se numa avaliação que 

consagre à regulação das aprendizagens, onde possa orientar o aluno para que situe suas 

dificuldades e analise-as para descobrir e operacionalizar os procedimentos propostos para se 

possa avançar. Nesta mesma perspectiva, o erro é visto como fonte de informação, tanto para 

o professor, como para o aluno. Assim, a avaliação é vista como atividade autônoma. 

 Entende-se por avaliação formativa, aquela que não é nem um modelo científico, nem 

um modelo de ação diretamente operatório. Não é mais do que uma utopia promissora, capaz 

de orientar o trabalho dos professores no sentido de uma prática avaliativa colocada a serviço 

das aprendizagens (HADJI, 2001). 

 Esquematicamente, três grandes casos possíveis sobre avaliação, são apresentados por 

Hadji (2001, p. 19): 

 

a. A avaliação precede a ação de formação. Fala-se então de avaliação 

prognostica e, mais raramente hoje em dia, diagnóstica, pois se compreendeu 

que toda avaliação podia ser diagnóstica, na medida em que identifica certas 

características do aprendiz e faz um balanço, certamente mais ou menos 

aprofundado, de seus pontos fortes e fracos. A avaliação prognóstica tem a 

função de permitir um  ajuste recíproco aprendiz/programa de estudos (seja pela 

modificação do programa, que será adaptado aos aprendizes, seja pela 

orientação dos aprendizes para subsistemas de formação mais adaptados a seus 

conhecimentos e competências atuais). 

b. A avaliação ocorre depois da ação. Fala-se então de avaliação cumulativa. Ela 

tem a função de verificar se as aquisições visadas pela formação foram feitas. 

Faz-se um balanço das aquisições no final da formação, com vistas a expedir, 

ou não, o “certificado” de formação. Tendo intenção certificativa (quer haja ou 

não emissão efetiva de um diploma), a avaliação cumulativa, sempre terminal, é 

mais global e refere-se a tarefas socialmente significativas. 

c. A avaliação situa-se no centro da ação de formação. É, então, chamada de 

formativa. Por quê? Porque sua função principal é – ou, pois tudo se encontra 

aí, deveria ser logicamente – contribuir para uma boa regulação da atividade de 

ensino (ou de formação, no sentido amplo). Trata-se de levantar informações 
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úteis à regulação do processo ensino/aprendizagem. E vê-se bem que é aquilo a 

serviço do que é colocada que permitirá julgar a “formatividade” de uma 

avaliação. Apenas o lugar em relação à ação não basta, pois toda avaliação, 

mesmo no centro da ação, tem uma dimensão cumulativa. Sempre se faz o 

balanço das aquisições dos alunos. E toda avaliação tem – ou deveria ter, em um 

contexto pedagógico – uma dimensão prognóstica, no sentido de que conduz – 

ou deveria conduzir – a um melhor ajuste ensino/aprendizagem. Poderia – 

deveria- tratar-se de adaptar-se melhor o conteúdo e as formas de ensino às 

características dos alunos reveladas pela avaliação (pedagogia diferenciada). 

 

 A partir desses pressupostos, considera-se avaliação formativa aquela que, num 

contexto pedagógico, informa os dois atores do processo, aluno e professor. O professor 

tomando-a enquanto indicador para regular a sua ação pedagógica e, o aluno para 

conscientizar-se de seu processo de aprendizagem, tornando mais sensível para o 

reconhecimento e correção de seus próprios erros. 

 Destaca-se um modelo ideal de avaliação formativa, proposto por Hadji, (2001, p. 21): 

 

a. Colocando-se deliberadamente a serviço do fim que lhe dá sentido: tornar-se um 

elemento, um momento determinante da ação educativa; 

b. Propondo-se tanto a contribuir para uma evolução do aluno quanto a dizer o 

que, atualmente, ele é; 

c. Inscrevendo-se na continuidade da ação pedagógica, ao invés de ser 

simplesmente uma operação externa de controle, cujo agente poderia ser 

totalmente estrangeiro à atividade pedagógica. 

 

 Pode-se considerar como avaliação formativa um processo que dá continuidade de 

aprendizagem e intervenção pedagógica permeada por desafios, pois a essência de uma 

concepção formativa implica o estreitamento da relação do professor com o aluno, 

promovendo, ao tomar consciência de sua responsabilidade na aprendizagem, o 

desenvolvimento de seus alunos mediante intervenções pedagógicas. 

 A idéia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, levando o professor a 

observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor o funcionamento da 

aprendizagem, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada suas 

intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe. Tudo isso na expectativa de 

aperfeiçoar as aprendizagens.  
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 Perrenoud (1999) traz o conceito de avaliação formativa, compreendida em termos de 

regulação, onde se funde numa abordagem mais global dos processos de regulação das 

aprendizagens em curso em um dispositivo, seqüência ou situações didáticas. 

 Para aprender, o indivíduo não deixa de operar regulações intelectuais. Na mente 

humana, toda regulação, em última instância, só pode ser uma auto-regulação. Nessa 

perspectiva, toda ação educativa só pode estimular o auto-desenvolvimento, a auto-

aprendizagem, a auto-regulação de um sujeito, modificando seu meio ao interagir com ele 

(PERRENOUD,1999). 

 A avaliação numa perspectiva transformadora deve estar comprometida com a 

aprendizagem da totalidade dos alunos, mas não simplesmente na mudança das técnicas, mas 

na mudança de paradigmas, posicionamento, visão de mundo, valores (VASCONCELLOS, 

2003). 

 A intencionalidade atribuída pelo professor à avaliação no cotidiano escolar, demanda 

explicitar o que se propõe atingir. Vasconcelos, (2003), destaca que o núcleo do problema da 

avaliação está em seu conteúdo, na sua forma, na sua intencionalidade (finalidade, objetivos) 

e nas suas relações (metodologia de trabalho na sala de aula). 

 Nota-se que a concretização de uma nova intencionalidade é um dos aspectos mais 

difíceis de serem trabalhados e explicitados na avaliação da aprendizagem.   

 

2.9. As situações didáticas: instrumentos de explicitação das intenções educativas  

 

 Partindo dos pressupostos teóricos acima explicitados,  é fundamental para uma 

organização didática pautada em uma concepção construtivista da aprendizagem, que o 

professor se conscientize das características das situações didáticas eleitas em seu 

planejamento, considerando que as modalidades organizativas eleitas constituem o processo 

das intenções educativas. 

 Nesta proposição, a aprendizagem tem um caráter significativo, em detrimento de um 

ensino transmissor e uma aprendizagem cumulativa e memorística, na perspectiva de uma 

tradição pedagógica. De acordo com esta proposição, Coll (2000, p. 14) afirma que: 

 

Somente na medida em que se produz este processo de construção de significados e 

de atribuição de sentido se consegue que a aprendizagem de conteúdos específicos 

cumpra a função que lhe é determinada e que justifica a sua importância: contribuir 
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para o crescimento pessoal dos alunos, favorecendo e promovendo o seu 

desenvolvimento e socialização.  

  

A socialização dos saberes no espaço educativo propicia a construção de 

conhecimentos que, com freqüência, são permeados por uma ajuda pedagógica do professor. 

As estratégias e os processos psicológicos pelos quais os conteúdos são ensinados e 

aprendidos podem ser de grande ajuda ao professor na organização de sua prática docente. 

  As reflexões sobre a organização do ensino e as intervenções do professor são o ponto 

de partida para análise e avaliação desta prática educativa. 

 A forma tradicional e transmissiva de conteúdos factuais e conceituais, centrados na 

memorização e compreensão de alguns conceitos, exclui do planejamento de ensino saberes 

culturais de fundamental relevância para a comunidade escolar. 

 É conveniente definir que a construção do conhecimento na escola necessita da ajuda 

do professor, independente da tipologia do conteúdo trabalhado, além de situações didáticas 

orientadas ao alcance dos objetivos dos conteúdos específicos nas categorias conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

 Observam-se na prática escolar, as múltiplas variáveis que intervêm nos processos de 

ensino na escola e, diante deste fato, acredita-se que nenhuma teoria da aprendizagem possa 

prescrever formas determinadas de ensino. O construtivismo, por sua vez, oferece elementos 

para análise e reflexão sobre a prática, aumentando a possibilidade de compreensão sobre os 

processos que nela intervêm amparados pela avaliação processual, que desempenha 

importante papel para o planejamento, concretização do ensino em suas diferentes formas. 

 Os procedimentos didáticos e de avaliação prognóstica, formativa e cumulativa, que 

apesar de serem muito divulgadas e estarem no discurso educativo de muitos professores, 

ainda não aparecem com freqüência nas práticas escolares. Percebe-se a importância de 

utilizar estas modalidades de avaliação para acompanhar a evolução das aprendizagens dos 

alunos, bem como na reorganização das práticas pedagógicas, ajustadas às necessidades e 

objetivos de aprendizagem. 

 Segundo Brousseau (1996), uma situação didática é um conjunto de relações 

estabelecidas explicitamente e ou implicitamente entre um aluno ou grupo de alunos, num 

certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos e objetos, e um sistema educativo (o 

professor) com a finalidade de possibilitar a estes alunos um saber constituído, ou em vias de 

constituição. 
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 As situações didáticas propostas nos documentos publicados no Programa Ler e 

Escrever, para os anos dos ciclos I e II, entre os quais: Projeto Toda Força ao 1º Ano: Guia 

para o planejamento do professor alfabetizador, Guia de planejamento e orientações didáticas 

para o professor do 2º ano do Ciclo 1 e Projeto Intensivo do Ciclo 1, Sala de Apoio 

Pedagógico, Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da Competência Leitora e 

Escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental,  Referencial de Expectativas para o 

Desenvolvimento da Competência Leitora e Escritora no Ciclo II: caderno de orientação 

didática de Língua Portuguesa prevêem as seguintes situações didáticas: leitura realizada pelo 

professor, análise e reflexão sobre o sistema de escrita, comunicação oral, produção textual, 

leitura realizada pelo aluno, seqüências didáticas, mediação de leitura, entre outros. Essas 

situações didáticas são propostas para serem desenvolvidas, também, na SAP, principalmente 

através das atividades habituais, seqüências didáticas e projetos didáticos. 

 Notou-se a importância das seqüências didáticas, as quais demandam cuidadoso 

planejamento, pois, se percebeu a necessidade de intencionalidade para possibilitar aos 

alunos, aprendizagens específicas. Sugeriu-se um planejamento que relacionasse as 

habilidades a ser desenvolvidas, tanto na leitura, como na escrita dos gêneros textuais, bem , a 

duração da seqüência didática, os recursos materiais, os espaços pedagógicos necessários, 

entre outros possíveis. 

 

2.9.1. Processo de aprendizagem da linguagem escrita no contexto escolar 

 

 Desde a publicação da Psicogênese da língua escrita (Ferreiro e 

Teberosky,1979,1999), onde foi descrita uma perspectiva psicogenética sobre o processo de 

aquisição da língua escrita, dispomos, de um número significativo de estudos e pesquisas 

sobre o ensino da leitura e escrita e como as crianças aprendem estes conteúdos.  

 No início da década de 1970, a literatura era classificada em dois grandes grupos: a 

literatura psicológica que listava as habilidades perceptivas, necessárias a aprendizagem da 

língua escrita e, de outro, a literatura pedagógica, nos meandros da escolha do método mais 

eficaz para ensinar a ler e a escrever (FERREIRO, 1999). 

 Este estudo revisou diferentes trabalhos da área, onde foi consultado o estado do 

conhecimento sobre alfabetização, pesquisado e organizado por Soares (1989). Utilizou-se, 

principalmente, o referencial teórico sobre a construção da linguagem escrita, pautados nos 

postulados piagetianos, na construção do objeto de conhecimento da linguagem escrita, 
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inseridos na Psicogênese da língua escrita (1979, 1999). Esta investigação considerou, como 

processo de construção de conhecimento da língua escrita, os seguintes objetivos: 

a. identificar os processos cognitivos subjacentes à aquisição da escrita; 

b. compreender a natureza das hipóteses de escrita e 

c. descobrir o tipo de conhecimentos específicos que o aluno possui ao iniciar a 

aprendizagem da linguagem escrita. 

 A aprendizagem da linguagem escrita inicia-se muito antes da criança entrar à escola.  

Idéia defendida pela concepção construtivista, que entende que a criança chega à escola com 

saberes construídos e um trabalho cognitivo constante, advindos de suas experiências sociais e 

familiares. Nota-se que a acessibilidade das crianças aos materiais escritos influi 

significativamente na aquisição deste conhecimento, como demonstraram as pesquisas de 

Ferreiro e Teberosky (1979, 1999).     

 O conhecimento advindo da alfabetização inicial é de natureza conceitual, assim, a 

diferença de saberes das classes média e baixa de nossa população, ao chegarem à escola, é 

que a classe baixa chega com hipóteses muito primitivas sobre a escrita, pelo restrito contato 

com os materiais escritos, enquanto que a classe média que já possui este acesso mais amplo 

denota-se crianças com maiores possibilidades de construir este conhecimento muito antes de 

chegarem ao ensino formal. 

 As pesquisas sobre alfabetização inicial consideram duas questões na investigação da 

apropriação do sistema de escrita, de acordo com Weisz (2000): 

• O que a escrita representa? 

• Qual a estrutura do modo de representação da escrita? 

 As crianças apresentam, em suas hipóteses de escrita, dois conhecimentos básicos para 

a construção da escrita: a existência de uma quantidade suficiente de letras e de uma 

variedade de caracteres, ou seja, as crianças acreditam que não seja possível que algo possa 

estar escrito com poucas letras. 

 Nas pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1979, 1999, p. 40-43) evidenciou-

se que a exigência de uma quantidade mínima de caracteres é independente das possibilidades 

de nomear esses caracteres, pois a legibilidade do texto se expressa pela quantidade de 

caracteres. Demonstrou-se que as crianças apresentam uma hipótese em que é preciso certa 

quantidade de caracteres, variável entre dois e quatro, variando em três, e que também não é 

possível ler algo que seja escrito com caracteres iguais.  

 No início da alfabetização, as crianças por volta de quatro anos não realizam 

diferenciação entre o sistema de representação do desenho (pictográfico) e o da escrita 
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(alfabético)29, diferentemente dos adultos, conforme citação de Ferreiro e Teberosky (1979, 

1999) sobre as pesquisas realizadas por Tolchinsky (1993), Tolchinsky e Karmiloff-Smith 

(1992). 

 Também foi possível observar nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1979, 1999) que 

as crianças de três anos podem discriminar e categorizar estímulos correspondentes aos 

diferentes sistemas notacionais, priorizando suas características formais. Contudo, apesar de 

fazerem estas diferenciações, ainda não conseguem interpretar e nem fazer o uso devido 

dessas notações. 

 Assim, segundo Ferreiro e Teberosky (1979, 1999, p. 46) tomam-se como evidência 

que: 

 

Torna-se claro, que a exigência de uma quantidade mínima de caracteres é 

totalmente independente das denominações que a criança seja capaz de empregar 

que chamem a esses caracteres “letras”, “números”, “palavras” ou coisas”, não tem 

importância. O que importa é que a legibilidade de um texto aparece associada à 

quantidade. Entretanto, um fato notável aparece em alguns casos: uma mesma letra 

recebe diferentes denominações, conforme ela se encontre num contexto de outras 

letras (neste caso, converte-se em algo que se pode ler) ou se encontre isolada (em 

cujo caso se faz “ilegível”).  

  

Nesta fase, as crianças acreditam que a mesma forma gráfica pode ser uma coisa ou 

outra em função do contexto.  

 A construção da hipótese silábica, pela criança, é um grande salto qualitativo, marcada 

por “grande reestruturação global”, conforme a teoria piagetiana. A criança entra em conflito 

cognitivo ao deparar-se com suas hipóteses anteriores sobre a escrita e as novas que constrói, 

organizando cognitivamente, novas hipóteses sobre a escrita. 

 O salto qualitativo desta hipótese refere-se à descoberta que a criança, ao perceber que 

a escrita representa os sons da fala, com diferentes critérios de correspondência, sendo um 

grande avanço conceitual e um enorme conflito cognitivo. 

 Neste sentido, o erro tem papel fundamental para Piaget, pois, uma das fontes de 

progressos no desenvolvimento é o desequilíbrio, na busca de equilíbrio e a superação de 

conflitos cognitivos que, em parte, explica a evolução da inteligência. 

                                                 
29 Fragmento do artigo “Como se aprende a ler e escrever ou prontidão, um problema mal colocado”, publicado 
em Ciclo Básico, Cenp/ Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 1988. 
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 A compreensão da criança, em perguntar o significado das letras em relação a palavra 

escrita, remete a compreensão entre o todo e suas partes, possibilitando depreender que a 

resolução desse problema está certamente, ligada a um problema mais geral: o que a escrita 

representa? (CARTER, 1997). 

 Weisz (2000) cita uma síntese das pesquisas sobre a aquisição da escrita, onde Emília 

Ferreiro apresentou essa evolução, em três grandes períodos: 

• O primeiro período caracteriza-se pela busca de parâmetros de diferenciação entre as 

marcas gráficas figurativas e as marcas não-figurativas, assim como pela formação de 

séries de letras como objetos substitutos, e pela busca de condições de interpretação 

desses objetos substitutos. 

• O segundo período é caracterizado pela construção de modos de diferenciação entre o 

encadeamento de letras, baseando-se alternadamente em eixos de diferenciação 

qualitativos e quantitativos. 

• O terceiro período é o que corresponde à fonetização da escrita, que começa pelo um 

período silábico e culmina em um período alfabético. 

 O conjunto de hipóteses das crianças sobre o sistema de escrita foi denominado de 

níveis de conceitualização, onde pode ser categorizados entre a distinção do icônico e não-

icônico; exigência de quantidade mínima e variedade de caracteres; hipótese pré-silábica, 

hipótese silábica, hipótese silábica-alfabética e hipótese alfabética. Este percurso ocorre 

dentro de um processo de (re) construção da linguagem escrita, que se dá entre a criança e o 

objeto de conhecimento. 

 A alfabetização ocorre num ambiente social, com suas práticas e informações que as 

crianças recebem, não pacificamente, e ao tentarem compreendê-las, transformam estes 

conteúdos em registro dessas informações.  

 Quando se nega o conhecimento da linguagem escrita que a criança chega à escola, a 

prática pedagógica tende a subestimar a capacidade do sujeito, desconsiderando sua cultura, 

sua história, seu modo de ser, de pensar, de ver o mundo: seus conhecimentos prévios.  

 Tendo a assimilação como mecanismo fundamental para a aquisição de conhecimento, 

demanda-se uma metodologia que considere os processos de assimilação, pois as crianças 

chegam à escola com diferentes conhecimentos e formas de lidar com os conteúdos propostos, 

sendo impossível que cheguem ao final do ano, ou de um período, com os mesmos saberes, 

assim como, não é possível ensiná-las sem estas considerações. 
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 A epistemologia piagetiana de aquisição de conhecimento pode ser notada como 

fundamento para o presente estudo, baseado na atividade do sujeito em interação com o objeto 

do conhecimento – a linguagem escrita.  

 Ferreiro (2001) faz uma afirmação fundamental – “A escrita é importante na escola, 

porque é importante fora dela e não o contrário”. Mencionou-se  esta frase para ilustrar que a 

escrita aparece na escola como mero conhecimento escolar e, que a proposta da psicogênese 

teve a intencionalidade de democratizar a língua escrita. Trata desta temática como, 

domesticação da escrita, explicando que a escola, muitas vezes, trata este objeto de 

conhecimento de forma escolarizada, organizado, desconsiderando toda a sua complexidade, e 

real função social. 

 Podem-se destacar, ainda hoje, muitas idéias de privação cultural, onde o fracasso da 

aprendizagem fica centrado no aluno. Claro que existem muitas patologias, mas com os 

índices de alfabetização já apresentados, é impossível que nossa cidade tenha tantas. Ferreiro 

(2001, p.38) destaca: 

 

O certo é que a instituição social chamada escola enfrenta um desafio que não sabe 

como resolver. Enquanto se sustentou a idéia de que a aprendizagem era para alguns 

e não para todos, a escola soube como fazer. Porém, desde que se estabeleceu a idéia 

de alfabetização para todos, a escola ficou sem respostas. A escola não sabe lidar 

com as diferenças, não sabe como trabalhar a partir das diferenças assumidas como 

dado inevitável, e não como castigo.  

 

2.9.2. Contextos de alfabetização na sala de aula 

 

 A concepção construtivista entende que as informações do ambiente social e familiar e 

a própria atividade cognitiva do sujeito são constituintes da construção do sistema de escrita 

(Ferreiro e Teberosky, 1979, 1999), visão mais evolutiva. Já os socioconstrutivistas, 

consideram os conhecimentos prévios e os do meio social que o sujeito traz à escola, mais 

conhecidas como “alfabetização emergente”, citada por Teberosky (2004, p. 55), visão mais 

social. 

 Considera-se nas duas abordagens que a influência do meio social e a exposição aos 

materiais escritos, situações significativas para a aprendizagem inicial da leitura e escrita, 

diferencia-se na quantidade e qualidade de interações dos sujeitos com esses materiais e 

contextos. 
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 A partir desses fatores, os alunos ao receberem informações de diferentes contextos, 

pelas pessoas, por ação, interação e ou observação, a partir das quais se tornam possíveis os 

processos de aprendizagem da linguagem escrita e emergem os produtos, resultantes da 

mediação de leitura e da intervenção do professor nas propostas de produção textual. 

 Há uma relação entre as ações e os objetos que estão ao alcance dos sujeitos, quando o 

propósito é manipular diferentes suportes de texto, podem reconhecê-los enquanto objetos e, 

não somente em seu conteúdo escrito. Contudo, o conteúdo escrito pode dar possibilidades a 

diferentes atividades, como a apresentação da disposição gráfica, as formas de compaginação, 

os suportes escritos, as diferenças entre os gêneros apresentados, etc. (TEBEROSKY, 2001). 

 Os diferentes suportes, os textos, as formas gráficas e as ações associadas a eles dão 

lugar a contextos e oferecem informação, a partir da qual os aprendizes leitores e produtores 

constroem seu conhecimento. Oferecem informação gráfica, mas também genérica, textual e 

lingüística. Os suportes enquanto objetos escritos formalizam os possíveis materiais da 

escrita. A escrita não ocorre fora de algumas dessas realizações materiais concretas 

(FERREIRO, 1997). 

 A linguagem que se utiliza para escrever é um aprendizado que pode ocorrer, antes da 

criança aprender a ler e a escrever por si própria. Segundo Teberosky (2004, p. 64) é 

necessário considerar a diferença da escrita da linguagem e da linguagem escrita. Os alunos 

que passam por este aprendizado, são capazes de relacionar esta modalidade oral e escrita nos 

gêneros que circulam socialmente. 

 Teberosky (2004, p. 65) ao citar Blanche-Benveniste, ressalta a possibilidade do 

professor fazer uso dos diversos conteúdos de escrever, focando a linguagem que se escreve, 

além de ampliá-lo para os aspectos gráficos da escrita: as letras, as palavras, a 

correspondência fonográfica ou os procedimentos mais gerais do ato de escrever, como a 

direção, o alinhamento ou a organização gráfica e resume esta consideração destacando que: 

 

Através do professor, os meninos e as meninas podem aprender a escrever, sem que 

seja necessário esperar a dominar as formas gráficas da notação escrita. Quando o 

professor se faz de “escriba”, toma uma posição vicária a respeito de algumas 

capacidades que meninos e meninas ainda não dispõem, mas dá lugar a que 

exercitem e melhorem outras que já possuem. Com sua ajuda, suas perguntas e seu 

controle sobre o processo, os meninos e as meninas integram conhecimentos novos 

com outros que já possuíam. A partir de observar, participar no procedimento, 

perseguir propósitos e elaborar um texto de forma compartilhada, os meninos e as 
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meninas aprendem aspectos da linguagem escrita que não poderiam aprender com a 

simples cópia do resultado final.  

  

O trabalho em duplas produtivas é uma estratégia utilizada com freqüência nas 

situações de alfabetização na tarefa de escrita e leitura, e que Teberosky (2004, p.67) enfatiza 

que este procedimento não apenas dá lugar a um produto, o texto, mas também põe em jogo 

procedimentos de produção e controle através da leitura da própria escrita, onde destaca que: 

 

Na situação de escrita entre uma dupla de crianças se põe claramente em evidência 

essa interação e as aprendizagens a partir de escrever e ler a própria escrita, 

sobretudo quando se dá entre diferentes concepções sobre como se escreve.  

  

 A idéia de algumas concepções de alfabetização é que primeiro se ensina a palavra e 

depois, o texto, e que a escrita vem após a leitura, idéia expressa numa proposta pedagógica 

seqüencial e aditiva. Dessa forma, cria-se uma lacuna entre o significante e o significado, já 

que a palavra é, por natureza, polissêmica e sua interpretação ocorre sempre num contexto 

frasal  

 Identifica-se nos textos que além dos signos alfabéticos, possuem outro subsistema 

que pode incluir sinais, espaçamento entre as palavras, maiúsculas e minúsculas, abreviaturas, 

marcas de ênfase etc., onde muitos pertencem ao nosso sistema ortográfico. 

 A proposta de alfabetização, Teberosky (2004, p. 69-70), de diversificar os contextos 

de aprendizagem na aula, concebe que: 

 

A alfabetização é um processo contínuo, que começa antes da escola, inclui ambos – 

leitura e escrita – e implica um complexo processo de conceitualização por parte do 

aprendiz. Reconhece também o ensaio como uma prática necessária que, realizada 

em diferentes contextos, garante a significação das aprendizagens. A leitura e a 

escrita seguem uma progressão evolutiva no tempo, mas é uma progressão que é 

profundamente influenciada pelo contexto em que se desenvolve: as crianças da 

mesma idade diferem a esse respeito, assim como diferem em diferentes idades, em  

distintos grupos humanos. Por isso, as propostas e alternativas educacionais devem 

influir sobre o contexto de desenvolvimento: variando os materiais escritos, seu uso 

e sua circulação, assim como as possibilidades de participação de meninos e 

meninas através de suas ações de escutar alguém ler, perguntar, ditar e escrever.  
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 As práticas de alfabetização com êxito foram analisadas por muitos pesquisadores, 

entre eles, Jacobson (2004, p. 86) que realizou uma análise sobre as práticas letradas 

existentes na escola e, que muitas comunidades que ali circulam, não compartilham.  

 Percebeu-se que quando o contexto de alfabetização familiar assemelha-se com o 

contexto de alfabetização escolar, a aprendizagem da língua escrita torna-se mais fácil. O 

mesmo ocorre com os alunos com os quais as práticas letradas diferem das praticadas na 

escola, onde acabam encontrando dificuldade para construir este conhecimento. Jacobson 

(2004, p. 87), conclui que: 

 

Embora a linguagem oral e a escrita sejam ações e práticas diferentes, estão também 

relacionadas como parte de uma rede comunicativa mais ampla ou do repertório de 

uma comunidade ou sociedade concreta. Por esse motivo, as práticas letradas fazem 

parte de uma realidade sociolingüística, e a realidade sociolingüística de um menino 

ou de uma menina ajuda a definir seu contexto de alfabetização inicial. Utilizando a 

sociolingüística como referência, os professores e as professoras podem aumentar 

sua sensibilidade em relação às formas em que os usos da linguagem dos alunos e as 

expectativas das escolas podem diferir e o contexto político que define e avalia essas 

diferenças. Observar a alfabetização a partir dessa perspectiva nos serve para 

sublinhar a complexa dinâmica do uso da linguagem que uma menina ou um menino 

pequeno deve negociar no momento em que entra na educação infantil.  

  

A esfera letrada que a escola se constitui, geralmente, difere das praticadas na 

comunidade local. As práticas de leitura e escrita na sala de aula foram citadas por Jacobson 

(2004) ao relatar que com freqüência o professor escolhe um texto para ler aos alunos, ou o 

grupo lê em voz alta, ou um após o outro, onde o professor assinala quem pode ou não falar 

na aula. Essa prática é percebida como natural no contexto escolar, mas na verdade é uma 

opção do sistema escolar. Pode-se verificar que essa prática nada tem a ver com os contextos 

reais de comunicação. 

 A leitura dos contos costuma ser a prática de leitura para as crianças mais praticada 

nos lares e os tipos de textos que também são praticados nas escolas de educação infantil, em 

diante. Existem, contudo, também existem muitas formas comunicativas, praticadas por uma 

comunidade que se choca com as práticas escolares. Jacobson (2004, p. 93) cita um estudo 

realizado na comunidade de Athabaskan, realizado por Scollon e Scollon (1983), onde 

dedicaram seus estudos aos impactos dos padrões orais de comunicação às experiências e 

práticas letradas escolares, de uma comunidade. Foi concluído que os athabaskanianos 
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valorizavam a privacidade e um estilo de fala circunspeto, valorizando as relações 

interpessoais e sentimento de decoro. Contudo, na escola, o uso da linguagem era mais 

despersonalizado e descontextualizado, onde os autores são mais “ensaístas”, ou seja, a 

alfabetização praticada era “ensaísta”, onde o estudante começava dizendo qual o tema do 

trabalho e  como seria sua estrutura e  discussão do tema. Esse trabalho de Scollon e Scollon 

apontou para a existência de repertórios próprios da comunidade, não impedindo que os 

meninos e as meninas utilizem a narrativa e forma retórica que a escola espera. Apontam, 

principalmente, para a reflexão que deve ser feita pelos professores sobre a inconsistência de 

suas expectativas em relação às estruturas e as experiências de seus estudantes. Concluem que 

embora isso complique muito mais o ensino, também faz com que ensinar seja mais 

importante (ibdem). 

 Os estudos sobre alfabetização mais atuais definem que a alfabetização funciona como 

parte de um amplo conjunto de práticas sociais, apresentados por Jacobson (2004, p. 94) onde: 

 

Os meninos e as meninas estão socializados em práticas de linguagem específicas 

sobre como aprender a usar e a valorizar certas línguas, como organizar sua própria 

participação no uso da linguagem e como estruturar uma narrativa ou um 

argumento. Para alguns, as formas de uso da língua em casa são similares as formas 

usadas para o uso escolar. Outros devem  esforçar-se quando se deparam com 

práticas lingüísticas pouco familiares. É importante que a escola não trate os 

meninos e as meninas que provêm de ambientes sociolingüísticos diferentes como 

deficientes, como se lhes faltassem os recursos básicos necessários para a educação. 

Embora seja verdade que alguns meninos e meninas procedem de famílias ou 

contextos sociais praticamente analfabetos, é bastante provável que os que 

apresentam problemas escolares procedam de comunidades alfabetizadas, mas de 

formas que a escola não valoriza. Os professores, pois, deveriam construir pontes 

entre ambas as formas de usar a linguagem.  

 
 Nicolau (1993) em sua tese de Livre Docência encontrou níveis de conceitualização de 

escrita diferentes, independentemente das classes sociais das crianças que freqüentavam a 

escola. Nos resultados de sua pesquisa, analisou os aspectos referentes ao desenvolvimento 

das potencialidades e habilidades de crianças pré-escolares de seis, cinco e quatro anos e sua 

interferência na concepção que as crianças, gradualmente, vão construindo sobre a escrita. Foi 

notável a contribuição deste estudo para conhecer melhor as manifestações do pensamento 

infantil e as condições que apresentam para a aprendizagem da leitura e escrita. Nas 
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conclusões de sua pesquisa, destacaram-se questões sobre a importância do papel social da 

escrita nas experiências de vida das crianças do grupo pesquisado, conforme destaque: 

 

O desempenho infantil mostrou-se dinâmico e variável de grupo etário para grupo 

etário, de criança para criança, em momentos e situações diversas. Tanto assim foi 

que crianças de um mesmo extrato sócio-econômico apresentaram também 

diferentes desempenhos e crianças de diferentes extratos sócio-econômicos 

apresentaram desempenhos próximos também. Isto não foi regra para nehuma das 

possibilidades. Destaca-se, portanto, que o fato de a criança pertencer a uma 

determinada classe social não é causa suficiente para a geração de expectativas 

positivas ou negativas em relação ao seu desempenho. Não se trata de dom nem de 

déficit. As crianças de níveis sócio-econômico-cultural mais elevado, cujos pais têm 

uma tradição de letramento, apresentaram também resultados mais baixos e vice-

versa (p. 273). 

 

 Em sua conclusão, Nicolau (1993, p. 285-286) demonstrou algumas relações entre os 

aspectos do desempenho das crianças nos seus grupos etários. Escolheu-se o grupo de 6 anos, 

pois as análises das respostas dadas pelas crianças em função do questionamento quanto à 

função social da escrita, estão em acordo com a análise da presente pesquisa. Então vejamos: 

 

- para o grupo de crianças de pais mais escolarizados, a escrita serve para 

trabalhar, brincar (ler instruções), mostrar às pessoas, ensinar, aprender coisas novas 

(neve, vida dos animais), escrever cartas e bilhetes, escrever, ser inteligente, não ficar 

“burro”, escrever com letra manuscrita, fazer anotações, lembrar das coisas e para 

escrever qualquer coisa; 

- para o grupo de crianças com pais com menor nível de escolaridade (60%), a 

escrita serve para: fazer o que a escola manda, ler o que a professora escreve, para não 

levar “bronca” da professora, ler livro de Matemática, ler qualquer coisa, ler em 

inglês, escrever o abecedário e determinadas palavras que foram citadas, estudar, 

aprender e tirar nota boa, “ganhar” trabalho e dinheiro, mandar coisas como músicas, 

mandar relatórios, cartas e contas; escreve porque tem mão e porque estava na hora de 

aprender. 

 

 Destacou que o peso das diferenças individuais apareceu nos resultados da pesquisa, 

constatando que as crianças com pais mais escolarizados focalizaram mais o aspecto social da 

escrita e não incluíram a escola nas suas respostas, demonstrando que as experiências de vida 

devem propiciar a compreensão do papel social da escrita. 
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 Parte das crianças do grupo de pais menos escolarizados focalizou a escrita como uma 

obrigação escolar, algo como uma pressão muito mais externa ao motivacional do indivíduo. 

Algumas crianças deste grupo perceberam a função social da escrita o que permitiu observar 

que pais não escolarizados favoreceram também esta percepção. 

 Nicolau (1993, p. 286) considera um fato marcante em sua pesquisa: “[...] quando as 

crianças têm oportunidades de viver situações que lhes permitam perceber as funções da 

escrita, vai ocorrendo uma extrapolação do nível de ganhos individuais e específicos para a 

dimensão social e geral da escrita[...]. 

 Percebe-se que, ainda, muitos professores utilizam os modelos dos déficits, 

enfatizando o que falta ao aluno aprender em relação às expectativas da escola. Outra forma 

de organizar o ensino é considerar os saberes da comunidade local, trazendo-os para a escola, 

como valorização e consideração a cultura da comunidade educativa, e de acordo com 

Jacobson (2004, p. 95), ao citar Au (2000), Bartolomé (1998), “[...] os professores e as 

professoras e as escolas precisam educar-se a si mesmos em relação a seus estudantes para 

criar estruturas de gestão da aula culturalmente sensíveis [...]”.  

A linguagem está marcada pelos seus contextos étnicos, culturais e de classes sociais, 

assim, estão intimamente ligados ao uso da linguagem e das práticas alfabetizadoras. 

Jacobson (2004, p. 98) entende que: 

 

Os professores e as professoras deveriam desenvolver um sentido crítico de como o 

poder exercido com e sobre a linguagem explica os processos de leitura e escrita 

dentro e fora da escola. Embora, para os professores, seja importante ser sensível no 

nível micro às diferenças entre práticas letradas de meninos e meninas, deve-se 

refletir também no nível macro, para ver como essas diferenças são utilizadas para 

estratificar a sociedade. De uma perspectiva sociolingüística crítica, a análise de 

alfabetização inicial gira necessariamente em torno da forma com que a linguagem é 

utilizada para socializar meninos e meninas em seus papéis sociais, em uma 

sociedade que não está livre nem de desigualdade econômicas, nem de preconceitos 

de gênero, etnia ou cultura. Existem formas de modificar as aulas atuais e, portanto, 

os professores e as professoras não deveriam renunciar à esperança de procurar 

mudar a sociedade.  

 

2.9.3. Texto como pretexto ou objeto de ensino? 

 

 No Brasil, a idéia de que o texto pode ser um material concreto em que se ensina a 

leitura e a produção de textos, seja um objeto de ensino e a base para o ensino e a 
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aprendizagem da língua portuguesa no ensino fundamental, já foi amplamente divulgada, 

principalmente nos PCN de Língua Portuguesa (2000). 

 Desde meados de 1980, o texto foi utilizado como um objeto empírico em sala de aula, 

com atos de leitura, de produção, de análise lingüística, ou seja, o texto era tomado como 

objeto de uso e não de ensino (ROJO E CORDEIRO, 2004). 

 Posteriormente, o texto foi utilizado como suporte para o desenvolvimento de 

estratégias e habilidades de leitura e de redação, numa abordagem cognitiva e textual. As 

propriedades dos textos passam a ser mais estruturais, como os gêneros escolares, narração, 

descrição e dissertação, que foram enfocadas por noções da lingüística textual. Rojo e 

Cordeiro (2004) destacam que o ensino dessas formas globais na produção, centrou-se na 

obtenção de textos mais coesos, interessantes e coerentes, e, na leitura, na antecipação, na 

checagem e na inferência. 

 Nesta perspectiva,  ensinavam-se as propriedades globais e locais sobre os textos, 

sendo objetos de ensino dos eixos procedimentais. Este ensino das propriedades do texto em 

sala de aula originou-se uma gramaticalização dos eixos do uso, onde Rojo e Cordeiro (2004, 

p. 9) explicam que esta forma de ensinar com o texto na sala de aula “[...] deu origem a uma 

gramaticalização dos eixos do uso, passando o texto a ser “pretexto” não somente para o 

ensino da gramática normativa, , mas também da gramática textual, na crença de que “quem 

sabe as regras sabe proceder”. 

 Essas questões levaram a uma mudança no enfoque dos textos em sala de aula, numa 

perspectiva de trabalho discursivo ou enunciativo. A alteração gerou o uso do texto em seu 

funcionamento e em seu contexto de produção/leitura, ficando evidentes, também, os 

funcionamentos cognitivos. No Brasil, tal destaque pode ser dado aos PCN de Língua 

Portuguesa que dão importância às situações de produção e de circulação dos textos e, usa-se 

a noção de gêneros (discursivos ou textuais), com o intuito de favorecer o ensino da leitura e 

de produção de textos orais e escritos.  

 Rojo & Cordeiro (2004) destacam algumas passagens dos PCN, mostrando o apelo 

que se faz ao gênero como objeto de ensino dos eixos da língua materna em leitura e produção 

de textos: 

 

• Ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário que se possa dispor 

tanto de uma descrição dos elementos regulares e constitutivos do gênero, quanto 

das particularidades do texto selecionado. (PCN 3º e 4º ciclos do ensino 

fundamental, p. 48). 
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• Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou 

aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser 

tomada como objeto de ensino. (PCN 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, p. 23). 

 

 O destaque faz-se sobre duas novidades deste período: o ensino da linguagem a partir 

de gêneros orais e a valorização dos contextos de uso e de circulação. Forma e conteúdo têm 

importância e são determinados, apenas dentro do enquadre do funcionamento social e 

contextual do gênero. 

 

2.9.4. Gêneros e tipos de discurso 

 

 Com base nos estudos desenvolvidos por Schneuwly30 (2004), segue-se a tese de que 

“o gênero é um instrumento” e, acrescenta-se uma reflexão sobre gênero, inserida na A 

ideologia alemã de Marx e Engels (1846, 1968, p. 67): 

 

 A apropriação não é senão o desenvolvimento das capacidades individuais 

correspondentes aos instrumentos materiais de produção. A apropriação de uma 

totalidade de instrumentos de produção é o desenvolvimento de uma totalidade de 

capacidades nos próprios indivíduos. 

 

 Surge, então, a questão de como pode o instrumento desenvolver as capacidades 

individuais? Duas considerações psicológicas feitas por Schneuwly (2004, p.24) e que 

merecem destaque: 

 

1. A psicologia concebe o indivíduo, de um lado, e o objeto sobre o qual ele age ou a 

situação na qual ele age, enfoque construtivista piagetiano. Já, numa perspectiva do 

interacionaismo social, a atividade é necessariamente tripolar, onde a ação é 

mediada por objetos específicos, socialmente elaborados, frutos das experiências das 

gerações precedentes, através dos quais se transmitem e se alargam as experiências 

possíveis. Torna-se, assim, o instrumento como lugar privilegiado da transformação 

dos comportamentos: explorar suas possibilidades, enriquecê-las, transformá-las são, 

também, maneiras de transformar a atividade que está ligada à sua utilização. 

                                                 
30 Bernard Schneuwly é professor e pesquisador em Didática do Francês/Língua Materna, da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação (Fapse) da Universidade de Genebra (Unige), Suíça, e coordenador do Grupo 
Grafe – Grupo Romando de Análise do Francês Ensinado. 
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2. Na análise do instrumento mediador, Rabardel31 concebe o instrumento com duas 

faces: há o artefato material ou simbólico, onde o produto material existe fora do 

sujeito, materializando na sua própria forma, as operações que tornam possíveis os 

fins aos quais o instrumento é destinado. A outra face é a do sujeito, que há 

esquemas de utilização do objeto, que articulam suas possibilidades, às situações de 

ação. Nota-se que os esquemas de utilização são plurifuncionais: por meio deles, o 

instrumento faz ver o mundo de uma certa maneira e permite conhecimentos 

particulares do mundo. Nesta perspectiva, Rabarbel (1993) descreve a gênese 

instrumental como: A apropriação do instrumento pela criança pode ser vista como 

um processo de instrumentalização que provoca novos conhecimentos e saberes, que 

abre novas possibilidades de ações, que sustenta e orienta essas ações.  

 

  Schneuwly (2004, p. 25-26) propôs um resumo resgatado a partir da obra de 

Bakhtin (1953/1979/1990), referenciada por muitos autores ao falar de gênero: 

 

• Cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados: 

os gêneros; 

• Três elementos os caracterizam: conteúdo temático – estilo – construção 

composicional; 

• A escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, 

o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor.  

 

  

 Em conjunto com esta definição, três elementos merecem destaque: 

1. Há a escolha de um gênero, em função de uma situação definida por certo número de 

parâmetros: finalidades, destinatários e conteúdo. 

2. A escolha de um gênero é dada num conjunto de possíveis, num lugar social que define 

um conjunto possível de gêneros. 

3. Os gêneros têm certa estabilidade, pois definem o que é dizível. Têm uma composição de 

estruturação e acabamento e tipo de relação com os outros participantes da trova verbal, 

num plano comunicacional. 

 Considera-se que a escolha do gênero se faz em função da definição dos parâmetros da 

situação que guiam a ação. Schneuwly (2004, p.27) cita Bakhtin (1953/1979, p. 302) 

elucidando sua concepção sobre gênero: 

 

                                                 
31 RABARDEL, P. (1993). Les activités avec instruments. Documento-síntese apresentado para habilitação à 
direção de pesquisas. Paris, Université Paris 8. 
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Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos; se tivéssemos 

de criá-los pela primeira vez no processo da fala; se tivéssemos de construir cada um 

de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível.  

 

2.9.5. Gêneros primários e secundários 

 

 Quando a criança entra na escola, há uma alteração significativa em sua linguagem, 

que se acentua ao longo de seu desenvolvimento e reestruturação fundamental do sistema de 

produção da linguagem. 

 Para este tema, Bakhtin (1990, p. 281) distingue gêneros primários que “se 

constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea”, e gêneros 

secundários, que “aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e 

relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica”. 

 O quadro, a seguir, distingue as dimensões para os gêneros primários e os secundários, 

propostos por Bakhtin (1990): 

 

PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS 

• Troca, interação, controle mútuo pela 

situação; 

• Funcionamento imediato do gênero como 

entidade global controlando todo o 

processo, como uma só unidade; 

• Nenhum ou pouco controle 

metalingüístico da ação lingüística em 

curso. 

• Modos diversificados de referência a um 

contexto, lingüisticamente criado. 

• Modos de desdobramento do gênero. Se 

os meios de referência a um contexto 

lingüísticamente criado caracterizam, por 

assim dizer, os gêneros secundários do 

interior, asseguram sua coesão interna e 

sua autonomia em relação ao contexto, 

outros meios asseguram, do exterior, seu 

controle, sua avaliação, sua definição. 

• A gestão eficaz dos gêneros secundários 

pressupõe a existência e a construção de 

um aparelho psíquico de produção de 

linguagem que não funciona mais na 

“imediatez”. Isso significa a existência de 

níveis de decisão, de operações 

discursivas transversais em relação aos 

gêneros. 

Quadro 4: Gêneros primários e secundários 
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2.9.6. Capacidades de linguagem 

 

            Destaca-se a noção de capacidades de linguagem citado por Dolz e Schneuwly (2004, 

p. 52), referindo-se a Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) que evocam as aptidões requeridas do 

aprendiz para produzir um gênero numa situação determinada, adaptando-se ao contexto e ao 

referente (capacidades de ação), tendo de mobilizar modelos discursivos (capacidades 

discursivas); dominar as operações psicolingüísticas e as unidades lingüísticas (capacidades 

lingüístico-discursivas), que pressupõem: 

 

O desenvolvimento das capacidades de linguagem constitui-se, sempre, 

parcialmente, num mecanismo de reprodução, no sentido de que modelos de práticas 

de linguagem estão disponíveis no ambiente social e de que os membros da 

sociedade que os dominam têm a possibilidade de adotar estratégias explícitas para 

que os aprendizes possam se apropriar deles.                    

  

Nota-se a importância das capacidades de linguagem, antes e durante a realização de 

uma seqüência didática, que se destina a delimitar um espaço de trabalho possível de ser 

adotado nas intervenções didáticas. 

 Como estratégia de ensino, as seqüências didáticas são instrumentos que podem guiar 

as intervenções dos professores, já que possibilitam fornecer aos alunos os instrumentos 

necessários para progredir em suas aprendizagens das situações de comunicação e ou 

atividades comunicativas mais complexas que os alunos ainda não têm autonomia. 

 Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004, p. 97) definem “seqüência didática” como  “[...] 

um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito”.  

 Os autores apresentam como principais características de uma seqüência didática, o 

trabalho com os gêneros. Os textos escritos ou orais que produzimos diferenciam-se uns dos 

outros e isso porque são produzidos em condições diferentes. Apesar dessa diversidade, 

podemos constatar regularidades. Uma seqüência didática tem a finalidade de ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, escrevendo ou falando de maneira mais adequada numa 

dada situação de comunicação. Serve, também, para dar acesso aos alunos as práticas de 

linguagem novas ou dificilmente domináveis (ibdem). 

 A estrutura de base de uma seqüência didática pode ser representada pela seguinte 

forma: 
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• A apresentação da situação; a produção inicial; os módulos e a produção final. 

 A apresentação da situação visa expor aos alunos qual será o projeto de comunicação 

que será realizado na produção final. Também, pode-se oferecer uma primeira proposta de 

realização do gênero que será trabalhado nos módulos. Nesta etapa inicial, os alunos 

constroem uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser 

executada. É importante que os alunos tenham a dimensão dos conteúdos envolvidos, por 

exemplo, para um seminário, os alunos deverão conhecer bem o que devem explicar aos 

outros, se for uma carta do leitor, deverão compreender bem a questão colocada e os 

argumentos a favor e contra as diferentes posições (ibdem). 

 Na produção inicial, os alunos tentam elaborar um texto oral ou escrito que responda 

corretamente à situação dada, mesmo que ainda não esteja coerente com todos os elementos 

do gênero visado. O sucesso parcial é a condição necessária para o ensino, pois dá visibilidade 

às capacidades de que os alunos já possuem e a visualização do caminho que ainda falta 

percorrer, decorrendo daí, a avaliação formativa. Esta produção inicial tem um papel central 

como reguladora da seqüência didática, tanto para o aluno, quanto para o professor. 

 Os módulos trabalham os problemas que apareceram na primeira produção e oferece 

os instrumentos necessários para os alunos superá-los. A seqüência didática caminha do 

complexo para o simples, cada um trabalhando uma, ou outra capacidade necessária ao 

domínio do gênero.  

 Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004) abordam e desenvolvem três questões quanto ao 

encaminhamento de decomposição e de trabalho sobre problemas assim isolados: 

 1. Que dificuldades da expressão oral ou escrita abordar? 

Trabalhar problemas de níveis diferentes refere-se ao momento em que o aluno depara-se com 

problemas específicos de cada gênero e se espera que ao final da seqüência, torna-se capaz de 

resolvê-los simultaneamente. A proposta dos diferentes níveis da seqüência objetiva 

problemas relativos a vários níveis de funcionamento. Os autores inspiraram-se nas 

abordagens da psicologia da linguagem, distinguindo quatro níveis principais na produção de 

textos: 

- Representação da situação de comunicação: o aluno deve aprender a fazer uma imagem do 

destinatário do texto, da finalidade visada, de sua própria posição como autor e do gênero 

visado. 

- Elaboração dos conteúdos: o aluno deve conhecer as técnicas para buscar, elaborar ou criar 

conteúdos. 
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- Planejamento do texto: o aluno deve estruturar seu texto de acordo com um plano que 

depende da finalidade que se deseja atingir ou do destinatário visado; cada gênero é 

caracterizado por uma estrutura mais ou menos convencional. 

- Realização do texto: o aluno deve escolher os meios de linguagem mais eficazes para 

escrever seu texto: utilizar um vocabulário apropriado a uma dada situação, variar os tempo 

verbais em função do tipo e do plano do texto, servir-se de organizadores textuais para 

estruturar o texto ou introduzir argumentos. 

 

2. Como construir um módulo para trabalhar um problema particular? 

Além dos da alternância do trabalho em grupo, em duplas ou individuais, trata-se de variar os 

modos de trabalho. Em cada módulo é importante oferecer atividades as mais variadas 

possíveis, aumentando a possibilidade do aluno a ter acesso, por diferentes vias, às noções e 

aos instrumentos necessários para o desenvolvimento da linguagem oral ou escrita. Três 

categorias foram distinguidas: 

- As atividades de observação e de análise de textos (orais ou escritos), onde podem ser 

realizadas a partir de um texto completo ou de uma parte de um texto; podem comparar 

vários textos de um mesmo gênero ou de gêneros diferentes etc. 

- As tarefas simplificadas de produção de textos são exercícios num aspecto preciso de 

elaboração de um texto, ou seja, revisar um texto em função de critérios bem definidos. 

- A elaboração de uma linguagem comum para criticá-los, melhorá-los, sendo realizado ao 

longo de toda a seqüência. 

 

3. Como capitalizar o que é adquirido nos módulos? 

Durante os módulos, os alunos aprendem uma linguagem técnica, que será comum entre 

alunos e professor, na medida em que constroem conhecimentos sobre o gênero. Propõe-se 

que esse vocabulário técnico e as regras elaboradas durante as seqüências são registrados 

numa lista que resume o que foi adquirido nos módulos. Cada seqüência didática é finalizada 

com um registro dos conhecimentos adquiridos sobre o gênero trabalhado nos módulos. 

 

 A produção final permite ao professor realizar uma avaliação somativa, a partir das 

noções e instrumentos elaborados pelos alunos nos diferentes módulos. Viabiliza um 

documento que indica os objetivos atingidos, serve de instrumento para regular e controlar 

seu comportamento de escritor, revisor e de reescrita, permite avaliar os progressos realizados 

no domínio do trabalho (ibdem). 
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2.9.7. Os agrupamentos de gêneros 

 

 Cada gênero demanda um ensino de forma especial, pois apresenta característica 

distinta, como o tempo verbal que é diferenciado em cada gênero. Podem ser agrupados em 

função de certo número de regularidades lingüísticas e de transferência possíveis.  

 Os gêneros podem ser agrupados em função de certo número de regularidades 

lingüísticas e de transferência possíveis. Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004, p. 120) destacam 

três critérios essenciais para a construção de progressões, inserindo-se na tradição didática da 

escola, onde é preciso que os agrupamentos: 

 

• correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino, cobrindo os 

domínios essenciais de comunicação escrita e oral em nossa sociedade; 

• retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, da maneira como já 

funcionam em vários manuais, planejamentos e currículos e 

• sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem implicadas 

no domínio dos gêneros agrupados.  

 

 O quadro, a seguir, apresenta os agrupamentos constituídos em função desses três 

critérios: 

 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

DOMÍNIOS SOCIAIS DE 
COMUNICAÇÃO 

CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 
DOMINANTES 

EXEMPLOS DE GÊNEROS 
ORAIS E ESCRITOS 

Cultura literária ficcional NARRAR 
Mimeses da ação através da 
criação de intriga 

Conto maravilhoso 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma 
Novela fantástica 
Conto parodiado 

Documentação e memorização 
de ações humanas 

RELATAR 
Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no 
tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Testemunho 
Curriculum vitae 
Notícia 
Reportagem 
Crônica esportiva 
Ensaio biográfico 

Discussão de problemas sociais 
controversos 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e 
negociação de tomadas de 
posição 

Texto de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta do leitor 
Carta de reclamação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
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Discurso de defesa  
Discurso de acusação 

Transmissão e construção de 
saberes 

EXPOR 
Apresentação textual de 
diferentes formas dos saberes 

Seminário 
Conferência 
Artigo ou verbete de 
enciclopédia 
Entrevista de especialista 
Tomada de notas 
Resumo de textos “expositivos” 
ou explicativos 
Relatório científico 
Relato de experiência científica 

Instrução e prescrições DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de 
comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogo 
Instruções de uso 
instruções 

Quadro 5 - Agrupamentos de gêneros. Ver Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 121). 

 

 Dolz, Schneuwly e Noverraz (p. 122, 2004) referem-se ao desenvolvimento da 

oralidade e da escrita através dos agrupamentos de gêneros propostos. Na seqüência didática, 

é preciso prever a alternância entre atividades escritas e orais. 

 

2.9.8. Práticas alfabetizadoras 

 

 As práticas alfabetizadoras descritas e sugeridas nas publicações do Programa Ler e 

Escrever – da Secretaria Municipal de Educação – também foram propostas para ser 

planejadas na formação dos professores de SAP e em seus planos de ensino. Contudo, na Sala 

de Apoio Pedagógico, nota-se a exigüidade do tempo de atendimento, assim, o planejamento 

do ensino demanda pontualidade na identificação das dificuldades apresentadas pelos alunos e 

os avanços necessários na aprendizagem.  

 O tempo é um fator importante na escola e, geralmente, escasso em relação à 

quantidade de conteúdos fixados no programa. 

 Quando se reconhece que a aprendizagem progride por sucessivas reorganizações do 

conhecimento e o problema do tempo demanda uma mudança qualitativa na utilização do 

tempo didático, consegue-se manejar com flexibilidade a duração das situações didáticas e 

torna possível a retomada dos próprios conteúdos em diferentes oportunidades e a partir de 

diferentes perspectivas. Lerner (p. 87, 2002) expressa que “criar essas condições requer pôr 

em ação diferentes modalidades organizativas: projetos, atividades habituais, seqüências de 

situações e atividades independentes coexistem e se articulam ao longo do ano escolar”. 
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 Percebe-se que as seqüências didáticas, já descritas, possuem grande possibilidade de 

desenvolver as competências necessárias para o aprimoramento da linguagem oral e escrita de 

nossos alunos. Assim, as atividades que seguem, sugerem uma organização didática, a partir 

das modalidades organizativas na rotina da sala de aula, propostas nas Orientações Gerais 

para o Ensino de Língua Portuguesa e de Matemática no Ciclo I (2006, p. 26-32): 

 

a) Práticas de linguagem oral  

• Rodas de conversa em que os alunos possam escutar e narrar fatos 

conhecidos e falar sobre assuntos estudados;  

• Rodas de leitura para contar histórias e combinar com os alunos momentos 

em que eles possam compartilhar os livros lidos;  

• Discussões que façam os alunos compreenderem e distinguirem as 

características da linguagem oral e da linguagem escrita;  

• Saraus literários para que os alunos possam narrar ou recontar histórias, 

declamar poesias, parlendas, trava-línguas;  

• Entrevistas, troca de correspondência etc em que os alunos possam elaborar e 

fazer perguntas;  

• Exposições, em que os alunos possam expor oralmente um tema, usando 

suporte escrito, tais como: cartazes, roteiro, para apoiar sua fala. 

 

b) Práticas de leitura 

• Leitura diária para os alunos de contos, lendas, mitos, para ampliar o universo 

cultural;  

• Rodas de leitura em que os alunos possam compartilhar os livros e textos 

lidos;  

• Leitura (pelos alunos) de diferentes gêneros textuais em todos os anos do 

Ciclo, para ampliar o repertório dos alunos;  

• Seleção e oferta aos alunos de livros de boa qualidade literária;  

• Momentos em que os alunos tenham de ler histórias para que possam 

compreender a importância e a necessidade do preparo para ler em voz alta;  

• Situações em que os alunos consultem fontes de diferentes suportes (jornal, 

revista, enciclopédia) para aprender a buscar informações;  

• Escolha e oferta para a classe de jornais, revistas, textos informativos, como 

fontes de informação e como materiais de estudo e ampliação do conhecimento;  

• Leitura em que os alunos utilizem procedimentos adequados aos diferentes 

propósitos do leitor (ler rapidamente títulos e subtítulos até encontrar uma 

informação, selecionar uma informação precisa, ou ler minuciosamente para 

executar uma tarefa);  
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• Leitura em que os alunos façam uso de indicadores (autor, gênero, assunto) 

para fazer antecipações, inferências e enriquecer as interpretações;  

• Leitura em que os alunos tenham que inferir o significado de uma palavra 

pelo contexto, do estabelecimento de relações com outros textos lidos e buscar no 

dicionário quando o significado exato da palavra for fundamental;  

• Situações em que os alunos, após a leitura de um texto, exponham o que 

compreenderam, compartilhem pontos de vista sobre os textos que leram sobre o 

assunto, façam relação com outros textos lidos e enriqueçam suas interpretações;  

• Leitura de textos com o propósito de ler para estudar, em que os alunos 

releiam para estabelecer relações entre o que esta lendo e o que já foi lido, resolver 

uma suposta contradição, utilizando anotações, grifos, resumos para entender melhor 

ou para recuperar informações. 

 

c) Práticas de produção escrita 

• Propostas de escrita ou reescrita de texto individual, em duplas ou grupos;  

• Assumir a posição de escriba nas situações em que os alunos produzem um 

texto oralmente com destino escrito;  

• Propostas de produção de textos definindo o leitor, o propósito e o gênero de 

acordo com a situação comunicativa;  

• Situações para ensinar procedimentos de escrita (planejar, redigir rascunhos, 

revisar e cuidar da apresentação);  

• Projetos didáticos ou seqüências didáticas em que os alunos produzam textos 

com propósitos sociais e tenham que revisar distintas versões até considerar o texto 

bem escrito, cuidando da apresentação final. 

 

d) Análise e reflexão sobre a língua 

• Atividades de leitura e escrita em que os alunos aprendam o nome das letras 

do alfabeto, a seqüência das letras, a diferença entre a escrita e outras formas 

gráficas e convenções da escrita (orientação do alinhamento);  

• Apresentar o alfabeto completo, desde o início do ano, e organizar atividades 

de escrita em que os alunos façam uso de letras móveis;  

• Situações em que os alunos sejam colocados para escrever textos, cuja forma 

não sabe de memória, pois isso permite ao professor descobrir as idéias que 

orientam as escritas dos alunos, a fim de planejar boas intervenções e agrupamentos 

produtivos;  

• Atividades de reflexão sobre o sistema alfabético de escrita, por meio do 

trabalho com nomes próprios, rótulos conhecidos e outros materiais afixados nas 

paredes da classe (ou murais) da sala, como listas, calendários, cantigas, títulos das 

histórias, que serão lidas na semana, de forma que guiados pelo contexto os alunos 
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antecipem o que está escrito e reflitam sobre as partes do escrito (quais letras, 

quantas e em que ordem usar);  

• Leitura, para alunos que não sabem ler convencionalmente, oferecendo textos 

conhecidos de memória, como parlendas, adivinhas, quadrinhas, canções, em que a 

tarefa do aluno é descobrir o que está escrito em cada parte, tendo a informação do 

que trata o texto (por exemplo, "Esta é a música Pirulito que Bate-Bate..."), de forma 

que a tarefa de ler o obrigue a ajustar o falado ao que está escrito e fazer uso do 

conhecimento que possui sobre o sistema de escrita;  

• Situações em que os alunos tenham necessidade de fazer uso da ordem 

alfabética e algumas de suas aplicações sociais;  

• Atividades de revisão coletiva de textos (ou individual, dupla, grupo), em que 

os alunos se coloquem na perspectiva de leitor do texto para melhorá-lo (modificar, 

substituir partes do texto);  

• Atividades de análise de textos bem escritos, ajudando os alunos a observar 

atentamente, em textos bem elaborados de autores reconhecidos, como, por 

exemplo, o autor resolveu o problema dos diálogos, das repetições, como faz uso da 

pontuação;  

• Atividades de reflexão ortográfica (por exemplo, estabelecer com os alunos 

um combinado sobre as palavras em que não vale mais errar, listá-las e afixá-las de 

forma que possam consultá-las caso tenham dúvida, entre outras);  

• Sistematização e registro das descobertas dos alunos em relação às regras 

ortográficas;  

• Atividades que incentivem a discussão entre alunos para que possam levantar 

dúvidas e decidir como escrever uma palavra, por exemplo, "ditado interativo", 

leitura com focalização;  

• Atividades de uso do dicionário, de forma que os alunos, progressivamente, 

adquiram a rapidez necessária para consultá-lo e encontrar palavras;  

• Atividade de reflexão sobre o sistema de pontuação (por exemplo, oferecer 

texto escrito todo em letra de fôrma maiúscula, sem os brancos que indicam 

parágrafo ou travessão, apenas os espaços em branco, para os alunos discutirem e 

decidirem a pontuação).   

 

 Essas orientações oficiais para o ensino da Língua Portuguesa (SME/DOT 2006) 

foram consideradas no momento de organizar as intervenções e planejamento de atividades 

junto à professora-colaboradora, da Sala de Apoio Pedagógico investigada. 
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3. A sala de apoio pedagógico e a formação dos professores 

 

3.1. Histórico da Sala de Apoio Pedagógico  

 

 A Sala de Apoio Pedagógico (SAP) na Secretaria Municipal de Educação tem seu 

histórico oficialmente publicado com a Portaria nº 790, de 7 de fevereiro de 1994,  que 

regulamentou o funcionamento da Sala de Apoio Pedagógico SAP e deu outras 

providências.O critério de atendimento é de alunos portadores de distúrbios de aprendizagem.  

 A Portaria nº 790 (1994) foi revogada, e entrou em vigor a Portaria nº 117, de 09 de 

janeiro de 1995, que regulamentou o funcionamento das Salas de Apoio Pedagógico e deu as 

devidas providências. Desse documento, não mais em vigor, destacavam-se, especialmente, os 

critérios de atendimento descritos no Artigo 3º e que orientavam o atendimento aos alunos 

portadores de distúrbios de aprendizagem, detectados pelo professor da sala regular. A 

expectativa de aprendizagem, da qual tratava o artigo 6º, destacava a cessão do atendimento, 

quando o aluno conseguisse apresentar condições de acompanhar a dinâmica da classe 

regular. No artigo 13º era mencionada a formação do professor responsável pela sala, prevista 

no horário coletivo e “em horários específicos para receberem orientação”. 

 O estudo realizado por Prieto (2000) investigou a evolução do atendimento 

educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais, no município 

de São Paulo, enfatizando a organização e implantação de recursos especiais, junto às escolas 

municipais, no período de 1986 a 1996, onde foi realizada a reconstrução da trajetória da 

educação especial constatou-se que, desde meados da década de 40, o município de São Paulo 

tem prestado atendimento educacional e/ou médico-terapêutico aos que apresentam 

necessidades educacionais especiais. A partir da administração de Jânio da Silva Quadros 

(1986-1988) as propostas de atendimento educacional especializado seguiram duas direções: 

uma passou pela ampliação do atendimento educacional de portadores de deficiência auditiva 

em escolas municipais de educação especial e, ainda, pela manutenção de convênios com 

instituições especializadas privadas; outra, que propôs o atendimento desses alunos nas 

escolas regulares, com respaldo de recursos especiais. Do estudo das propostas de três gestões 

municipais (Jânio – 1986/1988; Luiza Erundina – 1989/1992; Paulo Maluf – 1993/1996) 

pôde-se depreender que todas apresentavam como princípio norteador a integração escolar 

desse alunado. Para atender a tal propósito, cada administração apresentou um tipo de 

programa. Todavia, constatou-se que sua concretização se deu pela oferta de atendimento 

pedagógico especializado em um único tipo de recurso especial – a sala de recursos. O 
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modelo de atendimento, tal como o implantado, deixou de considerar que diferentes 

necessidades educacionais especiais requerem formas diversas de organização do ensino. 

 Neste contexto, a Sala de Apoio Pedagógico esteve sob orientação da DOT Educação 

Especial, até 1994, e no final deste mesmo ano, passaram a integrar o Setor de Currículos, 

Programas e Métodos da Divisão de Orientação Técnica – Ensino de 1º e 2º Graus, por se 

compreender que o trabalho está ligado ao Ensino Regular de 1º Grau, uma vez que a clientela 

atendida nas SAPs é formada por alunos com distúrbios de aprendizagem (Relatório 

Quadrienal – 1/4, 1996: 128). 

 A Portaria nº 117 (1995) foi revogada, e entrou em vigor a Portaria nº 5.387, de 13 

de novembro de 1996, que também regulamentou o funcionamento das Salas de Apoio – 

SAPs e deu as seguintes providências. No Artigo 1º constava a alteração de coordenação e 

orientação das SAPs, que passava a ser responsabilidade da Divisão de Orientação Técnica de 

Ensino de 1º e 2º graus – DOT. Os critérios de atendimento aos alunos atendidos com 

distúrbios de aprendizagem permaneceram inalterados. O término do atendimento tampouco 

foi alterado. Nesta Portaria, o processo de designação dos professores responsáveis foi 

determinado com a definição de critérios melhor definidos e com a coordenação da Delegacia 

Regional de Educação (Artigo 8º) e a formação desses professores passou a ser de 

responsabilidade da Diretoria de Orientação Técnica da Superintendência Municipal de 

Educação. 

 Uma nova alteração nas diretrizes da Sala de Apoio Pedagógico foi efetuada pela 

Portaria nº 5691, de 14 de dezembro de 2004. Em sua justificativa, expressava a 

reorganização da Sala de Apoio, especificando a concepção daquele período, onde o currículo 

sócio-cultural e histórico e a perspectiva da diversidade cultural, étnica, de gênero e de 

sexualidade, estavam sendo discutidos no âmbito das escolas. O critério de atendimento ao 

aluno também foi alterado com o intuito de “favorecer a participação dos educandos e 

educandas no processo de leitura de mundo, letramento e alfabetização, por meio de 

intervenções pedagógicas que assegurassem a construção da leitura e escrita, na perspectiva 

da apropriação, da manifestação e da produção cultural nas múltiplas linguagens” (Artigo 2º).  

 O atendimento também foi modificado e destinado, preferencialmente aos alunos de 

ciclo I que apresentavam dificuldades de aprendizagem, alterando a anterior menção aos 

distúrbios de aprendizagem. A possibilidade de atendimento foi também ampliada para outros 

espaços da escola como o pátio, quadra esportiva, Sala de Leitura, Sala de Informática e 

demais ambientes da Unidade Educacional, assim como em sala organizada e equipada, 

especificamente para o trabalho, denominada SAP. Acrescentou-se a necessidade de 
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cumprimento de estágio de vinte horas para o professor designado para esta função. Foi 

destacada a importância do registro do trabalho desenvolvido e a parceria com o professor 

regente da sala de aula dos alunos atendidos pela SAP, com o Coordenador Pedagógico e com 

o coletivo de professores.  

O acompanhamento e a formação dos professores ficaram sob responsabilidade da 

Diretoria de Orientação Técnica-Pedagógica e da Supervisão Escolar da Diretoria Regional de 

Educação e da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, tendo como proposta a necessidade de parceria com as famílias desses alunos. As 

ações que decorreram desta Portaria contribuíram para um avanço das práticas realizadas na 

SAP, desvinculando-a do enfoque dos distúrbios de aprendizagem e direcionando o trabalho 

para o atendimento da demanda dos alunos que ainda não atingiram a hipótese alfabética da 

escrita, ou com dificuldade de aprendizagem. Esse entendimento evidencia um avanço na 

legislação. 

 Conforme se pôde notar, inicialmente a SAP era organizada para atender alunos do 

ciclo I que apresentassem distúrbios de aprendizagem e comportamento. Uma das principais 

prerrogativas deste atendimento era o avanço em suas aprendizagens sem, no entanto, citar o 

foco para que os alunos atendidos pudessem retornar à sala de aula de origem com o 

comportamento regulado, ou seja, ajustado às regras. Os encaminhamentos eram feitos, na 

maioria dos casos, em função do comportamento apresentado pelos alunos nas salas de aula 

de origem. Nesse contexto, a SAP possuía um rótulo negativo na comunidade escolar. 

 A Portaria nº 4240, de 19 de novembro de 2006, considerou: o artigo 14 do Decreto 

nº 45.415, de 18/10/04 (anexo J); o Programa de Formação aos professores regentes de Sala 

de Apoio Pedagógico (anexo K); as diretrizes do Programa “Ler e Escrever – Prioridade na 

Escola Municipal”, instituído pela Portaria SME nº 6328/05 ; a análise das avaliações internas 

e externas do rendimento escolar dos alunos – Prova São Paulo e Prova Brasil. Esta Portaria 

revoga as anteriores e apresenta algumas alterações, ampliando o atendimento, pela SAP, aos 

alunos do ensino fundamental, o que priorizou os alunos não alfabéticos do ciclo II ou com 

pouco domínio de leitura e escrita. Vinculou a prática pedagógica, nestas salas, às diretrizes 

do Programa Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal, incluindo no artigo 13º, 

critérios e procedimentos à prática educativa e parâmetros de avaliação dos processos de 

aprendizagens dos alunos atendidos. Definiu o processo de formação de professores de SAP 

pelas Diretorias Regionais de Educação, em parceria com a Diretoria da DOT/SME e com o 

processo de avaliações internas e externas, contribuiram para verificar e analisar as 

aprendizagens dos alunos pela equipe escolar. 
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 A Portaria nº 1142, de 21 de fevereiro de 2008, alterou a denominação de cargos e 

unidades que especifica da SME, adequa as jornadas docentes e dá outras providências e 

considera: o disposto na Lei nº 14.660, de 26/12/07 (anexo L), documento que não constava 

na Portaria anterior; o artigo 14 do Decreto nº 45.415, de 18/10/04; o Programa de Formação 

e Acompanhamento das Diretorias de Orientação Técnico-Pedagógicas em conjunto com a 

Diretoria de Orientação Técnica da SME, mantido os conteúdos e metodologia de formação; 

as diretrizes do Programa “Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal”, instituído pela 

Portaria SME nº 5.403, de 16/11/07, Portaria alterada em relação a anteriormente citada; a 

análise das avaliações internas e externas do rendimento escolar dos alunos – Prova São Paulo  

e Prova Brasil; os parâmetros estabelecidos nas “Orientações Curriculares e Expectativas de 

Aprendizagem e Orientações Didáticas”, instituídas pela Portaria SME nº 4.507, de 30/08/07 

(anexo M), documentos publicados após análise e discussão, parcial, dos professores da Rede 

Municipal. Esta Portaria revoga as anteriores. 

  

3.2. Impressões sobre a formação de professores de SAP 

 

O mistério da palavra, assim como da narrativa, esconde-se tanto no autor como no leitor, da mesma forma que 
no texto e no contexto. Suspensas no ar, vistas em si, a palavra e a narrativa resultam abstratas. Permitem 

muitos jogos de linguagens, podem ser colocadas em diferentes arranjos, desdobram-se em signos, ou ícones, 
índices e símbolos, como em um caleidoscópio sem fim. Há um momento, no entanto, em que se revelam vazias, 

ermas de som e sentido. Sejam quais forem as palavras, metáforas e conceitos, ou figuras e figurações, em 
narrativas literárias, científicas e filosóficas, o seu mistério sempre carece de alguma referência. Todas as 

narrativas, com as suas figuras e figurações, ressoam alguma forma de vivência, que pode ser presente, passada 
ou futura, individual ou coletiva, real ou imaginária. São sempre partes constitutivas do pensamento e da 

realidade, dos sentimentos e das fantasias. O mistério e o milagre da narrativa sempre levam consigo algo ou 
muito da experiência, próxima ou remota, real ou imaginária, própria ou vicária. No limite, é na experiência 

que se escondem algumas das possibilidades do pensamento e do sentimento, da compreensão e da explicação, 
da intuição e da fabulação, que se transfiguram, exorcizam, sublimam, clarificam ou enlouquecem em palavras 

e narrativas. 
Ianni, Octavio (1999, p. 17) 

 

 A Secretaria Municipal de Educação organizou entre uma das ações do Programa Ler 

e Escrever, encontros de formação para os formadores das Diretorias Regionais de Educação 

e estes formadores realizavam a formação dos professores das SAPs de suas Diretorias 

Regionais, com o objetivo de atender os alunos com hipótese de escrita não-alfabética e com 

pouco domínio na leitura e na escrita, matriculados nos ciclo I e II (prioridade de 

atendimento) do ensino fundamental. Esta formação foi realizada em horário de trabalho, com 

dispensa do cargo e certificação. 

 Esta trajetória foi permeada por uma diversidade de práticas e diferentes formações 

dos professores regentes destas salas. Inicialmente, foi necessário realizar um mapeamento 
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das regiões das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, dos professores regentes e dos 

alunos que freqüentavam as aulas. Com esses dados, foi possível observar o grupo de 

professores que participariam do curso de formação, observando-se a necessidade de planejar 

uma formação continuada, considerando os saberes e experiências dos professores sobre os 

conteúdos da Língua Portuguesa, expressos no Programa Ler e Escrever, da Portaria 

5691/2004, em vigor no ano 2006, data do início da formação para os professores de Sala de 

Apoio Pedagógico. 

 Em 2006 e 2007, houve o acompanhamento de um grupo de formação de professores 

de SAP, e um número significativo de professores tinha uma experiência no espaço da SAP, 

desde o ano de 1996 – sob as orientações da Portaria nº 5.387/96, período em que este 

atendimento foi deslocado da Divisão de Educação Especial da SME para a Divisão de 

Orientação Técnica de Ensino de 1º e 2º Graus, onde as orientações de atendimento aos 

alunos priorizavam os portadores de distúrbios de aprendizagem. Este grupo de professores 

mostrou-se resistente inicialmente, já que a formação priorizou os conteúdos da língua 

portuguesa, onde a avaliação diagnóstica, a rotina, e as situações didáticas de leitura e escrita, 

eram práticas pouco discutidas com estes profissionais.  

 Durante os encontros, notou-se que o interesse dos professores pelos temas abordados 

ganharam importância, já que o apoio pedagógico que se solicitava estava centrado nos alunos 

com dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Ainda em 2006, houve outro curso de formação, destinado aos professores de SAP, 

chamado de Grupo Referência de Professores de SAP, organizado pela SME, com a 

assessoria contratada (empresa privada), nas áreas de Língua Portuguesa e de Matemática. 

Esta formação teve duração de um ano letivo, e tinha como meta a produção de material, que 

seria referência para a Rede. Com o término da formação, não houve, no entanto, a produção 

do material pelo grupo, mas foi publicado um material organizado pela equipe de DOT/SME.  

 No final de 2006, após um ano de formação, houve orientação e definição de critérios 

para a elaboração de plano de trabalho para professores de SAP, com os pressupostos do 

Programa Ler e Escrever. Os professores designados, naquele ano, já iniciaram a sua prática 

pedagógica com os pressupostos deste Programa. Os professores do grupo mais antigo 

tiveram que adequaram os seus planos à nova proposta de trabalho. 

 De acordo com a Orientação Técnica nº 1/2007 (anexo N), a organização das turmas 

para atendimento nas SAPs teria como prioridade o atendimento aos alunos do ciclo II que 

apresentassem hipóteses de escrita não-alfabéticas ou recém-alfabéticas. Com isso, algumas 
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discussões foram desencadeadas no grupo de professores, já que a formação do professor 

designado para esta função era Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.  

 No ano de 2007, ocorreram algumas mudanças, não houve continuidade da assessoria 

contratada (empresa privada) pela SME; a Portaria 4240/06 entrou em vigor a partir de 

01/01/2007 e se iniciou um grupo de formação para os formadores das Diretorias de 

Orientação Técnico-Pedagógicas com assessoria da equipe da Diretoria de Ensino 

Fundamental e Médio da SME. Os encontros ocorreram mensalmente, em SME, para 

subsidiar os formadores nas formações nas Diretorias Regionais de Educação, com o grupo de 

professores das Salas de Apoio Pedagógico. Os conteúdos desta formação enfatizaram os 

materiais do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA e os 

documentos publicados do Programa Ler e Escrever do ciclo I, priorizando as intervenções 

aos alunos, que não alcançaram a hipótese alfabética de escrita.  

 Consideradas as especificidades da faixa etária dos alunos matriculados no ciclo II, 

ocorreram reflexões sobre as possibilidades de trabalho para atender estes jovens, 

subsidiando-os com a escolha de textos de diferentes gêneros, a metodologia de trabalho, as 

situações didáticas, a mediação na leitura, as condições de produção textual, a 

problematização e tematização de algumas práticas nas Salas de Apoio Pedagógico, a 

avaliação diagnóstica e a intervenção para as diferentes dificuldades de leitura e escrita.  

 Diante das práticas analisadas e discutidas com este grupo de formação, foram 

consideradas as dificuldades encontradas no fazer pedagógico. No dia-a-dia, tais dificuldades, 

no entanto, não puderam ser atribuídas somente à mudança de paradigma desta ação, pois,  

também, observou-se que as diferentes formações entre os professores tiveram relevância na 

reorganização das práticas e nas discussões desencadeadas no coletivo de professores. Outros 

fatores importantes para a implementação das ações de Apoio Pedagógico, expressos pelos 

professores, foram o papel desempenhado pelo Coordenador Pedagógico como formador e 

articulador entre o grupo de professores da unidade escolar, e o da Direção e da Supervisão 

Escolar.   

 Consideraram-se, também, os índices de alfabetização coletados nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental e que, na Diretoria Regional de Educação, pertencente à 

escola pesquisada, mostrou-se haver poucos alunos com hipótese não alfabética de escrita no 

ciclo II e a demanda mostrou-se maior de alunos com pouco domínio na leitura e na escrita. A 

partir deste contexto, as ações de formação consideraram: 

• As expectativas eleitas pelos professores do grupo de formação da SAP. 

• As situações didáticas para o ensino da língua portuguesa. 



 xcvi 

• As concepções de ensino e de aprendizagem e 

• Os entraves e as representações dos professores para desencadear a prática pedagógica 

proposta. 

 Percebeu-se que a formação continuada desencadeou reflexões sobre a prática dos 

professores, reorganização dos planos de ensino, intervenções focadas para o 

desenvolvimento da competência leitora e escritora, como expressaram algumas avaliações 

dos professores realizadas durante os encontros: 

 

“Achei bárbara a idéia de trazer a prática para os nossos encontros, pois realmente é 

difícil aplicar a teoria à prática, mas visualizando e vivenciando, além de haver 

maior segurança, a ansiedade é contemplada. Hoje foi extremamente proveitoso, 

tivemos inúmeras informações importantíssimas, mas nossa “angústia” e 

“ansiedade” estão sendo muito bem trabalhadas e apaziguadas para que, cada vez 

mais seguras e confiantes, consigamos atingir cada vez mais os nossos alunos e 

objetivos.” Profª Rosali32 

 

“Muito bom oportunizar a troca de experiências e, por conseqüência, proporcionar 

idéias, sugestões sobre as atividades, além de nos dar mais segurança, no sentido de 

não estarmos sozinhas no trabalho.” Profª Ana Maria 

 

“O encontro tem nos auxiliado no desenvolvimento das nossas práticas na SAP, nos 

favorecendo e propiciando um trabalho adequado de acordo com os referenciais.” 

Profª Patrícia 

 

 No ano de 2008, a formação oferecida pela DOT/SME, para os formadores das 

DOTPs foi alterada com encontros bimestrais, os conteúdos permaneceram os descritos pelo 

Programa Ler e Escrever.  

 A equipe da SME/DOT organizou grupos de formação com professores recém-

designados de toda a Rede e, paralelamente, as DOTPs organizaram os grupos de formação, 

contemplando todos os professores da DRE.  

 Na formação da DOTP, percebeu-se que havia necessidade de discutir procedimentos 

importantes como:  planejamento das seqüências didáticas, como as especificidades dos 

gêneros das esferas científicas e jornalísticas, já que os da esfera literária foram discutidos, 

amplamente, nos anos anteriores, e neste ano, pela formadora da SME. Os resultados da Prova 

São Paulo, da DRE pertencente a escola pesquisada, mostraram desempenho dos alunos 

                                                 
32 Os nomes dos professores foram alterados para garantir a privacidade dos mesmos. 
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abaixo das expectativas de aprendizagem definidas pelos Documentos das Orientações 

Curriculares e Expectativas de Aprendizagem dos anos (2º, 4º, 6º e 8º anos) do ensino 

fundamental, nas esferas literária, científica e jornalística. A partir deste contexto, as ações de 

formação foram planejadas e desenvolvidas com oficinas, tendo como tema as seqüências 

didáticas. 

 Os professores puderam vivenciar e planejar as etapas fundamentais para tal 

encaminhamento. As avaliações selecionadas demonstraram algumas impressões sobre as 

oficinas: 

 

“O encontro foi produtivo e prático. Tirei muitas dúvidas e teve uma boa 

contribuição para o trabalho com os alunos”. Profª Suzana 

 

“Gostei da oficina dada neste encontro, acredito que através desta, cada professora 

tirou suas dúvidas e pensou sobre as práticas em sala. É um gênero difícil e 

desafiador”. Profª Deyse 

 

 Concluído mais um ano de trabalho, soube-se que muitas mudanças importantes 

ocorreram nas práticas desenvolvidas nestas salas, que priorizaram o atendimento aos alunos 

com dificuldade na leitura e na escrita, diferentemente das Portarias anteriores, as de 2004, 

que previam o atendimento de alunos com distúrbios de aprendizagem e, assim, as ações de 

formação estavam voltadas aos aspectos biológicos e funcionais, temas da área da saúde, 

temáticas próprias deste período para as explicações do fracasso escolar. 

 Diante das avaliações realizadas neste período, notou-se que as ações de formação 

contínua de professores precisam, também, contemplar a área de matemática e reconsiderar o 

artigo 2º da Portaria 5691/2004 que contempla aspectos importantes do trabalho da SAP e que 

não foi contemplado no artigo 3º da atual Portaria nº 1142/2007. 

 Sabendo da complexidade das ações de formação contínua e das idéias contidas nos 

documentos do programa Ler e Escrever e das falas de todos os envolvidos nesta ação, 

finalizo o registro deste capítulo com a reflexão de Bakhtin33: 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

                                                 
33 Bakthin, M. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. De Michel Laud e Yara Frateschi Vieira, 2ª Ed., São 
Paulo, Editora Hucitec, 1981, p. 41. 



 xcviii

mesmo daquelas que apenas despontam que ainda não tomaram forma, que ainda 

não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A 

palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de 

mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, 

que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais. 
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4. Metodologia e sujeitos da pesquisa 

 

4.1. Caracterização da escola 

 

 A escola municipal de ensino fundamental escolhida possui aproximadamente 1500 

alunos, de ensino fundamental, quase todos moradores de residências de baixa renda, sendo 

415 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desde 1996, a escola trabalha para 

implantar um programa que estreite o relacionamento entre a unidade de ensino e a 

comunidade. 

 A escola iniciou em março, de 2006, um projeto diferenciado de construção de 

conhecimento. Há um projeto de monitoria, desenvolvido por professores e funcionários, 

pessoas da própria comunidade. 

 Uma vez por semana, moradores e alunos encontram-se para realizar atividades 

organizadas em 52 projetos. Debate-se um tema específico, ou visita-se a casa de um dos 

alunos. O grupo participa da vida da comunidade, discute os problemas, envolve-se com 

realidades diferentes. O resultado, segundo os monitores, é a oportunidade de ampliar o 

conhecimento sobre situações diversas, e o estreitamento do relacionamento entre os alunos.  

 O projeto pedagógico da escola valoriza a autonomia, a responsabilidade e a 

solidariedade na relação entre alunos e professores. Há um caráter transdisciplinar na 

proposta, que transformou as disciplinas em áreas com maior amplitude tais como: ciências 

humanas (história e geografia), ciências da natureza (ciências e matemática) e linguagens 

(português, educação física, educação artística e inglês). 

 Considera-se neste projeto o sentido e a importância de cada área na vida dos alunos e 

um método pedagógico que permite a flexibilidade do currículo e da abordagem do professor. 

 A idéia de transformação da realidade contida de forma pontual no projeto pedagógico 

desta unidade educacional aliado ao objeto desta pesquisa de produção do conhecimento nas 

dimensões epistemológica e ético-político configura a natureza da pesquisa-ação, e apoiados 

em Franco (2005, p. 482), na citação de Barbier (2003) ao dizer que a natureza da pesquisa-

ação é essencialmente diferente da maneira usual da pesquisa em ciências sociais e cita Blum 

(1995), utilizando-se da fala de Dusbot (1987):  

 

A pesquisa-ação é a revolta contra a separação dos fatos e dos valores [...] é um 

protesto contra a separação de pensamento e da ação, que é uma herança do ‘laissez-

faire’ do século 19.  
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 Segundo a análise de Pimenta (2005), os conhecimentos da pedagogia serão 

construídos na intersecção entre os saberes interrogantes das práticas, os saberes dialogantes 

das intencionalidades da práxis e os saberes que respondem às indagações reflexivas 

formuladas por essas práxis.  

 Com essa referência, considerou-se a importância da pesquisa conter aspectos e 

condições formativas e de caráter emancipatório na investigação da referida prática educativa, 

ou seja, atitudes problematizadoras e contextualizadoras das circunstâncias da prática; dentro 

de uma perspectiva crítica sobre as ideologias presentes na prática, tendo por objetivos a 

emancipação e a formação dos sujeitos da prática.  

 

4.2. Aproximação da pesquisadora com a escola 

 

 Em trinta e um de julho do ano de dois mil e sete, iniciei minha atuação numa Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, junto à professora de Sala de Apoio e um único aluno, o 

E. Apresentei-me ao aluno e também a uma professora readaptada de Arte que se encontrava 

na sala de aula, falando sobre a minha participação nas aulas da Sala de Apoio. Cheguei com 

a aula em andamento, onde a professora propusera a leitura de parlendas, em papéis avulsos, 

escritas com letra bastão. Na minha presença solicitou que o aluno lesse em voz alta, e ele o 

fez de forma bem fluente. Logo, pediu para que escrevesse no quadro branco, que se 

encontrava em cima de uma mesa, bem distante das possibilidades de altura do aluno, já que 

este apresentava uma estatura de 1,30m. O aluno subiu em cima de uma cadeira, encostada à 

mesa para escrever uma versão da parlenda que acabara de ler. Fez a tarefa com rapidez e 

com algumas dúvidas ortográficas, uma de segmentação, com marcas da oralidade – fuel ao 

invés de fui eu - e outra, com troca de artigo definido por numeral – um por o. A professora 

solicitou que relesse o escrito para perceber o que havia escrito, em relação ao discurso e aos 

erros cometidos. Emerson o fez rapidamente, duvidou somente no fuel, mas pedi para que 

escrevesse em letra bastão e, no mesmo instante percebeu o seu erro e o corrigiu. 

 Nota-se que a atividade proposta ao aluno não teve desafios a serem superados, pois o 

aluno não teve dificuldade para resolvê-la. Era um aluno com hipótese de escrita alfabética e a 

proposta de escrita não garantiu as condições necessárias para produção de texto. Segundo 

Weisz (2000) não basta que as atividades sejam planejadas, propostas e dirigidas, pois para 

terem valor pedagógico e serem boas situações de aprendizagem aos alunos, devem reunir as 

seguintes condições e princípios: 
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• Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o 

conteúdo que se quer ensinar; 

• Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se 

propõem produzir; 

• A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de 

informação possível; 

• O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural 

real, sem se transformar em objeto escolar vazio de significado social (p. 66). 

 

 Ao término da aula e após o aluno sair da sala, fiz algumas observações sobre o 

desafio da atividade proposta. A professora logo percebeu que o aluno não apresentou grandes 

avanços, pois aquele texto ofereceu pouco desafio, para que pudesse construir um novo saber. 

Fiz alguns combinados com a professora para realizar a coleta de dados e intervenção em sua 

prática a partir de situações dialéticas de reflexão e planejamento, ou seja, fizemos 

tematização da prática através de filmagens de aulas, leitura, discussão do planejamento e 

rotina dos encontros com este grupo de alunos. 

 A professora relatou que o diretor lhe deu autonomia a ela para conduzir nossos 

encontros e que, por estar muito envolvido com o projeto da escola não poderia disponibilizar 

tempo para esta pesquisa, mas ele achou que esta pesquisa poderia auxiliá-la, podendo dar 

prosseguimento. Lembrei-me das orientações do grupo de Orientandos sobre as dificuldades 

no campo da invisibilidade dos pesquisadores nas escolas.  

 Hoje, percebo que a rotina da escola pública esta a serviço de sua própria organização, 

da gestão das políticas públicas e do atendimento da comunidade escolar (alunos, pais, 

professores e comunidade). 

 

4.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

 A opção pela professora-colaboradora desta pesquisa deveu-se à sua participação nos 

momentos de formação na Diretoria Regional de Educação e por sua experiência de dez anos, 

no trabalho em Sala de Apoio Pedagógico. É formada em Pedagogia e trabalha, nesta escola, 

há mais de dez anos. 

 O grupo de alunos, participantes da pesquisa, estavam matriculados na escola nos 3ºs e 

4ºs anos do ensino fundamental I. Os alunos da SAP foram encaminhados pelas professoras 

das salas regulares, com um relatório descritivo sobre as dificuldades de aprendizagem 
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apresentadas pelos alunos. Os dados destes registros foram organizados em planilhas de 

sondagens sobre as hipóteses de escrita, realizadas nas salas de aula do ciclo I e avaliação 

diagnóstica de leitura34 no ciclo II. 

 O grupo de alunos pesquisados são, na maioria, morador do bairro da escola, com 

condições sócio-econômicas reduzidas, forte liderança comunitária, terceiro setor (ONGs) 

bem organizado, com forte influência da igreja católica e evangélica. Esta escola apresenta 

bom relacionamento com a comunidade, já que em seu projeto pedagógico, existem ações 

para que este intercâmbio ocorra com visitas às famílias, participação da comunidade no 

conselho escolar, assembléia de alunos para as decisões do âmbito escolar, conselho tutelar 

presente, entre outras ações. 

 

4.4. Considerações sobre o método de pesquisa empregado  

 

Nos espaços de formação de professores, onde eu tenho participado, ora na condição 

de assistente, ora como formadora observa-se que os professores têm em relação à concepção 

construtivista de ensino e aprendizagem. Muitos professores possuem alguma informação 

sobre a concepção, e manifestam desejo de apropriarem-se dessa abordagem, acompanhado 

de frustração ao constatarem que hes falta subsídios, conhecimentos para fazerem uso desta 

concepção em sua prática pedagógica.   

 Embora a abordagem técnica tenha sido objeto de cursos, encontros, reuniões para 

coordenadores pedagógicos e professores, desenvolvidas pelas diferentes administrações, a 

partir dos anos 80, e com mais ênfase nos últimos anos, ela não foi abrangente. Têm-se 

acreditado que esta formação seja suficiente, o que não tem ocorrido, pois a formação técnica, 

para muitos, não tem assegurado uma boa formação. Acreditou-se que as técnicas de 

ensino retomadas com uma visão mais ampla e mais complexa poderiam alicerçar as 

metodologias, os procedimentos e as atividades. 

 Nesse contexto, buscou-se uma professora que apresentasse o desejo em que realizasse 

uma reflexão conjunta com a pesquisadora, para reformular e reconsiderar o próprio conceito 

dos conteúdos de alfabetização, o que significa ensinar e aprender esses conteúdos e o papel 

que as aprendizagens escolares desempenham nos processos de desenvolvimento e de 

socialização dos seres humanos, o desenvolvimento de um plano de ensino para os alunos da 

                                                 
34 A avaliação diagnóstica de leitura verifica os domínios de leitura (identificação, 
interpretação/compreensão e reflexão) nas esferas literária, escolar/científica e jornalística, proposta no 
documento Referencial de desenvolvimento das competências leitora e escritora no ciclo II. 
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sala de Apoio Pedagógico, em acordo com a concepção construtivista de ensino e 

aprendizagem e as habilidades e competências de leitura e escrita, desejadas para serem 

desenvolvidas. 

 A abordagem de competência do professor teve como referência Perrenoud (1999), 

segundo três características: tomada de decisão, mobilização de recursos e saber agir, 

enquanto construção, coordenação e articulação de esquemas de ação ou de pensamento. 

  Buscou-se alcançar a reflexão e a crítica necessária do professor nas tomadas de 

decisões na práxis pedagógica para que não houvesse um retorno às proposições tradicionais 

do ensino, centradas na transmissão, no acúmulo de conhecimentos e o professor como o 

centro do saber. 

 O trabalho com a heterogeneidade do grupo de alunos demandou grande competência 

do professor, contudo não foi uma simples tarefa e nos casos onde houve dificuldade em gerir 

esta diversidade de saberes e ritmos de aprendizagem, a rotina ficou prejudicada e a própria 

gestão na sala de aula, contribuindo negativamente à construção e ao avanço das 

aprendizagens do grupo. Percebeu-se essa dificuldade em alguns relatos de professoras 

alfabetizadoras, sobre a colocação de um problema, que nem sempre podia ser executado ou 

desenvolvido por todos e,  conseqüentemente não ocorria a aprendizagem esperada com todos 

os alunos, tais fatos denotavam a não compreensão da professora sobre os procedimentos a 

serem utilizados, numa perspectiva construtivista, considerando os diferentes ritmos dos 

alunos e a necessidade de uma pedagogia diferenciada.  

 A competência do professor aliada à gestão da sala de aula foram os fatores 

considerados no avanço das aprendizagens do grupo de alunos e perseguidos no 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

 Trabalhou-se numa metodologia de situações-problema ajustadas ao nível e as 

possibilidades dos alunos sob o ângulo da pedagogia diferenciada, para permitir que o aluno 

formulasse hipóteses, desenvolvesse instrumentos intelectuais necessários à construção de 

uma solução, utilizasse as suas representações anteriores à proposição da situação-problema.  

 Os critérios de seleção para buscar uma escola e turma a ser investigada, centraram-se 

na experiência profissional. Como formador de professores na rede municipal, pude observar 

o percurso que do professor em relação à concepção empírica de ensino e aprendizagem, 

embora expressassem, em muitas situações, slogans construtivistas, constituem um conjunto 

de símbolos unificadores que reforçam as opções pedagógicas derivadas de teorias de 

conhecimento e desenvolvimento nelas implícitas. Contudo, não eram suficientes para que ela 

refletisse sua prática pedagógica. 
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 Com esta observação buscou-se uma professora de Sala de Apoio Pedagógico, numa 

escola pública da cidade de São Paulo, que desejasse refletir a sua prática pedagógica e 

ampliar os seus conhecimentos sobre as teorias que fundamentam os processos educativos 

numa concepção construtivista e progressista de ensino e aprendizagem. 

 Visando contribuir com essa docente para a transformação da sua ação didática, a 

pesquisa foi desenvolvida numa abordagem metodológica qualitativa, assumindo 

características de pesquisa-ação, uma vez que se procurou conhecer o contexto sócio-

histórico-cultural dos alunos e a partir deles contribuir para modificar-lhe sua prática 

pedagógica e desenvolvesse uma compreensão de uma aprendizagem crítica, criativa e 

transformadora do conhecimento, onde a interconexão de conhecimentos permite uma visão 

globalizadora e integradora (ZABALA, 2002). 

 Para tanto, analisou-se a forma de organização escolar, onde freqüentemente os 

professores ministram aulas e “a aula” será a nossa principal unidade de análise. 

 Considerou-se como competência do professor, tendo como referências, a organização 

e direção de situações de aprendizagem considerando a perspectiva de uma escola 

diferenciada que levassem em conta as características, ritmos, motivações dos alunos e a 

necessidade de um professor que soubesse refletir sobre o contexto que a escola e os alunos 

estivessem inseridos e não fosse um mero seguidor de programas (PERRENOUD, 2000). 

 A heterogeneidade do grupo foi trabalhada com a mesma tarefa, para todos os 

integrantes do grupo, porém, com, diferentes desafios aos integrantes do grupo e, para isso 

utilizamos a metodologia das situações-problema35 sob o ângulo da pedagogia diferenciada 

(PERRENOUD, 2000 e MEIRIEU, 1998, p. 192).  

 Uma das características observadas na formação de professores diz respeito à 

dificuldade do educador em realizar mudanças na sua didática e metodologia de trabalho. 

Nossa proposta de intervenção, num enfoque construtivista de educação, gerou a necessidade 

de novas práticas docentes e discentes, não comuns na cultura escolar. 

 A escolha pela abordagem qualitativa de pesquisa surgiu como opção para observar e 

intervir sobre o saber e o fazer docente, aproximando a teoria e a prática pedagógica, 

considerando a importância da aprendizagem significativa a partir da mediação, via professor, 

dos conteúdos escolares e alunos supondo-se a devida organização didática e análise crítica 

desses materiais.  

                                                 
35 É uma situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma 
aprendizagem precisa. E essa aprendizagem, que constitui o verdadeiro objetivo da situação-problema, se dá ao 
vencer o  obstáculo na realização da tarefa (Meirieu, 1998, p. 192). 
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 A motivação para esta pesquisa foi desenvolver um estudo sobre as questões que 

interferem na prática pedagógica a partir da seguinte questão: Como o ensino que planejamos, 

com os pressupostos teóricos que escolhemos e baseados em resultados de pesquisas já 

realizadas, estão modificando o ensino, os professores e os alunos?  

 Observaram-se as peculiaridades sobre a complexidade da prática pedagógica 

diretamente numa Sala de Apoio Pedagógico, proporcionando condições para que a 

professora-colaboradora refletisse durante as aulas e após debatesse suas impressões com a 

pesquisadora e as transformassem em questões de investigação e discussão da prática 

observada, tomando, como referência, algumas variáveis que interferem no desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem colocadas pela própria atividade do docente. 

 Nos momentos de intervenção, junto à professora-colaboradora, buscou-se debater 

sobre a necessidade de planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino que 

contemplassem a construção de conhecimentos referentes aos conteúdos trabalhos e ao papel 

do professor nessas atividades. 

 A investigação focalizou na observação e compreensão das representações dos alunos 

e professor, sujeitos desta pesquisa, considerando o contexto da comunidade educativa na 

análise de todo material coletado e observações realizadas no trabalho de campo. André 

(1995) cita Dilthey, quando argumenta para a compreensão desses significados é necessário 

colocá-los, sempre num contexto.  

 A abordagem de pesquisa qualitativa tem suas raízes teóricas na fenomenologia que, 

segundo André (1995, p.17), compreende uma série de matizes caracterizados a partir de três 

abordagens: a fenomenológica, que expondo os aspectos subjetivos do comportamento 

humano tenta entender como e que tipo de representação ocorre nos acontecimentos e nas 

interações sociais do cotidiano; o interacionismo simbólico que trabalha com a idéia que as 

representações dos indivíduos são construídas a partir de suas interações sociais e a 

etnometodologia que promove o estudo sobre como os indivíduos compreendem e estruturam 

o seu cotidiano. 

 Essas concepções debatidas no final do século XIX, pouco desenvolvidas no século 

XX, e novamente, destacadas na área da educação, a partir da década de 60, onde nossos 

movimentos sociais estavam fortemente marcados e os métodos qualitativos, também estavam 

em destaque, numa época que afloravam as idéias democráticas e quando ressurgem os 

estudos fundamentados no interacionismo simbólico e etnometodologia que influenciam 

significativamente a área da educação. 
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 André (1995, p. 31) cita Serrano (1994), ao reconhecer Kurt Lewin como criador da 

pesquisa-ação como linha de investigação: 

  

Em 1944, Lewin descreveu o processo de pesquisa-ação, indicando como seus 

traços essenciais, análise, coleta de dados e conceituação dos problemas, 

planejamento da ação, execução e nova coleta de dados para avaliá-la, repetição 

desse ciclo de atividades.  

 
 André (1995) relata ainda, a experiência de Corey (1953), que caracterizou o processo 

pelo qual os professores objetivavam estudar cientificamente seus problemas para orientar, 

corrigir e avaliar suas ações e decisões. Pode-se descrever um clássico exemplo de um 

professor que decide fazer uma mudança na sua prática docente e a acompanha com um 

processo de pesquisa, com um planejamento de intervenção, coleta sistemática dos dados, 

análise fundamentada na literatura pertinente e relato dos resultados.  

 Por volta de 1970, à pesquisa-ação mobilizou grupos em vários países, como 

Austrália, Espanha, Portugal, França, Brasil, E.U.A., e diferentes correntes se originaram.  

 Compartilhou-se com as idéias expressas por Pimenta (2005) ao perceber a 

importância da pesquisa na formação de professores na perspectiva que compreende os 

docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o ensinar, na reflexão crítica 

sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada, institucional e histórica. 

 Analisou-se a prática pedagógica pautada numa concepção transmissiva e cumulativa 

da aprendizagem, verificando os saberes didático-metodológicos, os conteúdos desenvolvidos 

em sala e os saberes da experiência. Questionou-se até que ponto o ensino da organização 

didática teve significado para qualificar a atividade docente na realidade da escola pública. 

Também, considerou-se a contribuição das atividades práticas do docente para a 

ressignificação da teoria didática. 

 A tentativa de romper com a prática habitual de um ensino centrado na memorização e 

transmissão de conhecimentos se justificou, na medida em que as formas e conhecimentos 

culturais ficaram excluídos dentro desta concepção, e que são, sem dúvida, de extrema 

importância. 

 Buscou-se, nessa pesquisa, a proposição de um trabalho reflexivo sobre a prática como 

forma de possibilitar a aproximação da professora-colaboradora do objeto próprio da 

pesquisa, tornando-a participante, pela compreensão de todo o processo que foi compartilhado 

com ela, no intuito de que sua participação na pesquisa possibilitasse-lhe maior consciência 

profissional de sua prática, possibilitando alterações em suas ações cotidianas em sala de aula. 
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 Compartilhando com as idéias de Morin (1986, p. 304), para quem as ações do 

pesquisador devem ser permeadas por um discurso acessível, “sem aparelhagem científica 

complexa” e apoiando-se em Pimenta (2005) para apontar a importância do discurso 

espontâneo, enriquecido pelas experiências vividas e um discurso exploratório, aberto às 

transformações. 

  

4.5. Procedimentos adotados durante a pesquisa 

 

 No tocante aos procedimentos de pesquisa, Pimenta (2005) considera dois 

pressupostos, os quais foram adotados nesta pesquisa: 

1. Compreender, em lócus, a realidade em que a escola estava inserida, percebendo a 

realidade que foi criada pelos sujeitos investigados e promover por meio da reflexão 

colaborativa, a reconstrução do papel da professora-colaboradora, para que seja capaz de 

analisar e 

2. Compreender sua própria prática, produzir conhecimento para permitir a transformação da 

mesma, contribuindo para a reflexão e mudança na cultura escolar. 

 Inicialmente, investiu-se no estabelecimento de vínculo entre a pesquisadora e a 

professora-colaboradora para superar possíveis desconfianças e estabelecer parceria, 

auxiliando-a a desenvolver o seu plano de trabalho. 

 Houve o cuidado de não trabalhar com textos acadêmicos, inicialmente, para não 

reforçar a idéia que as respostas estão somente nas teorias e, são encontradas, e estão prontas. 

Buscou-se o pensamento dialético, refletindo a prática pedagógica à luz da teoria, e um 

retorno à prática, ou seja, ação-reflexão-ação.  

 Para o fortalecimento da relação, entre a professora-colaboradora e a pesquisadora, 

priorizou-se o diálogo sistemático sobre as questões do cotidiano, dos problemas, das 

dificuldades dos alunos, na sala de aula e no âmbito da instituição escolar e das políticas 

públicas. A partir desse diálogo, emergiram-se as principais questões que passaram a ser 

analisadas para as devidas problematizações, utilizando-se, para tanto, as estratégias 

diferenciadas. 

 Buscou-se sistematizar as questões da pesquisa em alguns eixos: 

- o saber, o saber fazer, o saber ser professor; 

- explicitar a metodologia de pesquisa adotada para diferenciá-la de outras pesquisas 

quantitativas e compartilhar os procedimentos que serão desenvolvidos, em acordo com a 

professora-colaboradora. 
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 Acreditou-se que todo o professor constrói conhecimentos ao ensinar, aspecto 

valorizado neste estudo. Assim, foram consideradas as mudanças pedagógicas que 

produziram a valorização do trabalho, crescimento pessoal, compromisso profissional, 

desenvolvimento de uma cultura de análise e de práticas organizacionais participativas 

(PIMENTA, 2005). 

 Considerando esta proposição sobre os caminhos metodológicos, criaram-se um 

ambiente de convivência negociada com a docente ao longo do processo e, como parâmetros, 

foram definidos as seguintes ações: 

• reuniões semanais na escola com a professora-colaboradora; 

• pesquisa com a professora-colaboradora dos problemas levantados; 

• valorização das decisões conjuntas e projetos coletivos; 

• reflexão sobre a prática, problematizando-a; 

• elaboração e realização de projetos de pesquisa pela docente: formulando questões 

investigativas; experimentando as inovações (testando hipóteses); levantando dados; 

documentando; realizando leituras de apoio; procedendo a análise sistemática e 

divulgando o trabalho da pesquisa. 

 Como instrumentos para concretizar a observação participante e coletar dados, foram 

utilizados as sugestões de Vianna (2003, p.53), quando propõe diferentes estratégias para 

concretizar a observação participante das quais utilizaremos: registros de arquivos, 

observação das práticas, notas de campo, sumário de observações, conversas e entrevistas 

informais e gravadas com a professora-colaboradora, profissionais da equipe técnica, alguns 

alunos e filmagem das aulas. 

 Quanto à observação participante, Vianna (2003, p.53) cita Spradley (1980), autor que 

problematiza a dificuldade de delimitar ações observacionais. Sob essa influência, para que o 

problema a ser estudado se torne mais explícito. Com essa orientação, foram consideradas 

outras dimensões além das citadas: espaços físicos, pessoas envolvidas no processo, conjunto 

de ações que apresentam relação, ações isoladas feitas pelo professor, conjunto de atividades 

relacionadas que a professora-colaboradora executou, ao longo do tempo, de forma 

seqüenciada.   

 Alguns parâmetros para serem observados, na escola, em relação aos processos de 

ensino e aprendizagem através de diversos questionamentos, conforme orientação de Wragg 

(1999), citado por Vianna (2003, p. 93-95), além dos observáveis diretos da situação 

analisada: 



 cix 

 

• conteúdo ensinado e aprendido pelos alunos; as tarefas definidas para os alunos 

em sala; o grau de envolvimento dos mesmos e o nível de sucesso alcançado; 

•  o significado da Sala de Apoio Pedagógico, do ponto de vista dos alunos; os 

problemas mais freqüentes de dificuldade dos alunos e como a situação está sendo 

superada; 

•  o comprometimento da escola em relação aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

•  os procedimentos adotados pela professora para o aprimoramento do ensino; 

•  se a visão da professora e dos alunos coincide em relação ao que ocorre na sala 

de aula relativa ao processo de ensino e quais os conflitos mais significativos; 

•  o comportamento da professora quando algum aluno não demonstra 

entendimento de algum aspecto do ensino; 

•  o monitoramento e avaliação do trabalho do aluno em sala de apoio; 

•  qual a ênfase dada em relação ao conhecimento de um assunto, o 

desenvolvimento de habilidades, a formação de atitudes e os comportamentos que o 

professor procura desenvolver. 

 

 A técnica da observação participante garantiu uma variedade de leitura das diferentes 

linguagens utilizadas pelos envolvidos na pesquisa, como descreve Vianna (2003, p. 55) ao 

citar McMillan & Schumacher (2001) sobre a importância de “[...] obter as percepções das 

pessoas e expressões por intermédio de sentimentos, pensamentos e crenças [...]” , como 

considerar as “[...] construções não-verbais, como expressões faciais, gestos, tom de voz, 

linguagem corporal e outros tipos de interação social [...]”. O pesquisador precisa 

compreender a lógica subjacente aos conteúdos das percepções. 

 O processo de formação desenvolvido com a professora-colaboradora, durante este 

estudo,  aconteceu in lócus, de acordo com as idéias de Nóvoa (1995, p. 157), que entende 

que a formação deve ocorrer no próprio espaço escolar, diante de seus dilemas, das mudanças 

sociais que a escola passa, e assim expressou: 

 

Perante a imprevisibilidade há momentos em que grandes expectativas e esperanças 

emergem do coletivo; por contraste, durante longos períodos evidencia-se, 

sobretudo, a apatia e o desinteresse, sustentados pela desconfiança e pelo cepticismo 

que conduzem ao fechamento perante os desafios. Acontece ainda que, num fundo 

de aparente indefinição, se nos revela, para uns, se abrem estimulantes vias de 

descoberta e de desenvolvimento, enquanto o real parece confuso e movediço para 
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muitos e, por isso, se escolhe o refúgio do isolamento e a defensiva receosa ou 

arrogante.  

 

 Como afirma Nóvoa (1995, p. 158), as contradições que se jogam na escola 

atravessam a todos os níveis. As relações interpessoais geram desconforto e mal-estar, 

provocam desconfianças e autolimitações, mas mantêm-se ocultas nas rotinas da sala de aula 

ou na animação dos corredores e espaços de convívio: o caráter difuso dos seus efeitos, por 

vezes, é culpabilizante e não facilita a apropriação pelos professores de outro conhecimento 

mais aprofundado da sua realidade profissional, dos mecanismos do seu funcionamento e das 

vias da sua transformação. 

 É neste cenário, com toda a complexidade relativa às questões problemáticas de 

ensino-educação-formação que se contemplou a figura do professor, através de uma 

perspectiva multifacetada. Ultrapassaram-se as visões clássicas que o situam em seu fazer, no 

espaço restrito da sala de aula, para considerá-lo como homem/cidadão/profissional inserido 

numa sociedade. 

 Este estudo reconheceu que os saberes profissionais do professor advêm da sua 

experiência, das práticas do trabalho, interagindo com outros, enfrentando situações, 

resolvendo problemas, refletindo as dificuldades e os êxitos, avaliando e revendo seus planos 

e procedimentos. 

 Diante do discurso elaborado pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, compreendeu-se 

que este não reconstrói a realidade vivida, mas conta como sentido e significado da 

experiência vivida, assumindo, no presente, ações que dão respostas aos problemas do 

cotidiano. 

 Há muito tempo, a escola é reconhecida como uma instituição conservadora, mas que 

funciona com o instituído, com determinados valores e costumes. Nesta dimensão dinâmica 

da escola, abrigam-se contradições e conflitos pela introdução de novas idéias, tecnológicas e 

sociais. Perante esta complexidade da escola que se pensou o trabalho do professor como 

agente social, que segundo Nóvoa (1995) favorecido pela sua ação esclarecida e interventiva, 

o que permite o nascimento de uma cultura, de uma nova ordem: procurando elaborar novas e 

consistentes significações; utilizando a criação e o imaginário na reflexão da sua atividade; 

fazendo prevalecer princípios de organização claros, abertos, flexíveis, nas relações entre as 

pessoas, na relação da escola com o conhecimento e na concepção da forma de situá-la no 

mundo. 
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4.6. Técnica sugerida para análise dos dados coletados  

 

 A análise feita foi qualitativa, e teve como análise do conteúdo obtido pela aplicação 

de questionário, com perguntas abertas, onde o processamento das respostas requereu uma 

função argumentativa, dando relevo e conteúdo social às interpretações realizadas pela 

pesquisadora. A formulação dos questionários deu lugar a discussões com a professora-

colaboradora e a pesquisadora do meio social investigado.  

 Thiollent (2004, p. 66) expressa que, na pesquisa-ação, a capacidade de aprendizagem 

é associada ao processo de investigação, conforme citação: 

 

Os “atores” sempre têm de gerar, utilizar informações e também orientar a ação, 

tomar decisões, etc. Isto faz parte tanto da atividade planejada quanto da atividade 

cotidiana e não pode deixar de ser diretamente observado na pesquisa-ação. As 

ações investigadas envolvem produção e circulação de informação, elucidação e 

tomada de decisões, e outros aspectos supondo uma capacidade de aprendizagem 

dos participantes. Estes já possuem essa capacidade adquirida na atividade normal. 

Nas condições peculiares da pesquisa-ação, essa capacidade é aproveitada e 

enriquecida em função das exigências da ação em torno da qual se desenrola a 

investigação.  

 

 Neste contexto da pesquisa-ação, a estrutura de aprendizagem conjunta reuniu a 

pesquisadora e os sujeitos desta pesquisa na busca de soluções apropriadas. 

 A aprendizagem foi sistematicamente organizada por meio de reuniões, entre 

pesquisadora e professora-colaboradora, em grupo de estudos complementares com a 

participação de outros profissionais atuantes em Salas de Apoio Pedagógico e, também, pela 

divulgação de material didático, tanto pela professora-colaboradora, como pelos profissionais 

supracitados. 

 Segundo O. Ortsman (1978) citado por Thiollent (2004, p. 67), o papel do pesquisador 

na aprendizagem dos participantes da pesquisa é considerado: 

 

[...] pela restituição de informação, pelos modos de discussão que conseguem 

promover, pelas modalidades de formação propostas e pelas negociações que 

estabelecem para evitar que certas partes implicadas na situação não sejam 

eliminadas da discussão”.  
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 Nesta concepção da pesquisa-ação, o estudo da relação entre saber formal e saber 

informal, visou melhorar a estrutura de comunicações entre os dois universos culturais: o do 

pesquisador e o dos sujeitos da pesquisa. 

 Os participantes da pesquisa conheciam os problemas e as situações nas quais estavam 

vivendo. Ofereceu-se a possibilidade de expressarem o saber popular, que se mostrou rico e 

muito apropriado à situação local. 

 O saber do pesquisador é sempre incompleto e, necessitou estabelecer formas de 

comunicação e de intercompreensão com os agentes do saber popular, na busca de soluções 

aos problemas colocados. 

 Tal relacionamento pode ser investigado e analisado entre o saber formal e saber 

informal, a nível sofisticado, a partir do referencial teórico desta pesquisa. 

 A professora-colaboradora descreveu a situação e o problema do ensino e da 

aprendizagem dos alunos da linguagem escrita, com aspectos de conhecimento, buscam-se 

explicações, e de ação, busca-se solução. A descrição deu lugar a uma lista de temas que 

foram ponderados em função da relevância que foi atribuída pela professora-colaboradora. 

Com isso, a pesquisadora estabeleceu a sua própria temática relativa ao mesmo problema, 

com indicação de sua ponderação. 

 Numa aula observada na SAP pesquisada, a professora-colaboradora planejou a leitura 

de uma poesia. Após a leitura, pediu que os alunos identificassem algumas palavras do 

poema. Durante a atividade, a professora direcionou os alunos e não proporcionou a troca de 

informações entre eles. Os alunos não alfabéticos pouco interagiram na atividade. Percebeu-se 

que, ainda, não havia intencionalidade com objetivos definidos na alfabetização dos alunos 

com escrita não alfabética. Também, notou-se que não há variação nas atividades o grupo, já 

que tem alunos com hipótese de escrita alfabética e não-alfabética. A atividade ficou centrada 

na correção, pois a intervenção que a professora fez na leitura de um aluno, com hipótese de 

escrita não-alfabética é para que ele lesse de forma convencional, já que vai ajudando-o a 

interpretar, cada um dos fragmentos, não utilizando a mediação de leitura. Também foi 

observado que as situações didáticas não foram, organizadas com base nas avaliações 

diagnóstica das hipóteses de escrita e as intervenções na aprendizagem dos alunos, durante as 

atividades propostas estavam em acordo com uma concepção de ensino tradicional. 
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 A pesquisadora registrou essas observações no diário de campo e no encontro 

seguinte, numa reunião agendada, antes do início da aula, entregou este registro36 à 

professora-colaboradora para que, em conjunto, refletissem sobre os seguintes aspectos:   

• sondagem do grupo e rotina; 

• propor a escrita de lista para consultarem; 

• produção de em dupla e/ou escrita coletiva; 

• roda de leitura. 

 Em seguida, essas temáticas foram comparadas, entre a orientação da pesquisadora e o 

saber da professora, procurando-se mostrar zonas de compatibilidade e de incompatibilidade, 

tanto ao nível de listagem como na ponderação, (ordem de prioridade). Nas listagens, 

observou-se a existência de diferenças lingüísticas. Foi necessário estabelecer 

correspondências entre a terminologia popular e a terminologia científica. 

 Nesse momento de reflexão sobre a sondagem das hipóteses de escrita dos alunos, a 

professora demonstrou conhecimento tanto da aplicação deste tipo de avaliação como o seu 

uso, contudo, como não foi observada esta transposição em sua prática pedagógica,  houve a 

orientação para que com os resultados desta avaliação, as atividades desenvolvidas deveriam 

ser variadas contemplando os diferentes saberes do grupo. 

 Foi explicada a importância de produção de escrita de listas, numa abordagem social 

da língua, e fixada na parede, para servirem de fonte de consulta com palavras estáveis. No 

encontro seguinte, haviam dois cartazes fixados nas paredes com este gênero textual. 

 Buscou-se diferenciar a escrita como cópia e a escrita de texto pelos alunos. A 

professora compreendeu a diferença e em outros encontros, programou produção textual, 

considerando as condições necessárias para os escritores iniciantes. 

 Enfatizou-se a importância da Roda da Leitura como prática pedagógica para ensinar 

comportamento leitor, ampliar o repertório dos alunos, socializar diferentes leituras e 

interpretações, indicações de livros, neste grupo de alunos, não foi percebido alterações, não 

aparecendo este tipo de proposta no período da pesquisa. 

 Thiollent (2004, p. 69) nos esclareceu que para compreender as diferenças, é preciso 

esclarecer os pressupostos de cada tema, prevendo que: 

 

A partir da comparação das temáticas, é possível constatar as divergências, como 

também as convergências, as diferenças de ponderação relacionadas com quaisquer 

aspectos da vida social, econômica e política. É de grande interesse igualmente 

                                                 
36 Como constou no registro entregue para a professora. 
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estudar as diferenças de linguagem, destacando aquelas que são obstáculos à 

intercompreensão. Não se trata apenas de fazer com que os participantes aceitem 

pontos de vista ou noções que não pertenciam ao seu universo de representações. Do 

contato com este último, os especialistas podem alterar a sua própria representação 

no sentido de enriquecer, completar ou concretizar o conteúdo do que eles 

conheciam somente em termos gerais.  

 

 Planejou-se, como ponto de partida desta pesquisa, o mapeamento dos dois universos 

de representação e buscaram-se meios de intercompreensão. 

 Esta pesquisa-ação concretizou-se com uma ação planejada, na qual os principais 

participantes foram os membros da situação de observação e de intervenção. O plano de ação 

consistiu em definir: 

• Quem são os atores? 

• Como se relacionam os atores: convergências, atritos, conflito? 

• Quem toma as decisões? 

• Quais são os objetivos e metas tangíveis da ação e os critérios de sua avaliação? 

• Como dar continuidade à ação, apesar das dificuldades. 

• Como assegurar a participação da professora-colaboradora e incorporar suas sugestões? 

• Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados? 

 A definição da ação e a avaliação das suas conseqüências dão, segundo Thiollent 

(2004), lugar a um tipo de discussão que se chamou “deliberação”, que existe a partir da 

colocação dos problemas, na interpretação dos dados para fins comprobatórios e na definição 

das diretrizes de ação. 

 Não houve neutralidade por parte da pesquisadora e dos sujeitos da pesquisa. Chegou-

se a uma conclusão sobre a necessidade e justeza de algumas ações que amadurecem a 

deliberação, tanto no grupo de estudo com os outros professores atuantes em Salas de Apoio 

Pedagógico, como nas reuniões entre pesquisadora e professora-colaboradora. 

 Alguns pontos de vista foram inconciliáveis, as diversas alternativas foram respeitadas 

e registradas para futura continuação da discussão. 

 A ação correspondeu ao que foi possível ser feito e transformado para melhorar a 

aprendizagem dos alunos, no que se refere à leitura e a escrita, e levou-se em consideração o 

aspecto sócio-cultural do seu contexto de uso. 

 Levou-se em conta todo o trabalho de investigação e de interpretação dentro da 

problemática adotada e a pesquisa com elementos “explicativos” nas reuniões conjuntas. Este 

trabalho exerceu um efeito de síntese de todas as informações coletadas e um efeito de 
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convicção entre os participantes, conforme foi possível observar na transcrição da filmagem 

realizada durante esta pesquisa-ação: 

 

Mas só para dar uma contextualizada. O objetivo desta pesquisa é analisar os 

processos de aprendizagem das crianças, então o quanto que as atividades que você 

organiza elas possibilitam as aprendizagens que quer que elas tenham. Então, a sua 

intencionalidade está atingindo o objetivo que ela tem, em relação à aprendizagem 

das crianças? Elas estão aprendendo aquilo que programou? Então o foco é esse. E 

aí é assim, analisar como essas atividades estão sendo ou não significativas para 

essas crianças. É refletir sobre isso, refletir sobre isso. (PES) 

 

Aqui convido a professora a realizar uma reflexão sobre a sua rotina de trabalho e as 

atividades que tem organizado com os alunos. (PES) 

 

Essa atividade foi a que maior oportunidade de eu fazer essa reflexão, não só pelos 

diferentes tipos de textos, mas, na verdade eles foram muito rápidos na questão de 

identificar que tipo de texto, porque a receita já foi trabalhada em sala de aula, em 

outros momentos... (PC) 

 

 Tratou-se de fazer conhecer os resultados desta pesquisa que, por sua vez, poderá gerar 

reações e contribuir para a dinâmica da tomada de consciência e, eventualmente, sugerir o 

início de mais um ciclo de ação e de investigação (THIOLLENT 2004). 
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5. Modalidades de intervenção pedagógica que foram incrementadas  

 

 A proposta de ensino que subsidiou as intervenções de campo centrou-se nas 

situações-problema, pois, acreditou-se no seu potencial para estimular a aprendizagem 

almejada dos participantes do estudo, considerando que a dificuldade para aprender, 

principalmente os conteúdos de leitura e escrita, foi expressa como problemática central em 

todas as Unidades Educacionais de nosso município que possuem este espaço pedagógico – 

SAP, já que o atendimento prioritário é destinado aos alunos que apresentam essas 

dificuldades. 

 A avaliação durante a realização deste trabalho foi formativa, onde se registrou os 

procedimentos que tiveram sucesso, entendimento definido por Meirieu (1998). 

 Foi construído, em conjunto com a professora-colaboradora, um portfólio, que, 

inicialmente, considerou o planejamento de ensino e as avaliações individuais.  Após algumas 

orientações, houve a organização de um portfólio das situações didáticas propostas nas aulas, 

da sondagem das hipóteses de escritas dos alunos, onde ficou registrado o processo que se deu 

e o que não deu certo da prática pedagógica, com anotações das interferências ocorridas neste 

processo. 

 A partir das idéias de Meirieu (1998, p. 181), apostou-se na possibilidade de compreender 

os saberes como “respostas a problemas”, orientando-se a partir das questões:  

• Qual é o meu objetivo? O que quero fazer com que o aluno adquira e que para ele 

representa um patamar de progresso importante? 

•   Que tarefa pode propor que requeira, para ser realizado, o acesso a esse objetivo 

(comunicação, reconstituição, enigma, ajuste, resolução, etc.)? 

•   Que dispositivo devo instalar para que a atividade mental permita, na realização da tarefa, 

o acesso ao objetivo? 

•   Quais são os materiais, documentos, instrumentos devo reunir? 

•   Que instruções-alvo devem dar para que os alunos tratem os materiais para cumprir a 

tarefa? 

•   Quais as exigências que devem ser introduzidas para impedir que os sujeitos não queiram 

aprender? 

 Foram consideradas algumas variáveis que interferiram nos resultados do trabalho 

pedagógico com a Língua Portuguesa, a partir do modelo metodológico da resolução de 

problemas que se expressou, principalmente, no planejamento de situações de ensino e 
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aprendizagem, difíceis e possíveis, ao mesmo tempo, ou seja, em atividades e intervenções 

pedagógicas adequadas às necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos 

(SOLIGO, 2001).  

 As orientações sobre a prática da professora-colaboradora tiveram como pressupostos: 

• Favorecer a construção da autonomia intelectual dos alunos; 

• Considerar e atender às diversidades na sala de aula; 

• Favorecer a interação e a cooperação; 

• Analisar o percurso de aprendizagem e o conhecimento prévio dos alunos; 

• Mobilizar a disponibilidade para a aprendizagem; 

• Articular objetivos de ensino e objetivos de realização dos alunos; 

• Criar situações que aproximem o mais possível, "versão escolar" e "versão social" das 

práticas e conhecimentos que se convertem em conteúdos na escola; 

• Organizar racionalmente o tempo; 

• Organizar o espaço em função das propostas de ensino e aprendizagem; 

• Selecionar materiais adequados ao desenvolvimento do trabalho; 

• Avaliar os resultados obtidos e redirecionar as propostas, se eles não forem satisfatórios. 

 Para desenvolver um trabalho pedagógico orientado por esses propósitos, foi preciso 

que a professora-colaboradora tomasse consciência das situações fundamentais para a sua 

ação:  

• Analisar a realidade, que é o contexto da própria atuação; 

• Planejar a ação, a partir da realidade à qual se destina; 

• Antecipar possibilidades que permitissem planejar intervenções com antecedência; 

• Identificar e caracterizar problemas (obstáculos, dificuldades, distorções, inadequações...); 

• Priorizar o que é relevante para a solução dos problemas identificados e autonomia para 

tomar as medidas que ajudam a solucioná-los; 

• Buscar recursos e fontes de informação que se mostrem necessários; 

• Compreender a natureza das diferenças entre os alunos; 

• Estar aberto e disponível para a aprendizagem; 

• Trabalhar em colaboração com os pares; 

• Refletir sobre a própria prática; 

• Utilizar a leitura e a escrita em favor do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Percebeu-se que o tempo na sala de aula foi um fator que marcou a qualidade do ensino, 

ou a sua falta, no desencadeamento das ações planejadas. Conforme Lerner (2002, p. 87) 
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sabe-se que não é o tempo que se fica com os alunos que garante as aprendizagens que 

buscamos, mas como destaca:  

 

Quando se opta por apresentar os objetos de estudo em toda sua complexidade e por 

reconhecer que a aprendizagem progride através de sucessivas reorganizações do 

conhecimento, o problema da distribuição do tempo deixa de ser simplesmente 

quantitativo: não se trata somente de aumentar o tempo ou de reduzir os conteúdos, 

trata-se de produzir uma mudança qualitativa na utilização do tempo didático.  

 

 O tempo na Sala de Apoio Pedagógico foi ainda mais restrito (cinco horas-aula 

semanais para cada grupo de alunos), tomando para este trabalho duas condições como 

referência:  

a. ter habilidade para flexibilizar a duração das situações didáticas apresentadas e  

b. criar condições para a retomada de conteúdos, quando forem necessários.  

   As orientações tiveram como referência as modalidades organizativas citadas por 

Lerner (2002, p. 87): “projetos, atividades habituais, seqüências de atividades e atividades  

independentes”.  

 Os projetos oferecem contextos nos quais a leitura ganha sentido e aparece como uma 

atividade complexa cujos diversos aspectos se articulam ao se orientar para um propósito. 

Permite uma organização flexível do tempo (ibdem).  

 As modalidades organizativas destacadas foram desenvolvidas a critério da 

professora-colaboradora, a partir das intervenções da pesquisadora, nas reuniões agendadas. 

 As atividades habituais ou permanentes ocorreram de forma sistemática e previsível, 

uma vez por semana ou por quinzena, durante vários meses, e, ao longo do ano do ano 

escolar, oferecendo a oportunidade de interação entre os alunos, intensamente, com um 

gênero textual determinado (ibdem). 

 Um exemplo desta modalidade na Sala de apoio Pedagógico foi à leitura em voz alta 

pelo professor e a realizada pelo aluno, para desenvolver a fluência, compreensão leitora e 

comportamento leitor.  

 As seqüências de atividades foram direcionadas para se ler com os alunos diferentes 

exemplares de um mesmo gênero ou subgênero (poemas, contos de aventuras, contos 

fantásticos) diferentes obras de um mesmo autor ou diferentes textos sobre um mesmo tema. 

As seqüências de atividades foram desenvolvidas em algumas semanas de aula, contribuindo 

para cumprir diversos objetivos didáticos de leitura e de escrita. Durante o tempo de 
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realização, as atividades puderam ser desenvolvidas de forma coletivas, em duplas e 

individuais. 

 Esta modalidade foi planejada para desenvolver a competência leitora e escritora, pelo 

planejamento de seqüências didáticas de reescrita, produções textuais de diferentes gêneros do 

discurso, atividades de reflexão ortográfica e revisão de textos. 

 Ainda, segundo Lerner (2002), as situações independentes classificam-se em dois 

grupos: as situações ocasionais e as situações de sistematização.  

 As situações ocasionais permitiram trabalhar conteúdos significativos, que embora 

pertencessem a outro gênero ou tema que não estavam sendo desenvolvido no momento, 

justificou-se por sua relevância. 

 Apesar da sua validade, esta modalidade foi pouco utilizada, pela restrição de horas-

aula para cada agrupamento, apesar de considerarmos valiosos. Nestes momentos,  os alunos 

expõem os seus saberes para o contexto da sala de aula, os quais são valorizados e 

considerados. 

 As situações de sistematização, outra modalidade organizativa, proposta, tiveram uma 

relação direta com os propósitos didáticos e com os conteúdos que foram sendo trabalhados, e 

permitiram sistematizar os conhecimentos lingüísticos construídos através das outras 

modalidades organizativas. Por exemplo, depois de ter realizado uma seqüência centrada nas 

questões ortográficas regulares, contextuais e irregulares, foi possível propor uma situação de 

reflexão, sobre as regras, sobre a etimologia das palavras apresentadas. 

 Percebeu-se que a distribuição dos conteúdos no tempo, permitiu superar a 

fragmentação do conhecimento, aumentando a possibilidade dos alunos construírem um 

conhecimento sobre a língua escrita. 

 Apesar dos agrupamentos das Salas de Apoio Pedagógico ser organizados com alunos 

de anos próximos, como o da sala pesquisada, que possui alunos dos 3ºs e 4ºs anos, foi 

fundamental organizar os agrupamentos produtivos, considerando os diferentes saberes de 

cada um. 

 O planejamento de situações didáticas onde a heterogeneidade do grupo, propiciou 

troca de pontos de vista, negociar e chegar a um acordo. Tais ações durante o processo de 

ensino e aprendizagem foram imprescindíveis no desenvolvimento de um ensino de 

qualidade. 

               Assim, a professora-colaboradora passou a mediar melhor às informações e 

construções de saberes na sala.  
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 Segundo Lerner (2002), o agrupamento dos alunos deve ser uma ação intencional e 

criteriosamente planejada pelo professor, baseando-se em três aspectos: o conhecimento dos 

alunos sobre o que se pretende ensinar, as características pessoais dos alunos e a clareza do 

objetivo da atividade. 

 A heterogeneidade foi considerada, não somente na organização dos agrupamentos, 

mas nas intervenções do professor, considerando os conhecimentos prévios de cada aluno, na 

proposição de perguntas com níveis diferentes que exigissem esforços, também, diferentes 

dos alunos. 

 Observou-se no grupo participante do estudo, que em alguns momentos da aula, 

alguns alunos que ainda não apresentavam hipótese de escrita alfabética, deixaram de refletir 

sobre o sistema de escrita, durante as atividades, pois faltou intencionalidade no ensino, para 

realizarem uma reflexão mais refinada sobre o sistema de escrita. 

 O contexto específico deste estudo assumiu importância capital na gestão do espaço 

pedagógico, pois as Salas de Apoio Pedagógico geralmente são pequenas e, em alguns casos, 

possuem muito material lúdico que se mistura por todo o espaço. 

 A sala, em que se desenvolveu a pesquisa, inicialmente, o espaço estava organizada 

com muitos materiais pedagógicos: brinquedos, jogos, tintas, fantoches, livros, revistas, 

material escolar entre outros. O excesso de material pedagógico disponibilizado, não 

contribuiu aos objetivos, a incentivar os alunos as aprendizagens esperadas, pois se 

constituíram em elementos de dispersão da atenção dos alunos.  Conversando com a 

professora-colaboradora, foi sugerida uma organização diferenciada, de acordo com os 

objetivos do planejamento. 

 Almejou-se que a Sala de Apoio Pedagógico tivesse um ambiente alfabetizador para 

promover um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita, nas quais os alunos 

tivessem possibilidade de participar e o professor que convive com esses alunos criasse 

situações que oportunizasse a participação dos alunos nos diversos atos de leitura e de escrita, 

e desde cedo, pensar sobre a língua e seus usos, construindo idéias sobre como se lê e como se 

escreve.  

 Organizou-se um “ambiente alfabetizador” considerando que não é somente o espaço 

da sala, com paredes cobertas de textos expostos, etiquetas, rótulos, que são suficientes para 

inserir os alunos na cultura escrita. O acesso dos alunos com a cultura escrita foi relacionado 

com a oferta de oportunidades de participação em situações nas quais a escrita e a leitura se 

fez necessárias, e tiveram real expressão e comunicação. 
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Finalmente, como item fundamental que caracterizou as intervenções, destacou-se o 

papel da avaliação dos processos de aprendizagem. A avaliação, segundo Hoffmann (2005), 

possibilita um olhar periférico, genérico e circunstancial, onde cada aluno foi compreendido 

em sua singularidade, pois a aprendizagem envolve as dimensões afetivas, éticas, estéticas, 

epistêmicas de cada sujeito. 

 Hoffmann (2005) destaca algumas questões iniciais para a avaliação que foi relevante 

para o trabalho na Sala de Apoio Pedagógico: 

• Quem é o aluno? O que se conhece de sua história de vida? 

• Como é percebido no contexto familiar e escolar? 

• Como ele próprio se refere a esses contextos e como se percebe neles? 

• Como se deu a sua escolarização até esse momento? 

• Quais são os seus interesses pessoais e/ou profissionais, projetos de vida, conquistas, 

necessidades, dificuldades? 

• Como ele estuda na escola e fora dela? Tempo e recursos de que dispõem para isso? 

• Que apoio e orientações recebem em termos de suas atitudes e aprendizagens? 

• O que revelam as atividades, os cadernos, os registros escolares? 

 Para compreender a trajetória de um aluno, foi necessária uma observação em ação, 

isto é, uma reconstrução permanente de hipóteses. Algumas dimensões investigadas em seus 

estudos: o aluno em relação ao contexto sociocultural e a sua própria história de vida; o 

cenário educativo; o currículo em desenvolvimento; as questões da aprendizagem: histórico 

de aprendizagem, afetividade, contextos de aprendizagem extracurriculares, projetos pessoais 

de estudo (HOFFMANN,2005). 

 A intenção pedagógica do professor deve refletir e interpretar as situações de 

aprendizagem e transformar as práticas avaliativas, em mediadoras que exigiram da 

professora-colaboradora uma ação reflexiva intencional, planejada e longitudinal, em relação 

a cada aluno e em relação ao seu saber pedagógico. Interpretar o sentido das aprendizagens 

construídas nas tarefas avaliativas e situações de aprendizagem dos alunos, arquivando e 

registrando informações que se consideraram relevantes para o seu acompanhamento, 

permitindo a elaboração de sínteses para a compreensão do conjunto e a tomada de decisões 

pedagógicas em relação às aprendizagens individuais do grupo. 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos organizou-se em função das expectativas de 

aprendizagens de leitura e de escrita dos alunos com diferentes saberes e pertencentes aos 3º e 

4º anos do ciclo I, do grupo de alunos da SAP pesquisada. 
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 Considerou-se a idéia de “aprendizagem assistida por avaliação”, que segundo Hadji 

(2001) é capaz de compreender tanto a situação do aluno quando de “medir” seu desempenho; 

fornecer-lhe indicações esclarecedoras, mais do que oprimi-lo com recriminações; preparar a 

operacionalização das ferramentas do êxito, mais do que resignar a ser apenas um termômetro 

(instrumento) do fracasso; uma avaliação que se consagre à regulação das aprendizagens, 

capaz de orientar o aluno para que o próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e 

descobrir ou operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir. Assim, o erro 

seria fonte de informação tanto para o professor como para o aluno. O que está em jogo é a 

existência de uma atividade autônoma de avaliação. 

 O trabalho da professora de apoio pedagógico demandou uma organização dos 

instrumentos de avaliação para subsidiar seu trabalho, para compreender o que os alunos 

aprenderam sobre os conteúdos ensinados, com isso, possibilitou-lhe o planejamento de 

intervenções sobre as formas de construir conhecimentos e a identificar se os objetivos 

planejados foram alcançados e o que ainda precisa ser retomado ou remanejado. 
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6. Análise crítica do percurso investigado 

 

 A presente pesquisa, por enquadrar-se na metodologia da pesquisa-ação, não se 

resumiu à ida a campo para coletar dados, mas também, em refletir e orientar a professora-

colaboradora sempre que isto fosse necessário, à análise e reflexão constante, ao longo, desta 

investigação. O trabalho de campo foi planejado e realizado com a participação da 

pesquisadora nas aulas, com agrupamento de alunos de Sala de Apoio Pedagógico, e que foi 

realizada observação-participante com registros em diário de campo. Utilizei câmera digital 

para filmar e fotografar todas as aulas. Esses registros videográficos auxiliaram-me a avaliar e 

a sugerir a recondução de algumas ações docentes, e possibilitou à professora-colaboradora 

condições de análise e reflexão da própria prática. Algumas produções textuais dos alunos 

foram recolhidas para subsidiar as reflexões sobre os encaminhamentos necessários para os 

avanços das aprendizagens, que, posteriormente, favoreceram a reorganização do plano de 

ensino da professora-colaboradora. Não se pretendeu fazer um percurso linear, mas, foram 

destacados os aspectos mais relevantes do trabalho de campo, indo e voltando no tempo 

cronológico.  

 Pimenta (2002) entende que a sala de aula e a escola podem favorecer o 

aperfeiçoamento profissional do professor ao considerar as práticas deste campo como objeto 

de análise, e de qualificar o ensino e desenvolver ações que possibilitem a melhora da 

aprendizagem. Esta preocupação foi observada no trabalho da professora-colaboradora que se 

mostrou disposta a enfrentar este desafio e “incômodo” de ser observada e filmada. 

 As ações desenvolvidas pela pesquisadora não tiveram a intenção, somente, de avaliar 

a prática da professora-colaboradora, mas em discutir, refletir e orientá-la nos trabalhos 

desenvolvidos.   

 A partir das questões de ensino e aprendizagem, estabelecemos diálogo sobre as 

questões, refletindo, buscando os referenciais teóricos que justificassem ou não tais práticas. 

Não há apropriação de novos conhecimentos sem problematização das ações práticas, que 

envolve reflexão sobre o porquê das situações, refletindo sobre o porquê da decisão tomada e 

se isto possibilitou a construção de conhecimentos pelos alunos. 

 À medida que a professora-colaboradora reelaborava e refletia sobre a sua prática, se 

tornou sujeito e objeto do processo. 

No início desta intervenção, a pesquisadora apresentou-se ao grupo de alunos, 

explicando-lhes os porquês de sua participação nas aulas. Neste dia, a professora-

colaboradora propôs-lhes a leitura de parlenda em papéis avulsos e escritos com letra bastão e 
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solicitando-lhes que lessem em voz alta, o que fizeram de forma bem fluente. Logo, pediu 

para que um aluno escrevesse no quadro branco uma versão da parlenda que acabara de ler, 

fez com rapidez, mas com algumas dúvidas ortográficas, em segmentação, revelando marcas 

da oralidade – fuel ao invés de fui eu - e outra com troca de artigo definido por numeral – um 

por o. A professora solicitou-lhe que relesse a escrita para perceber o que havia escrito, em 

relação ao discurso e aos erros cometidos. E.37 o fez rapidamente, duvidou somente no fuel, 

mas a pesquisadora solicitou-lhe que escrevesse com letra bastão e, no mesmo instante, 

percebeu o seu erro e o corrigiu. 

Ao término da aula e após os alunos saírem da sala, a pesquisadora fez algumas 

observações para a professora-colaboradora sobre o desafio da atividade proposta.  Logo, ela 

percebeu que alguns alunos não apresentaram avanços, pois o texto oferecido desencadeou 

poucos desafios, para que pudessem avançar no desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita. Alguns combinados foram feitos com a professora-colaboradora para que realizasse a 

intervenção em sua prática a partir de situações dialéticas de observação, reflexão, 

planejamento e ação, ou seja, realizou-se a tematização da prática através de filmagens de 

aulas, leituras, discussão do planejamento e rotina dos encontros com este grupo de alunos. 

O processo de construção do saber-fazer docente e concomitante à reflexão sobre a 

formação da professora-colaboradora fundamentou a temática da pesquisa vivenciada pela 

pesquisadora e pelos sujeitos da pesquisa, numa prática pedagógica em constante movimento, 

como se expressou Kincheloe (1997, p. 197): 

 

[...] de pensar sobre o nosso pensar, porque exploramos a nossa própria construção 

da consciência, nossa auto-produção, mas, principalmente, necessidade de 

compartilhar nossos pensamentos para engajar-nos em uma prática pedagógica mais 

efetiva, mais educativa.  

 

 Numa das reuniões com a pesquisadora, e de acordo com registro em diário de campo, 

a professora-colaboradora fez um relato, revelando-lhe a avaliação realizada de sua prática 

pedagógica:  

 

Infelizmente não tenho registro de outros períodos do meu trabalho na SAP, tive 

momentos e experiências muito significativas que se perderam com o tempo, pela 

falta de registro e, você ajudou-me muito neste sentido. No ano passado iniciei a 

                                                 
37 Os participantes do estudo foram referidos pela inicial do nome. 
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prática de registro de minhas aulas e neste ano, percebo que avancei, além de 

escrever e organizar, já os reviso, reescrevo-os e adéquo-os as demandas de 

aprendizagem do meu grupo. Os relatórios e as filmagens das aulas ajudaram-me a 

ter o hábito de sistematizá-las (PC) 38. 

 

Pode-se comparar a descoberta da professora, com a experiência de Reggio Emilia, 

onde o trabalho educacional com as crianças e a documentação são interconectados e 

mutuamente apoiadores, segundo relato de Vecchi (1999, p. 131), que expressou, em seu 

depoimento, que os interesses direcionava cada vez mais para a análise dos processos de 

aprendizagem e interconexões entre as diferentes idéias, atividades e representações das 

crianças. Toda a documentação organizada, as descrições escritas, as transcrições das palavras 

das crianças, as gravações em vídeo, tornaram-se uma fonte indispensável de materiais usados 

todos os dias, para leitura e reflexão, tanto individual quanto coletivamente, sobre as 

experiências que viveram. Isso permitiu construir teorias e hipóteses que não foram arbitrárias 

às crianças. 

No ano de 2007,, a professora-colaboradora apresentou registros que desenvolveu, 

durante a intervenção desta pesquisa, sobre as situações didáticas desenvolvidas, conforme 

anexo O– Planejamento da SAP para comemoração dos 50 anos da EMEF, anexo P – 

Produção textual coletiva da paródia. 

 No ano de 2008, a professora-colaboradora apresentou registros realizados com outro 

grupo de alunos, onde foi possível observar avanços significativos após o período desta 

pesquisa-ação, principalmente, nas questões do planejamento, da intencionalidade do ensino, 

do ensino da língua, numa concepção de interação e do sujeito como autor, do registro como 

instrumento de reflexão e avaliação do processo vivido, conforme anexo Q - Projeto Didático 

– Sala de Apoio Pedagógico, anexo R– Planejamento de seqüência didática de Artigo de 

Opinião, anexo S – Rotina da Sala de Apoio Pedagógico, anexo T – Produção textual 

individual de Artigo de Opinião, anexo U – Produção textual individual de Artigo de Opinião, 

anexo V – Produção textual coletiva do Artigo de Opinião. 

Houve um grande avanço na prática de registro pela professora, que passou a 

organizar as suas rotinas de trabalho, utilizando-se das atividades de leitura e escrita, com 

maior previsão e organização. 

Numa das aulas observadas, foi registrado no diário de campo, uma atividade de 

leitura em voz alta feita com o gibi do Chico Bento. Nesta atividade, houve um equívoco 
                                                 
38 Professora-colaboradora. 
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sobre a modalidade de leitura escolhida, pois não se pratica socialmente a leitura de gibi em 

voz alta, já que é preciso fazer também a leitura das imagens dos quadrinhos para antecipar e 

compreender a escrita dos balões. A professora-colaboradora solicitou aos alunos para 

recuperar as características dos personagens da história em quadrinhos. Teve a intenção de 

verificar se os alunos conheciam a função dos balõezinhos da historinha. Uma aluna disse que 

eles são a fala dos personagens. A mesma aluna compreendeu a história, sorrindo e 

interagindo com a professora. Outro aluno, no final da história exclamou:  “acabou!” Foi uma 

história de uma só página. Após resgatar, com o grupo, a compreensão da história, através das 

perguntas, continuou com outra atividade. Na reunião de orientação, conversou-se com a 

professora sobre a modalidade de leitura praticada com gibi, para que ela refletisse sobre o 

procedimento adotado. 

A próxima transcrição é de uma filmagem com a professora-colaboradora, ao re-

planejar uma atividade com gibi, propôs ao grupo de alunos a leitura compartilhada de gibi. 

Todos tiveram um exemplar de gibi em mãos:  

 

Vamos fazer a leitura, vocês vão acompanhar, ta! Vamos lá, abre na página trinta e 

cinco. É a história da página trinta e cinco. Vamos lá E. Vamos E. 

São meio dia e trinta e cinco. (E) 

É a página que é trinta e cinco, E. Vamos, pega o gibi. Desculpa é da página trinta e 

sete. 

Ah não professora. (S) 

Vamos lá trinta e sete, todo mundo já abriu na trinta e sete? Então vamos lá, vocês 

vão acompanhar com os olhinhos enquanto eu faço a leitura. “A turma sapateando”. 

O que vocês acham que é que está contando essa história, antes de eu contar essa 

história em quadrinhos. Espera vamos ver o que vocês acham primeiro que esta 

história pode estar falando? Quando fala sapateando fala de quê? (PC) 

De dança, de sapateado. (E) 

Ah, muito bom, o que você acha E.? Que pode ser uma dança? (PC) 

Lá na minha rua vende sapato roubado. (G) 

Sapato roubado? (PC) 

Eu compro, é baratinho. (G) 

Ah vocês compram, está errado. (PC) 

O sapato é da hora. (G) 
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Mas não pode, quanto mais a gente compra coisa roubada, mais a gente incentiva o 

roubo. (PC) 

Vai parecer que foi você que roubou. (R) 

Então vamos lá. Essa história... (PC) 

Veja Magali eu já comprei. (E) 

Edson! Essa história é do almanaque da Mônica, da Editora é Globo e esse 

almanaque chama história em quadrinhos. (PC) 

Esse livrinho, essa revistinha é chamada de gibi. (PC) 

Ó a Mônica falando, posso? Posso? “Olha Magali, já comprei meus sapatinhos 

especiais. Posso continuar?” “Eu ganhei meus sapatinhos hoje de manhã.....” (PC) 

 

Colomer (2002) entende que a condição básica e fundamental para o desenvolvimento 

de um bom ensino de leitura na escola é restituir-lhe seu sentido de prática social e cultural, 

para que os alunos entendam sua aprendizagem como um meio para ampliar suas 

possibilidades de comunicação, de prazer e de aprendizagem e se envolvam no interesse por 

compreender a mensagem escrita. 

 As práticas de leitura observadas, apesar deste re-planejamento, demandaram 

maior atenção da professora-colaboradora, as quais segundo Colomer (2002, p. 90): 

 

Dar razões para ler, multiplicar e variar as situações de autêntica leitura é o principal 

desafio para uma renovação educativa que deve superar o engessamento 

generalizado nos hábitos rotineiros de leitura assinalados anteriormente. O papel 

central da leitura não é ler para aprender a ler, mas ler por um claro interesse em 

saber o que diz o texto para algum propósito bem definido. E é dessa ótica que os 

professores devem enfocar o acesso à língua escrita a partir das múltiplas situações 

que a vida da escola lhes oferece.  

   

 Nos momentos de leitura, foram sendo desveladas as múltiplas experiências da 

professora em relação aos seus conhecimentos sobre os conteúdos da língua, a forma e 

coerência como foram se apresentando, e sendo reconstruídos a partir dos momentos 

interativos e dialéticos com a pesquisadora, como se pode notar na transcrição da fala da 

professora-colaboradora, no momento da organização da atividade:  

  

Hoje eu vou ler este livro. Por que eu vou ler este livro, Renata? O livro da selva? 

Porque na terça-feira, nós fizemos uma lista dos animais, lembram? Falamos um 
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pouquinho do zoológico, dos animais do zoológico, os animais que a gente conhece e 

agora eu vou contar uma história que chama “O livro da selva”.(PC) 

 

O livro da selva foi escolhido para contextualizar o tema sobre os animais que a 

professora-colaboradora desenvolveu na atividade de escrita com os alunos, que deveriam 

escrever os nomes dos bichos que conheciam. O livro escolhido para a realização da leitura 

não apresentou qualidade literária, pois a narrativa apresentou linguagem própria da oralidade, 

com diálogos parecidos com o filme do Mogli, conforme demonstra a próxima transcrição:  

 

Eu já li (E.). 

Olha a editora é Todo Livro. Ah, vamos ver o que mais eles têm de informações do 

livrinho...bom...(PC) 

Ah professor lê logo!(S.) 

Aqui tem o endereço do livrinho, onde foi impresso, mas aqui não tem nem o 

editor...(PC) 

 

Conforme registro no diário de campo, o livro escolhido parece ter vínculo maior com 

a temática do que com a própria linguagem e narrativa contidas. Segundo Colomer (2002), 

para se ensinar os alunos a reconhecer e dominar as características lingüísticas, e os indícios 

que lhe facilitem a recepção de um texto é importante que a escola utilize textos realmente 

concebidos para serem lidos. 

Os procedimentos que antecederam a leitura para subsidiar os alunos no contexto e no 

gênero a ser lido, não foram suficientes para prepará-los para esta atividade, os alunos 

levantaram da cadeira para ver a ilustração e a interrompem durante a leitura, conforme 

continuação da atividade de leitura pela professora-colaboradora: 

 

Ó pssor (arranca o livro da mão dele e fica olhando)...(E) 

 

Os alunos começam a irritar-se diante dos procedimentos que antecede a 

leitura.(PES) 

 

Ah começa a ler a história...(S)  

Ah, então vamos ver...Como é que chama mesmo o livrinho?(PC) 

O livro da selva!(E) 
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A professora-colaboradora tenta retomar a atenção dos alunos dizendo-lhes para 

lembrar-se do filme do Mogli. Não foram suficientes, os alunos continuaram, alguns em pé, 

outros ajoelhados na cadeira, agitados. Foram observados, alguns procedimentos importantes 

do ato de ler, os alunos ao estabelecerem relação entre as palavras num contexto frasal e com 

outros textos lidos, revelaram competências, próprias de um leitor que está além do processo 

meramente de decodificação. Enquanto outros, ainda não desenvolveram estas habilidades. 

Muitas pesquisas evidenciaram a importância da leitura em voz alta e dos 

procedimentos para desenvolver atividades para criar condições de ambiente social de leitura 

conforme pesquisas de Bus, Van Ilzendoorn e Pellegrini, 1995; Morrow e Smith, 1988; 

Neuman, 1999; Sénénchal et. AL., op. Cit.; Teale e Sulzby, 1986, citados por Teberosky 

(2003). Tais pesquisas enfatizaram aspectos em que os professores desenvolveram atividades 

de leitura em voz alta em sua programação diária, com ambiente confortável e agradável na 

sala de aula, seriam responsáveis pelas diferenças significativas no desenvolvimento da 

linguagem escrita e do comportamento leitor dos alunos. 

Vejamos como continua a atividade: 

 

Quem era da espécie do Mogli?(PC) 

 

 Os alunos começam a falar o nome de alguns animais.(PES) 

 

Ah são esses da espécie do Mogli?(PC) 

Ah é a Sandy? É da aldeia?(E) 

É porque eles estão falando para se juntar com os homens.(PC) 

Pra se juntar com os homens...(S) 

É para se juntar com os homens!(PC) 

Aí depois os amiguinhos vão arrumar  a Shandy, um amiguinho pequeno, 

ooosss.....(E) 

Olha vamos ver, espera, espera....(PC) 

 

 No término da história os alunos tentam, novamente, arrancar o livro das mãos da 

professora-colaboradora. Segundo Teberosky (2003, p. 126) quando o professor realiza a 

leitura em voz alta, a criança aprende a participar como audiência, porque escutar, ler não é 

algo passivo. A transcrição da filmagem demonstrou que “o aprender a participar como 
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audiência” ainda não foi incorporado pelos alunos observados, apesar da professora saber os 

procedimentos que deveriam ser adotados. A professora-colaboradora continuou a atividade 

de leitura: 

 

O professor continua com as perguntas. (PES) 

 

Qual filme é parecido com esta história?(PC) 

Do Mogli!(C) 

Isso vocês estavam falando da história que vocês conhecem, do filme que vocês 

conhecem que chama?(PC) 

Mogli, o menino lobo.(E) 

Qual foi a história que eu li para vocês?PC) 

O livro da selva!(E) 

 

A professora-colaboradora buscou desenvolver e ativar a memória dos alunos na 

atividade de leitura. O trabalho para a formação do comportamento leitor e o despertar pelo 

interesse da leitura de histórias,  ainda não estavam presentes. 

 

Ah, mas nesse livro “O livro da selva“ conta um pouquinho da história do Mogli, né? 

Então o que  conta aqui mesmo? O que eu contei para vocês?(PC) 

 

Neste momento os alunos ficam agitados, balançando as cadeiras, a S. quer falar e o 

C. pega o livro.(PES) 

 

Aí o Pantera chegou para pegar o Mogli, aí o Mogli saiu correndo para casa e....(E) 

Não é assim..(S) 

Não, deixa eu ver...(E) 

Eu quero saber o que vocês sabem da história?(PC) 

As perguntas são feitas para checar o conteúdo lido, mesmo que o professor não 

tenha consciência disto. Todos começam a falar e a se movimentar nas cadeiras e a 

professora fala: (PES) 

 

Então vamos um de cada vez falar? Vai a R., fala um pouquinho sobre a história, 

vamos R....(PC) 
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Era um dia....(R) 

 

Enquanto a menina conta a história os outros vão interrompendo e falando sobre 

partes da história e outras que não existiam. A professora-colaboradora fica ouve e 

faz algumas perguntas: (PES) 

 

A essa parte não está na história, o que você está contando é o que já sabia desta 

história.(PC) 

Mas ele faz tchau para os animais.(S) 

Por que ele faz tchau para os animais?(PC) 

Porque é o espírito dele que vai para a aldeia dos homens.(S) 

Ah muito bom e você Caio (que fica o tempo todo disperso)? Gostou da história? 

Gostou. Foi isso mesmo que a S., o E. e a R. disseram? Você quer falar um pouquinho 

sobre a história? Não?(PC) 

 

Após a coleta e a analise da filmagem desta atividade de leitura, se organizou uma 

intervenção com a professora-colaboradora, executando a filmagem deste trecho da aula, e 

ponderando-se as situações observadas que demandaram reflexão conjunta, a partir da 

problematização abaixo: 

a. Quem escolhe os textos a ser lidos, os alunos ou a professora? O que é mais motivador? 

Quais são os objetivos desta leitura em voz alta?  

b. As crianças já fizeram uma lista de livros? 

c. No vídeo da segunda aula, foi possível observar a forma de participação na leitura em voz 

alta? Os alunos conseguem manter a atenção durante a leitura? 

d. O comportamento dos alunos foi favorável para o aprendizado? 

e. Qual a importância e/ou objetivo de questionar o entendimento da leitura após a sua 

realização? Quais aprendizados são possibilitados? 

f. Como a consigna da atividade pode ser realizada? 

g. Você acha importante deixar os recursos materiais disponíveis para a realização da 

atividade? Por quê? 

h. Como pensar o plano de ensino em função das expectativas de aprendizagem de leitura? 

Durante a exibição da filmagem, utilizou-se este roteiro,  entregue  

à professora-colaboradora, para que ela problematizasse a aula. Realizaram-se algumas pausas 
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no vídeo, com a intenção de problematizar situações que necessitaram de reflexão, como a 

descrita, a seguir:  

 

O Edson já pediu para ir ao banheiro. Aqui também, conforme conversamos aquele 

dia, sobre a disposição dos alunos durante a prática de leitura em voz alta e, aqui 

olá, já estão todos deitados...(PES) 

 

A professora-colaboradora percebeu que a situação não foi bem planejada, pois olhou 

para a cena sem nada falar. Observou-se que os alunos não estavam vivenciando o enredo do 

texto, que estava sendo lido, pois, estavam interessados em questões que aconteciam ao redor 

da aula. A professora-colaboradora justificou que na hora da leitura eles se dispersaram e não 

prestaram atenção na história. Em outro trecho da filmagem, apareceu uma cena que chamou 

a nossa atenção. Um aluno apresentava comportamento desrespeitoso aos colegas e à 

professora e, durante muito tempo, tentou impedir que ela desenvolvesse a atividade de 

leitura. A professora-colaboradora foi orientada a observar às intervenções feitas na aula e que 

estavam direcionadas ao comportamento dos alunos e que foi dada pouca ênfase a 

interpretação e compreensão da leitura do texto. Percebeu-se que houve pouca intervenção 

individualizada e, também, em grupo, para o avanço dessas aprendizagens, pois as 

intervenções tiveram maior ênfase na indisciplina. Os alunos interagiram no ambiente com 

conflitos com naturalidade, agredindo-se verbalmente, uns com os outros, durante boa parte 

da aula. Ao ser questionada, a professora-colaboradora justificou: 

 

Você pode trazer a melhor história, criar o melhor ambiente e ainda assim eles se 

dispersam. Pensei se seria melhor fazer uma roda onde eles sentariam no chão, mas 

aí não tem espaço. Pensei na sala de leitura, mas lá tem muitos livros, lá dá para 

sentar no chão, só que aí quando você sai dali para fazer outra atividade ...(PC) 

Por que na hora da leitura não cria uma estratégia para integrá-los na roda, criar um 

clima para a história, prepara anteriormente a leitura, compartilha as escolhas das 

leituras com os alunos?(PES) 

Poderia criar um cantinho da leitura(PC) 

 

 Notou-se que a professora nomeava as situações didáticas que foram utilizadas em sua 

prática na alfabetização, entretanto, ainda apresentava dificuldades para fazer a transposição 

entre o que nomeia e a sua ação. 
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 A leitura em voz alta precisa ser uma atividade presente na educação leitora, mas não 

deve ser compreendida como a oralização de um texto. Colomer (2002, p. 69) entende que 

para que a leitura em voz alta tenha sentido deve ser considerada como: 

 

...uma situação de comunicação oral na qual alguém deseja transmitir o que um texto 

diz a um receptor determinado. É possível que seja necessário comunicar o resultado 

de uma busca de informação aos demais membros do grupo, que se queira 

proporcionar o prazer da realização sonora de um texto literário, ou que seja preciso 

comunicar algo simultaneamente a muitos receptores. Em qualquer dessas situações, 

ou em outras parecidas, os meninos e as meninas têm de ser capazes de realizar a 

atividade interpretativa, e essa é a razão pela qual se deveria ensinar a fazer isso na 

escola, longe do despropósito de ler sistematicamente em voz alta textos que todos 

têm diante dos olhos e que podem ser lidos de maneira muito mais rápida e eficaz se 

não houver necessidade de ir acompanhando uma leitura alheia.  

 

 Foram realizadas, à professora-colaboradora, orientações para o ensino da leitura, 

conforme citação de Colomer (2002, p. 62-64): 

a. Partir do que os alunos sabem, pois essa aprendizagem da leitura deve ser realizada 

mediante a reconstrução progressiva dos conceitos que eles já possuem em maior ou em 

menor grau quando chegam à escola. 

b. Favorecer a comunicação descontextualizada,  que orientada por diversas pesquisas entre 

as quais por Wells (1986), citado por Colomer (2002, p. 64), que chega à conclusão de 

que a exposição a um meio no qual a comunicação escrita cumpre uma função real é o 

único caminho para a aquisição dessa capacidade e destaca a leitura de histórias para as 

crianças como o fator mais determinante de sua futura aprendizagem da língua escrita, 

sobretudo por que: 

 

O importante de ouvir contos é que, por essa experiência, a criança começa a 

descobrir a potencialidade simbólica da linguagem: seu poder para criar mundos 

possíveis ou imaginários por meio de palavras – representando a experiência com 

símbolos que são independentes dos objetos, dos acontecimentos e das relações 

simbolizados e que podem ser interpretados em contextos distintos daqueles em que 

originalmente a experiência ocorreu se é que ocorreu realmente.  

 

c. Familiarizar os alunos com a língua escrita e criar uma relação positiva com o escrito – 

deve englobar tanto os objetos de leitura (livros, anúncios, letreiros, etc.), bem como as 

situações da vida cotidiana em que se recorre à leitura (para lembrar, para explicar um 
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conto, etc.) ou nos lugares nos quais se produz (na biblioteca, na secretaria, etc.). O 

contato com o escrito tem de implicar a tomada de consciência de seu uso funcional, do 

saber por que as pessoas lêem, de maneira que a idéia de sua aquisição se distancie da 

concepção de uma tarefa eminentemente escolar, sobretudo por parte dos meninos e das 

meninas que unicamente associam a língua escrita com as exigências de seu ingresso no 

mundo escolar. 

d. Fomentar a consciência metalingüística – o que permite concentrar-se na linguagem como 

objeto em si mesmo, e não em seu uso como veículo de significado no interior de uma 

comunicação (Mattingly, 1972, citado por Colomer, 2002, p. 65). 

e. Utilizar textos concebidos à leitura – esse princípio é contraditório pela elaboração e pelo 

uso de materiais escolares que tentam facilitar a leitura dos alunos mediante a proposta 

dos textos narrativos que eles conhecem em sua versão oral, ou realizada, especialmente, 

para a aprendizagem escolar. Essa situação causa problemas na aprendizagem da 

interpretação do texto, porque os alunos já sabem seu significado sem necessidade de 

indagar-se a respeito e, também, pela falta de interesse que pode ter um tipo de texto tão 

artificial e simplificado. 

f. Experimentar a diversidade de textos e leituras – muitas vezes, os alunos são testemunhos 

de usos de leitores reais em nossa sociedade, vêem o próprio professor ler de formas 

muito diferentes do que se ensina a eles nas atividades regradas na classe. A leitura está 

presente em muitas de suas atividades autônomas, como folhear livros, comparar os 

exercícios, copiar letras de músicas, mandar bilhetes, etc. todas essas situações permitem 

ampliar a gama de usos leitores e conhecer as variáveis lingüísticas adequadas a cada tipo 

de texto, de tal forma que o conjunto de suas experiências lhe permite gerar um processo 

de apropriação do escrito muito mais rico que aquele programado oficialmente. 

g. Ler sem ter de oralizar – seria conveniente criar continuamente situações para falar do que 

se lê e de como se faz, mais do que dedicar horas e horas simplesmente a oralizar textos. 

 

 Ao realizar-se dentro do contexto escolar, em sala de aula, a pesquisa-ação constituiu-

se para a professora-colaboradora, uma estratégia formativa, um espaço de conscientização, 

uma análise crítica da própria prática, bem como seus limites e possibilidades (FRANCO, 

2005). 

Apesar dos avanços na organização das práticas de leitura, ainda permaneceu uma 

prática de leitura que, segundo Jacobson (2004), o professor escolhe um texto para ler aos 

alunos, ou o grupo lê em voz alta, ou um após o outro, onde o professor assinala quem pode 



 cxxxv 

ou não falar na aula. Essa prática é percebida como natural no contexto escolar, mas na 

verdade é uma opção do sistema escolar. Pode-se verificar que esta prática nada tem a ver 

com os contextos reais de comunicação. 

 Thiollent (2004, p. 66) expressa que na pesquisa-ação a capacidade de aprendizagem é 

associada ao processo de investigação, conforme citação: 

 

Os “atores” sempre têm de gerar, utilizar informações e também orientar a ação, 

tomar decisões, etc. Isto faz parte tanto da atividade planejada quanto da atividade 

cotidiana e não pode deixar de ser diretamente observado na pesquisa-ação. As 

ações investigadas envolvem produção e circulação de informação, elucidação e 

tomada de decisões, e outros aspectos supondo uma capacidade de aprendizagem 

dos participantes. Estes já possuem essa capacidade adquirida na atividade normal. 

Nas condições peculiares da pesquisa-ação, essa capacidade é aproveitada e 

enriquecida em função das exigências da ação em torno da qual se desenrola a 

investigação.  

 

 Neste contexto da pesquisa-ação, a estrutura de aprendizagem conjunta reuniu a 

pesquisadora e os sujeitos desta pesquisa na busca de soluções apropriadas. 

 Percebeu-se, numa das aulas observadas, que houve avanço na prática, quando a 

professora-colaboradora preparou uma leitura em voz alta no início da aula e fez a mediação 

da leitura, considerando sua importância para a interpretação e a compreensão do texto pelos 

alunos, conforme anotações do diário de campo e transcrição da filmagem: 

 

Nós vamos fazer a leitura do livro “A fada que não estão nos contos”. Vai ser uma 

confusão de contos clássicos. Entra o conto da Chapeuzinho Vermelho, da Bela 

adormecida, são contos clássicos! Esse livro quem escreveu foi Kátia Canton e quem 

fez a ilustração foi Peter.....então eu vou ler o glossário que conta um pouco da 

história. É um resumo da história. Prestem atenção no glossário que é o resumo da 

história....(PC) 

 

Começa a ler a história:(PES) 

Nem todas as meninas que vestem capa vermelha são Chapeuzinho...(PC) 

 

Percebeu-se que a construção de uma consciência profissional para a formação de 

leitores, pode ser conduzida pela organização das informações,  interpretando-as, 



 cxxxvi 

conjuntamente, para possibilitar alterações nas ações cotidianas do professor em sala de aula, 

conforme observado. 

 Houve possibilidade de revisão, pela professora-colaboradora, de suas tradições e, 

também, de reafirmação de práticas de leitura, já discutidas, tanto no grupo de formação de 

professores de Sala de Apoio Pedagógico, como nas reuniões de pesquisa. São práticas que 

resistiram às inovações propostas, já que foram preenchidas por saberes válidos à realidade 

observada, nascidas do confronto das teorias e práticas; da análise sistemática das práticas à 

luz das teorias existentes. Construiu-se pelo significado dado pela professora-colaboradora, 

como atriz e autora, conferindo-lhe à atividade docente, no seu cotidiano, a partir dos seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, 

de seus saberes, de seus anseios e angústias, do sentido que tem em sua vida o ser professor, 

assim como a partir de sua rede de relações (PIMENTA, 2005,). O desabafo da professora-

colaboradora, durante uma reunião, demonstrou, após reflexão, ansiedade e insatisfação com a 

prática desenvolvida: 

 

Eu estou tão nervosa. Hoje eu não conseguia nem ler a poesia. Você vê quando a 

gente não conhece é fogo. É horrível se não faz a leitura antes, porque eu me 

perdi...(PC) 

 

Nesta fala, anotei em meus registros do diário de campo que, a professora-

colaboradora demonstrou ter consciência sobre a importância de preparar a leitura. 

 

O ideal é ir aumentando o repertório deles, para depois vir com uma proposta de 

escrita de uma poesia, de uma música que eles já conhecem. (PES) 

É porque a poesia do peixinho é pequena, e eles não conhecem a poesia do Sítio do 

Pica-pau Amarelo. Encontraram menos dificuldade, pois o do Peixinho já sabia de 

cor. Então pude trabalhar agora, pra depois grifar as palavras, só que eles estão sem 

paciência, porque eles acham que já aprenderam e querem passar para frente. Você 

pede para eles ler, eles lêem errada a palavra que está escrita.(PC) 

Por exemplo, aqui (reportando-se ao registro da seqüência didática que planejaram 

juntas, aponta para um dos passos da seqüência didática), definirão a música da 

paródia, e no próximo?(PES) 

O G. não veio e ele ia fazer dupla com o M.? O C. e a R. não vieram o E. e o G. não 

conseguem trabalhar juntos. O que acontece com o E.  e o G. é que o E. já tem 
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convicção que sabe escrever e o G. não para quieto. Dá uma olhada o que o G. 

escreve? Ele sabe ler, mas para ele escrever isso aqui foi um sacrifício, além de 

hiposegmentar a escrita, fazer tudo junto, ele lia, e eu falava volta e ele ficou nervoso.  

O que é que está escrito?E ele ficou nervoso, não tem paciência, ele levantou, cantou 

três, quatro vezes. Ele sabe, mas ele não consegue olhar para o que ele escreveu e 

identificar onde está o erro.(PC) 

Você também pode fazer para dar a devolutiva na outra aula, pegar um desses textos 

aqui e fazer aquela revisão só de ortografia.(PES) 

Isso.(PC) 

 

 Um grande avanço, na pesquisa, foi estabelecer um vínculo entre a pesquisadora e a 

professora, buscou-se estabelecer uma parceria efetiva, ajudando-a a planejar e encaminhar 

seu plano de ação. Evitou-se iniciar a pesquisa levando textos para a professora ler, para não 

cair no chavão “teoria é uma coisa e prática é outra”. Também, buscou-se superar a idéia que 

a pesquisadora estaria naquele espaço para resolver os problemas encontrados. As ações e as 

intervenções foram realizadas a partir das questões que surgiam do contexto da sala de aula, 

revelando concepções e representações dos alunos, da professora e da pesquisadora.  

 A próxima transcrição da filmagem demonstrou a concepção de ensino e 

aprendizagem de leitura e escrita, que a professora-colaboradora produziu em suas aulas.  

 

Agora depois da leitura nós vamos relembrar o nome dos animais que eu passei na 

lousa no dia anterior...(PC) 

Ah não profª....(S) 

 

Os alunos resistem em participar das atividades.(PES) 

 

E nós vamos fazer o quê? O bingo de animais. (PC) 

Elefante, tigre, macaco, foca, rã, cão e só....(TODOS) 

Ah então vamos escrever no quadro e vou pegar a listinha que vocês fizeram e nós 

vamos anotar aqui.(PC) 

Pssora to com fome!(S) 

 

Resistência, da aluna, em participar da atividade.(PES) 
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Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho... (PC) 

Posso ir ao banheiro?(S) 

 

Resistência da aluna.(PES) 

 

Ah agora não! Espera só um pouquinho. (PC) 

Ah pssora ta saindo sangue!(E) 

 

Os alunos tentam boicotar a aula.(PES) 

 

Vocês vão me falar quais são os animais, eu vou dar uma canetinha para vocês 

confeccionarem o joguinho e nós vamos fazer um papel com linhas para poder fazer o 

bingo. (PC) 

Bom nós vamos fazer o seguinte...eu vou dar um pedaço de papel e cada um vai fazer 

a sua cartelinha igual nós fizemos o bingo de palavras. (PC) 

 

A atividade não demonstrou intencionalidade em relação à aprendizagem da leitura e 

da escrita e tornaram-se atividades de coordenação motora fina e orientação espacial. A 

professora deu ênfase e valorizou esta etapa do trabalho.  

A intencionalidade que a professora-colaboradora demonstrou, faz referência a 

Colomer (2002) que expressou que, nos últimos anos, os avanços realizados sobre o 

conhecimento dos usos da língua e sobre as funções psíquicos superiores, entre as quais se 

situa o pensamento verbal, levaram a um grande progresso nas pesquisas sobre a forma como 

se adquire a linguagem escrita. A leitura deixou de ser considerada como um processo 

psicológico específico para incluir-se nos processos gerais de representação humana da 

realidade e adotou-se a perspectiva teórica de um modelo psicolingüístuco-cognitivo. Assim, 

os níveis de maturação estabelecidos como requisitos da leitura parecem referir-se 

preferencialmente a um desenvolvimento geral do indivíduo não inscrito ao âmbito da leitura. 

Colomer (2002, p. 61) citou Braslavsky(1983), que, sobre isto, afirmou: 

 

Agora já existem conclusões para demonstrar que as exercitações funcionais em 

uso- sejam perceptivas, psicomotrizes, espaço-temporais- não apenas são 

anacrônicas – porque a criança já as adquiriu muito precocemente em sua relação 
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ativa com o meio -, como também inoperante ou, pelo menos, irrelevantes para a 

aprendizagem da leitura.  

 

 Coube à professora-colaboradora organizar a situação de aprendizagem para oferecer 

informação adequada, observando as ações dos alunos, acolhendo, problematizando suas 

produções, intervindo, sempre que pudesse, para auxiliá-los no processo de construção das 

competências leitora e escritora. A intervenção foi realizada pela pesquisadora para que a 

professora-colaboradora fosse uma mediadora do ensino e da aprendizagem de seus alunos. 

 Na próxima transcrição, observou-se a concepção de aprendizagem da língua escrita 

apresentada pela professora-colaboradora durante algumas atividades desenvolvidas neste 

estudo: 

  

Como é que nós podemos fazer uma organização para ouvir o colega falar S.? (PC) 

Escrevendo a palavra. (S) 

Mas como? (PC) 

Você vai escrevendo as letras a,b,c, até o z, aí você escreve a palavra e dita as letras, 

se a palavra tiver a letra que você ditou a gente marca e aí você dá o prêmio! (S)  

 

Os alunos cobram um prêmio em troca pelo esforço que tiverem em aula.(PES) 

 

Então vamos fazer como é que a gente vai organizar esta brincadeira. Em primeiro 

lugar eu vou escrever tudo aqui na lousa. Em primeiro lugar o que é que eu fiz? (PC) 

Elefante. (R) 

Não em primeiro lugar, o que foi? (PC) 

Elefante.(E) 

Ah elefante nós fizemos em primeiro lugar? Vai o que foi que eu fiz que vocês estão aí 

em mãos? O que vocês têm ai em mãos? (PC) 

O lápis!(TODOS) 

Lápis e o que mais? (PC) 

Lápis de escrever, borracha.(E) 

O que precisa para escrever em primeiro lugar? (PC) 

Pô linha.(E) 

Tá tudo bem, muito bom! Primeiro a folha. Depois do que nós precisamos? (PC) 

O lápis!(TODOS) 
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Tá o lápis. Muito bom. O lápis para que? (PC) 

Pra escrever...(TODOS) 

Ah, o lápis para escrever, ah para escrever aonde? (PC) 

No papel....(TODOS) 

Então vai, e o que mais? (PC) 

Borracha...(TODOS) 

Borracha se ele errar, mas e depois o que nós vamos fazer? (PC) 

É desenhar..com a mão...(E) 

Mas nós vamos desenhar de qualquer jeito? (PC) 

Não! (S) 

Como é o jogo do bingo? Tem o quê? Os espaços...se for um jogo de palavras, tem 

que ter o espaço onde vai ter a palavra, não é...então nós precisamos riscar a folha 

com quantas palavras nós vamos precisar fazer. Vamos lá! (PC) 

Mas...(S) 

Número 3, riscar a folha.. (PC) 

Tem que escrever isso pssora?(R) 

Não aqui eu só to colocando  pra a gente seguir esse processo, riscar, o quê? As 

linhas para o bingo. (PC) 

O pssora?(E) 

Oi! (PC) 

Já acabou?(E) 

Espera aí! Vou fazer um roteirinho aqui. Aqui tá a folha, nós vamos riscar, nós vamos 

ter linhas na horizontal e linhas na vertical, então vamos lá óóó.. (PC) 

Como assim...?Não to entendendo!(S) 

Tá bom, eu vou falar de uma outra maneira. O que nós precisamos, a folha , o lápis, 

riscar a folha as linhas para o bingo, duas linhas... (PC) 

Pode ser duas palavras no meio?(S) 

É vamos lá. Em que posição eu desenhei essas duas linhas? (PC) 

Deitado!(TODOS) 

Então coloca as duas linhas deitadas e não vai precisar da régua, não precisa fazer 

certinho, você já tem a folha que está desse tamanho aqui, olha o espaço que eu tenho 

aqui. Vocês querem uma régua só para fazer o riso? Então eu dou uma régua, mas 

não briga. Eu não dei medida, mas olha ali no quadro e vê mais ou menos os espaços. 

Escrever um, dois, três...(R) 
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Olha mais ou menos o espaço que vocês tem para poder riscar. Não precisa escrever 

nada disso. Só fazer as linhas deitadas. (PC) 

Ó ta mó tortão.(E) 

Não faz mal, não faz mal porque eu não dei a medida. Estou achando que o espaço 

que você deu em cima está pequeno? (PC) 

Não...(E) 

Então tá bom. (PC) 

Tem que ter um espação?(R) 

Não, mais ou menos vocês têm que ter uma média do espaço de um e outro. Isso muito 

bom S., mostra o seu. (PC) 

Vou pegar aqui e vou cortar aqui no meio.(E) 

Não é para cortar não! Nós paramos até a informação número três. (PC) 

Oh pssora caiu aqui no chão!(R) 

Não faz mal. (PC) 

Olha o do Cosme?(S) 

Ah ta bom! (PC) 

Que que eu te ajudo? (para o E.)(S) 

Não! Pegaram meu lápis agora.(E) 

Aqui ó, aqui ó!(S) 

Não faz mal que ta torto. É só para a gente fazer a brincadeira. Ó só que não pode 

perder muito tempo senão não vai dar tempo da gente jogar! (PC) 

Ééééé´.....(S) 

S. ajuda o E. a fazer senão ele não vai conseguir. (PC) 

Vou ficar até amanhã fazendo!(E) 

Não é que você quer muito perfeito. Muito bom R.. E. quer a ajuda dela e não quer do 

jeito da S.? Então explica para ele... (PC) 

Espera aí que tá torto, tá torto...(S) 

Rsrsrsrsr, não tem paciência E.? Você pede ajuda e fica rindo, você quer que ela faça 

para você? Vai E. como é que nós vamos começar..vamos lá, agora, olá ainda na 

folhinha, nós vamos fazer dois riscos, olha lá ó, em que posição está este risco? 

Tá na posição de, sei lá!(E) 

Em pé!(E) 

Em pé, tá bom então. Só dois em pé. Quantas partes vai ficar? (PC) 

Já terminei pssora!!rsrsrs(E) 
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Quantos espaços nós temos? (PC) 

Três...(S) 

Três só? Vamos lá, quantos espaços nós temos? (PC) 

Nove!!!(E) 

Um, dois, três.... (PC) 

Nove!!! nove!!! nove!!! nove!!!(E) 

Cinco, seis, sete, oito, nove, muito bom Edson. Todos têm nove espaços? (PC) 

Tem...(TODOS) 

Tem Cosme? Muito bom! Quantas palavras cada um vai ter que ter? (PC) 

Nove!(TODOS) 

Ah, e quais são estas palavras? (PC) 

Ehehehehe..elefante...(S) 

Então o que é elefante? (PC) 

Elefante é um bicho muito grande ...(E) 

Ah então elefante é bicho? (PC) 

Ah professora se você colocar as mesmas palavras vai repetir?(E) 

Por isso mesmo a gente vai colocar alguns bichos que a gente já conhece e um vai 

ajudar o outro a fazer... (PC) 

Ah não!(S) 

 

 Ao analisar a prática pedagógica da professora-colaboradora, notou-se que, por trás de 

suas ações, houve um conjunto de idéias que a orientou, mesmo ela não tendo consciência 

dessas idéias e concepções. 

 Na organização,  nas intervenções e nas reflexões junto à professora-colaboradora, 

consideraram-se os seguintes aspectos, propostos por Weisz (2000, p. 55): 

a. Qual a concepção que o professor tem e que se expressa em seus atos, e do 

conteúdo que ele espera que o aluno aprenda? 

b. Qual a concepção que o professor tem e que se expressa em seus atos, e do 

processo de aprendizagem? 

c. Qual a concepção que o professor tem e que se expressa em seus atos, e de como 

deve ser o ensino? 

 

 Com essas considerações, a professora-colaboradora seguiu as proposições sobre o 

ensino da escrita, procurando compreender o caminho de aprendizagem que o aluno estava 
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percorrendo, naquele momento e, em função disso, identificar as informações e as atividades 

que os permitiam avançar do patamar de conhecimento que já conquistou para outro mais 

evoluído, que segundo Weisz (2000, p. 65): 

 

[...] não é o processo de aprendizagem que deve se adaptar ao de ensino, mas o 

processo de ensino é que tem de se adaptar ao de aprendizagem. Ou melhor: o 

processo de ensino deve dialogar com o de aprendizagem.  

 

 A próxima transcrição foi um trecho da filmagem realizada numa aula, que a 

professora-colaboradora planejou, com uma atividade de cópia de receita, onde se pôde notar 

a crença de que os alunos podem desenvolver as suas competências de leitura e de escrita com 

este tipo de atividade de cópia: 

 

Bom agora nós vamos falar do encontro anterior. O que nós falamos no encontro 

anterior? (PC) 

Receita. (R) 

Nós trabalhamos receita, mas receita de quê? (PC) 

Bolo! (TODOS) 

Bolo de quê? (PC) 

De  chocolate! (TODOS) 

Vamos por parte! Bolo de chocolate. (PC) 

E coxinha. (S) 

Espera primeiro vamos falar da receita, depois nós vamos falar dos outros itens. (PC) 

Vamos lembrar dos ingredientes que vocês falaram, cinco itens daquilo que 

gostavam. Vocês lembram dos ingredientes que levantaram para fazer o bolo? Então 

vamos lá! Ela levantou a mão, então eu vou dar prioridade para quem levantar a 

mão. Vamos lá R. fala um  ingrediente. (PC) 

Chocolate...(R) 

Chocolate, como é esse chocolate? É mole? (PC) 

Chocolate  em pó. (R) 

Está ok, S.? (PC) 

Leite. (S) 

Manteiga. (C) 

E.? (PC) 
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Ovo, chocolate, fermento, refrigerante. (E) 

Vai tudo na massa do bolo? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar para 

vocês o que nós anotamos aqui, S.! O que nós anotamos aqui para a receita. (PC) 

No dia do meu aniversário minha fez um bolão. (C) 

Vamos prestar atenção agora que eu anotei os ingredientes e nós vamos comparar 

depois que eu vou passar a receita para vocês anotarem a receita do bolo. Então é 

assim, vocês falaram para mim que tinha ovos, farinha de trigo, chocolate em pó, 

manteiga, fermento, aí me falaram que nessa massa do bolo tinha refrigerante e leite 

condensado. Por que tem leite condensado? Para a gente fazer uma cobertura, não é? 

Agora tem bolo sim que vai refrigerante, mas vocês tinham falado também que ia 

leite, né! Aí nós vamos ver, eu trouxe a receita de bolo de chocolate e nós fizemos um 

combinado. C.! Espera tem várias maneiras, várias maneiras, várias receitas de bolo 

de chocolate. Vamos para com isso! Do que nós estamos falando? 

Da receita de bolo de chocolate! (TODOS) 

 

Notei que as orientações didáticas desenvolvidas pela professora-colaboradora 

estavam contidas nos Guias de Orientação ao Professor Alfabetizador – volume I, 

distribuído aos professores das Salas de Apoio Pedagógico e dos 1ºs anos do ensino 

fundamental I. (PES) 

 

O que nós vamos fazer hoje? Eu vou pegar a receita e vocês vão copiar. No final nós 

vamos montar o nosso livrinho de receita com aquilo que vocês mais gostam. Outra 

coisa que nós ficamos de fazer? De fazer mesmo o bolo, certo? Aqui na escola. Cada 

um vai trazer alguns ingredientes. Hoje nós vamos copiar a receita, ler a receita. No 

próximo encontro o que nós vamos fazer mesmo? (PC) 

O bolo! (TODOS) 

 

 A atividade foi desenvolvida para fazer o bolo, ou seja, numa concepção de 

ludicidade, diferente do proposto inicialmente para a atividade, onde o objetivo era o de 

escrever uma receita, coletivamente. A seguir, percebeu-se que a produção coletiva era uma 

cópia e não um texto produzido oralmente pelo grupo de alunos, onde a professora foi à 

escriba. A professora-colaboradora trouxe um texto de receita de bolo de chocolate e o 

escreveu na lousa para que os alunos copiassem: 
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Então vamos lá, eu vou dar uma folhinha, primeiro vocês vão colocar o nome e uma 

letrinha bem bonitinha que depois a gente vai poder montar um livrinho no final... 

(PC) 

Nós vamos fazer o quê? (S) 

Vão copiar a receita, não foi isso, para fazer o bolo tem que copiar a receita. Eu vou 

ler primeiro a receita e daí vocês vão copiar. Deixar bem bonito, fazer uma letra 

bonita. Como a gente vai fazer uma receita se a gente não copiar. (PC) 

 

A professora coloca sobre a mesa uma caixa com lápis e os alunos começam a pegá-

los para escrever a receita. (PES) 

 

Olha pegaram meu lápis grande. (C) 

Aqui tem o nosso potinho, de quê? De apontar o lápis. Não é para apontar em cima 

da mesa. Escrever é no papel e não na mesa. Vamos lá. Nome completo, a data que 

vocês já têm ali no nosso quadro. Ai E. como você reclama... (PC) 

Só reclama, não quer saber de nada, nem de aprender. (R) 

Oxi tem aqui o lápis que escreve, aqui ó! (S) 

Só que eu estou com sede. (E) 

Agora pode fazer um desenho? (R) 

Não! (PC) 

 

A pergunta de Regina remete a uma prática habitual de sala de aula, pois está com 

uma folha branca em mãos e já escreveu o seu nome completo. (PES) 

 

É para copiar a receita. (PC) 

 

A professora se movimenta pela sala organizando os materiais em uso e não se nota 

intervenções diretas com os alunos sobre as formas de escrever e registrar a 

receita.(PES) 

 

Ela só pensa em desenho. Quem quiser burracha pega aqui. (C) 

Não é burracha é borracha. (S) 
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Enquanto isso a professora procura a receita e os alunos conversam sobre como se 

fala borracha, após um tempo ela acha e diz: (PES) 

 

Vamos lá. Já escreveram o nome e colocaram a data. (PC) 

Já. (TODOS) 

Então aqui. Que bolo mesmo nós vamos fazer? (PC) 

Chocolate. (TODOS) 

Então vamos lá! Como é que começa a palavra bolo? (PC) 

Com B. (TODOS) 

B-O-L-A L-O (E) 

Certo. Bolo de....... (PC) 

Chocolate. (TODOS) 

Como começa? (PC) 

C-H-O. (E) 

CHO e depois? (PC) 

COLATE. (TODOS) 

 

As questões parecem não ter desafios aos alunos, pois respondem tudo prontamente, 

mas a professora parece não se dar conta que o desafio da atividade não está 

adequado aos alunos. 

 

Chocolate. (S) 

Muito bem, bolo de chocolate. (PC) 

 

 Notou-se que se solicitaram aos alunos respostas compostas por uma sílaba, palavra ou 

pequeníssimas frases. A professora-colaboradora buscou referências nesta perspectiva fônica, 

durante as suas aulas. Teberosky (2003, p. 93) faz referência ao método fônico que contribui 

para a aprendizagem do processamento fonológico e a automatização no reconhecimento de 

palavras.  Relatou que a capacidade sobre a qual os defensores desta perspectiva discutem não 

faz parte da habilidade de compreender ou produzir linguagem, mas é uma parte do 

conhecimento metalingüístico e que se justifica como “[...] parte da capacidade de refletir e de 

refletir-se à linguagem, e não de usá-la em situações comunicativas. Trata-se, 

especificamente, de uma capacidade “metafonológica”[...]”. 
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 O automatismo, na realização das atividades, foi notado durante algumas aulas, como 

foi possível observar neste trecho da transcrição: 

  

Então o primeiro da receita são os ingredientes. (PC) 

Manteiga. (C) 

Não primeiro ... (PC) 

Precisa pular linha? (S) 

Pode pular. (PC) 

Ah eu pus manteiga. (S) 

Faz letra de forma. (C) 

Calma eu nem comecei ainda. Agora nós não falamos que primeiro nós precisamos 

saber qual era a quantidade de colocar? Vamos ver se essa receita que eu trouxe vai 

manteiga. Tem várias maneiras de fazer bolo de chocolate. Olha eu trouxe três 

receitas. Vamos lá, esse bolo é um bolo grande, hein! (PC) 

 

Enquanto a professora escreve na lousa, os alunos ficam passivamente copiando e, 

neste momento, ninguém conversa, fala, demonstrando um automatismo 

impressionante, copiando silenciosamente. A atividade de cópia é realizada como 

forma de aprendizagem da linguagem escrita. (PES) 

 

C.  vamos lá, o modo de preparo já está escrito na lousa.(PC) 

 

 O procedimento desenvolvido teve como orientação a cópia da receita para fazê-la, em 

seguida. As intervenções na leitura e na escrita, nas hipóteses dos alunos sobre a escrita, as 

estratégias de leitura que poderiam estar sendo mobilizadas, ainda não se efetivaram. Também 

não apareceram outros textos do gênero receita para repertoriar os alunos neste trabalho. O 

espaço da aula é preenchido com atividade de escrita sem reflexão sobre o que se escreve 

cada aluno, aparentemente, cumprindo o seu dever - a professora “dando lição” e “aluno 

fazendo lição”. 

 O C. era um aluno não alfabetizado e que tinha muita dificuldade na linguagem 

escrita. Como a intervenção ficou na oralidade, ele continuou pensando com os seus 

referenciais e não com aqueles que precisavam aprender para avançar nos conhecimentos 

sobre a linguagem escrita, motivo pelo qual, teria sido convocado para freqüentar essas aulas. 
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Os alunos conversavam sobre diversos assuntos, enquanto a professora orientava como 

deveria fazer na lousa. 

 No final da aula, ficou agendada uma reunião com a professora-colaboradora para se 

discutir as observações realizadas na aula. Segue uma parte da transcrição deste encontro, 

onde foi realizada uma intervenção e reflexão conjunta.  

 

Mas só para dar uma contextualizada. O objetivo desta pesquisa é analisar os 

processos de aprendizagem das crianças, então, o quanto que as atividades que você 

organiza  possibilitam as aprendizagens que você quer que elas tenham. Então, a sua 

intencionalidade está atingindo o objetivo que ela tem, em relação à aprendizagem 

das crianças? Elas estão aprendendo aquilo que você programou? Então o foco é 

esse. E aí é assim, analisar como essas atividades estão sendo ou não significativas 

para essas crianças. É refletir sobre isso, refletir sobre isso. (PES) 

 

 A professora-colaboradora foi convidada a realizar uma reflexão sobre a sua rotina de 

trabalho e as atividades que organizou com os alunos. 

 

Essa atividade foi a que maior oportunidade de eu fazer essa reflexão, não só pelos 

diferentes tipos de textos, mas, que na verdade eles foram muito rápidos na questão 

de identificar que tipo de texto, porque já foi trabalhado em sala de aula, em outros 

momentos... (PC) 

A receita? (PES) 

A receita. Eles só passaram para mim, porque assim, eu levantei com eles, primeiro 

eu li, eu falei pra eles que eu ia falar de um assunto, comecei a ler a receita e aí eu 

levantei a receita que a gente ia fazer então a minha intenção era... (PC) 

Por que você escolheu receita? (PES) 

É... o tema fui eu... (PC) 

Então?! (PES) 

Porque naquele momento eu queria trabalhar com aquele portador de texto que era 

como é feito uma receita, a organização, os ingredientes, o modo de fazer, um tipo de 

texto, e aí fui eu que escolhi, só que a receita em si, o bolo, aí foi tirado deles 

entendeu? Por quê? Porque eu fui ler... (PC) 
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 A professora-colaboradora escolheu o texto de acordo com a sua preferência, e não 

considerou as necessidades da aprendizagem da linguagem escrita e oral destes alunos, apesar 

de já termos discutido os procedimentos para a realização de uma avaliação diagnóstica para 

saber quais as esferas discursivas que devem ser mais trabalhadas em cada agrupamento de 

alunos. Pelo contexto da escola e dos alunos, eram conhecidas muitas coisas, havia marcas de 

oralidade na escrita, muitos problemas ortográficos, pouca fluência na leitura, nível baixo de 

compreensão e reflexão textual. Contudo, as atividades precisavam de mais enfoque na 

análise e reflexão sobre o sistema e a linguagem escrita. Continua a transcrição da filmagem 

no momento de intervenção junto à professora-colaboradora: 

 

Mas não foi aquela receita que você trouxe do livrinho? (PES) 

Foi, mas por quê? Nós chegamos a esses dados da receita. Eu tirei e encaminhei para 

vários outros textos. O conto, eu li um conto que falava da Chapeuzinho Vermelho 

que ela levava uma cestinha, e a finalização do trabalho foi esse planejamento? É o 

tipo de texto que a gente estava trabalhando, a realização dele na prática, de fazer a 

receita, montar, aí saiu deles, a finalização montar um livrinho de receitas. Sair um 

livrinho de receitas, junto com o livrinho de receita, nós íamos confeccionar cada 

receita, por em prática para eles entenderem a questão de quantidade, entender o tipo 

de texto, a escrita, a leitura, trabalhar diferentes.... só que nós encaminhamos com 

mais coisas , por conta do grupo, não só ia realizar a receita como ele quer 

apresentar em forma de história. Eles querem apresentar a receita. Nós vamos 

montar uma cestinha como se tivesse encenando a história e tudo que vai fazer parte 

daquela cestinha que vai fazer parte desse livro de receitas que eles vão confeccionar 

e degustar também. Como se fosse levar para a vovozinha entendeu? (PC) 

Na verdade eles vão levar para quem? (PES) 

Eles vão levar para eles degustarem. Vai ser igual um piquenique onde eles vão 

degustar essa cesta que eles prepararam. Aí nessa montagem da cesta, o meu intuito, 

é fazer a avaliação, o que tem dentro dessa cesta? A avaliação vai ter a relação de 

cinco itens, que esse cinco itens vai fazer parte da avaliação deles. (PC) 

Mas vai avaliar o quê? (PES) 

Avaliar a escrita e a leitura. O momento da leitura que eles estão agora. Então é uma 

lista. A avaliação vai ser uma lista, a lista do quê? Desses cinco itens. (PC) 
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 A avaliação pareceu não ter espaço no processo da aprendizagem, mas como produto 

final da aprendizagem. 

 

Você destacou a avaliação neste tópico aqui. (PES) 

Pra mim o intuito maior era levantar o tipo de texto, o portador de texto que eu estou 

trabalhando e finalizar com a avaliação. O meu objetivo é esse. Agora o das crianças 

eles levantaram muito mais hipóteses para trabalhar e eu estou acompanhando essas 

hipóteses que eles estão colocando pra acrescentar, pra melhorar essa questão da 

leitura e da escrita, pegando um gancho do tema mesmo, então aí eu vou trabalhar o 

conto que eu já li, e um conto que fala de uma maneira diferente de, quais os tipos, 

como é contada a história da Chapeuzinho Vermelho em momentos diferentes, 

diferentes maneiras como ele é contado, mas isso foram hipóteses levantadas diante 

da conversa com os alunos e eu fui buscando mais coisas pra acrescentar. Eu fiz uma 

pequena avaliação de como foi esta atividade. Então assim,  a confecção da receita, 

primeiro momento qual foi? Falei a receita, foi levantado o que nós deveríamos fazer, 

então pelos ingredientes que eles foram falando, o primeiro item foi o bolo da receita 

que eu tinha trazido (PC). 

 

 A avaliação não teve critérios claros, a organização dos conteúdos variou de acordo 

com os temas que surgiram, não houve sistematização das aprendizagens da linguagem escrita 

e da seqüência de atividades, pois não se registrou a prática pedagógica, o que dificultou a 

intervenção. 

 A avaliação discutida com a professora-colaboradora situou-se no centro da ação de 

formação. Foi, então, chamada de formativa,  porque sua função principal foi contribuir para 

uma boa regulação da atividade de ensino. Tratou-se de levantar informações úteis à 

regulação do processo ensino/aprendizagem, onde se fez um balanço das aquisições dos 

alunos. A avaliação num contexto pedagógico – uma dimensão prognóstica, e deveria 

conduzir – a um melhor ajuste do ensino e da aprendizagem.  

 A transcrição seguinte foi sobre uma proposta de reescrita aos alunos, demonstrando 

que houve avanços em relação às propostas de escrita anteriores. Percebeu-se mais 

intencionalidade no ensino da língua portuguesa, e no caso desta reescrita, onde se notou 

enfoque nos gêneros, e nesta reescrita, do conto.  

 Teberosky (2003) expressou que os textos apresentados para a reescrita como modelo 

gerador, a partir dos estudos de Bilger, 1995; Ferreiro, Pontecorvo e Morani, 1996 e 
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Teberosky, 1995, definiram que a reescrita não equivale a uma cópia, porque a criança faz 

uma transposição do texto-modelo ao seu texto, sendo necessário averiguar os aspectos do 

texto-modelo, desconsiderando ou modificando em seus próprios textos. 

 A reescrita foi considerada um recurso para promover o uso diversificado do 

vocabulário, para adequar o nível da língua, e para aprender novas formas sintáticas, 

atendendo as características do tipo de discurso que se exigiu.  

 A orientação à professora-colaboradora e, respectivamente, aos alunos foi para que 

utilizassem o texto-modelo, no quadro da perspectiva construtivista, supondo que “aprender a 

escrever” é “aprender a reescrever”, de acordo com Teberosky (2003). 

 Na próxima transcrição, percebeu-se que a aprendizagem se realizou em situações 

compartilhadas, que possibilitaram a interação social entre os alunos com o adulto, e assim, 

foram notados avanços cognitivos nos alunos.  

 

Nós fizemos uma leitura e agora sabe o que nós vamos fazer? A reescrita desta 

história. (PC) 

G. chegou atrasado. (E) 

Então para fazer a reescrita vai ser assim, César com o Ednei, o César vai ajudar o 

Ednei a escrever. (PC) 

Porque eu sei escrever!(E) 

O César vai contando a história e vai te ajudando. A N. vai ficar com o M.. Eu vou 

ficar com o G.  porque eu vou fazer a leitura pra ele. É para fazer do jeito de vocês. 

(PC) 

E.! Nós vamos contar a história agora escrevendo. (PC) 

Eu não quero fazer (e levanta da cadeira).(E) 

E., por favor! A N. vai sentar junto com você, e ela vai escrever a história e você vai 

ajudando a relembrar a história. (PC) 

É  para escrever tudo aquilo?(N) 

Vai C.  escreve junto com o E., porque você vai ajudar a lembrar da história para ele 

escrever. (PC) 

Como é professora, ele vai contando e escrevendo ou eu vou escrevendo?(N) 

Ele vai contando e você vai escrevendo. É que ele tem um pouquinho mais de 

dificuldade para escrever, então você vai pedindo ajuda para ele. (PC) 

O “pro”, eu vou fazer só duas linhas. (C) 

A  história foi contada em duas linhas? (PC) 



 clii  

 

Neste momento percebo a insegurança do grupo e proponho a professora-

colaboradora que antes de iniciar a reescrita, proponha um reconto pelos alunos. Ela 

aceita a sugestão e propõe a atividade oral. (PES) 

 

Pessoal como é que começa a história? (PC) 

Era uma vez... (E) 

Vai, era uma vez uma casinha e uma menina... vai E., vai! Ajuda a contar a história, o 

que aconteceu? (PC) 

Era uma vez uma menina... (E) 

O que aconteceu? (PC) 

Ela ganhou uma panela. (E) 

O que aconteceu Núbia? (PC) 

O quê?(N) 

O E. já falou, ela ganhou uma panela. E aí depois C.? (PC) 

Nós estamos fazendo o quê, agora? Recontando a história. Pra quê? Para que na 

hora de escrever vocês lembrem de toda a história, não é para isso que nós estamos 

fazendo? Então vamos lá, só o E. que está contando e todo mundo participou. (PC) 

A mãe da menina não sabia como preparava a sopa aí a sopa foi indo para a casa dos 

vizinhos, da rua... (E) 

Como que ela foi para casa dos vizinhos, foi andando, correndo? (PC) 

Os vizinhos foram para a rua e disseram que a sopa tinha que come.(E) 

E então o que aconteceu, C.? (PC) 

Ah porque eu?(C) 

Ele já contou quase toda a história. Fala C. E., conta um pouco da história. (PC) 

A pro, aí encheu de sopa, derramou na rua e aí a cidade ficou toda cheia de sopa, aí a 

velhinha deu uma panela pra ela..(E) 

Espera primeiro ela encontrou a velhinha. (PC) 

....panela para de soltar sopa, aí ela foi direto correndo para casa e aí acabou. (E) 

M.V. conta um pouquinho dessa história, pra ver se a gente consegue entender 

melhor. O E. conseguiu contar quase toda a história, vê o que você lembra da história 

? (PC) 

Eu não lembro nada. (MV) 
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Você não lembra nada da história, ah não acredito. Ah ta com vergonha? Conta só 

um pouquinho. (PC) 

E Vinícius vai logo! (E) 

A sopa derramou, foi parar na rua e na casa do vizinho e o resto eu esqueci. (MV) 

Você só sabe esse pedacinho da história. E a N., já que a N. vai escrever e você vai 

ajudar a N? (PC) 

Eu já contei, não contei?(N) 

 

 As orientações à professora-colaboradora sobre a reescrita foram sobre a idéia que não 

temos que propor a produção de textos escritos somente individualmente, pois na atividade 

coletiva possibilita-se que diversos interlocutores construam seus discursos. Nessa transcrição 

da filmagem de uma reescrita em duplas, pode-se perceber a reconstrução de um texto, em 

dupla, e a redação do texto com a compreensão do tipo de linguagem que constitui a 

linguagem escrita. Notaram-se resultados coerentes, como os apontados na pesquisa de 

Teberosky (2001), na mesma proposta de atividade: 

1. A escrita coletiva não é só possível, mas é enriquecedora do ponto de vista da 

aprendizagem, porque permite a realização de atividades diversas e que supõem atividades 

lingüísticas diferentes. 

2. Costuma ocorrer uma distribuição das tarefas implicadas na atividade e uma 

responsabilidade pela sua realização. 

3. O nível dos resultados coincide com o nível de realização individual do membro mais 

avançado do grupo. 

 Destacou-se o trecho, abaixo, com relação às tarefas implicadas na produção em dupla 

e coletiva: 

 

Olá o C. contando, como é que começa a história C.? (PC) 

Era uma vez...(N) 

Falei o C.. (PC) 

Deixa eu contar pro.(E) 

Como é que nós vamos escrever se na hora de contar a história? Olá, presta atenção 

um pouco que ele está contando. (PC) 

Uma sopa...aí eu esqueço o resto pro.(C) 

A sopa veio sozinha, de que lugar? (PC) 

Ela veio da panela.(C) 
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E a panela veio da onde? (PC) 

Da floresta. 

Não começou da floresta.(N) 

A menina trouxe e a velhinha deu pra ela. E a menina trouxe a panela e deu pra ela 

comer, e quando ela foi pra floresta, à mãe dela falou assim: - panelinha faz sopa? E 

ela não sabia controlar e depois veio à menina andando e aí quem passasse pela 

cidade tinha que comer a sopa. (C) 

Quem foi que deixou a sopa tomar conta da cidade? (PC) 

Porque ela não sabia parar.(E) 

Por que a mãe da menina não sabia fazer parar. (PC) 

Era uma vez uma sopa!(C) 

Eu vou escrever era uma vez uma menina que ...(E) 

Então ta. (PC) 

Ela aí foi na floresta.(C) 

Vai escreve aí.(C) 

Já escrevi.(E) 

C. começa a escrever e o E. a ditar. 

O que o C. escreveu. (E) 

Agora foi o E. que escreveu. (PC) 

 

 A produção coletiva do texto implicou várias tarefas de escrita e “tarefas secundárias” 

que, entre as primeiras, Gould, 1980, citado por Teberosky (2001, p. 74) entende que: 

 

a. O intercâmbio sobre a organização discursiva do texto, ou seja, a organização 

daquilo que se quer escrever. Esse tipo de organização não se torna evidente na 

escrita individual; 

b. O equilíbrio entre “o já está escrito” e “o não está escrito”; 

c. O controle sobre o texto escrito e 

d. O controle sobre aquilo que falta escrever. 

 

 Entre as tarefas secundárias, Teberosky (ibdem) mencionou: 

 

e. Acordos sobre a distribuição de responsabilidades; 

f. Todos os tipos de construções, comentários sobre o que e como se 

 escreve; 
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g. A organização discursiva do texto; 

h. A relação entre “já está escrito” e “ainda não está escrito”. 

 

 Uma das vantagens que se percebeu neste trabalho foi que os alunos verbalizavam os 

seus intercâmbios e as formas que se organizavam para resolver as tarefas e que, 

individualmente, seriam mais difíceis, até para a intervenção, da pesquisadora, assim como 

para a professora-colaboradora e para os próprios alunos. 

 Nos encontros, durante a pesquisa-ação, priorizou-se a observação participante, o 

diálogo sistemático das questões do ensino e da aprendizagem, os problemas e os dilemas e 

dificuldades no âmbito da Sala de Apoio Pedagógico, como freqüência, dispersão, dificuldade 

em aprender e o conteúdo de língua proposto. 

 Os participantes da pesquisa-ação puderam produzir conhecimentos que foram 

utilizados em seu cotidiano.  

Outra observação realizada, neste estudo, ocorreu durante uma atividade de leitura em 

voz alta. A professora-colaboradora leu a crônica de Valcyr Carrasco “O menino que trocou a 

sombra”, e durante a atividade, dois alunos, que estavam sentados na mesa de estudos, ao lado 

da estante dos brinquedos, dispersaram-se com os brinquedos de montar. A professora 

continuou a leitura, enquanto os alunos brincavam. Observou-se que os brinquedos faziam 

parte da rotina dos alunos, pois permaneciam disponíveis no espaço utilizados por eles. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

                Ilustração 2 : Foto SAP                                                                           Ilustração 4 : Foto SAP 

                                                           Ilustração 3 : Foto SAP 

 

A professora-colaboradora foi orientada sobre a organização do espaço, em função dos 

objetivos de ensino e expectativas de aprendizagem que estavam planejadas para as aulas, 

enfatizando-se que a sala poderia ser melhor organizada em relação ao conforto dos alunos, ao 

aprendizado da leitura e da escrita, considerando a dificuldade  de concentração de alguns 

alunos, principalmente numa sala com muitos estímulos visuais e lúdicos, além, do tamanho 

reduzido.  
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 Considerou Teberosky (2003, p. 106), que é importante desenvolver um ambiente 

adequado e rico dentro da sala de aula, bem como desenvolver conceitos sobre alfabetização, 

que são construídos num processo construtivo, observando-se que: 

 

O primeiro esforço deve estar orientado para assumir que o ambiente onde a criança 

aprende a ler e a escrever deve ter uma quantidade suficiente de material escrito. 

Além do inventário de suportes e materiais diversos, estes devem ser adequados e 

relevantes para a criança.  

 

 Realizaram-se reuniões com a professora-colaboradora sobre as propriedades que um 

ambiente rico em cultura escrita deve ter. Teberosky (2003) cita Taylor, Blum e Logsdon 

(1986), para definir categorias que, foram apresentadas à professora-colaboradora: 

a. Inventário dos portadores e suportes escritos. 

b. Tipos de linguagem escrita. 

c. Localização e disponibilidade do material na sala de aula. 

d. Qualidade do material para a criança. 

e. Tempo de exposição do material. 

 Valorizou-se, nesta orientação, a apresentação aos alunos, os suportes de linguagem 

escrita, em particular os livros e suportes que, nos lares dos alunos, são poucos freqüentes. 

Isso foi importante porque sua apresentação permitiu o trabalho com diferentes tipos de texto. 

 A localização e a disponibilidade do material na sala de aula refletiram o grau em que 

o material escrito fez parte integral do projeto de ensino desta classe, que de acordo com 

Teberosky (2003, p. 110) a localização espacial dos suportes impressos tem uma enorme 

importância no acesso da criança à manipulação dos livros. 

 Atualmente, as salas de aulas do ensino fundamental I, das escolas da Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo, receberam uma diversidade de suportes 

escritos, como livros literários, revistas, gibis e jornais. As Salas de Apoio Pedagógico 

tiveram acesso a esses materiais, principalmente, pelas Salas de Leituras39 e, assim, coube a 

cada professor de SAP, juntamente com a equipe escolar, organizar o seu espaço com esses 

recursos. Acredita-se que é importante a organização desses materiais para fiquem ao alcance 

dos alunos. As orientações sobre a preparação do espaço da Sala de Apoio Pedagógico 

atendeu a esses critérios, principalmente sobre a proximidade dos suportes escritos. Entende-

se que apresentar aos alunos os suportes de linguagem escrita, em particular os livros e, 

                                                 
39 Espaço destinado as aulas de leitura, de pesquisa, de estudo, com acervo significativo de materiais escritos. 
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sobretudo, suportes que, nos lares das crianças, são poucos freqüentes, influi no interesse e no 

entusiasmo dos alunos. 

 Fez-se uma intervenção, após observações da pesquisadora, para que a professora-

colaboradora organizasse o espaço e os materiais da SAP de forma diferenciada. O resultado 

foi observado na aula seguinte. A sala ficou mais espaçosa, com uma mesa central de estudos, 

livros organizados num canto da sala, mesa alfabeto, noutro canto, a estante, que estava lotada 

de materiais diversos, foi destinada aos materiais pedagógicos utilizados com freqüência. As 

orientações foram para deixar, em locais de fácil acesso, os materiais de uso cotidiano e os de 

uso menos freqüente, deveriam ficar guardados, em locais de acesso mais difícil. Os jogos e 

brinquedos foram guardados na estante e dentro dos armários, distante da mesa de estudo, 

pois os alunos se dispersavam quando os jogos e os brinquedos estavam próximos deles.  

 Após a organização da sala, notou-se que os alunos tiveram menos estímulos para se 

dispersarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustração 5 : Foto SAP    Ilustração 6 : Foto SAP 

 

 Garantiu-se que o espaço de ensino e aprendizagem fosse organizado e adequado para 

o desenvolvimento das atividades propostas, no entanto, para que as propostas se tornassem 

boas situações de aprendizagem para os alunos, a professora-colaboradora foi orientada que, 

segundo Weisz (2000, p. 66), durante o desenvolvimento dessas atividades seria preciso 

pensar que: 

 

a. Os alunos deveriam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo 

que se quer ensinar; 

b. Os alunos têm problemas para serem resolvidos e decisões a serem tomadas, em 

função do que se propõem produzir; 
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c. A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de 

informação possível; 

d. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, 

sem serem transformados em objeto escolar vazio de significado social. 

 

 Dado que esta pesquisa pretendeu observar as interações em sala de aula para oferecer 

subsídios à professora-colaboradora para elucidar questões como o seu papel na construção de 

conhecimentos pelos alunos, seu próprio processo de aprendizagem, uma metodologia de 

ensino que empregasse situações-problema e a gestão do tempo pedagógico por meio da 

contínua reflexão sobre esses aspectos, foi possível repensar o sentido do trabalho, rever as 

práticas docentes e se apropriar de procedimentos e referenciais para tornar-se, ele mesmo, 

um investigador e produtor de conhecimentos sobre o ensino, conforme sustenta Pimenta 

(2002). 

 A prática desenvolvida, nesta Sala de Apoio Pedagógico, colocou desafios e questões 

para os quais se precisavam criar alternativas adequadas, fazendo que o ensino fosse, também, 

uma construção, concomitantemente, com a construção do conhecimento dos alunos. A 

metodologia da pesquisa-ação, pelos usos de seus instrumentos de investigação, colaborou 

para que isso ocorresse. 

 Nesta investigação, buscou-se problematizar esses momentos da aula, e, 

conseqüentemente, houve interrupção do diálogo em algumas situações, demonstrando 

resistências ao pensar, ao tema, havendo tensões e desconforto, tanto da pesquisadora, como 

da professora-colaboradora. 

 Na discussão sobre os diferentes aspectos da prática pedagógica, possibilitou-se uma 

dialética de ação-reflexão-ação, onde a teoria e a prática puderam se articular para reconstruir 

e aperfeiçoar as atividades propostas. Neste contexto, a professora-colaboradora observou 

diversos aspectos na filmagem e, na aula seguinte, pôde considerar os diferentes elementos 

para planejamento das aulas. 

 Pimenta (2002) cita Zeichner (1993 e 1998), para considerar que a academia deveria, 

não só valorizar o trabalho e a produção do professor, mas também, considerá-lo parceiro e 

colaborador nas questões sobre ensino, pois ele é o mediador do processo de construção do 

conhecimento pelo aluno. 

 Constatou-se que o professor é o autor de sua prática e pode fazê-la com competência 

profissional, desde que seja reflexivo/investigativo, e se ampare em metodologia de 
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investigação. A possibilidade de estabelecer parceria, que possa auxiliá-lo na tarefa de 

observar e refletir a sua própria prática, também auxilia neste processo.  

 A autora Pimenta (2002) refere-se a Barthes (1977), ao relatar que há uma idade em 

que se ensina o que se sabe e vem outra, em que se ensina o que não se sabe, chamando isso 

de pesquisa. Define essa outra experiência como ato de desaprender, de deixar trabalhar o 

remanejamento imprevisível que impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças 

que atravessamos, pode ser nomeada de Sapientia – nenhum poder, um pouco de saber, um 

pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível.  

 Na prática, com professores em curso de formação e com a professora-colaboradora, 

foram observadas dificuldades dos professores realizarem mudanças em suas práticas 

pedagógicas, pois, os pressupostos construtivistas exigem práticas discentes e docentes, que 

considerem não só os procedimentos de como se ensina, mas também os de como se 

aprendem, os quais não fazem parte de nossa cultura escolar.  

 Nos momentos de problematização com a professora-colaboradora, percebeu-se o 

quanto é incômodo rever uma prática “cristalizada”. Houve resistência às mudanças e nas 

situações de vídeo, onde ficaram irrefutáveis algumas hipóteses do trabalho, que deveriam ser 

alteradas, criou-se um clima de desconforto, em ambos os lados, já que foi preciso aprofundar 

o tema para descrevê-lo, conforme a próxima transcrição da filmagem que deixa claro esta 

constatação: 

 

Deixa eu falar uma coisa, quinta-feira você trabalha que horas?(PES) 

Quinta-feira eu trabalho das 11h10min às 22h45minh direto, um grupo atrás do 

outro. (PC) 

Mas à noite você atende  SAP ?(PES) 

Não a noite é JEI. Não é assim, das 11h25min às 13h30, um grupo, que é o outro 

grupo de nível um, depois eles entram para a aula e é outro grupo de nível dois, 

depois é outro de nível dois. (PC) 

 

A professora parece não querer um tempo para conversar. (PES) 

 

Não é que eu estou pensando num dia para a gente conversar e quinta-feira?(PES) 

Quinta-feira é um problema. (PC) 

E terça?(PES) 

É terça é o dia que eu tenho menos aula, menos trabalho. O problema maior... (PC) 
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E terça depois das seis?(PES) 

Da tarde?(PC) 

É! (PES) 

Eu trabalho só até uma e vinte e cinco, porque é atendimento só de um grupo, não 

tem nada de JEI na sexta. Eu só tenho três aulas, que é um grupo a que eu venho 

atender e tem JEI. (PC) 

Quinta não dá para você e pra mim também não. E segunda? (PES) 

É olha o que eu posso fazer... (PC) 

E terça-feira? (PES) 

Pra eu entrar mais cedo? Mas aí tem rodízio do seu carro! (PC) 

Não faz mal eu troco com meu marido. (PES) 

É! Então eu vou ter que entrar mais cedo. (PC) 

Pra você complica? (PES) 

Não na terça eu não tenho nada, não sei se eu te falei que na terça eu estou fazendo 

um monte de exame. (PC)   

Eu vou fazer assim, terça-feira dia 25, eu vou colocar confirmar... (PES) 

 

 Alarcão (2005, p. 41) auxiliou-nos a compreender, a partir da concepção schoniana, a 

noção de ser um professor reflexivo: 

 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero 

reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta 

conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações 

profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e 

flexível, situada e reactiva. Uma atuação desse tipo é produto de uma mistura 

integrada de ciência, técnica e arte e evidencia uma sensibilidade quase artística aos 

índices, manifestos ou implícitos, na situação em presença.  

 

 A sala de aula é um dos principais espaços de aprendizagem no âmbito escolar, e foi 

neste espaço que pudemos observar com nítida clareza as interações dos sujeitos – alunos, em 

constante atividade cognitiva, com o objeto de conhecimento oferecido pelo professor, pelo 

ambiente e colegas. Nessa troca de experiências e de informações sobre o mundo exterior, os 

alunos organizaram esses dados e os interpretam com os seus significantes e significados, que 

segundo Garcia (1996, p. 47): 
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O sujeito de conhecimento estrutura a ‘realidade’, ou seja, seus objetos de 

conhecimento, à medida que estrutura primeiro suas próprias ações e, depois, suas 

próprias conceitualizações. Ou, dito mais especificamente: o sujeito constrói seus 

instrumentos de organização (estruturação) do que chamamos “o mundo da 

experiência”, posto que – e esse é o nó da questão – somente através dessas 

organizações (estruturações) pode assimilá-lo. Aqui, o conceito-chave é o de 

assimilação cognitiva, pedra angular da epistemologia construtivista. 

 

 Dessa forma, já finalizando esta análise, enfatizo alguns momentos que foram 

priorizados no processo de pesquisa-ação que garantiram a articulação dos pressupostos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos, através de ações pedagógicas que fizeram com 

que os sujeitos se envolvessem, participassem, comprometessem e produzissem saberes e 

conhecimentos novos.  

 Franco (2005) especifica que a questão do professor, ao adentrar em um processo 

contínuo de revisões da própria prática, acaba incorporando atitudes e se constituindo em 

investigadores habilidosos, no contexto da prática, em: 

a. Elaborar novas hipóteses para realizar novas práticas; 

b. Conviver criativamente na divergência; 

c. Encontrar novas respostas para desafios que passa a perceber; 

d. Reconhecer e utilizar as teorias implícitas de sua prática renová-las, adequá-las; 

e. Reinterpretar as hipóteses iniciais; 

f. Buscar articulações entre fins e meios educacionais; 

g. Compreender a relação dialética entre sujeito e objeto; teoria e prática; 

h. Perseguir atitudes contextualizadoras, problematizadoras e estabelecer articulações entre o 

fato e a totalidade; 

i. Construir hipóteses para a resolução de problemas de outras formas, para além de seu 

repertório atual; 

j. Descobrir o significado concreto nas situações conflitivas e complexas, permitindo ver 

que a prática é um processo investigativo, que exige experimentação,  busca de novas e 

mais adequadas compreensões. 

 Assim, notou-se que a pesquisa-ação funcionou como uma metodologia de pesquisa, 

pedagogicamente estruturada, possibilitando tanto a produção de conhecimentos novos para a 

área da educação, como na formação de professor crítico e reflexivo. 
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 7. Apontando caminhos a partir da experiência vivida 

 

“Mire veja: o mais importante e bonito do mundo é 

isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda 

não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o 

que a vida me ensinou. Isso me alegra, montão.” 

(Guimarães Rosa) 

 

 Diante do exposto nos capítulos antecedentes e da pesquisa-ação realizada é possível 

estabelecer algumas considerações relevantes. 

 Inicialmente, pode-se dizer que este estudo dá continuidade à pesquisa realizada por 

Prieto40, que investigou o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

no Município de São Paulo, até 1996, ano em que a Portaria nº 117 (1995) foi revogada, e 

entrou em vigor a Portaria nº 5.387, de 13 de novembro de 1996, e foram revistas a 

coordenação e a orientação às SAPs, que passaram a ser responsabilidade da Divisão de 

Orientação Técnica de Ensino de 1º e 2º graus – DOT/SME.  

 Este trabalho reuniu os documentos deste período, para análise dos diferentes 

posicionamentos que assumiu a Sala de Apoio Pedagógico, inicialmente, curativo, depois 

como recuperação dos alunos do ensino fundamental I, mas recentemente, para os alunos do 

ensino fundamental II, e que se evidenciam na legislação das diferentes políticas 

educacionais:  

• Portarias referentes ao atendimento de alunos, de 1994 a 2004, com distúrbios de 

aprendizagem e, de 2004 a 2008, de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

• Materiais produzidos pela professora-colaboradora no período desta pesquisa-ação; 

• Documento oficial para alunos da SAP, produzido no ano de 2006, pela DOT/SME, para 

ser utilizado pelos alunos com dificuldades na leitura e na escrita41; 

• No setor de Memória Técnica Documental e na Biblioteca Pedagógica, da Secretaria 

Municipal de Educação, não foi encontrado registro de outros documentos para SAP, 

                                                 
40 PRIETO, R.G. Política Educacional do Município de São Paulo: Estudo sobre o atendimento de alunos 
com necessidades educacionais especiais, no período de 1986 a 1996. Tese de Doutoramento. FEUSP, 2000. 
 
41 Material disponível no site www. portaleducacao.sp.gov.br 
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sendo pesquisa de TCC, dissertação de mestrado ou tese de   doutorado, do período de 

1994 até a presente data. 

 O presente estudo vem ampliar o montante das análises existentes e, tendo em vista 

suas características de pesquisa-ação,  tencionou, prioritariamente, contribuir com o debate 

nas esferas acadêmicas e convidar os educadores em atuação para refletirem sobre os 

elementos apresentados. Sem pretender encerrar a discussão, sabe-se, da importância da 

participação dos educadores da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo nas 

discussões sobre as políticas públicas educacionais. Nos anos entre 2005 a 2008,  os 

programas da SME possibilitaram participações parciais dos educadores, porém, ainda não se 

configurou num processo democrático. 

 Verificou-se, no presente estudo, que uma proposta de formação de professores não se 

dá simplesmente pela ênfase no discurso pedagógico ou pela introdução de propostas nos 

documentos oficiais. Aponta-se, pelo exposto, para o triângulo político, citado por Nóvoa 

(1995, p. 8-9), que apresentou como vértices os professores, o Estado, os pais/comunidades. 

Sobre esses aspectos, considerou-se que o papel dos pais e das comunidades na gestão dos 

assuntos educativos pode ser uma das realidades decisivas na educação pública. 

Complementando esse quadro, notou-se que, na Sala de Apoio Pedagógico, é imprescindível 

a necessidade desta articulação, pois os alunos que as freqüentam, não deveriam ser vistos de 

forma isolada, mas, a partir, dos triângulos pedagógicos e políticos. 

 É possível afirmar que, apesar da instituição escolar constituir-se em um amplo espaço 

à experimentação sobre o processo educativo, o excesso de atribuições, no cotidiano do 

professor para atender as demandas educacionais, deixa-lhe poucas oportunidades para a 

análise da própria ação, o que, em muitas vezes, o transforma em um mero reprodutor de 

manuais e atividades, o que prejudica o seu poder, inato, de refletir. 

 Para desvelar outras possibilidades de ensinar e aprender, num processo de pesquisa, 

diálogo, esta pesquisa proporcionou à professora-colaboradora encontros de estudo, de 

reflexão e de análise sobre a própria prática pedagógica, tendo, como referência,  os 

fundamentos teóricos e as práticas de alfabetização desenvolvidas, com o objetivo de gerar 

modificações qualitativas no fazer pedagógico da professora. 

 Tenho certeza que o trabalho diário da professora foi muito mais complexo do que o 

recorte que realizei num determinado momento de sua história. Um recorte parcial que não 

abrange a complexidade da interação de todas as pessoas que diariamente convivem para 

levar educação às crianças de uma comunidade. 
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 As relações estabelecidas na Sala de Apoio Pedagógico, na interação dos alunos e 

professora, intermediados pelo conhecimento, compromissados pela tarefa do cumprir, podem 

ser considerados, parcialmente, aspectos do cotidiano de uma Sala de Apoio Pedagógico, de 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, representando, assim, uma amostra deste 

quadro educacional atual. 

 Sobre esses aspectos, acrescentamos a articulação entre o projeto pedagógico escolar e 

a realidade da Sala de Apoio Pedagógico. O planejamento da professora-colaboradora 

considerou as orientações e intervenções sobre o conhecimento didático da alfabetização 

unido ao Projeto Pedagógico da escola, que buscou formas de inter-relacionar a história de 

vida dos alunos, a vida coletiva do bairro e o momento sócio-político do país, aos conteúdos 

trabalhados, obtendo, assim, uma articulação e resultados significados nas aprendizagens dos 

alunos da Sala de Apoio Pedagógico. 

 Conforme as análises desenvolvidas, a partir dos dados coletados, esta pesquisa 

possibilitou a reflexão e a crítica necessárias pela professora-colaboradora, nas tomadas de 

decisões acerca sobre a práxis pedagógica, evitando-se proposições tradicionais do ensino.  

 A partir desta observação, percebeu-se a necessidade de considerar o triângulo do 

conhecimento, citado por Nóvoa (1995, p. 9-10), pois, “[...] o saber da experiência 

(professores); o saber da pedagogia (especialistas em ciências da educação); e o saber das 

disciplinas (especialistas dos diferentes domínios do conhecimento) está intrínseco nas 

discussões desencadeadas na formação do professor [...]”.  

 Sendo assim, deste ponto de vista, é necessário afirmar o saber da pedagogia, sem, no 

entanto, desvalorizar os saberes próprios dos professores. Tal fato foi notado na intervenção 

realizada com a professora-colaboradora, onde esta proposição ficou evidente, pois, mesmo 

que o enfoque e intervenção centravam-se no conhecimento didático de alfabetização, foi 

inevitável e primordial, considerar os saberes da experiência, o que acolheu a diversidade da 

formação da professora, sua trajetória profissional e os diferentes arranjos realizados nas 

proposições desencadeadas pelas orientações oficiais. 

 A observação participativa, as intervenções e a análise cuidadosa das filmagens das 

práticas da sala de aula foram essenciais para as considerações deste estudo. As situações de 

intervenção foram decorrentes da análise da prática pedagógica da professora-colaboradora, e 

as análises realizadas, tiveram como referência a revisão bibliográfica. Assim, 

experimentaram-se essas alternativas, que foram levadas à prática, sem, no entanto, poder 

prever com exatidão os efeitos que produziriam. 
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 Nesta pesquisa foram apresentadas algumas situações sobre o conhecimento didático 

da alfabetização e a da formação de professor, demandante de uma pesquisa-ação, que 

apontaram caminhos a partir da experiência vivida. 

 Sobre a proposta de ensino desenvolvida, durante as intervenções na SAP, 

produziram-se conhecimentos que tiveram utilidade para a ação, que apoiada em Monceau 

(2005, p. 473), partiu de problemas colocados pela prática cotidiana da SAP. Sobre este 

aspecto, houve produção de conhecimentos sobre as práticas de alfabetização, com alunos que 

apresentavam dificuldades em ler e escrever, e, também, sobre o processo de avaliação 

diagnóstica sobre a escrita, o registro da prática, a avaliação processual e formativa, o 

conhecimento didático e o ambiente alfabetizador.  

 A formação da professora e os conhecimentos sobre o ensino se tornaram possíveis, a 

partir do desenvolvimento de uma cultura de análise; de práticas organizacionais 

participativas; da valorização do trabalho e do compromisso profissional. Concluiu-se, a partir 

daí, que por trás de suas ações, havia um conjunto de idéias que a orientava, mesmo ela não 

tendo consciência dessas idéias e concepções. As considerações e intervenções feitas com a 

professora-colaboradora auxiliaram-na a perceber aspectos de sua prática, que antes, não 

considerava. 

 Por esse raciocínio, recorrendo-se ao Piaget (1978b) o qual analisa as relações entre 

realizar e compreender, explica que realizar refere-se aos procedimentos, estratégias, modos 

de atuação etc., em nossa prática pedagógica, e que são interdependentes de nosso nível de 

compreensão, sendo, assim, é fundamental a reflexão sobre a prática da crítica, dos contextos 

de aprendizagem e de formação. 

 A aprendizagem da professora-colaboradora, nesta pesquisa, foi decorrente de suas 

observações sobre as suas ações, ao analisar os modos como regulou as trocas sociais, 

culturais e disciplinares com os alunos.  

 Outro aspecto importante sobre a aprendizagem da professora foi o entendimento 

diferenciado sobre o planejamento das aulas.  O planejamento foi organizado de forma 

indissociável de tudo o que fez, corrigindo e ampliando ao longo do ano, e de um ano para 

outro. Macedo (2005, p. 57), nos auxilia a concluir que “em um contexto de aprendizagem, o 

ensino é um meio, e não um fim”. 

 Os pressupostos construtivistas mobilizados nas situações de sala de aula, durante a 

intervenção, auxiliaram no processo de interação dos alunos com o objeto de conhecimento, 

mediado pela professora-colaboradora, onde se pôde perceber que os alunos interagiram com 

a linguagem integral, adentrando no mundo do texto escrito e da cultura escrita. Souberam 
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construir propostas de ação sobre o objeto de estudo (o texto), que lhes possibilitaram 

compreender o funcionamento do sistema alfabético de escrita. 

 Diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos, a professora apresentou-lhes, 

problemas para que eles resolvessem procedimentos para construírem, considerando as 

diferentes hipóteses apresentadas pelos alunos, estabelecendo dialogicidade nas aulas e, por 

fim, possibilitando a construção de novos conhecimentos. Por isso, pode-se dizer que, a 

expectativa da professora se aproximou dos conhecimentos e saberes apresentados pelos 

alunos, adequando e revendo o seu plano de ensino e, aumentando as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. 

 O construtivismo, segundo Piaget (1978b), valoriza a relação sujeito-objeto de modo 

interdependente. Nessa perspectiva, pode-se diferenciar a dificuldade da professora ao 

organizar a sua prática de ensino e da dificuldade dos alunos, para apropriarem-se da língua 

escrita, o que, neste contexto de pesquisa, tornaram-se dialéticas entre partes e todo. 

 Compreender, nesse sentido, a relação da leitura e escrita, apontada por Macedo 

(2005, p. 101) significa: 

 

Podemos considerar a escrita como uma ação independente, como um sistema que 

compreende a si mesmo, que tem suas próprias leis ou estruturas. Por outro lado, de 

um ponto de vista interdependente, um texto que não é lido perdeu sua função de 

texto, porque é a leitura que complementa a escrita e vice-versa. Para ler, tenho de 

escrever, e para escrever tenho de ler. Essa é a idéia do complementar, que se 

traduz por uma mútua dependência.  

 

 As discussões, a respeito das condições didáticas requeridas para o ensino da leitura e 

da escrita, levaram a pesquisadora e a professora-colaboradora a concluírem positivamente 

acerca da natureza do conteúdo que se ensinou e que foi aprendido pelos alunos e da 

necessidade da professora-colaboradora de aprofundar os seus conhecimentos, tanto sobre o 

conteúdo lingüístico em questão, como sobre a aprendizagem desses conteúdos. 

 E, ao analisar o processo realizado pela professora-colaboradora, é importante destacar 

o seu avanço no ato de ensinar a leitura, que passou a ser considerado objeto de ensino e de 

aprendizagem. Numa proposta de alfabetização, mais conservadora, entende-se que ensinado 

a decodificação, a leitura acontecia naturalmente, hoje, há um entendimento que ler se ensina. 

Com esta compreensão, a leitura foi orientada, procurou-se levantar com os alunos o contexto 

de produção do texto, a estrutura textual, a intratextualidade, elementos coesivos das orações, 

intratextualidade, a polifonia do texto, e analisar o processo de recepção dos alunos. Neste 
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processo,  a consideração do ponto de vista dos alunos, o texto enquanto mensagem, 

significação. 

  A leitura em voz alta esteve presente na educação leitora e houve investimento na 

aprendizagem dos alunos para a compreensão textual, a partir de reflexão junto à 

pesquisadora e um re-planejamento de algumas situações de leitura em voz alta, onde se quis 

proporcionar o prazer da realização sonora de um texto literário. Após algumas intervenções, 

o tratamento dado a leitura avançou na apreciação do ato da expressão do autor, no 

desenvolvimento do imaginário dos alunos e na escolha dos textos para esta modalidade de 

leitura. 

 Os lemas educativos “aprende-se a ler, lendo” e “aprende-se a escrever, escrevendo” 

foram adotados e exercitados nesta intervenção, concretizando na atividade cotidiana da sala 

de aula, o papel da professora como mediadora, na aprendizagem da leitura e da escrita pelos 

alunos. 

 Quando os comportamentos do leitor se desenvolveram e as interações entre 

professora-aluno e aluno-aluno tornaram-se ricas com comentários sobre os textos lidos, 

recomendações de outras leituras, o contar e o recontar as histórias. O aprendizado da leitura 

criando novas possibilidades para compreender, interpretar, compartilhar o que se leu 

confrontar o autor lido com outros.  

 Entre os comportamentos de escritor, os alunos tiveram a oportunidade de 

experimentar a escrita de textos, individualmente, em duplas e no coletivo. Nas produções 

individuais, percebeu-se a dimensão íntima e interpessoal da escrita. Já na escrita coletiva, 

pois em grupo, os alunos interagiram, discutiam para que encontrasse a melhor decisão e que 

fossem decisões consensuais sobre o que escrever como grafar, como estruturar o parágrafo, 

concordância nominal, verbal, coerência etc. Ocorreram múltiplas dificuldades pelos alunos, 

durante a produção de texto e pela professora, nas situações de intervenção da escrita, 

principalmente, dos alunos com hipótese não-alfabética de escrita. O que se tornou objeto de 

reflexão de todos os envolvidos na atividade. 

 Nesse sentido, é útil distinguir as práticas de leitura e de escrita, no início da pesquisa, 

pautadas mais na verbalização desses conteúdos aos alunos. A prática foi transformada 

durante a pesquisa, pelas intervenções da pesquisadora que orientou a professora-

colaboradora a organizar diversas situações de leitura e escrita, onde foram preservados o 

sentido dos comportamentos leitor e escritor, o qual Lerner (2002, p. 64), afirma que “[...] 

propiciar que sejam adquiridos por participação nas práticas das quais tomam parte, que se 

ponham efetivamente em ação, em vez de ser substituídos por meras verbalizações [...]”. 
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 O ensino da leitura e da escrita também passou a considerar o procedimento 

“seqüência didática”, apoiados em Schneuwly e Dolz (2004), professora e pesquisadora,  

organizaram-na, num conjunto de atividades de leitura e de escrita, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual escrito, sendo uma seqüência didática de poesia e outra de 

artigo de opinião.  

 O resultado deste planejamento foi observado na inserção dos alunos nas práticas 

sociais de leitura e escrita e, concomitantemente, maior intencionalidade nas intervenções da 

professora e definição de objetivos de aprendizagem aos alunos, a partir dos momentos de 

planejamento das atividades da seqüência didática. 

 A rotina de trabalho da professora passou a priorizar os objetivos planejados, 

diminuindo a dispersão, tanto dos alunos, como da professora. 

 Com isso, a professora-colaboradora descobriu a importância do registro que se 

expressou nos interesses que direcionou na análise dos processos de aprendizagem, nas 

diferentes idéias, nas atividades e representações dos alunos. A documentação pedagógica 

organizada tornou-se uma fonte indispensável de materiais utilizados todos os dias, para 

reflexão, tanto individual, quanto coletivamente, onde se puderam avaliar as experiências que 

os alunos e professora tiveram. 

 Outro aspecto a ser considerado, foi em relação ao uso de material escrito na SAP, o 

qual foi reorganizado, para que se aproximasse de um ambiente real e funcional de escrita. O 

primeiro esforço foi a orientar a professora-colaboradora para organizar o ambiente da sala de 

aula num espaço que proporcionasse condições de aprendizagem, aos alunos, da leitura e da 

escrita, com os diferentes suportes e materiais adequados. A localização e disponibilidade do 

material na sala de aula tiveram significativa, reorganização. 

 Assim, enfocada, a análise crítica dos dados operou como coluna vertebral no processo 

de reflexão sobre a experiência vivida, porque foi um recurso importante para a comunicação 

das práticas pedagógicas desenvolvidas na SAP pesquisada e porque, a análise dos problemas, 

propostas e intervenções didáticas, adquiriram sentido para que a professora-colaboradora 

aprofundasse o conhecimento do objeto de ensino e dos processos de aprendizagem desse 

objeto pelos alunos. 

 Ao tomar como investigação e intervenção, dessa pesquisa-ação, o conhecimento 

didático foi necessário reconhecer que as dificuldades surgidas na aula eram problemas 

específicos que requeriam soluções específicas, assim, como assinala Lerner (2002, p. 116): 
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Nunca se pediu aos docentes – assinala Kaufman, Castedo e Molinari (1991), que 

abandonassem suas práticas habituais. Pelo contrário, sustentamos mais de uma 

vez que deviam ensinar da maneira que sabiam fazê-lo e que iriam modificando 

somente aqueles aspectos que lhes parecesse imperativo modificar. Esta atitude 

facilitou muito mais as transformações que uma crítica excessiva e uma 

compulsão pela mudança que muito freqüentemente faz o docente cair numa 

prática anônima: abandona sua maneira anterior de ensinar (muitas vezes não 

porque esteja muito convencido, mas porque é muito criticado), mas não 

consegue substituí-la por outra prática organizada e coerente.  

 

 Concluiu-se que o processo de intervenção e reflexão dos sujeitos desta pesquisa foi 

fecundo, basicamente, em duas situações: por um lado, a pesquisadora se esforçou para 

entender os problemas que a professora-colaboradora apresentava, por compreender por que 

pensava o que pensava, e por que rejeitou algumas propostas e adotaram outras; por um lado, 

a professora-colaboradora sentiu-se autorizada a atuar assumindo determinadas posições. 

 Finalmente, percebeu-se que quanto melhor seja o saber sobre o ensino e a 

aprendizagem escolar, no caso, da leitura e da escrita e sobre os processos de comunicação 

sobre o trabalho em sala de aula, mais possibilidades se tem de busca de novas alternativas 

para reflexão com os professores sobre sua tarefa de ensinar e auxiliar os alunos, no processo 

e complexo da construção de saberes.  

 Assim, ao terminar este trabalho, notou-se um estranhamento entre a produção 

intelectual produzida, as experiências vividas e o desejo de êxito na conclusão. A reflexão 

que, ainda não cessou, foi à relação que se estabeleceu entre o conhecimento produzido e o 

interiorizado e a real possibilidade de expressar com fidelidade os fatos e as teorias que 

embasaram este estudo. O sentimento que permaneceu foi saber que, ainda, será preciso 

“alçar outros vôos” e como a águia, ampliar o olhar, os ideais, a utopia, para descobrir novos 

caminhos e direções diferentes, quem sabe, assim, encontrando novos possíveis. 
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