
 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maria do Socorro Ferreira Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GESTÃO PEDAGÓGICA NO HORÁRIO COLETIVO 
E OS DESDOBRAMENTOS NA SALA DE AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2013   



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maria do Socorro Ferreira Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GESTÃO PEDAGÓGICA NO HORÁRIO COLETIVO  
E OS DESDOBRAMENTOS NA SALA DE AULA 

 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção do 
título de mestre em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem, sob a orientação da 
Professora Doutora Fernanda Coelho Liberali. 

 
 
 

Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2013   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho à minha família. 
Aos meus pais, pelo amor e por toda 
dedicação em toda a minha vida. 
À minha irmã amiga e companheira, pela 
parceria e incentivo. À minha filha querida, 
pela compreensão durante este período e, 
principalmente, pelo seu carinho nos 
momentos mais difíceis. 

   



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Fernanda Coelho Liberali, por sua confiança em meu 

trabalho, por promover um processo de transformação em minha vida acadêmica e 

profissional. 

Às participantes da Banca de Qualificação, Prof.ª Dr.ª Maria Cecília Camargo 

Magalhães e Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Damianovic, por analisarem esta pesquisa e 

apresentarem de forma clara e objetiva os pontos que necessitavam ser trabalhados. 

À Prof.ª Dr.ª Beth Brait pelos valiosos ensinamentos e a todos os professores do LAEL, 

pelo apoio e incentivo durante todo o processo, em especial à Prof.ª Dr.ª Ângela Brambilla 

Cavenaghi T. Lessa, por sua forma sublime e carinhosa de discutir a Linguística Aplicada. 

Às Diretora, Coordenadora Pedagógica e todas as Professoras da EMEF pesquisada, 

pela forma como me receberam e participaram deste trabalho, tornando possível esta 

pesquisa. 

À revisora Regina Braz da Silva Santos Rocha, pela leitura crítica do trabalho. 

Às minhas amigas pesquisadoras: Márcia Pereira de Carvalho, Monica Lemos,  

Monica Guerra, Dani Gazzotti, Daniela Vendramini Zanela, Gisele Maria Magnossão Vilar de 

Carvalho  pela parceria e contribuição ao meu texto.  

Aos amigos e companheiros do Grupo de Pesquisa LACE, pelos momentos de 

Discussão e construção de conhecimento que partilhamos juntos.  

 

   



 

 

A gestão pedagógica no horário coletivo e os desdobramentos na sala de aula 
 

Maria do Socorro Ferreira Gomes 
 
RESUMO 
 

Esta pesquisa investiga como ocorre a gestão da formação contínua dos professores para o 

ensino da leitura em uma Escola de Ensino Fundamental do Município de São Paulo. A 

investigação focaliza discursos que se organizam no Horário Coletivo, por meio dos quais se 

analisa a complexidade das demandas que permeiam as ações de uma coordenadora 

pedagógica. As interações que ocorrem entre a coordenadora pedagógica e os professores 

no Horário Coletivo da escola compõem o corpus deste trabalho e servirão de base para para 

compreender criticamente essa ação de gestão e seus desdobramentos na sala de aula do 

Ensino Fundamental. O modelo de gestão que orienta este trabalho está ancorado em 

princípios democráticos e de autonomia construída individual e coletivamente, com base em 

valores como: criticidade, criatividade e colaboração. Considerando que o modo de gerir a 

formação contínua de professores tem o potencial de influir nas  práticas de ensino 

desenvolvidas na escola, o ensino de leitura foi objeto de análise nas atividades da sala de 

aula. Esta pesquisa fundamenta-se em uma concepção de leitura fluente, na qual o aluno lê 

atribuindo sentido ao discurso materializado na forma de enunciados concretas. Pressupõe-

se um sujeito capaz de interagir com os textos que circulam nas situações sociais mediadas 

pela linguagem. Espera-se contribuir com propostas de gestão para formação contínua de 

professores, tendo em vista a superação de problemas que surgem no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura na sala de aula. Para isso, foram formuladas duas questões 

orientadoras: (1) que modo de gestão da formação contínua de professores, no HC, pode 

contribuir para a transformação do significado da leitura na sala de aula? (2) Que sentidos e 

significados são atribuídos ao ensino de leitura no HC da escola e na sala de aula? Trata-se 

de uma pesquisa crítica colaborativa, que analisa a atividade Horário Coletivo do ponto de 

vista da Teoria da atividade Sócio-Histórico-Cultural. Os discursos presentes, nesse contexto, 

são analisados na perspectiva da Linguística Aplicada para compreender os pressupostos 

teóricos que fundamentam as ações dos sujeitos, tendo a colaboração crítica e a 

argumentação como base de produção e análise das interações nas atividades da escola. Os 

resultados indicam que as concepções individuais de leitura da coordenação pedagógica e 

dos professores tiveram implicações no tratamento didático da leitura na sala de aula. O 

modo de gerir a formação contínua dos professores, para o ensino de leitura na escola, 

inicialmente de forma transmissiva, corroborou uma concepção de leitura estruturalista e 

decodificadora. Na decorrer desta investigação, a gestão da formação contínua dos 

professores se torna mais dialógica, assim como a concepção de leitura se aproxima de uma 

perspectiva sócio-histórico-cultural. 

 

Palavras-chave: Gestão Pedagógica; Atividade; Discurso; Leitura. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar os discursos proferidos no Horário Coletivo (HC) 

da escola, para compreender como se dá a gestão da formação contínua de professores no 

espaço escolar. Considerando a diversidade das ações de formação contínua na escola, 

houve a necessidade de estabelecer um recorte neste trabalho, por isso, o foco na 

transformação do significado da leitura na sala de aula.  

Em toda a minha história como professora, por 18 anos na Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com vários coordenadores 

pedagógicos (CP). Nesse percurso profissional, conheci diferentes modelos de gestão 

exercidos por esses profissionais que, em geral, desenvolviam o papel de gestores 

administrativos, isto é, que organizavam e definiam as regras do trabalho a ser realizado 

pelos professores.  

A observação da sala de aula pelo CP configurava-se em uma ação de fiscalização, 

sobretudo, o que importava, a esse gestor, era o fato de que todos os alunos estivessem 

quietos e atentos ao que os professores ensinavam. O foco do trabalho do CP, em geral, 

estava no cumprimento do currículo, na organização e controle das turmas, assim como 

nos resultados. Esse cargo, com um viés essencialmente administrativo, não me atraía.  

Em determinado momento da minha carreira, passei a trabalhar com uma CP que 

atuava em uma linha de gestão mais pedagógica, ou seja, que se preocupava em ser minha 

formadora, uma parceira, com a qual eu podia contar inclusive para as demandas 

metodológicas e encaminhamentos didáticos na sala de aula. Animei-me para a 

possibilidade de ser CP. 

As contribuições dessa formadora, entretanto, algumas vezes, esbarravam nos 

limites da sua formação, pois ela era uma professora de Língua Portuguesa e eu uma 

bióloga.  

Hoje, em meu trabalho de formadora de coordenadores, vejo que ainda há CP que 

tende a desenvolver uma gestão administrativa, porque prioriza as questões burocráticas 

em detrimento da formação propriamente dita. Essa postura, do meu ponto de vista, pode 

tornar o trabalho do CP mais fácil, porém compromete o alcance dos objetivos da função.  



11 
 

Por outro lado, priorizar a formação dos professores e desenvolver uma gestão 

corresponsável por uma ação transformadora na sala de aula é, de fato, um trabalho mais 

complexo. Porque, nesse processo, é natural que os professores queiram argumentar a 

favor do trabalho que estão realizando, gerando um movimento contrário às propostas de 

mudanças. Esse processo exige que o CP saiba lidar com possíveis questionamentos e 

resistências ao trabalho de formação contínua. 

Para ser CP na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o professor de qualquer área 

do conhecimento, com graduação em pedagogia, submete-se a um concurso interno de 

acesso e, se aprovado, torna-se um CP efetivo. Uma vez CP, esse profissional é o 

responsável pelo trabalho de formação contínua de todos os professores da escola. 

Nos últimos anos, a expansão do ensino superior, tornou possível o ingresso de 

mais professores nos cursos de pedagogia, contudo, tal ampliação não foi acompanhada de 

uma formação de qualidade aos docentes (GATTI, 2010). Uma pesquisa, realizada em 2010 

pela Fundação Victor Civita, mostrou que muitos coordenadores pedagógicos 

desconhecem suas funções na escola. Esse contexto, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96), expõe a demanda pela formação contínua 

desses profissionais nos horários coletivos de trabalho. 

Na atualidade, no Município de São Paulo, o CP é o responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento das ações no Horário Coletivo (HC), uma atividade que deveria se 

caracterizar como o principal momento de formação contínua dos professores. O HC é o local 

de discussão sobre a organização do trabalho no âmbito da escola, o planejamento das 

práticas pedagógicas dos professores, as intervenções didáticas e as interações que ocorrem 

ao longo do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. 

Esse contexto de formação pode indicar elementos para compreensão da 

complexidade do trabalho como formador do Coordenador Pedagógico e se constituir no 

lócus privilegiado para qualificar o ensino da leitura na escola.  

Um levantamento bibliográfico, em diferentes universidades, revelou que as 

últimas pesquisas em torno da atuação dos coordenadores pedagógicos têm abordado, por 

exemplo, o papel do coordenador no processo reflexivo do professor, considerando o viés 

das interações realizadas entre esses dois sujeitos em processos colaborativos. Tais estudos 

ocorreram por meio de atividades de observação das práticas, de orientações aos 
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professores, em uma perspectiva crítica (LIBERALI, 2008), (MAGALHÃES, 2009), (ROMERO, 

2004) , (NININ, 2009), (FERNANDES, 2004), (OLIVEIRA, 2006), (DOMINGUES, 2009), 

(GUERRA, 2010), (BAIOCCHI, 2012), (FERNANDES, 2012). 

O trabalho do coordenador relacionado ao ensino de leitura foi foco de pesquisas 

que investigaram os professores e os modos de trabalhar a leitura, em contexto de 

formação contínua (HORIKAWA, 2006) e na sala de aula (BUZZO, 2008).  

Em geral, tais pesquisas apontam caminhos para estratégias epistemológicas e 

metodológicas formativas importantes com destaque para a reflexão crítica (SMYTH, 1992) 

nos contextos sociais, históricos e culturais de trabalho. Há também estudos que tratam do 

ensino de leitura na sala de aula, focando ora a leitura do professor, ora analisando as 

características linguístico-discursivas que contribuem para assinalar diferenças e 

semelhanças nos procedimentos didáticos para o ensino de leitura, tais como Horikawa 

(2006) e Buzzo (2008).  

Por outro lado, Magalhães (2004a, 2004b , 2009, 2010, 2012) e Magalhães e Fidalgo 

(2007, 2011) têm estudado os modos pelos quais as atividades, em contexto escolar, se 

organizam. Esses estudos, desenvolvidos por meio de reuniões, oficinas, aulas e pesquisas 

desenvolvidas no grupo LACE, têm como foco compreender como a linguagem se organiza, 

se acontece em uma perspectiva crítica, ou não, nas atividades de formação contínua que 

ocorrem no interior da escola.  

Nessa mesma linha, Liberali (1996, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012) estuda o 

desenvolvimento colaborativo de um professor iniciante e o papel do coordenador nesse 

processo de reflexão-crítica e os modos como os sujeitos fazem uso da linguagem nas 

atividades escolares, buscando compreender se a linguagem utilizada permitiu a criação de 

Cadeias Criativas nas atividades escolares, ou não. Em sua tese de doutorado, Liberali 

(1999) investiga o diário como ferramenta de reflexão crítica, analisando diários produzidos 

por cinco coordenadoras em um curso da Coordenadoria da Rede Municipal de Educação. 

A pesquisadora Santos (2013) da PUC/LAEL, em seu mestrado, pesquisou sobre a 

Colaboração crítica na formação de coordenador: uma prática em construção. Esse 

trabalho centra-se na formação do coordenador, visando à compreensão e à 
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transformação das relações entre os participantes na condução do Projeto Especial de  

Ação (PEA) na escola.  

Na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), há estudos sobre a 

formação de professores em horário coletivo e a ação do coordenador em escolas 

municipais da cidade de São Paulo. Entre tais pesquisas, destaca-se a de Domingues (2009), 

que investigou o papel do coordenador na gestão de tempos/espaços de formação 

contínua desenvolvida em horário coletivo; e a de Cellegatto (2008), que investigou os 

significados do Programa Ler e Escrever da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 

na formação em serviço de um grupo de professoras do Ensino Fundamental I, das 

coordenadoras e direção de uma escola da Zona Norte de São Paulo. Embora as duas 

pesquisas sobre formação contínua de professores tenham sido desenvolvidas em horário 

coletivo em escolas municipais de São Paulo, nelas, há diferenças quanto ao papel dos 

pesquisadores, em relação ao quadro teórico-metodológico de pesquisa (etnográfica e 

pesquisa-ação) e, por essa razão, ao papel dado à linguagem na compreensão das relações 

criadas para aprendizagem e desenvolvimento discutidos nesta pesquisa1.  

Mesmo com tantas pesquisas, o ensino de leitura em uma perspectiva sócio-

histórico-cultural ainda não adentrou os muros da escola. Como levar isso para a escola e 

privilegiar o espaço de formação do professor? Assim, entende-se que, conforme o 

trabalho de formação pedagógica se desenvolve no HC, invariavelmente, ocorrem 

desdobramentos que se materializam em ações na sala de aula. Essas ações, por sua vez, 

ao se concretizarem, influenciam e sofrem a influência de outros sujeitos que interagem 

entre si e com o objeto, refletindo (ou não) o aprimoramento das práticas pedagógicas.  

Considerando que o HC se articula com reuniões pedagógicas, momentos de 

estudo, de planejamento e de discussão de atividades desenvolvidas em sala de aula, entre 

outras e, também, levando em conta os resultados apresentados nas últimas avaliações de 

desempenho dos alunos em leitura na escola, este trabalho busca resposta para duas 

questões: 

(1) Que modo de gestão da formação contínua de professores, no HC, pode 

contribuir para a transformação do significado da leitura na sala de aula? 

                                                           
1
 Santos, 2013, p.18. 
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(2) Que sentidos e significados são atribuídos ao ensino de leitura no HC da escola e 

na sala de aula? 

Essas questões envolvem conhecimentos relativos ao modelo de gestão vigente no 

HC da escola, assim como os conhecimentos relativos à leitura como objeto de ensino na 

sala de aula. As relações estabelecidas na escola entre essas duas questões podem implicar 

processos pedagógicos diversos, capazes de produzir avanços ou comprometer a 

aprendizagem dos alunos. 

Na escola, ao assumir sua condição de formador de professores, o CP se vê diante 

de todas as demandas dos docentes. Como consequência disso, surge a necessidade de 

retomar os estudos, pois, para contribuir de alguma forma com a formação dos professores 

das diferentes áreas, o CP toma consciência de que precisa compreender mais a respeito 

de cada área do conhecimento. Como a leitura é o fio condutor de todas as áreas do 

conhecimento, esta pesquisa surge nesse contexto.  

Para isso, estabeleceu-se um recorte específico no conteúdo leitura, em uma 

perspectiva sócio-histórico-cultural por considerar absolutamente necessário contemplar 

as demandas apontadas nos indicadores citados na Prova São Paulo2 e, especialmente, 

porque o ensino da leitura está previsto no currículo oficial do Ensino Fundamental na 

Rede Municipal de Ensino3. A receptividade dos profissionais da escola também contribuiu 

para a escolha, pois viabilizaram o acesso dos alunos aos jornais adquiridos pela escola ou 

pelos próprios professores e coordenadora Pedagógica (CP). É importante ressaltar que o 

gênero notícia, encontrado nas atividades escolares trouxe uma temática atual, agregada a 

um contexto mais facilmente conhecido, o que amplia as possibilidades de participação dos 

alunos com seus conhecimentos prévios dos fatos. 

Esse é o contexto da EMEF pesquisada, isto é, os professores do Ensino 

Fundamental são responsáveis pelo ensino de leitura, sendo que ela – a leitura – perpassa 

todas as áreas do conhecimento na sala de aula. Essa investigação se justifica, porque a 

escola pesquisada apresenta elevado índice de alunos do EF que se encontram no nível 

                                                           
2
 Prova são Paulo foi uma avaliação externa de Língua Portuguesa aplicada nas escolas municipais de São 

Paulo, entre os anos de 2007 a 2012. 
3 Guia de planejamento e orientações didáticas para o professor do 4º ano do Ciclo 1 / Secretaria Municipal 

de Educação. – São Paulo : SME / DOT, 2008. 360p. 
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abaixo do básico, no que se refere ao desempenho na leitura de textos, segundo dados da 

Prova são Paulo (2011).  

Diante disso, é possível dizer que se trata de um problema de relevância social, 

alocado no mesmo panorama que Rojo (2006, p. 253) denominou de “privações sofridas”, 

quando se refere aos problemas que as minorias historicamente têm enfrentado, porque 

tem consequências sociais graves, pois excluem os sujeitos do exercício pleno de sua 

cidadania. Tal perspectiva insere esta investigação no âmbito da Línguística Aplicada (LA). 

A LA, de acordo com Rajagopalan (2003, p. 106), nasceu em “berço esplêndido” 

como subárea da Linguística, mas se emancipou, para tornar-se uma área de investigação 

que considera o mundo em evolução constante.  

Segundo Moita Lopes (2006, p. 103), é uma área de estudo plural, na qual não há 

lugar para um olhar hegemônico, mas sim uma visão ampla, que dialoga com as diferentes 

disciplinas sociais, que leva em conta os múltiplos discursos, considerando todos os sujeitos 

em constante interação. De acordo com ele, a LA se concentra nos problemas de uso da 

linguagem por aqueles que participam do discurso no contexto social.  

Nessa linha, Fabrício (2006) afirma que a LA se configura como uma área que está 

se questionando, se redefinindo, uma vez que propõe analisar problemas de linguagem 

com o objetivo de resolver questões (ações) do homem no mundo. Para a autora, a LA 

considera uma produção semiótica mais ampla e não apenas focada na análise do discurso 

tradicional, dos estudos linguísticos, uma vez que a linguagem é também uma questão 

política, pois faz parte das práticas sociais vividas e, portanto, da história do sujeito. 

Partindo da premissa de que as pessoas constituem e são constituídas nos 

diferentes contextos, Fabrício (2006) afirma que a linguagem não é um objeto neutro. 

Segundo ela, do ponto de vista Sócio-Histórico-Social (SHC), a linguagem é carregada de 

valores construídos pelos sujeitos em seus contextos. Caracteriza os fenômenos sociais 

cotidianos como uma “trama movente” que afetam a produção de conhecimento. 

Nessa perspectiva, creio que podemos distinguir um conjunto de traços 
envolvidos na adoção da referida postura crítica perante a linguagem, 
articulando nova postura no campo dos estudos linguísticos. Entre eles, 
destaco a orientação explícita para o desenvolvimento de uma agenda 
política, de uma agenda transformadora/intervencionista e de uma 
agenda ética, decorrente da ideia de que nossas práticas discursivas 
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envolvem escolhas que têm impactos diferenciados no mundo social e 
nele interferem de formas variadas (FABRÍCIO, 2006, p. 49). 

Essa postura crítica perante a linguagem explicita a proposta de mudança de 

paradigma no modo de se fazer pesquisa na LA contemporânea. Ao reivindicar uma 

“agenda política”, uma “agenda transformadora/intervencionista”, uma “agenda ética”, 

(FABRÍCIO, 2006, p.49), a autora compartilha das ideias de Kumaravadivelu (2006), 

Rajagopalan (2006), Pennycook (2006) e Moita Lopes (2006). Kumaravadivelu (2006, p.132) 

faz uma crítica ao que denominou “agendas políticas dominantes”. Segundo ele, a 

“homogeneização cultural” tem forte impacto na história da humanidade desde o período 

do colonialismo até o atual cenário da globalização. 

Kumaravadivelu (2006, p.138) também critica uma posição passiva diante do 

fenômeno da globalização desenfreada e suas consequências nas diferentes culturas e, 

portanto, reforça essa postura em relação ao núcleo duro da linguística. Ao defender uma 

LA crítica, deixa claro que isso exige uma pesquisa de abrangência maior, que circule por 

outras disciplinas e não somente a linguística. Para o autor “há vias abertas para a 

transformação disciplinar” e, nesse sentido, aponta um caminho intercultural, 

Interlinguístico e interdisciplinar, que extrapole a abordagem positivista, em uma busca 

interpretativa dos significados (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 138). 

Retomando o que expõe Fabricio (2006), o desafio de compreender os problemas 

de linguagem em toda a sua complexidade, além de exigir da LA uma análise da linguagem 

do ponto de vista interdisciplinar e transdisciplinar, requer o emprego de metodologias 

reflexivas de análise do discurso, de modo que se evidenciem os pontos convergentes 

entre a linguagem, as subjetividades, os aspectos culturais e sociais.  

Nesse tipo de análise, o pesquisador deve assumir uma postura de estranhamento e 

questionamento em relação ao que está posto como verdade nas diferentes disciplinas, 

(re)elaborando ideias e descobrindo novos sentidos nas ações dos sujeitos. A 

“transdisciplinaridade” se evidencia quando é possível transitar por diferentes disciplinas 

para compreender o mesmo objeto de estudo, o mesmo problema (FABRÍCIO, 2006 p.62). 

De acordo com Pennycook (2006), essa investigação deve ser transgressiva, 

ultrapassando as fronteiras das disciplinas, rumo a uma análise do discurso na perspectiva 

crítica. Dessa forma, é possível acessar o conhecimento circulante entre as fronteiras das 
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diferentes disciplinas, extrapolando o domínio antes situado nos limites de cada uma, ou 

seja, vislumbrando um domínio para além das diferentes teorias. 

Em consonância com tais acepções, esta pesquisa se insere na LA porque se propõe 

a analisar os discursos proferidos no Horário Coletivo (HC) da escola, para compreender 

como se dá a transformação do significado da leitura de jornal na sala de aula. Esse 

portador de textos, que circula socialmente, entre outros gêneros, viabiliza a leitura de 

notícias na sala de aula. Além de fazer parte do currículo da escola, como já foi citado 

anteriormente, trata-se de uma leitura como prática social. 

Seguindo esse mesmo viés, a LA, neste trabalho, assume o compromisso de 

contribuir com a transformação da realidade daqueles que se encontram nessa condição. 

Nesse contexto da escola, a regularidade das reuniões coletivas do coordenador 

pedagógico com os professores, traz à tona os discursos que circulam nessa situação 

comunicativa. Esses, por sua vez, traduzem ideias que emergem do planejamento e das 

práticas de ensino da leitura na escola.  

Os fundamentos teóricos que embasam esta pesquisa, portanto, estão centrados 

em torno de uma LA autônoma e crítica que, diante dos problemas de linguagem 

analisados, não se submeta às forças hegemônicas sem questionar, mas sim com o 

propósito de transformar, de requerer mudanças, tecendo uma prática de 

transdisciplinaridade, exaltando a “leveza do pensamento” como necessária, sobretudo, 

para garantir uma análise dialógica e articulada entre as diferentes áreas em busca de 

interpretar “as privações sofridas”, objeto de estudo (ROJO, 2006, p. 252). 

Nesta investigação, as análises linguísticas não se limitam a entender as regras 

gramaticais usadas na linguagem, mas se definem por uma análise sócio-histórica, que 

considera os aspectos ideológicos explícitos, ou não, na materialidade linguística, para 

compreender os discursos nos contextos enunciativos (ORLANDI, 2012 p.10-15). 

O indivíduo é o ser social. Sua expressão vital - mesmo quando não 
aparece na forma direta de uma expressão coletiva, concebida em 
associação com outros homens - é, portanto uma expressão e 
confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica do 
homem não são duas coisas distintas (EAGLETON, 1999, p. 22) 
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O trabalho coletivo envolve discursos, que remetem a Bakhtin/Volochinov 

([1929]2004), no que se refere à enunciação como produto da interação verbal entre dois 

indivíduos socialmente organizados. Para os autores, a situação dá a forma da enunciação 

que sempre se vale de interlocutores reais, estejam eles presentes ou representados pelo 

grupo social, na situação comunicativa. A presença do locutor e do interlocutor tem 

fundamental importância, pois determinam os termos utilizados na enunciação. Ele afirma 

que a palavra invariavelmente ou procede de alguém ou se dirige a alguém, sendo, 

portanto, determinada tanto pelo locutor como pelo ouvinte. Assim, cada indivíduo, por 

sua natureza social e histórica, apoia-se no signo ideológico – como ponte – para interagir 

com o outro. 

Isso reforça a relevância deste estudo no contexto do HC da escola, uma vez que a 

subjetividade do sujeito nunca é somente dele, mas sim dada pelas relações sociais que 

vivencia, enquanto sujeito social e histórico. Justifica ainda um aprofundamento no estudo 

sobre o modo de gestão das relações estabelecidas no HC da EMEF, tendo em vista a 

participação e o envolvimento de todos os sujeitos no trabalho. 

A partir de tais premissas, esta dissertação foi organizada em quatro capítulos. O 

primeiro, Gestão Pedagógica na perspectiva sócio-histórico-cultural, traz a apresentação 

dos conceitos de Gestão, Atividade, Cadeia Criativa, Argumentação e Performance, que 

permeiam o trabalho, com base em Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), Brait (2010, 2012), 

Daniels (2002), Engeström (1987), Holzman (1997, 2003, 2009, 2013), Leontiev (1977), 

Liberali (2008, 2009, 2010, 2013), Luck (2006ª, 2006B, 2006C, 2009), Magalhães (2004, 

2009, 2010), Vygotsky ([1934] 2001), Leitão (2011), Damianovic (2012), entre outros.  

Em Objeto da gestão: Leitura, segundo capítulo, complementa-se a fundamentação 

teórica desta pesquisa com uma exposição das principais visões de linguagem constituídas 

historicamente, seguidas das respectivas concepções de leitura implicadas em cada uma. 

Esse percurso teórico se justifica em função dos dados inicialmente coletados, os quais 

mostraram visões de língua e linguagem diversificadas. Recorre-se à teoria da enunciação 

para fundamentar a concepção de leitura e os conceitos de texto, discurso, linguagem e 

construção de significados, que embasam este trabalho. 

No terceiro capítulo, Fundamentos teórico-metodológicos, são apresentados o 

contexto, a metodologia e o paradigma da pesquisa, assim como a organização e o 
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encadeamento das atividades e os procedimentos metodológicos de produção, coleta e 

seleção de dados. Segue-se, ainda, a apresentação das categorias de análise e 

interpretação dos dados. Tal capítulo tem como fundamentação teórica a Pesquisa Crítica 

de Colaboração (PCCol), que analisa a construção de contextos de negociação 

colaborativos, em projetos de formação contínua (MAGALHÃES, 2011). 

O capítulo 4, Gestão, performance e transformação: leitura em discussão, apresenta 

a discussão dos resultados das análises dos dados apresentados, tanto no início da 

pesquisa (Momento 1: a gestão do HC sem intervenções da pesquisadora), como durante o 

trabalho de produção de dados (Momento 2: com as intervenções da pesquisadora), 

articulando as concepções desveladas no trabalho investigado com os pressupostos 

teóricos que norteiam esta investigação.  

Por fim, serão expostas algumas considerações sobre os significados atribuídos no 

HC da escola e na sala de aula ao ensino de leitura, assim como o modo de gestão 

realizado, para qualificar o ensino da leitura ao longo da pesquisa na sala de aula do EF. 
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CAPÍTULO 1  

GESTÃO PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 

Esse capítulo discute o conceito de Gestão Pedagógica e as relações mediadas pelo 

gestor em contexto de formação contínua de professores. Pretende-se justificar a 

concepção de gestão adotada, articulando-a com outros conceitos considerados relevantes 

para este trabalho. 

Com a finalidade de explicar a forma de abordagem da atividade, este trabalho 

revisita os conceitos  de Atividade, Cadeia Criativa, Argumentação e Performance visando 

apontar importantes contribuições teóricas estudadas e propostas por autores, tais como: 

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), Brait (2010, 2012), Daniels (2002), Engeström (1987), 

Holzman (2007, 2009), Leontiev (1977; 2013), Liberali (2006, 2009, 2010), Lück (2009, 

2013), Magalhães (2004, 2009, 2010), Vygotsky ([1934]2001), Leitão (2011), Damianovic 

(2012), entre outros.  

Por meio dessa articulação, pretende-se construir o conceito de gestão pedagógica 

na perspectiva sócio-histórico-cultural.  

 

1.1 Princípios gerais da Gestão Educacional 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) define as normas para o 

trabalho pedagógico na escola, de acordo com os princípios da gestão democrática, da 

participação e da autonomia. Essa vertente combina com o estabelecimento de relações no 

interior da escola, por meio das quais se planejam e desenvolvem as atividades, garantindo 

a efetividade do processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Lück (2006a), a sociedade mudou e passou a exigir a Educação para 

todos. Com isso, o ser humano se tornou o elemento-chave no desenvolvimento das 

organizações educacionais, tanto como alvo do trabalho educativo como na condução de 

processos eficientes e bem-sucedidos. O trabalho do gestor passou, portanto, a envolver 
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não somente conhecimentos epistemológicos relativos aos conteúdos das áreas de 

conhecimento presentes na sala de aula, mas também o conhecimento de como gerir o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A escola precisa, segundo Lück (2006a), desenvolver um trabalho com o objetivo de 

se tornar uma comunidade social de aprendizagem,  sobretudo, no que se refere ao 

quesito liderança. Segundo a autora, o trabalho educacional precisa ter, em sua 

constituição, os novos paradigmas organizacionais exigem tal habilidade. Para que isso 

ocorra, é fundamental que todas as pessoas  envolvidas atuem, por meio de práticas de 

coliderança e de gestão compartilhada. 

Dessa forma, Lück (2006a) discute que os gestores que desenvolveram essa 

habilidade tendem a se mobilizar diante das adversidades, considerando-as inerentes ao 

processo educacional. A autora explica que o enfrentamento das situações adversas 

implica o desenvolvimento da compreensão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o 

modo como o desempenho individual e coletivo afeta as ações da organização. 

Ao defender uma “gestão escolar compartilhada”, Lück (2009) pressupõe a prática 

de “coliderança”, pois uma liderança exercida em conjunto e com responsabilidade sobre 

os resultados da escola, requer um entendimento contínuo entre esses profissionais. Em 

um contexto assim, a autora defende  que as pessoas são livres para atuar e intervir e, 

consequentemente, sentem-se à vontade para criar e propor soluções para os diversos 

problemas que surgem, com a finalidade de alcançar os objetivos estabelecidos pelo grupo, 

o que estimula, portanto, a proatividade. 

Nesse ponto de vista, a gestão compartilhada é uma maneira mais aberta de atuar 

na instituição, estimulando a participação coletiva dos sujeitos e a criação de contextos de 

interação e aprendizagem permanentes. 

Por outro lado, Libâneo (2001) define a ação de gestão como um processo contínuo 

de tomada de decisão para o trabalho. Essas decisões norteiam a organização da escola. O 

autor considera que o desenvolvimento profissional e a conquista da identidade 

profissional é a ascenção da gestão do cotidiano da escola por professores e pedagogos, 

articulando o projeto pedagógico, o processo de gestão, ensino e aprendizagem e a 

avaliação. Isso possibilitaria, segundo Libâneo (2001), uma organização preocupada com a 



22 
 

formação continuada, com a discussão coletiva dos problemas escolares, integrando 

questões de natureza organizacional, mas, sobretudo, pedagógica, psicopedagógica e 

didática. 

Libâneo (2001, p.21) defende que “a autonomia das escolas depende de uma 

reconfiguração das práticas de gestão e dos processos de tomada de decisões”. Segundo 

esse teórico, o conceito de gestão implica “modos de fazer e agir e não apenas ações 

políticas”. Ou seja, não prescinde de um processo democrático de participação de todos 

nessas decisões e ações. 

A participação de todos os membros da escola nos processos decisórios 
não exclui a necessidade de planejar, de administrar, de coordenar o 
trabalho das pessoas, de fazer o acompanhamento e a avaliação 
sistemática do trabalho escolar. Autonomia e participação não podem 
servir para deixar as escolas ao abandono, funcionando às cegas. Por essa 
razão, é fundamental que a investigação pedagógica se dedique a estudos 
sobre o tema da gestão das escolas. (LIBÂNEO, 2001, p.21). 

Em consonância com essas ideias, entende-se, que no contexto escolar “se a 

educação se realiza de fato, realiza-se em alguma medida a democracia, ou seja, a 

constituição de sujeitos” (PARO, 2010, p. 13). Sob esse aspecto, defende-se neste trabalho 

os pressupostos marxistas, de que os sujeitos se constituem sócio histórico-culturalmente, 

por meio das interações que vivenciam. 

Por esse motivo, “a gestão escolar implica um valor crítico, criativo e colaborativo 

através do qual os indivíduos têm a chance de se envolver em constantes processos de 

aprendizagem e desenvolvimento individual e coletivo” (LIBERALI, BORELLI e LIMA, 2012, 

p.9). Nesse processo, é importante que a participação de todos seja orientada por princípio 

democrático, conforme afirma Paro (2010, p. 14): 

O processo de trabalho pedagógico, por ser uma relação entre sujeitos 
que se afirmam como tais é uma relação necessariamente democrática e 
assim deve ser tratada em sua acepção e execução. Em igual medida, a 
coordenação do esforço humano coletivo não admite formas que não 
sejam de afirmação da subjetividade dos envolvidos, portanto, também 
democráticas (PARO, 2010, p. 14). 

O trabalho do gestor, quando gerido de forma compartilhada, pode assumir um 

caráter de colaboração crítica. A colaboração crítica, de acordo com Magalhães e Fidalgo 

(2011, p. 69)  “pressupõe que todos os agentes tenham voz para colocar suas experiências, 
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compreensões e suas relações de discordâncias em relação aos discursos dos outros 

parceiros”. Por outro lado, de acordo com Fullan & Hargreaves (2000, p.57), a ausência de 

diálogo entre os profissionais – gestores e professores – pode comprometer esse trabalho. 

A maior parte dos professores e diretores tornam-se alienados 
profissionalmente no isolamento de seu local de trabalho, os quais se 
negligenciam mutuamente. Não costumam trocar cumprimentos, apoiar-
se e reconhecer os esforços positivos uns dos outros. De fato, normas 
fortes de autoconfiança podem até mesmo evocar reações adversas a um 
desempenho bem-sucedido de um professor (FULLAN & HARGREAVES, 
2000, p.57). 

O modelo de gestão assumido nessa investigação tem como base a participação 

responsável de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um 

compromisso coletivo com resultados educacionais (LÜCK, 2009). Esse tipo de gestão prima 

pelo compromisso assumido individual e coletivamente, de forma compartilhada, por meio 

do qual, os sujeitos aprendem e se desenvolvem, conforme afirmam Liberali, Borelli e Lima 

(2012, p.9): 

Em uma perspectiva sócio-histórico-cultural, gestão tem um valor criativo-
crítico-colaborativo, em que os sujeitos envolvidos estão em processos 
constantes de aprendizagem e desenvolvimento individual e coletivo. 
Mais ainda, é condição essencial que essa gestão seja compreendida no 
âmbito de redes de atividades em cadeia intencional, o que envolve ações 
de diagnóstico, planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação de projetos comuns (LIBERALI, BORELLI, LIMA, 2012, p.9). 

De acordo com essas autoras, a realização dos projetos é influenciada pelas 

“relações de trabalho, a criatividade e a intencionalidade”. Nesse processo, “a 

argumentação se torna a base para a gestão, pois permite que o resultado seja construído 

a partir de objeto idealizado comum, reconstruído o longo do processo de trabalho 

conjunto, por meio da produção compartilhada de novos significados” (LIBERALI, BORELLI e 

LIMA, 2012, p.9). 

Partindo dessas premissas, a seguir, será discutido o conceito de gestão que 

permeia esta pesquisa na perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(TASHC).  

 

1.2 A Teoria da Atividade e a Gestão educacional  
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O conceito de gestão pedagógica abordado neste trabalho está fundamentado na 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, tratada por TASHC pelo Grupo de Pesquisas 

LACE (Linguagem e Atividade em Contexto Escolar), inserido no Programa de Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Os estudos da TASHC têm como origem o conceito vygotskyano de atividade em 

Vygotsky ([1934] 2001), Leontiev (1977), Daniels (2002, 2003), Newman & Holzman (1997, 

2003, 2009) e Engeström (1987, 2008), sobre aprendizagem e desenvolvimento. 

Estudos da teoria vygotskyana afirmam que os primórdios da teoria da atividade 

foram esboçados por A. N. Leontiev em Ensaios sobre o desenvolvimento da mente (1947), 

em Problemas do desenvolvimento da mente (1982), assim como, em Atividade, 

consciência e personalidade (1978) (KOZULIN, 2002).  

Para compreender o que trata essa teoria, os estudos de Oliveira (2011) a definem 

da seguinte maneira: 

A TASHC estuda a atividade coletiva com base na relação entre 
sujeitos em contextos sociais determinados sócio-histórico-
culturalmente, com o objetivo principal de pensar na ‘vida que se 
vive’ (Marx e Engels, 1845-46/2007). Na atividade, os sujeitos 
envolvidos devem guiar-se por um fim específico, que surge a partir 
de uma necessidade específica. O enfoque dessa teoria está na ação 
dos participantes e nos elementos envolvidos na atividade, ou seja, 
no objeto (ou objetos) que motiva(m) a atividade, nas ferramentas 
utilizadas pelos participantes, na comunidade em que eles se 
encontram, nas regras estabelecidas e na divisão de trabalho 
utilizada durante a atividade (OLIVEIRA, 2011, p. 15). 

Ao analisar as atividades, Engeström (1987), na perspectiva da TASHC, propõe que a 

estrutura da atividade humana envolva o sujeito, o objeto, o instrumento, as regras, a 

comunidade e a divisão do trabalho. 

A figura 1 resgata a estrutura de um sistema de atividade humana, de acordo com 

Engeström (2008). Esse esquema representativo amplia a concepção vygotskyana de 

atividade social, fundamentada neste trabalho, reforçando por meio das setas, as 

interações entre os elementos, tais como: regras, comunidade e divisão do trabalho, o que 

permite pensar em como cada atividade está organizada, tendo em vista a expansão do 

objeto. 
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Fig. 1: A estrutura de um sistema de atividade. (ENGESTRÖM, 1987). 

 

Ao abordar a atividade, Engeström (1987) considera-a como unidade de análise da 

atividade humana. Nela, o sujeito na interação com o objeto carrega valores e, ao mesmo 

tempo em que influencia, é influenciado por ele. A atividade, assim, mantém-se viva em 

função do próprio objeto. 

Os objetos são unidades construídas pelos sujeitos para satisfazer uma necessidade 

humana, ou seja, o objeto mobiliza os sujeitos para as ações. Segundo Liberali (2010, uma 

atividade não é meramente uma junção de ações. Para que ela se configure como uma 

atividade humana, é fundamental que essas ações tenham significados compartilhados 

pelos sujeitos envolvidos e estejam orientadas para o objeto.  

A característica que distingue uma atividade de outra reside na diferença entre seus 

objetos. É o objeto da atividade que lhe confere certa orientação. O que determina o 

objeto da atividade é seu motivo. Naturalmente, este pode ser tanto material como ideal, 

que pode ser definido materialmente ou pode existir apenas na imaginação, na mente 

(LEONTIEV, 1977). 

Apoiado em Vygotsky, Leontiev (1977) afirma que o objeto mobiliza o sujeito para a 

atividade. Esse sujeito, ao se apropriar do conhecimento, reproduz as capacidades e 

procedimentos de conduta humana, historicamente formada. O objeto da atividade se 

define socialmente e aparece em duas formas, primeiro em sua maneira independente, 

comandando a atividade do sujeito e, segundo, como a imagem mental que o sujeito 

constrói do objeto na atividade.  
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As ações, segundo Leontiev (1977), são os meios pelos quais os sujeitos se utilizam 

para colocar em prática as intenções em busca dos seus objetivos, enquanto as operações 

concretizam as ações, ou seja, as operações materializam-se em tarefas que viabilizam as 

ações. Para Leontiev, influenciado por Vygotsky ([1934]2001), a consciência é diretamente 

determinada por coisas ou fenômenos que a rodeiam, ou seja, o sujeito tem a consciência 

de mundo formada a partir do que ele mesmo consegue ver. Por meio da atividade, o 

sujeito estabelece relações com o mundo, ou seja, a atividade revela a vida do sujeito.  

Leontiev (1977) afirma que, de modo mais geral, tal opção não pode ser 

apresentada como se segue. Ou se toma a posição de que a consciência é determinada 

diretamente por coisas e fenômenos, ou se postula que a consciência é determinada pelo 

ser, o que, segundo Marx, é o processo da vida real de pessoas.  

Inicialmente, a consciência existe apenas sob a forma de uma imagem mental 

revelando o mundo circundante ao sujeito. Nesse momento, a atividade ainda permanece 

como uma prática, externa, que em uma fase posterior, pode se tornar objeto de sua 

consciência. A partir disso, elas são transmissíveis por meio de gestos ou linguagem oral. 

Condição prévia para a geração de ações internas e operações que ocorrem na mente, no 

plano de consciência (LEONTIEV, 1977). 

 

1.2.1 Atividades em cadeia 

 

A Teoria da Atividade fornece o aporte metodológico necessário para a 

compreensão de como os elementos sociais, históricos e culturais influenciam a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano (DANIELS, 2002).  

No caso das atividades escolares aqui investigadas, são questões fundamentais 

tanto a necessidade de ter não somente os sujeitos, artefatos e um objeto – mentalmente 

construído – para manter a “atividade viva”, como, também, a definição de regras e da 

comunidade envolvida e a divisão do trabalho. Essas condições colocam em evidência a 

necessidade de investigar tanto a organização do trabalho como o modelo de gestão 

adotado nesse contexto.  
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Dessa maneira, a atividade não pode ser vista como algo fechado em si mesmo. 

Leontiev (1977) defende que a reflexão dos produtos da atividade propriamente dita, 

materializa as conexões e relações entre indivíduos sociais e lhes parece ser um fenômeno 

de sua consciência. Mas na realidade, segundo o autor, não estão além desses fenômenos 

as conexões acima mencionadas, objetivos e relacionamentos, não de forma clara e óbvia, 

mas de uma forma suprassumida implícita no assunto. Ao mesmo tempo, os fenômenos de 

consciência constituem um elemento real no movimento da atividade. Isto é o que os torna 

essencial, isto é, a imagem consciente desempenha a função de medida ideal, que é 

materializada em atividade (LEONTIEV, 1977). 

As relações sujeito-atividade-objeto, que se estabelecem na atividade, se conectam 

continuamente com a realidade, agindo sobre ela e sendo modificadas por ela. O resultado 

dessa influência recíproca é invariavelmente mais rico e único, maior que a própria 

consciência poderia antecipar. O que possibilita aos sujeitos a tomada de consciência 

nessas relações e conexões que ocorrem na atividade é a linguagem que medeia os 

processos e que também é produto dele. 

Nesse âmbito, afirma Leontiev (1977) que tal transformação é efetuada por meio de 

linguagem, que é o produto e meios de comunicação de pessoas que tomam parte na 

produção. O idioma carrega em seus significados (conceitos) um conteúdo determinado 

objetivo, mas um conteúdo completamente liberado a partir de sua materialidade. 

As transformações que ocorrem na atividade a tornam objeto de consciência. Por 

meio da linguagem (verbal ou não verbal), os sujeitos comunicam e são comunicados das 

ações dos outros, fazendo com que a tomada de consciência se amplie criando um 

movimento de emancipação. Uma vez que esse processo faz parte de um contexto sócio, 

histórico e cultural, os sujeitos influenciam e sofrem influências das ideologias presentes.  

Considerando tal aspecto, Eagleton (1999) expõe que a moralidade, a religião, a 

metafísica, todo o resto da ideologia e suas correspondentes formas de consciência 

perdem assim sua aparência de autonomia. Segundo o autor, elas não têm história, nem 

desenvolvimento, contudo, os homens, desenvolvendo sua produção e interação materiais, 

alteram junto com isso sua existência real, seu pensamento e os produtos dele. Para 

Eagleton (1999), portanto, a vida não é determinada pela consciência, mas a consciência 

pela vida. 
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Eagleton (1999) traduz desse modo uma concepção marxista, explicando que o 

estudo das ideologias tem seu próprio curso – independe da psicologia – compreende as 

leis da comunicação semiótica, que são construídas social e economicamente. 

Fortalecendo essa concepção, Leontiev (1977) cita os valores como os “formative 

elements”, ou seja, os elementos formativos mais importantes da consciência humana.  

Não obstante, os diferentes sujeitos que compõem essas atividades desenvolvem 

suas ações estruturadas por artefatos. A atividade se organiza por regras e divisão de 

trabalho, na qual todos são mobilizados para o alcance do mesmo objeto, tendo em vista 

satisfazer necessidades dos sujeitos na “vida que se vive” (MARX e ENGELS, 1965, p.26).  

O conceito de “atividade” abordado por Leontiev (1977), embasado na teoria 

vygotskyana (VYGOTSKY, [1934]2001), compõe a fundamentação para analisar e 

compreender o trabalho com a leitura na EMEF. Por seu caráter social e histórico, esta 

pesquisa considera que toda a atividade escolar tem o potencial para se constituir em uma 

atividade social, do ponto de vista vygotskyano, porque:  

Conforme Leontiev, a atividade surge de necessidades, que impulsionam 
motivos orientados para um objeto. O ciclo que vai de necessidades a 
objetos se consuma quando a necessidade é satisfeita, sendo que o objeto 
da necessidade ou motivo é tanto material quanto ideal. Para que estes 
objetivos sejam atingidos, são requeridas ações. O objetivo precisa 
sempre estar de acordo com o motivo geral da atividade, mas são as 
condições concretas da atividade que determinarão as operações 
vinculadas a cada ação (LIBÂNEO, 2012, p.12-13). 

De acordo com Libâneo (2012, p. 5), na “análise das práticas humanas são 

destacados os fatores do contexto sócio-histórico”, pois essas práticas estão “socialmente 

situadas”. Isso faz com que os fatores existentes no contexto sócio-histórico-cultural sejam 

“decisivos nos processos mediacionais, já que eles se realizam na e pela participação em 

atividades socioculturais” (LIBÂNEO, 2012, p. 5). 

Em se tratando das atividades socioculturais, torna-se importante evidenciar a 

cultura escolar para compreender criticamente como ocorrem as relações no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura. Esse processo, remete a uma preocupação da pedagogia 

crítica, descrita por Giroux (2011) como um “movimento educacional, guiado por paixão e 

princípio, para ajudar estudantes a desenvolverem consciência de liberdade, reconhecer 
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tendências autoritárias, e conectar o conhecimento ao poder e à habilidade de tomar 

atitudes construtivas”. 

Ainda nessa linha, de acordo com Freire (1986), a consciência crítica é a 

representação das coisas e dos fatos. 

O homem, contudo, não capta o dado da realidade, o fenômeno, a 
situação problemática pura. Na captação, juntamente com o problema, o 
fenômeno, capta também seus nexos causais. Apreende a causalidade. A 
compreensão resultante da captação será tão mais crítica quanto seja 
feita a apreensão da causalidade autêntica. E será tão mais mágica, na 
medida em que se faça com um mínimo de apreensão dessa causalidade. 
Enquanto para a consciência crítica a própria causalidade autêntica está 
sempre submetida à sua análise – o que é autêntico hoje pode não ser 
amanhã – para a consciência ingênua, o que lhe parece causalidade 
autêntica já não é, uma vez que lhe atribui caráter estático, de algo já 
feito e estabelecido (FREIRE, 1986, p. 104-105). 

Freire (1986) ao discutir relações entre ensinar e aprender, defende a participação 

ativa dos sujeitos envolvidos nesse processo, por meio de uma reflexão da práxis4 que, 

segundo esse autor, envolve o engajamento de um ciclo de teoria, aplicação, reflexão, e de 

volta à teoria. 

Baseada em Leontiev (1977) e Engeström (2001), Oliveira (2011, p.15) afirma que “a 

transformação de um determinado contexto ocorre a partir de atividades intencionais”. Os 

sujeitos “podem agir na construção de zonas de desenvolvimento proximais (ZDP)5 para a 

reflexão crítica que levem a transformações de compreensões teórico-práticas e das 

práticas vigentes” (OLIVEIRA, 2011, p. 15). 

Essa intencionalidade implícita que objetiva as transformações teórico-práticas 

vigentes, constitui uma condição para o surgimento da Cadeia Criativa, conforme 

abordagem a seguir. 

 
1.2.2 Cadeia Criativa 

 

                                                           
4
 Na filosofia marxista, conjunto de atividades que visam a transformar o mundo e, particularmente, os meios 

e as realizações de produção, sobre a qual repousam as estruturas sociais (http://www.dicio.com.br/praxis/). 
5
 Em seu trabalho, Oliveira (2011) adota o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), de acordo 

com Magalhães (2009), isto é, uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora “prático-critica”, em 
que colaboração e criticidade são imprescindíveis à possibilidade de criação de “novas trilhas” 
(desenvolvimento). O foco está na criação de novos significados em que as mediações sociais são ‘pré-
requisito’ (instrumento) e ‘produto’ (desenvolvimento). Nesse quadro, produto e instrumento, como 
mostram os pesquisadores, formam uma unidade dialética, a totalidade “instrumento-e-resultado”.  

http://www.dicio.com.br/praxis/
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Cada encontro coletivo, em tese, tem desafios que a coordenadora pedagógica (CP) 

como gestora precisa administrar. Entre eles, há o de envolver os professores no processo 

reflexivo, com vistas a rever as práticas de ensino de leitura na escola. A participação 

responsável de todos implica a exposição de valores e concepções que podem ser distintos 

e conflitantes.  

A gestão desses conflitos requer uma capacidade argumentativa que sustente um 

diálogo com o grupo, no sentido de construir significados compartilhados do objeto em 

questão. O conceito de “significados compartilhados”, neste trabalho, está embasado em 

Engeström (1987). O “reconhecimento da dimensão horizontal chama a atenção para o 

diálogo como a busca discursiva de significados compartilhados em atividades orientadas 

ao objeto” (ENGESTRÖM, 1999). 

A mediação da coordenadora, nesse contexto, vai exigir uma análise dos 

pressupostos teóricos expressos por meio da linguagem utilizada pelo grupo. A partir disso, 

ela poderá conduzir as reflexões de modo que as possíveis contradições sejam explicitadas. 

A linguagem, nesse processo, tem a importância de materializar os modos de pensar e agir 

nos discursos, permitindo ao grupo refletir e estabelecer uma relação entre o que se diz e o 

que se faz na sala de aula. Ao gestor pedagógico, cabe o desafio de estabelecer parcerias 

produtivas, de modo a envolver todos os professores na produção de significados 

compartilhados sobre o que se espera do ensino de leitura na escola. 

Nesse contexto, a condição de estabelecer parcerias produtivas, adquire especial 

destaque nos estudos de Liberali (2008). A autora desenvolve o conceito de cadeia criativa 

que, segundo ela, está atrelado às atividades no contexto escolar. Esse conceito se define 

pela produção criativa de significados, em processos de formação crítica de educadores 

(LIBERALI, 2008, p.89). 

Nesses processos, a argumentação “age como mediadora da produção de 

significados compartilhados”, uma vez que desempenha “um papel essencial na restrição e 

ampliação que compõem o embate entre sentidos”. Na atividade de formação crítica de 

educadores, “o processo argumentativo permite a manutenção de aspectos essenciais do 

significado partilhado em outros contextos e expande esse significado no embate entre os 

vários sentidos que o compõem” (LIBERALI, 2008, p.89-90). Em função disso: 
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A Cadeia criativa implica em parceiros produzindo significados 
compartilhados (VYGOTSKY, 1934) em uma atividade. As relações 
discursivas nessa atividade possibilitam que sentidos sejam produzidos e 
compartilhados em outras atividades diferentes daquela atividade 
primeira. Dessa forma, novos significados podem ser criativamente 
produzidos, mantendo traços dos sentidos compartilhados na primeira 
atividade (LIBERALI, 2008, p.89). 

Liberali (2008), ao discutir o conceito de cadeia criativa, explica a importância da 

parceria entre os elementos do grupo. Para além do senso comum, essa parceria se realiza 

na atividade, com o intuito de que, a partir dos significados compartilhados no HC, por 

meio das discussões entre pares, proporcione-se ao grupo de professores a possibilidade 

de criar novos significados, por exemplo, sobre o ensino de leitura na sala de aula.  

A condução deste trabalho implica comprometer cada participante com objetivos 

comuns e com valores compartilhados coletivamente na escola. Segundo Motta (2000), 

isso significa tentar manter setores descentralizados modulares, autônomos e 

independentes, com interdependência garantida por um mínimo de valores absolutamente 

compartilhados e por um sistema de comunicação intensiva. 

O gestor, nesse caso, fica responsável por buscar a coerência entre os diferentes 

níveis e, segundo Liberali (2008), relacionar formas de agir já colocadas em prática, ou 

debatidas por meio da sua transferência para contextos nos quais tais processos parecem 

não ocorrer de forma independente e isolada; criar a possibilidade de transformação de 

conceitos, práticas e modos de participação, bem como de ação conjunta; desenvolver, na 

atividade de ensino-aprendizagem, formas de participação que estejam mais voltadas para 

os interesses e necessidades de formação de cidadãos com perspectiva crítica. 

É importante ressaltar que somente podemos afirmar a existência de uma Cadeia 

Criativa (CC), se existir o entrelaçamento das atividades de formação e ação de 

pesquisadores, formadores, gestores, educadores, crianças, pais e comunidade, permitindo 

que todos os envolvidos vivenciem um processo de transformação crítico-criativa, 

conforme concebe Liberali (2008). 

De acordo com Liberali (2008), as articulações realizadas entre essa diversidade de 

atividades, intencionalmente planejadas na escola, são imprescindíveis para o surgimento 

de uma CC, na qual novas práticas sociais se tornam possíveis. 
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Assim, compõe-se a linha que embasa teoricamente este trabalho, convergindo 

para o que Bakhtin/Volochinov ([1929]2004) denominam de “atitude responsiva ativa”, na 

qual os sujeitos, na interação, assumem uma posição discursiva, mediada pela linguagem, 

em relação aos outros discursos.  

Cabe ao gestor, articular as ações de formação de professores de acordo com as 

demandas de aprendizagem dos alunos e a proposta pedagógica da escola, em 

consonância com as diretrizes curriculares do sistema municipal de ensino. Ele é o sujeito 

responsável por orientar, encaminhar e acompanhar as ações que visem superar possíveis 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.2.3 Colaboração crítica 

 

Para Magalhães (2010), o conceito de “colaboração” na PCCol significa o agir que 

extrapola o plano individual e central, ou seja, valoriza o agir junto. Nesse sentido, as 

transformações acontecem em decorrência da expansão do agir mútuo de forma contínua 

em uma perspectiva monista.  

RYCKEBUSCH (2011) discute que a perspectiva monista traz como questão central o 

princípio da não-separabilidade, isto é, o conjunto de atos deve ser analisado em sua 

totalidade constitutiva, o que aparece marcada em cada parte, sendo que a compreensão 

da articulação de cada elemento essencial para a composição de uma nova síntese. Como 

bem explica Fuga (2009, p. 35), o olhar monista mostra “que a unidade é sempre uma 

forma de realização da totalidade; unidade e totalidade são indissociáveis”.  

De acordo com Fuga (2009, p. 35), “esse olhar monista explica que a unidade é 

sempre uma forma de realização da totalidade; unidade e totalidade são indissociáveis. A 

intervenção sobre a parte repercute no todo”. A autora salienta que essa concepção 

monista, de origem vygotskyana, pressupõe descobrir a conexão entre as partes e o todo, o 

que pode ser feito por meio de uma relação dialética. 

Nessa linha, Magalhães e Fidalgo (2011, p.73) afirmam que ao investigar a formação 

“de contextos colaborativos, neste quadro teórico-metodológico, significa também envolver 

todos em possibilidades de tomada de riscos para uma visão negociada, motivada pelo 
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desejo de transformação, de produção de novas visões, crenças, teorias e práticas”. Segundo 

tais autoras, esse processo envolve ainda “questionamentos quanto a relacionar 

dialeticamente práticas e teorias e interesses a que servem” (MAGALHÃES e FIDALGO, 2011, 

p.73). Diante dessas premissas, as autoras caracterizam a colaboração como inerente ao: 

Processo reflexivo-crítico, possibilitada por escolhas metodológicas que 
criem um contexto de zdps, como aponta Vygotsky (1934/1987), e por 
uma organização da linguagem com base na argumentação, nas relações 
entre os participantes (MAGALHÃES e FIDALGO, 2011, p.73). 

Embasada em Engeström (2008), Magalhães (2011) descreve a colaboração crítica 

como necessária aos processos de trabalho coletivo, quando a intencionalidade é o 

compartilhamento e a expansão do objeto. Esse princípio orienta todas as ações e 

intervenções desta pesquisa ao enfocar, em primeiro lugar, a gestão da formação contínua 

dos professores para o ensino da leitura no “HC” e, em segundo lugar, os desdobramentos 

que essa atividade provoca no trabalho do professor em sala de aula. 

De acordo com Marx e Engels ([1845-46]1965), a consciência individual não pode 

ser explicada fora do contexto social do sujeito, portanto, ele propõe analisar a atividade 

como metodologia científica. Para ele, a consciência surge na atividade prática humana. 

Assim, o HC é uma atividade, na qual os sujeitos sociais, em tese, interagem mediados pela 

linguagem, organizados por regras estabelecidas pelo sistema de ensino e pelo próprio 

grupo, com o intuito de formar continuamente o professor.  

Embora o objeto compartilhado no HC seja a gestão pedagógica da formação 

contínua de professores para o ensino da leitura, os desdobramentos deste trabalho 

envolvem outro objeto, o ensino da leitura na sala de aula. Isso porque, ao gerir a 

formação contínua dos professores da escola, as discussões e reflexões presentes nessa 

formação são decorrentes das demandas de aprendizagem dos alunos dessa escola. 

Ambas as atividades, por sua vez, implicam relações entre as ações de 

planejamento, estudo e acompanhamento. A viabilidade das ações que ocorrem no interior 

de cada atividade depende do nível de relações entre os componentes, conforme explica 

Magalhães e Oliveira (2011): 

Podemos dizer que a colaboração crítica se refere à práxis docente em seu 
contexto sócio-histórico-cultural, na relação com os outros, à maneira como 
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ele compreende sua atuação e os motivos que regem sua prática social e a 
construção da prática educativa (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011, p. 65). 

A pesquisa crítica colaborativa se caracteriza pela análise de dados que expõe as 

contradições existentes nas atividades sociais (ENGESTRÖM, 2008) mediadas pela linguagem. 

O “foco está em criar na escola, ZPD mútuas” para a “construção de relações 

intencionalmente colaborativas na produção recíproca de novos modos de compreender a 

leitura como instrumento de aprendizagem e desenvolvimento” (MAGALHÃES, 2011, p.16-

17). 

Vygotsky ([1934]2001) concebeu a Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e a 

definiu como a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela 

capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado por meio da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com outro. 

O nível real de desenvolvimento caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, ao passo que a ZDP caracteriza-o de maneira futura, 
o que está por vir... A ZDP nos permite delinear o futuro imediato da 
criança e seu estado de desenvolvimento dinâmico, mostrando-nos não 
somente o que já foi alcançado, mas o que está, também, em processo de 
amadurecimento (VYGOTSKY, 1978, p. 86-87). 

Esta pesquisa está orientada pelo trabalho de Magalhães e Fidalgo (2011) que 

“pressupõe a produção de novos significados para teorias, papéis e ações em uma ‘zona de 

conflito e tensão’, uma zdp, como aponta Vygotsky, em que sentidos e significados 

cristalizados e novos são confrontados pelos participantes do grupo e compartilhados por 

todos” (MAGALHÃES, 2009 apud MAGALHÃES e FIDALGO, 2011, p.73). 

Em uma pesquisa de intervenção, essas autoras observam que a colaboração é 

“constitutiva dos processos de produção, avaliação e reorganização compartilhada das 

práticas”. Nesse modo de conceber o papel da colaboração, é necessário compreender que 

“construir confiança e confrontar ideias caminham juntos, para desafiar significados 

cristalizados nossos e de outros, quanto a como agir em contextos de formação e de 

pesquisa” (MAGALHÃES e FIDALGO, 2011, P. 18).  

 

1.2.4 Argumentação na gestão 
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Negociar e argumentar são ações integrantes do cotidiano das atividades escolares, 

sobretudo, em contextos de formação, assim, retomar os estudos sobre argumentação é 

imprescindível. Esses estudos têm sua gênese na Retórica, sobretudo, nas postulações de 

Aristóteles, que embasa a linha de estudos da argumentação lógica dos teóricos da Nova 

Retórica representada por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005).  

Aristóteles (384-322 A.C.), filósofo da antiga Grécia, considerava a Retórica como a 

“arte do bem falar”, segundo ele, essa ‘arte’ deveria ser ensinada nas universidades, pois a 

considerava elemento chave da filosofia, juntamente com a lógica e a dialética(REBOUL, 

2004).  

Esse filósofo, por meio do seu Tratado sobre a Retórica, demonstrou três maneiras 

de persuadir o auditório, ou seja, os seus ouvintes. Em primeiro lugar, definiu o Ethos que 

se caracteriza pela capacidade do orador em fazer o auditório acreditar numa verdade, 

podendo se valer de citações ou argumentos que endossem seu discurso para reforçar a 

credibilidade dele. Em segundo lugar, o Pathos que trata da maneira como o orador conduz 

o auditório6, visando conquistá-lo, persuadi-lo. Desse modo, pode se apoiar em recursos de 

linguagem, como metáforas, ou outros que sucitem emoções, apelando para as emoções 

do público. Por fim, em terceiro lugar, o Logos, que representa o raciocínio lógico através 

do qual se convence o público de uma verdade. Nesse processo, são utilizados argumentos 

lógicos que evocam a razão e objetividade, buscando convencer o ouvinte de suas 

propostas.  

Historicamente, outros estudos sucederam o conceituado Tratado sobre a Retórica 

de Aristóteles. Entre eles, destaca-se o trabalho de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 

consagrados como autores do estudo sobre o que passou a ser denominado Nova Retórica. 

De acordo com os autores, a arte de bem falar – um pressuposto sofista – é caracterizada 

pela argumentação e esta, por sua vez, sustenta o discurso. 

A retórica, pós-aristotélica, continuou a ser vista como a arte de usar a linguagem 

para comunicar de forma eficaz e persuasiva até o século XIX, quando constituiu uma parte 

central da educação ocidental, preenchendo a necessidade de treinar oradores e escritores 

para convencer audiências mediante argumentos. Esse ponto de vista corrobora uma visão 

                                                           
6
 Auditório na perspectiva da retórica aristotélica é entendido como “conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argumentos
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de educação transmissiva, por meio da qual seria possível ensinar os educandos em 

quaisquer áreas do conhecimento. 

Em outros estudos, refletiu-se sobre a contribuição da argumentação para a 

educação. Por exemplo, Lemgruber e Oliveira (2011) estudaram uma nova abordagem a 

respeito da argumentação, concebendo-a como uma atividade social e discursiva pela 

defesa de pontos de vista diante de oposição e pontos de vistas alternativos.  

Nos estudos sobre a argumentação em contextos de atividades sociais, Lemgruber e 

Oliveira (2011) defendem que a “argumentação é indispensável na educação, como 

referência para a aquisição de informações e conhecimentos”. Esses autores consideram a 

preocupação com o auditório uma característica intrínseca à teoria da argumentação e, por 

isso, insere essa discussão no rol das atividades educacionais. 

Ao abordar a argumentação, Lemgruber e Oliveira (2011) apoiam-se nos estudos de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca para discutir os raciocínios do tipo retóricos do ponto de vista 

da dialética, isto é, como um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição 

de ideias que levam a outras ideias.  

De acordo com Lembruber e Oliveira (2011), ao estudarem as concepções 

aristotélicas, Perelman e Olbrechts-Tyteca notaram que estavam diante do raciocínio de 

tipo dialético, ou seja, havia apoio na verossimilhança estabelecida a partir de premissas 

enunciadas por todos os homens, pela maioria deles ou pelos mais sábios entre eles 

(LEMBGRUBER e OLIVEIRA, 2011). 

Para Lembgruber e Oliveira (2011), os raciocínios de natureza dialética são retóricos 

porque compreendem a dialética como lógica dos contraditórios. Tais autores atribuíram o 

caráter persuasivo à argumentação, ou seja, a argumentação é entendida como uma ação 

humana em que os sujeitos são os interlocutores, aos quais argumentos e contra-

argumentos são dirigidos. Nesse processo, os interlocutores agem mutuamente com o 

intuito de convencer o outro por meio do discurso argumentativo. 

O enfoque discursivo da argumentação proposto por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) parte do pressuposto de que existe uma interação entre os interlocutores do 

discurso. O que remete à concepção bakhtiniana de dialogismo, como uma relação 

discursiva, capaz de produzir efeitos de sentido entre locutor e locutário na enunciação. O 
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que significa dizer que quem participa dessa enunciação denuncia necessariamente uma 

fronteira entre dois sujeitos, duas formas de se posicionar no mundo, duas consciências 

(BRAIT, 2012).  

Nessa relação dialética, os sujeitos constroem significados, conforme afirmam 

Liberali e Fuga (2010), ao entenderem que o ser humano produz suas condições de existência, 

incluindo relações pessoais, história e cultura e, obviamente, os sistemas simbólicos. Nesse 

processo, a produção de significado é considerada elemento constitutivo, produzida nas relações 

sociais em determinadas condições históricas. 

Liberali e Fuga (2010) destacam que a produção coletiva de significados é marcada 

pelo contexto sócio-histórico-cultural. Para Damianovic e Leitão (2011), ao argumentar, o 

sujeito se vê na condição de elaborar pontos de vista, fundamentando-os de modo a 

convencer seus interlocutores críticos. Nesse sentido, a argumentação que permeia as 

relações entre indivíduos em contextos escolares, é essencial para a construção de novos 

saberes, isto é, desencadeia, fundamentalmente, mecanismos cognitivo-discursivos 

essenciais à aprendizagem e ao exercício do pensamento reflexivo (DAMIANOVIC e LEITÃO, 

2011). 

Segundo Souza (2006), o conflito de opinião e a finalização crítica do conflito 

(postura reflexiva que envolve autorregulação e autoavaliação), na sala de aula, se 

converte em um recurso privilegiado de mediação na interação entre pares, no processo de 

ensino-aprendizagem, assim como no desenvolvimento de habilidades argumentativas e 

no desenvolvimento do pensamento crítico/reflexivo do conhecimento. 

No que tange à argumentação, que pode ser um atributo das relações sociais em 

contextos diversos – para além do que Aristóteles denominou de auditório7 – é, 

considerada por Damianovic e Leitão (2011) não somente uma atividade discursiva da qual 

os indivíduos eventualmente participam, mas, sobretudo, uma forma básica de 

pensamento que permeia a vida cotidiana. Segundo Damianovic e Leitão (2012): 

À guisa de Fuentes (2009), Souza (2012) ressalta que o Debate Crítico em 
Sala de Aula, doravante, Debate Crítico, é caracterizado pela oposição 
dialógica, num discurso visto como um espaço no qual os debatedores, 
com suas respectivas posições contrárias, se enfrentam em relação a um 

                                                           
7
 Auditório na perspectiva da retórica aristotélica é entendido como o conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 



38 
 

conflito de opinião, de forma regrada e respeitosa, expondo seus 
argumentos a favor ou contra o tema de debate, objetivando, não a 
adesão a um determinado ponto de vista, mas sim a finalização crítica da 
discussão (DAMIANOVIC e LEITÃO, 2012, s/p) 

Na escola, seja nas relações discursivas que ocorrem no interior das salas de aula, 

ou em outras atividades escolares, nas quais os interlocutores expõem pontos de vista 

divergentes a respeito do tema tratado, estabelece-se uma relação argumentativa entre o 

proponente e o oponente. Nesse contexto, impõe-se às partes, que se encontram em 

posições opostas, a necessidade de “negociação” dos respectivos pontos de vista (LEITÃO, 

2011). 

Cada parte envolvida, visando justificar e defender a suas formas de pensar, se 

dispõe a elaborar contra-argumentos, atribuindo a esse tipo de movimento argumentativo 

em uma dimensão epistêmica, por meio da qual, em tese, os indivíduos envolvidos 

realizam ações que efetivamente permitem o avanço dos conteúdos curriculares 

mobilizados na argumentação (LEITÃO, 2011).  

Essa nova abordagem, inserindo a argumentação no plano educacional, alinha-se 

com a concepção de educação como um processo de ensino e aprendizagem, na qual 

trabalham os integrantes do Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto 

Escolar (Lace).  

Liberali (2010) concebe que, na formação docente, a produção do conhecimento 

realiza-se a partir de situações desafiadoras, pressupondo a superação das restrições e 

contradições das práticas escolares de forma conjunta. Segundo a autora, a argumentação 

estaria, pois, embasada na produção criativa de novos significados em atividades diversas 

(LEONTIEV, 1977; VYGOTSKY, 1930, 1934), o que possibilitaria o maior engajamento entre 

os participantes em atividades de formação e ação crítica dos educadores. 

As ações realizadas pelos pesquisadores, no âmbito da formação de educadores, 

abrem espaço para as “muitas vozes, cuja circulação faz emergir a produção de 

conhecimento a partir e em torno da alteridade” (LIBERALI e FUGA, 2010, p.2). Nesse 

diálogo de saberes, os sujeitos envolvidos articulam razões e se posicionam diante do que 

está sendo discutido, assumindo “posições cada vez mais centrais na reconstrução dos 

discursos que constituem a realidade” (LIBERALI e FUGA, 2010, p.2).  
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Nesse sentido, Pretini (2011) destaca que:  

[...] os planejamentos de ensino-aprendizagem com currículos 
estruturados com base em Atividades Sociais devem, portanto, prever 
práticas que permitam a construção de tal repertório de experiências e 
vivências tão necessário à participação nas performances. (PRETINI, 2011, 
p.26) 

Por isso, a seguir, será apresentado o conceito de performance relacionado à 

argumentação em contexto escolar. O objetivo é compreender que contribuições para as 

interações de ideias em um trabalho coletivo a argumentação pode oferecer por meio da 

performance. 

 

1.2.4.1 Performance 

 

A utilização do conceito de performance neste trabalho se justifica, uma vez que se 

trata de uma abordagem relativamente nova que apresenta possibilidades de avanço. Com 

base na concepção de que o sujeito se constitui coletivamente, nesta investigação, 

considera-se a importância do uso da performance como meio, para produzir 

aprendizagem e desenvolvimento (HOLZMAN, 2009). 

Na década de 19708, liderados por Fred Newman9, estudos e pesquisas realizadas 

na área da psicologia do comportamento mais especificamente na área da Terapia Social, 

envolvendo discussões sobre desenvolvimento humano e mudança social, iniciaram um 

trabalho considerado inovador, no sentido de superar as terapias tradicionais, as quais, de 

acordo com Holzman (2009), tinham um caráter “medicalizante sobre o sujeito”. 

Esses estudos, baseados na teoria vygotskyana, estabeleceram uma relação entre o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o caráter dialético do 

desenvolvimento humano na atividade, vista em sua totalidade por Vygotsky (2001) e 

Newman e Holzman (1997). Esse novo modo de trabalho, o qual consistiu na reconstrução 

                                                           
8
 Psicoterapeutas sob a liderança de Fred Newman (teatro-educador, terapeuta, filósofo, dramaturgo e 

ativista político norte-americano) assumem o compromisso de “não causar mal nenhum” às pessoas que 
eventualmente os procurassem em busca de “tratamento”. Acreditando que muitas das interpretações, 
discursos, diagnósticos e “rótulos” da psicologia tradicional incomodavam um grande número de pessoas, 
esses profissionais da psicologia decidem criar um método terapêutico alternativo que não mais se 
encontrava fundamentado nas tradicionais afirmações psicológicas de caráter “medicalizante” sobre o 
sujeito, sobre seus sentimentos e suposta “doença” mental (JAPIASSU, 2013). 
9
 Norte-americano, escritor, teatro-educador, terapeuta, filósofo, dramaturgo e ativista político. 



40 
 

de ambientes sociais para analisar o sujeito em atividade, teve origem a Terapia Social por 

meio da Performance.  

Segundo Japiassu (2005), embasado em Holzman (2005), na medida em que esse 

trabalho se propõe a criar “zonas de desenvolvimento proximais emocionais” (ZDPEs)10, 

converte-se em uma intervenção clínica/pedagógica que “não é concebida para ajudar os 

sujeitos a lidarem com seus problemas pessoais” (JAPIASSU, 2005a, p.4), porque visa o 

crescimento social do sujeito. 

Trata-se de uma prática terapêutica que utiliza de modo sistemático a 
linguagem teatral, performance ou atuação como recurso para o 
crescimento afetivo e social do sujeito, objetivando o seu 
desenvolvimento cultural.  
O uso da linguagem teatral no tratamento clínico-pedagógico se justifica 
no e-learning então porque “na opinião de um número crescente de 
teóricos e praticantes [da psicologia], a capacidade humana de atuar – de 
criar infinitamente novas situações, cenários, histórias, personagens, 
caracterizações – é onde se encontra a excitação, o crescimento, o desafio 
e a ajuda” (JAPIASSU, 2005a, p.6). 

Esta pesquisa, ao abordar o conceito de performance, com base em Holzman 

(2003), justifica-se, portanto, em virtude do alcance que esses estudos, relacionados com 

as questões que envolvem educadores, em geral, podem ser obtidos.  

Da mesma forma, em se tratando de educação, esta discussão sobre performance é 

validada por seu caráter investigativo e desenvolvimental (JAPIASSU, 2005), extrapolando 

as expectativas iniciais de um trabalho focado na área terapêutica da psicologia e 

avançando no que diz respeito ao seu potencial de criar um “palco” de possibilidades, ou 

melhor, de “ir além de nós mesmos para criar novas experiências, novas habilidades, novas 

relações, novos interesses, novas emoções, novas esperanças”, promovendo aprendizagem 

e desenvolvimento (HOLZMAN, 2003). 

De acordo com Japiassu (2005a, p.4), a performance tem características de uma 

intervenção “de natureza ‘ativa’ que pressupõe a atuação do sujeito para muito além do 

                                                           
10

 Zonas de desenvolvimento proximais emocionais (ZDPs emocionais): termo utilizado pela autora Holzman 
(2003, p. 215) para expressar a ideia de que “o coletivo (o grupo de terapia) joga jogos de linguagem, isto é, 
usa a linguagem (a primeira coisa que a sociedade tem a nos oferecer com que comunicarmos), mas cria 
significado (sua atividade não é determinada por seu uso) (...) O jogo de linguagem expulsa para longe alguns 
dos excessos da linguagem emocional reificada, da abstração e da interpretação de modo a 
mostrar/descobrir a atividade da fala/discurso”.  
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que este pode realizar por si mesmo, se e quando entregue à resolução solitária de 

problemas”. 

A atividade em desenvolvimento por meio da performance, envolve “a 

argumentação no enquadre colaborativo pressupõe embates de conhecimentos em que os 

sujeito se engajem em intensa participação afeto-cognitiva e colaborem para a produção 

coletiva de possibilidade de ir além do que podem sozinhos” (LIBERALI, 2013, no prelo). 

Pretini (2011) estabelece uma relação entre o conceito de ZDP performática 

(HOLZMAN, 2013) e a prática da performance em contextos educacionais (HOLZMAN, 

1997/2009). Para ele, a performance é um processo no qual as crianças brincando fazem 

coisas que ainda não sabem fazer e, nesse processo, a aprendizagem e o desenvolvimento 

acontecem, porque na brincadeira as crianças são tanto quem são como além, ou 

diferentes, do que são ao mesmo tempo. “A prática de performance que Holzman 

(1997/2009) aplica em contextos educacionais e terapêuticos amplia essa possibilidade de 

desenvolvimento para pessoas de qualquer idade” (PRETINI, 2011, p.50). 

Em seu trabalho, Pretini (2011) destaca a concepção vygotskyana de brincadeira. De 

acordo com ele, para além do sendo comum, o brincar se define como “os primeiros 

movimentos de construção e reconstrução de sentidos e significados, apropriando-se assim 

da cultura e da história de seu grupo” (p.49).  

Ampliando essa ideia, Pretini (2011, p.49) afirma que no “agir além de sua idade e 

de seu entorno imediato”, nessa interação entre a “imaginação que liberta e das regras 

que regulam” (HOLZMAN, 2009, p.51), a criança amplia os limites de suas possibilidades, 

criando uma poderosa Zona de Desenvolvimento Proximal que a prepara para a ação 

futura na vida real. 

Em contextos interativos, embasado em Holzman (2010), Pretini (2011) explica que 

os adultos, por terem repertório verbal e experiencial mais desenvolvido, conseguem falar 

sobre coisas, contar histórias e narrar fatos, mas toda a responsabilidade de expressão 

emocional e experiencial é atribuída à palavra. 

Se o propósito for criar oportunidades de crescimento, os adultos devem permitir 

que esses discursos, esses sentidos apresentados por e para eles na interação, sejam a ela 

devolvidos não só como significados compartilhados, ainda no plano verbal, mas também 

em modos de agir transformados pelos discursos (PRETINI, 2011). 
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Em consonância com as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas LACE 

(PUC-SP)11, que investiga atividades em contexto escolar, com destaque na formação de 

professores, o objetivo de incluir os estudos sobre performance nesta pesquisa, consistiu 

em ampliar as possibilidades de interpretação dos dados coletados, alinhando-se à 

perspectiva teórica e metodológica que embasa esta investigação. Abre possibilidades de 

intervenção, por meio da “construção de relações mais flexíveis (não reificadas) dos 

sujeitos em um determinado grupo” (JAPIASSÚ, 2005, p.4).  

Nessa perspectiva, Liberali (1996) explica que: 

Para se criar a possibilidade de reflexão, ou seja, de consciência de si 
mesmo, os praticantes precisam se ver como outro. Segundo Vygotsky 
(1925a: 57), "tenho consciência de mim mesmo somente na medida em 
que para mim sou outro". Isto ocorre, pois a consciência, segundo o autor, 
é, antes de tudo, social. O autor acredita que é da consciência que 
desenvolvemos no relacionamento com o outro que criamos a 
possibilidade de adquirirmos consciência de nós mesmos. Uma 
consciência de si seria, então, construída a partir da socialização da 
consciência (Vygotsky, 1925a). Portanto, da mesma forma como a 
consciência se desenvolve na relação com os "outros" (ou objetos), 
também a reflexão precisa de "outros" como mediadores (LIBERALI, 1996, 
p.22). 

Liberali (1996) afirma que para que haja a tomada de consciência, por meio das 

experiências vividas pelos sujeitos, é necessária a mediação do outro. Isso permite pensar 

que, por meio de situações específicas e coletivas, criadas para que cada indivíduo possa 

exercer o papel do outro – mais experiente, em relação ao conteúdo em foco –, o sujeito 

tem a oportunidade de vivenciar simultaneamente o papel dele mesmo e o papel do outro 

que pretende ser.  

Dessa maneira, o desempenho dos sujeitos na performance constitui uma área fértil 

para um estudo mais aprofundado e o desenvolvimento de práticas criativas (HOLZMAN, 

2003). 

O modo como Holzman (2005) analisa a performance permite que, nesta pesquisa, 

sejam vislumbradas possibilidades de recriar contextos de atividades escolares com a 

                                                           
11

 O Grupo de Pesquisa LACE foi fundado em 2004 e é coordenado pelas Professoras Doutoras Maria Cecília 
Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse grupo 
é credenciado pelo Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela PUC-SP. 
Desde o seu início, desenvolve pesquisas de intervenção crítico-colaborativas que investigam a constituição 
dos sujeitos, suas formas de participação e a produção de sentidos e significados em educação. 
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finalidade de investigar as relações que ocorrem e os modos como os sujeitos interagem 

entre si, com o propósito de atuar, vivenciando e imitando papéis de outros. Em situação 

de formação contínua, este trabalho pode se configurar como instrumento metodológico, 

por meio do qual o processo de colaboração crítica em cadeia criativa pode se suceder.  

De acordo com Vygotsky (2001, p. 346), existe uma vinculação com o 

desenvolvimento da atividade criativa e da imaginação. Segundo Pretini (2011), Vygotsky 

chama de “experiência duplicada” a condição que o humano tem de elaborar uma 

atividade mentalmente antes de executá-la, “o que torna tal experiência possível é a 

capacidade humana de representar simbolicamente experiências e vivências, e assim 

elaborar ações no plano das ideias antes de sua realização prática” (PRETINI, 2011, p. 48).  

Rumo a essa nova prática, a linguagem e a argumentação organizam a forma de 

participação dos educadores. Permite a apresentação de pontos de vista, a refutação e a 

sustentação. Esse procedimento cria oportunidade para que cada um conheça a forma de 

pensar, ou os sentidos, dos outros. Ao tentar entrelaçar os sentidos com questionamentos 

e retomadas de seus parceiros, cada um acaba por contribuir para a produção coletiva do 

significado que poderá posteriormente ser compartilhado em outros espaços com outros 

parceiros (LIBERALI, 2008).  

Nesse linha, o trabalho de construção de novos significados, novos conhecimentos, 

se materializa em uma Cadeia Criativa de atividades (LIBERALI, 2008), com tendências a se 

expandir. Em contrapartida, distancia-se das cadeias transmissivas de informações.  

Segundo Liberali (2008), é a possibilidade de construir novas formas de agir que 

permite mobilizar a todos os envolvidos para o alcance dos objetivos e, 

consequentemente, transformar o que está posto como prática. Isso requer, entretanto, 

que os sujeitos envolvidos participem ativamente do processo de reflexão sobre os 

pressupostos que estão orientando suas ações e das possíveis contradições que se 

desvelam nesse trabalho. Por meio desse movimento de resgate do que se planejou e do 

que de fato se fez, os sujeitos poderão pensar em maneiras de superar os problemas 

advindos do distanciamento entre teoria e prática e de ambos em relação às demandas 

sociais da comunidade em foco. 
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Nesse contexto, a argumentação se configura, como abordado acima, como um tipo 

de organização da linguagem com a finalidade de promover a produção de significados 

compartilhados.  

 

1.3 Gestão na Prefeitura de São Paulo: documentos oficiais 

 

A legislação vigente nas escolas municipais de Ensino Fundamental, geridas pela 

Secretaria Municipal de Educação em São Paulo (SME), prevê que o provimento dos cargos 

da carreira do magistério municipal ocorra “mediante concurso de acesso, de provas e 

títulos, para os diversos cargos, entre eles, os da Classe de Gestores Educacionais”. 

Compreende a classe dos gestores educacionais os cargos de: “Coordenador 

Pedagógico”; “Diretor de Escola”; “Supervisor Escolar” (PMSP, 2007 p. 2), os quais devem 

ser habilitados, de acordo com as seguintes exigências: 

Habilitação em Orientação Educacional ou Supervisão Escolar 
correspondente a Licenciatura Plena em Pedagogia com complementação 
pedagógica ou pós-graduação em educação, com experiência mínima de 
03 (três) anos no Magistério (LEI Nº 11.434, 199312, p.44). 

Em casos extraordinários de ausência temporária do profissional concursado, em 

consonância com o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal, por meio de Portaria 

e outros dispositivos Legais, a SME define os critérios e procedimentos para designação de 

profissionais, para exercício do cargo de Coordenador Pedagógico, com direito a 

“substituição remunerada nos impedimentos legais e temporários dos titulares” do cargo 

por outro “titular de cargo efetivo estável da Carreira do Magistério Municipal”, para 

exercer transitoriamente o cargo (PORTARIA Nº 2.174, DE 14/04/11, p.120).  

Para a substituição temporária do coordenador pedagógico, de acordo com a 

legislação em vigor, “o Conselho de Escola elegerá, dentre candidatos da Unidade 

Educacional, o profissional que obtiver o maior número de votos e que detenha as 

condições legais exigidas”. Nesse caso, a Diretoria Regional de Educação (DRE)13, 

“mediante prévia análise da documentação apresentada pelo candidato eleito e 

                                                           
12

 Lei nº 11.434, de 12 de novembro de 1993. Dispõe sobre a organização dos Quadros dos Profissionais de 
Educação, da Prefeitura do Município de São Paulo, e dá outras providências. 
13

 Diretoria Regional de Educação (DRE): órgão regional da PMSP/SME. 



45 
 

constatadas as condições mínimas exigidas”, emite autorização para o início de exercício 

do Profissional substituto (PORTARIA Nº 2.174, DE 14/04/11, p.123).  

Para o exercício do cargo de coordenador pedagógico, a legislação determina a 

realização de um plano de trabalho, que contenha entre os dados referentes à localização 

e características gerais da escola, o seu “Projeto Pedagógico” (PMSP/SME, 2012 p.144)14. O 

projeto pedagógico “será compreendido como elemento norteador de toda a ação 

educativa”, porque sua elaboração se dá “a partir das características da realidade local 

considerando as necessidades e expectativas da comunidade atendida” (PMSP/SME, 2012 

p.146).  

Esse processo, visando por em prática o plano de trabalho, implica “organizar-se de 

modo a assegurar um trabalho educacional voltado para a melhoria das condições de 

desenvolvimento dos alunos, bem como dos resultados de suas aprendizagens, obtidos 

pelas avaliações internas realizadas no decorrer do ano”, considerando os objetivos 

propostos no Projeto Pedagógico de cada Unidade Educacional e pelas avaliações externas 

(PMSP/SME, Nº 5.541, 2011). Desse modo: 

Compete à Equipe Gestora, composta pelo Diretor de Escola, 
Coordenador Pedagógico e Assistente de Diretor, otimizar os recursos 
físicos, humanos e materiais criando as condições necessárias para a 
realização do trabalho educacional da U.E. Art. 3º - As Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão elaborar seu Projeto 
Pedagógico ou redimensioná-lo, sob a coordenação da Equipe Gestora e 
com a participação da comunidade educacional, a fim de nortear toda a 
sua ação educativa (PMSP/SME, N. 5.541, 2011)15. 

O trabalho do coordenador pedagógico, como gestor dessas ações educativas, de 

acordo com as normas da PMSP/SME, fundamenta-se nos “princípios democráticos 

estabelecidos na legislação e diretrizes em vigor” (PMSP/SME, 2007 p.223-225). 

Segundo a legislação em vigor, no projeto pedagógico da escola “deverão constar as 

ações para o pleno atendimento à diversidade dos alunos, bem como as 

condições/recursos físicos, humanos e materiais que favoreçam o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais”. As 
                                                           
14 

Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Coletânea de Textos Legais. 
Organização da Rede Municipal de Ensino. 2012, p.144. 
15

 PORTARIA SME Nº 5.541, 23/11/2011: Dispõe sobre a organização das Unidades de Educação Infantil, de 
Ensino Fundamental, de Ensino Fundamental e Médio e dos Centros Educacionais Unificados da Rede 
Municipal de Ensino, e dá outras providências. 
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prioridades reveladas pelas demandas da escola e estabelecidas pela comunidade 

educacional, segundo a SME “configurar-se-ão Projetos Especiais de Ação – PEAs, que 

definirão as ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e 

avaliação” (PMSP/SME, 2007 p.224). 

Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de trabalho 
elaborados pelas Unidades Educacionais, que expressam as prioridades 
estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente às 
necessidades dos educandos, definindo as ações a serem desencadeadas, 
as responsabilidades na sua execução e avaliação, visando ao 
aprimoramento das práticas educativas e consequente melhoria da 
qualidade de ensino (PMSP/SME, 2009, p.11). 

Nas escolas de Ensino Fundamental, o PEA tem como objetivo “atender a 

necessidade de desenvolvimento das competências leitora e escritora”. Esse enfoque 

revela uma preocupação com as metas estabelecidas pelas escolas, em razão da “elevação 

dos níveis de proficiência detectados na Prova São Paulo16”. Em consequência disso, as 

metas, definidas pela Secretaria Municipal de Educação, estão expressas nos Programas 

“Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal” e “Orientações Curriculares: Expectativas 

de Aprendizagens e Orientações Didáticas”17 (PMSP/SME, 2009, p.11). 

Para cumprir essas determinações e metas, os profissionais da educação em 

exercício nas escolas, participam das “atividades propostas no período de organização da 

Unidade, das reuniões pedagógicas, dos grupos de formação continuada, da avaliação do 

trabalho educacional, dentre outras propostas de trabalho coletivo”. Na gestão desse 

trabalho: 

Compete ao Supervisor Escolar, Diretor de Escola e Coordenador 
Pedagógico, em conjunto, o acompanhamento das ações planejadas e 
desenvolvidas nas Unidades Educacionais e a avaliação de seus impactos 
nos resultados de aproveitamento e permanência dos alunos e na 
melhoria das condições de trabalho docente (PMSP/SME, 2012, p.22518). 

De acordo com a Portaria SME Nº 5.551, de 24/11/2011, “os profissionais de 

Educação participarão dos Projetos Especiais de Ação – PEAs, na seguinte conformidade: I – 

Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Assistente de Diretor de Escola – no horário 
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 Prova São Paulo: Avaliação externa aplicada aos alunos do Ensino Fundamental no Município de São Paulo. 
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 PORTARIA SME nº 1.566, de 18 de março de 2008. In: PMSP/SME Coletânea de Textos Legais -- Organização 
da RME – 2009. 
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 PORTARIA SME Nº 5.541, DE 23/11/2011. 
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de trabalho, assumindo a coordenação na ordem especificada”. Essa hierarquia na 

coordenação do trabalho poderá ser modificada “na impossibilidade destes, delegando a 

responsabilidade a outros participantes do projeto”, de acordo com as indicações dessa 

portaria, passando essa responsabilidade aos professores participantes do PEA, conforme a 

sua jornada de trabalho (PMSP/SME, 2012, p.25319). 

Entre as ações de gestão do coordenador pedagógico, na escola, encontram-se 

ações que se caracterizam pela corresponsabilidade, tais como, “o acompanhamento, 

supervisão e avaliação do trabalho desenvolvido na Sala de Leitura” (PORTARIA SME Nº 

5.637, DE 02/12/11)20.  

As ações com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

desenvolvidas na escola, sob a responsabilidade dos Professores Orientadores de 

Informática Educativa (POIE), também necessitam da parceria com o coordenador 

pedagógico. Assim, “compete ao(s) Coordenador (es) Pedagógico(s) da Unidade 

Educacional o acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido no Laboratório de 

Informática Educativa” (SME, 2012 p.26821). 

Da mesma forma, cabe ao coordenador pedagógico gerir o trabalho desenvolvido 

na escola, com a finalidade de recuperação contínua e paralela, nos termos dispostos na 

LDB 9394/9622. Para isso é necessário: 

a) orientar e coordenar a elaboração do Plano de Recuperação da 
Unidade Escolar integrando-o ao projeto Pedagógico da Unidade 
Educacional; b) promover a articulação interna visando à implementação 
dos Estudos de Recuperação Contínua e Paralela; c) acompanhar a 
execução, fornecendo orientações e subsídios técnicos; d) redirecionar as 
ações, quando se fizer necessário; e) assegurar, quando for o caso, a 
integração dos Professores da classe com os responsáveis pela 
Recuperação Paralela; f) organizar ações de formação coletiva voltadas à 
Recuperação Contínua e Paralela, garantidas no Projeto Pedagógico para 
todos os educadores da Unidade Educacional; g) zelar pela frequência dos 
alunos ao Programa, identificar e propor medidas para os casos de 
evasão; h) conferir os registros apresentados pelos professores a fim de 
garantir a sua fidedignidade e o acompanhamento das turmas; i) emitir 
parecer técnico manifestando-se sobre a continuidade ou reestruturação 
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das turmas de recuperação; j) orientar, por meio de encontros periódicos, 
os pais/responsáveis salientando a sua responsabilidade nas ações 
inerentes ao Programa bem como possibilitar o acompanhamento dos 
avanços de seus filhos (LEI Nº 11.434, 1993, p.146). 

Entre todas as ações que devem ser realizadas pelo coordenador pedagógico, este 

trabalho de pesquisa priorizou as ações de gestão ligadas ao processo de ensino e 

aprendizagem da leitura na escola. Ações essas que compõem uma demanda de trabalho 

significativa do coordenador pedagógico e dos professores, pois todos, de acordo com as 

diretrizes e normas da SME, estão envolvidos na realização do projeto pedagógico da 

escola.  Entre as ações do CP, a legislação municipal define que “os coordenadores 

pedagógicos deverão organizar os horários coletivos, de modo a garantir formação dos 

professores, preferencialmente, por anos do Ciclo”23 (SME. Portaria nº 5.403, 2007 p.14). 

Isto é, as ações de gestão do coordenador pedagógico nas escolas da PMSP/SME 

são de diferentes naturezas, ora assumem um caráter administrativo, exigindo do gestor 

uma eficiência técnico-administrativa, ora exige dele uma eficiência pedagógica. 

Considerando o viés enfocado neste trabalho, é importante ressaltar que o coordenador 

pedagógico da EMEF, em suas ações voltadas para a formação de professores, tem o 

desafio de articular os propósitos das políticas públicas que são dirigidas à escola, com os 

objetivos dos professores e as demandas da comunidade escolar. Se, ao invés disso: 

Ignorar ou passar o roldão sobre os propósitos dos professores pode 
ocasionar resistência e ressentimentos. Mesmo quando os professores 
manifestam essas reações e possuem questionamentos razoáveis sobre 
aquilo que lhes é solicitado em termos de mudança, tais reações 
costumam ser entendidas como problemas de competência técnica, medo 
de mudança em si ou falta de confiança no trabalho com colegas. Os 
problemas em relação à mudança acabam por ser entendidos como 
problemas com o professor. Os problemas de vontade fundamental são 
interpretados como problemas de mera habilidade técnica (HARGREAVES 
e FULLAN, 2000, p. 36)24. 

Hargreaves e Fullan (2000, p. 36) evocam ainda o fato de que os professores 

raramente “colocam-se em confronto, em uma tentativa de esclarecê-lo e desenvolvê-lo, 
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individual ou coletivamente”. O que pode implicar situações de “isolamento do ensino” e 

possíveis “fracassos”, tornando-se um novo desafio para o coordenador pedagógico gerir.  

Situa-se aqui um outro dilema. Por um lado, queremos que os professores 
questionem as práticas existentes e que se abram a novas ideias e a 
maneiras potencialmente melhores de realizar suas atividades. Por outro 
lado, precisamos respeitar os conhecimentos e as ideias que os 
professores já possuem e tomá-los como ponto de partida, ou corremos o 
risco de nos desviarmos das práticas valiosas que já existam, além de 
alienar os professores agindo assim (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 36). 

As ações de gestão na escola tendem a sofrer os impactos das mudanças 

decorrentes das novas políticas educacionais, ou seja, as transformações nas diretrizes 

pedagógicas, em nível do sistema educacional, atingem a escola em maior ou menor grau, 

dependendo do cenário social e político do momento. É comum, nesse contexto, que os 

professores tenham que “analisar novas formas de ensinar que prometam maior eficiência 

do que as usadas atualmente” (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 37). 

Para Hargreaves e Fullan (2000, p. 37), ao mesmo tempo, os professores sentem-se 

“expostos aos resultados de inovações no ensino”. Durante a formação contínua de 

professores, o gestor pode encontrar professores com “medo de se expor” e também com 

“dúvidas e discordâncias bastante razoáveis acerca da validade daquilo que lhes é pedido”. 

É razoável, portanto, que esses professores pensem se essa nova proposta “encaixa-se 

naquilo que já estão fazendo” na escola. Há que se pensar se: 

As novas habilidades são práticas e desejáveis? funcionarão com meus 
alunos? de que forma se relacionam com outras alternativas? o que 
importa aqui não é apenas se determinado modelo é válido ou não, mas a 
maneira como ele se conecta a todo um significado que o professor possui 
da situação particular em que ele ou ela está trabalhando  (HARGREAVES 
e FULLAN, 2000, p. 37)25. 

É de se esperar que o poder público desenvolva documentos com suas propostas e 

orientações curriculares, didáticas e metodológicas, com o intuito de atender as demandas 

sociais relativas à educação dos alunos. Entretanto, Hargreaves e Fullan (2000, p. 37) 

ponderam que essas “inovações externamente desenvolvidas” têm implicações na escola. 

Segundo esses autores, se o sistema já possui uma sobrecarga de alternativas, 

administradores e corpo docente são igualmente vulneráveis a soluções ad hoc e a 
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conselhos de “especialistas”. Ao atuarem “como usuários devem passar a ser 

consumidores mais críticos das inovações vindas de fora, não porque seus promotores 

sejam sempre suspeitos (ainda que alguns o sejam), mas porque a variedade de escolhas 

deve estar relacionada e integrada ao próprio, sendo de propósito e ao contexto dos 

consumidores” (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 37). Os autores aqui citados, destacam 

ainda que: 

O que estamos dizendo é que necessitamos ampliar as possibilidades para 
os professores examinarem seus próprios propósitos e suas práticas, em 
comparação com os dos outros (e os da pesquisa), de uma forma que 
intensifique, mais do que subtraia, a atenção, os cuidados e as 
recompensas psíquicas obtidas dos professores em sua sala de aula. O 
trabalho conjunto com outros professores no tempo de preparação, o 
qual coloque seu foco nas crianças e que fique junto a elas, constitui uma 
maneira valiosa de solucionar esse dilema (HARGREAVES e FULLAN, 2000 
p. 40). 

Uma vez que não se podem evitar as interferências externas, das políticas 

educacionais, no trabalho pedagógico da escola pública, Hargreaves e Fullan (2000, p.40) 

sugerem que, ao mesmo tempo em que os professores precisam ficar “atentos a 

pesquisadores e elaboradores de metodologias que advoguem uma “certeza” exagerada 

de sua base de conhecimentos”, os “elaboradores de determinados modelos devem utilizar 

procedimentos que os levem a aprender com os professores e a construir com eles toda 

uma prática” (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 37-38). Segundo eles: 

Uma mudança costuma ser bastante idealizada; elaborada em sistemas 
auto-suficientes e embalada de maneira perfeita. Entretanto, precisa-se 
lidar com ela de modo bem mais sensível às demandas que o mundo real 
faz do contexto do ensino.  Para que se compreenda o ensino do 
professor, é importante que se compreendam essas circunstâncias, que se 
compreenda o contexto em que o professor trabalha. Precisamos saber 
como o ambiente do professor influencia seu ensino. Precisamos de uma 
compreensão ecológica do ensino – de que modo o ensino se desenvolve 
para se adequar ao ambiente, e de que maneira podemos e devemos 
mudar aquele ambiente se quisermos mudar o que nele ocorre 
(HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 49). 

Em conformidade com esses autores, entende-se, neste trabalho, que se faz 

necessária uma análise do contexto em que se desenvolvem as práticas de ensino, como 

condição primeira para se compreender os processos pelos quais os professores estão 

submetidos e as suas formas de atuação. Do ponto de vista da gestão da formação 
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contínua dos professores, cabe instaurar esse modo de agir, procurando “saber como o 

ambiente do professor influencia seu ensino”, antes de submeter o trabalho dele às 

eventuais mudanças (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 37-38). 

Esses autores também analisaram “maneiras pelas quais os consultores poderiam 

desenvolver-se, de modo mais eficiente, em pequenos grupos de escolas, e 

permanentemente, ao invés de disseminarem-se pelo sistema conforme o departamento a 

que pertencem” (HARGREAVES e FULLAN, 2000 p. 126-127). Segundo eles, alguns sistemas 

já estão caminhando nessa direção, objetivando dar maior continuidade a apoios 

localizados às suas escolas. 

Diferentemente da maneira como os processos de formação de professores 

acontece no município de São Paulo, Hargreaves e Fullan (2000 p. 126-127) recomendam 

uma nova forma de promover a formação contínua, que implica uma nova forma de 

realocação dos orçamentos destinados ao processo de formação de professores:  

Uma das formas mais eficientes de desenvolvimento de professores é 
aquela em que uns aprendem com os outros. Sugerimos, então, que, em 
todos os níveis – da comissão administrativa até o comitê para o 
desenvolvimento dos professores – uma boa parte dos recursos para o 
aperfeiçoamento do corpo docente seja alocada, não a oficinas ou 
treinamento em serviço, mas a oportunidades em que os professores 
aprendam uns com os outros, observem os colegas e formem uma rede. 
Ofereçam abertura e recursos para viagens, para que os professores 
possam visitar outras salas de aula e trabalhar junto com outros 
professores, nas escolas e em outros locais; estes seriam usos legítimos de 
recursos para o aperfeiçoamento do corpo docente ” (HARGREAVES e 
FULLAN, 2000, p. 126-127). 

Esse modelo abre espaço para possíveis ajustes das ações dos gestores, tendo em 

vista os objetivos propostos. Desenha-se, dessa maneira, uma concepção de formação na 

qual “a aprendizagem não se movimenta em apenas uma direção, da pesquisa para o ato 

de ensinar; trata-se, sim, de um processo de ir e vir” (HARGREAVES e FULLAN, 2000, p. 37-

38). 

No próximo capítulo, o foco está na relação entre a gestão e o seu objeto, que, no 

caso desta investigação é a leitura. O objetivo é apresentar diferentes concepções téoricas 

sobre o ensino de leitura a partir de três concepções distintas de linguagem: a 
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estruturalista, a gerativista e a dialógica. Após tal exposição, será discutido o conceito de 

leitura que fundamenta esta investigação. 
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CAPÍTULO 2  

OBJETO DA GESTÃO: LEITURA 

 

 

 

Historicamente, no âmbito escolar, as concepções que permeiam o ensino de 

leitura tendem a se diversificar, na medida em que as políticas educacionais estabelecem 

suas diretrizes e orientações didáticas e metodológicas. É importante ressaltar que as 

políticas públicas são implementadas por profissionais – gestores e professores – que 

invariavelmente embasam suas práticas em suas próprias concepções de leitura, 

construídas historicamente. 

Assim, para demonstrar diferentes visões sobre ensino de leitura, serão 

apresentadas a seguir três perspectivas que concebem a linguagem de modos diferentes: 

estruturalista, gerativista e dialógica. A partir disso, pretende-se apresentar a concepção de 

leitura que embasa esta pesquisa. 

 
2.1 Leitura como decodificação 
 

O estruturalismo linguístico surgiu no início do século XX e ficou conhecido 

mundialmente, em 1916, com a publicação da obra Curso de linguística Geral (CLG), de 

Ferdinand de Saussure. Segundo ele, a língua é um sistema de signos, ou seja, um conjunto 

de unidades que estão organizadas formando um todo. Define signo como a associação 

entre significante (imagem acústica) e significado (conceito) (ORLANDI, 2012). 

A publicação desse trabalho constituiu-se um marco na história da linguística, 

ficando conhecida como a linguística do código, uma vez que definiu a língua como objeto 

imutável, um sistema estável de representação de signos. 

De acordo com Saussure (1969, p. 18), "a língua é conhecida como um sistema de 

Signos", no qual existe uma relação direta entre significante (imagem acústica) e um 

significado (conceito). O significado (conceito) e o significante (som, ou imagem acústica) 

são inseparáveis. Esse ponto de vista, denominado pelos linguistas de estruturalismo, 

pressupõe que a fala existe em decorrência da existência da língua. 
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Saussure (1969) considerou a fala, em separado, como o ato linguístico individual 

dos sujeitos, que depende das circunstâncias psicofisiológicas de cada um. Em decorrência 

desse modo de pensar, a linguística da fala tem menor relevância em relação à linguística 

da língua, porque esse teórico não concebia os fatos de fala como algo que merecesse uma 

sistematização em seus estudos. 

Considerando o contexto sócio, histórico e cultural, é possível inferir que Saussure 

tenha herdado princípios da corrente filosófica positivista e os tenha incorporado em sua 

teoria linguística. Uma característica do positivismo é a visão do sujeito separado do 

objeto, ele lidou com dualidades ou dicotomias, onde o conhecimento do homem se 

baseava na razão. Assim, onde existisse um estímulo haveria de ter uma resposta, ou onde 

existisse um texto, haveria de ter uma leitura única e generalizável (ORLANDI, 2012 p. 19-

26). 

Em outras palavras, Saussure (1969) baseou-se na busca das propriedades do 

objeto e, a partir da definição desse objeto, de acordo com ele, seria possível generalizar 

esse conhecimento. Para ele, a significação resultava das relações sintagmáticas e 

paradigmáticas estabelecidas no texto. 

Nesse modo de conceituar a língua, o sintagma compõe-se de uma combinação 

sequencial de signos linguísticos, representado por morfemas que se organizam 

linearmente e ordenadamente para formar uma palavra ou expressão no interior da frase. 

Por exemplo, é sempre fixo o lugar que o prefixo ocupa (à esquerda) na palavra, ou o lugar 

que o artigo ocupa na frase (antes do substantivo). O sintagma não existe isoladamente, 

mas se relaciona com outros, estabelecendo uma ou mais relações entre si. 

As relações associativas ou paradigmáticas, segundo Saussure (1969), são definidas 

por um conjunto de signos que se relacionam na frase ou no texto, não necessariamente 

de forma linear, mas indeterminada, conforme as relações estabelecidas com outros signos 

na frase. Sintagma e paradigma se relacionam intimamente, uma vez que no conjunto 

formam a linguagem. 

Para Paveau (2008), no entanto, a teoria saussuriana definiu como objeto da 

linguística a língua e não a linguagem. Nesse aspecto, a linguagem é considerada uma 

faculdade humana, que nos vem da natureza, enquanto a língua é parte dela e, porque é 
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composta de um arcabouço de regras e convenções sociais que viabilizam o seu uso, é 

também o produto da linguagem. A linguagem, nesse contexto, é vista como multiforme, 

não classificável, por não considerar possível inferir sua unidade, pertence ao domínio 

tanto individual como social. 

Sob esse enfoque, no positivismo não se justificava o trabalho com a linguagem, nas 

entrelinhas. Os aspectos subjetivos implícitos no texto não eram valorizados do ponto de 

vista da ciência. O que pode explicar o fato de Saussure ter considerado, nesse estudo, a 

linguagem separada do sujeito. 

Por conceber a semântica como algo estabelecido a priori dentro de cada língua, 

Saussure (1969) restringiu a atribuição de significados às relações entre os elementos 

estruturais nesse processo de análise linguística. Ele se concentrou no estudo da língua como 

algo exterior ao sujeito, como um sistema abstrato de representação, organizado por forças 

exteriores ao indivíduo e seu contexto. Para ele, “a língua é um sistema em que todas as 

partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica (SAUSSURE, 1969, 

p.102).  

Ele fez uma distinção entre o estudo sincrônico (descrição da estrutura) e 

diacrônico (descrição histórica) de uma língua, no qual destacou o estudo sincrônico como 

o mais importante, do ponto de vista de estabelecer a estrutura da língua. 

Essa perspectiva inaugura outro modo de pensar a língua, para além da linguística 

histórica de F. Bopp, abordada em Grammaire comparée des langues indo-européennes 

(1985), assim como os trabalhos dos irmãos A.W. e F. Von Schlegel, de J. L. C. Grimm, de A. 

Schleicher e R. Rask. Esses teóricos, anteriores a Saussure, segundo Ducrot e Todorov 

(2001), partiam do pressuposto de que todas as línguas tinham uma origem comum e, 

portanto, em suas análises preocupavam-se em comparar as diferentes línguas, do ponto 

de vista de suas semelhanças e “parentescos”, procurando estabelecer correspondências, 

de modo independente dos seus contextos, por meio dos seus elementos gramaticais. 

Saussure, no CLG, inova, em relação a isso, quando delineia uma teoria importante 

na história da linguística, pois rompe com a tradicional visão da linguística comparada. 

Trata-se de uma concepção objetivista semelhante a do positivismo, em que o ensino de 

leitura tem características de treino, de repetição, para internalizar o significado “correto” 
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do texto. Decodificar corretamente o texto requer que cada leitura tenha uma significação 

própria, isto é, convencional. 

As implicações desse modo de pensar no âmbito das escolas eram (ou ainda é) 

determinantes do sucesso ou fracasso dos alunos, pois a leitura de textos, nesse modo de 

pensar, consente respostas únicas, consideradas certas, não abre espaço para outras 

leituras. 

A leitura como decodificação “considera que o leitor, perante o texto, processa seus 

elementos componentes, começando pelas letras, continuando com as palavras, frases... 

em um processo ascendente, sequencial e hierárquico que leva à compreensão do texto´’ 

(SOLÉ, 1998). Segundo Solé (1998), as propostas de ensino decorrentes dessa concepção 

consideram que o leitor pode compreender o texto porque pode decodificá-lo totalmente. 

A concepção saussureana é de que a língua é como um código, portanto como 

instrumento de comunicação, obedece a princípios racionais lógicos. Pressupõe um sujeito 

(pré) determinado pelo sistema, pois, nesse ato de ler, o texto é concebido como produto 

da codificação de um emitente a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando apenas o 

conhecimento do código utilizado (KOCH, 2006). 

Em decorrência disso, a atividade de leitura, nessa visão de língua, “exige do leitor o 

foco no texto”, ou seja, a leitura obedece uma “linearidade”, uma vez que “tudo está dito 

no dito”. Cabe ao leitor o “reconhecimento dos sentido das palavras e estruturas do texto” 

(KOCH, 2006). Trata-se, portanto, de um modelo de leitura que: 

[...] não pode explicar fenômenos tão correntes como o fato de que 
continuamente inferimos informações, o fato de ler e não perceber 
determinados erros tipográficos e mesmo o de que possamos 
compreender um texto sem necessidade de entender em sua totalidade 
cada um de seus elementos. (SOLÉ, 1998, p. 24) 

Historicamente, até meados do século XX, o estruturalismo é marcado pela exclusão 

de “fenômenos dignos de atenção – tais como o equívoco, o nonsence, a ambiguidade –” e, 

por isso, é responsabilizado por instaurar uma “concepção de língua completamente 

asséptica”. É nesse “ambiente teórico” que na linguística americana surgem as concepções 

gerativistas (ORLANDI, 2012, p. 36).  

 
2.2 Leitura como processo cognitivo 
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De acordo com Orlandi (2012, p. 31) “o americano L. Bloomfield propõe nos Estados 

Unidos, uma teoria geral da linguagem”. Bloomfield se destacou como o principal defensor 

de uma linguística que se caracterizou como descritiva, a qual excluiu toda e qualquer 

influência do historicismo e da semântica. Nela, os linguistas deveriam se deter às análises 

de enunciados, sem uma preocupação com os sentidos dos mesmos. 

Nessas análises, buscavam-se decompor os respectivos enunciados em busca das 

regularidades existentes, a fim de classificá-los e produzir uma descrição que seria a base 

de um método linguístico único e generalizável. A ausência de uma preocupação com os 

sentidos das palavras e a nítida relevância aos procedimentos mecânicos de descrição 

gramatical, traduzem um enfoque positivista em sua análise linguística. 

De acordo com Orlandi (2009, p.38), “assim é que surge a gramática gerativa de 

Noam Chomsky”. Essa gramática ficou conhecida como gerativa “porque permite, a partir 

de um número limitado de regras, gerar um número infinito de sequências que são frases, 

associando-lhes uma descrição” (ORLANDI, 2009, p.38). 

O gerativismo, termo utilizado como referência a um modelo de linguagem 

defendido por Noam Chomsky, ficou marcado teoricamente a partir da publicação de 

Syntactic Structures (1957). Tal concepção parte do pressuposto de que a linguagem é um 

fenômeno interno do falante e tem origem genética, inata do sujeito.  

O mecanismo que essa teoria gerativa instala é dedutivo: parte do que é 
abstrato, isto é, de um axioma e um sistema de regras, e chega ao 
concreto, ou seja, as frases existentes na língua. Essa é a concepção de 
gramática: um conjunto de regras que produzem as frases da língua 
(ORLANDI, 2009, p.38). 

Chomsky baseia seu estudo da linguagem nesse sistema de regras, pelo qual 

pretende que a linguística saia de seu estágio de mera observação e classificação dos 

dados. A teoria da linguagem deixa, segundo sua proposta, de ser apenas descritiva para 

ser explicativa e científica. 

Segundo Orlandi (2012), é a partir do gerativismo que a língua começa a ser 

entendida como sistema, cuja estrutura não se resume à própria estrutura, mas sim 

considerando a faculdade mental natural, que permite ao sujeito desenvolver uma 

competência linguística. 
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De acordo com Orlandi (2012), Noam Chomsky propôs um avanço em relação aos 

distribucionistas, cujo ponto central das atenções, a “análise do contexto [linguístico] em 

que a palavra aparece, sem referir ao seu significado” (p.37), não contemplava as questões 

da linguagem.  

Inspirado no racionalismo e na tradição lógica dos estudos da linguagem, 
ele propõe uma teoria a que chama de gramática e centra seus estudos 
na sintaxe. Esta, segundo ele, constitui um nível autônomo, central para a 
explicação da linguagem (ORLANDI, 2012, p. 37). 

Esses pressupostos da linguística gerativa estabelecem que as características 

morfológicas e sintáticas da língua, explicam as competências daqueles que fazem uso 

dela. Chomsky analisa a linguagem de um modo lógico e dedutivo, parte da regra (abstrata) 

para chegar à frase (concreta), isto é, Chomsky definiu a gramática como “um conjunto de 

regras que produzem as frases da língua”. Ele se opõe à gramática dos distribucionistas, 

porque considerou que as regras que organizam o sistema da língua foram construídas pela 

mente do sujeito e não são “leis da natureza” (ORLANDI, 2012, p.38). 

Essa gramática, em determinado momento chamada de “universal”, é formada por 

regras que servem como parâmetro para análise de todas as línguas. Nessa perspectiva, 

deve-se considerar o conhecimento que o falante tem de sua língua e que lhe permite 

gerar e compreender a linguagem, para a construção de uma gramática. As regras 

gramaticais que permitissem gerar orações inteligíveis em um idioma formariam a 

chamada gramática gerativa. 

De acordo com o Manual de Linguística de Martelotta (2012), embasados em 

Chomsky, os gerativistas construíram dois modelos teóricos gerativistas: a gramática 

transformacional e a gramática universal (GU), para explicar o funcionamento da 

linguagem. 

A gramática transformacional, baseada no sistema de regras, preconiza que todo 

sujeito possui uma gramática internalizada, que se desenvolve com o passar do tempo. 

Trata-se de um conhecimento em que o sujeito falante faz uso adequado de regras 

gramaticais, mesmo sem ter os conhecimentos da gramática normativa. Esse foi um avanço 

importante em relação à linguística preconizada pelos distribucionistas, dada a relevância 
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da língua em uso, porque começa a considerar a participação do sujeito no processo de 

construção do conhecimento sobre a língua. 

Desses estudos e princípios, surgiu o que os linguistas denominaram de gramática 

universal. Para Kenedy (2012), o conjunto das propriedades gramaticais comuns 

compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas que são 

previsíveis segundo o leque de opções disponíveis na própria GU. 

Essa gramática universal, que também é gerativista, por tratar de um conjunto de 

regras que orientam as análises de todas as línguas, passou agora a incluir, nesses 

parâmetros gerais, especificidades de propriedades variáveis de algumas línguas. 

Nesse sentido, a teoria gerativista de Noam Chomsky apregoa regras universais que 

permitem infinitas possibilidades de elaborar frases gramaticais que contemplam em geral 

todas as línguas e, em particular, outras em suas especificidades, sempre considerando um 

sujeito capaz de formular sentenças de forma adequada. 

As ideias de Chomsky (1957), sobretudo, no que diz respeito à competência 

linguística, considera que um sujeito competente em sua língua domina todas as regras 

gramaticais que a constituem. Dessa maneira, é possível aprender a língua, por meio de 

técnicas de uso das regras no contexto da frase. O saber do aluno centra-se no manejo 

correto das regras estabelecidas e, em função disso, esse conhecimento passa a ser o ponto 

de partida para a elaboração e compreensão dos enunciados. Assim, Orlandi (2009) afirma 

que: 

[...] para Chomsky, a tarefa do linguista é descrever a competência do 
falante. Ele define competência como a capacidade que todo falante 
(ouvinte) tem de produzir (compreender) todas as frases da língua. 
Também faz parte dessa capacidade todo um saber que o falante tem a 
respeito das frases: ele sabe comparar estruturas sintáticas semelhantes, 
sabe separar frases que fazem parte da língua das que não fazem etc. 
(ORLANDI, 2009, p.38). 

Ao tratar o aluno competente, como aquele que domina as regras gramaticais, 

Chomsky e seus seguidores, vislumbram um sujeito idealizado, que domina o texto sob a 

única ótica possível de leitura. Esse modo de conceber a língua, descarta a possibilidade de 

que, por meio da leitura, os sujeitos possam atribuir outros sentidos ao que leem. Dessa 

maneira, essa teoria expõe uma visão excludente, em relação ao sujeito que lê e, portanto, 

de novas possibilidades de leituras. 
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2.3 Leitura como participação em contexto sócio-histórico-cultural 
 

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004) propõem o método sociológico na ciência da 

linguagem, relacionando signo, ideologia e linguagem do ponto de vista do marxismo. Os 

instrumentos de produção expressam a realidade, carregam significados ideológicos e se 

tornam objeto de consciência na ação durante a atividade social, por meio da linguagem. 

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) 
como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de 
consumo, mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata outra 
realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado 
e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é 
ideológico é um signo (BAKHTIN/VOLOCHINOV ([1929]2004, p. 31). 

Na perspectiva dialógica, os instrumentos de produção, além de terem significados 

de objetos puramente físicos, também expressam significados exteriores a eles mesmos. 

Esses instrumentos refletem os signos, ou seja, os signos carregam os significados que 

representam e, por isso, são também instrumentos ideológicos. 

A natureza ideológica do signo deve-se ao fato de que sua interpretação se dá no 

meio social. Os signos são manifestações das interações que ocorrem entre os sujeitos que 

convivem socialmente, que compartilham do mesmo contexto histórico-cultural 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929]2004). Por isso, os signos situam-se no campo 

interindividual e se materializam nas manifestações semióticas, as quais revelam os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos sociais ao objeto. 

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004, p.36) afirmam que a consciência individual não 

pode ser explicada fora do contexto social do sujeito. Segundo ele, embora a psicologia 

discuta a consciência no campo da subjetividade – como um “lugar” onde se situam os 

problemas não resolvidos – ela tem, sobretudo, natureza sociológica abrangendo tanto o 

semiótico, como o ideológico. Nesse sentido, o estudo das ideologias tem seu próprio 

curso – independe da psicologia – compreende “as leis da comunicação semiótica e são 

diretamente determinadas pelo conjunto das leis sociais e econômicas” ([1929]2004, p.36).  

A linguagem é a forma de materializar os signos ideológicos, por isso, a palavra está 

em função do que o signo representa. A palavra surge no convívio social e carrega todos os 

valores culturais e ideológicos, influenciando os significados que o sujeito atribui a ela. Ao 
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mesmo tempo, Bakhtin/Volochinov ([1929]2004, p.36) afirma que a palavra, por si só, é um 

“signo neutro”, pois não pertence exclusivamente a nenhuma esfera da atividade humana, 

portanto, pode representar ideologias distintas, dependendo de como o discurso se 

organiza. Nesse caso, a função da língua é fornecer instrumentos para representar 

significações de diferentes naturezas ideológicas.  

A interação entre os sujeitos é sempre mediada pela linguagem, que, por sua vez, é 

formada por signos socialmente estabelecidos, permeados por diferentes ideologias. 

Incluem-se nessa teoria os signos não-verbais que fazem parte da comunicação e são 

alimentados pelo discurso. Dessa maneira, não podem ser analisados separadamente, sob 

o risco de uma compreensão parcial do discurso. 

Os discursos proferidos nas situações comunicativas traduzem-se nos textos por 

meio da língua em uso, com seus sujeitos sociais que se colocam em determinados lugares 

e que utilizam desses textos para gerar outros discursos. Assim, o sujeito é constituído por 

todas as suas vivências, na relação eu/outro em sua dimensão histórica e social, definido 

na relação com os outros: reais, imaginários, definidos ou indefinidos, personificados em 

seu discurso. 

Não obstante o texto corporifique os discursos, o dialogismo não está posto a priori, 

requer a interação para estabelecer a relação entre a linguagem, o sujeito e a vida. Para 

pensar em dialogismo, é preciso pensar que o outro é constituído do eu e da linguagem. 

Não existe sujeito sem linguagem e vice-versa (BRAIT, 2010). 

Ao analisar as situações enunciativas, Bakhtin/Volochinov ([1929]2004) destacam 

“significação” e “tema” como dois conceitos fundamentais para compreender os 

fenômenos que ocorrem no momento da enunciação. Ele conceitua significação como 

sendo a linguagem que se reitera em diferentes situações e da mesma forma. Ou seja, a 

língua que é reproduzida em sua forma mais estável em diferentes documentos, registros e 

contextos.  

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004) define tema como o sentido da língua no exato 

momento da enunciação concreta e completa. Nessa concepção, em determinados 

momentos enunciativos, para se compreender o tema que se apresenta, é necessário 

analisar inclusive o discurso não verbal. 
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Nesta pesquisa, Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), em diálogo com Marx e Engels 

(1965), apresentam a linguagem como expressão da consciência prática, que surge a partir 

dos contextos reais, isto é, que parte da intenção de compreender os sentidos atribuídos às 

questões relevantes dos sujeitos envolvidos nessa situação enunciativa. 

De acordo com o pensamento bakhtiniano, embora a significação – as palavras tal 

qual são escritas – esteja posta, o significado propriamente dito nada mais é do que uma 

potencialidade que se realiza na fala e no interior de um tema. Cada encontro coletivo 

permeado pela linguagem que sustenta o trabalho dos educadores, pode se caracterizar 

por discursos que se reiteram (ou não) em diferentes momentos. Brait (2011, p.95) destaca 

o caráter polifônico da linguagem presente nesse processo:  

Por outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem 
entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente 
pelos sujeitos, que, por sua vez, se instauram e são instaurados por esses 
discursos. E aí, dialógico e dialético aproximam-se, ainda que não possam 
ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se realiza em 
nós, insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação 
exibida pela linguagem (BRAIT, 2011, p.95). 

Por meio dos discursos proferidos e das formas como esses discursos verbais e não 

verbais são produzidos. O tema é sempre único, dada a impossibilidade de resgatar todos 

os elementos da enunciação, especialmente o tempo. 

Cada reunião coletiva na escola constitui-se, portanto, uma situação enunciativa 

única e que não se reitera, mas que é capaz de revelar as dificuldades e os possíveis 

avanços das discussões e das ações subjacentes. Nessas discussões, para a manutenção do 

diálogo coletivo, possivelmente os sujeitos afetam e são afetados, por vozes, em seu 

próprio discurso em plena enunciação. O que exige uma compreensão ativa e responsiva 

dos pressupostos tácitos relativos ao ensino da leitura, implicados nessa relação 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929]2004). Nessas relações, os educadores assumem (ou não) o 

sentido compartilhado que a conversação adquire no exato momento da enunciação.  

Para Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), a atitude ativa e responsiva é uma ação 

concreta dotada de intencionalidade do sujeito na situação de enunciação. Estabelece uma 

relação direta entre compreensão e enunciação. É considerado o nível de compreensão 

ativa e responsiva como base para distinguir tema e significação dos enunciados. Parte-se 

do princípio de que a compreensão é uma forma de diálogo e que ela faz parte o acento 
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apreciativo, ou seja, o “modo” como a palavra é dita ou escrita em diferentes 

circunstâncias. Toda enunciação possui uma modalidade apreciativa. 

Sob esse ponto de vista, há que se pensar, nesta pesquisa, o nível de compreensão 

que os sujeitos envolvidos assumem em cada enunciação (reunião coletiva de formação 

contínua), pois é nela que os significados sobre o ensino de leitura são compartilhados 

coletivamente ou não.  

O dialogismo é uma concepção de linguagem que requer a interação entre os 

sujeitos, para estabelecer relações entre a linguagem, o sujeito e a vida. Na sala de aula, 

essa concepção tem implicações curriculares, didáticas e metodológicas no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura. 

No planejamento do ensino, essa concepção de leitura envolve a criação de 

condições didáticas nas quais os alunos possam interagir com os textos de forma que 

vivenciem atividades de leitura em uso. Ou seja, atividades nas quais os alunos mobilizem 

seus conhecimentos prévios para pensar nos textos como formas de participar no mundo, 

mediados pelas ações dos professores e do grupo. 

Para isso, o contato com o portador e o conhecimento sobre o contexto social e 

histórico de produção do texto, elementos como o autor, o gênero, a finalidade e o lugar 

de circulação do texto, os possíveis interlocutores idealizados pelo autor, têm grande 

relevância, uma vez que contribuem para a atribuição de sentido ao texto (ROJO, 2001). 

A consequência disso é que a diversidade de textos no mundo contemporâneo, tem 

ampliado os desafios da escola:  

Um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus 
alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da 
leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, 
crítica e democrática (ROJO, 2008, p.585). 

Segundo a autora, ser letrado significa: 

[...] escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em 
relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 
social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e 
ideologias que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a 
vida e colocá-lo em relação com ela. (ROJO, 2004, p. 2).  
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Para vencer esses desafios, vale destacar que as práticas de leitura na vida “são 

muito variadas e dependentes de contexto, cada um deles exigindo certas capacidades 

leitoras e não outras” (ROJO, 2004, p.2). Com os avanços do mundo globalizado, 

“enfrentamos transformações de natureza histórica, econômica, cultural, tecnológica e 

política”(MOITA LOPES, 2006, p. 91). Esse novo cenário, inclui a compreensão competente 

das novas: 

Formas de representação que estão se tornando cada vez mais 
significativas no ambiente global de comunicações, tais como recursos 
visuais e sua relação com a palavra escrita, por exemplo, o design visual 
em editoração eletrônica ou a interface visual e linguística, ou seja, em 
multimídia (CAZDEN, COPE, FAIRCLOUGH, GEE, 1996, p. 60; tradução 
própria)26. 

Nesta pesquisa, a concepção de leitura assumida considera que o ato de ler não se 

restringe à decodificação da escrita, mas se liga à capacidade de reconhecer como os 

textos se apresentam socialmente e como se organizam para produzir o efeito desejado 

em seus interlocutores, relacionando-se à concepção dialógica de linguagem. 

De acordo com Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), a língua é produto das interações 

sociais, o que atribui o caráter dialógico da linguagem. Em essência, ler significa atribuir 

sentido ao discurso do outro. Por isso, este trabalho pressupõe uma participação ativa e 

responsiva do sujeito diante dos fenômenos ideológicos revelados na comunicação 

semiótica, condição básica para a efetiva incorporação do sujeito à comunidade de leitores. 

Planejar e oferecer o ensino da leitura, sobretudo na perspectiva dialógica e sócio-

histórico-cultural, considerando o aluno integrado ao seu contexto e preparando-o para o 

exercício pleno da cidadania, é tarefa da escola. Os conteúdos de leitura trabalhados na 

escola visam atender a demanda social por um ensino que forme o que Rojo (2004) 

denominou sujeito social. 

Ora, a escola e a educação básica são lugares sociais de ensino-
aprendizagem de conhecimento acumulado pela humanidade – 
informações, indicações, regras, modelos –, mas também, e 
fundamentalmente, de formação do sujeito social, de construção da ética 
e da moral, de circulação das ideologias. Falar na formação do leitor 

                                                           
26

 “Representational forms that are becoming increasingly significant in the overall communications 
environment, such as visual images and their relationship to the written word- for instance, visual design in 
desktop publishing or the interface of visual and linguistic meaning in multimedia” (CAZDEN, COPE, 
FAIRCLOUGH, GEE, 1996, p. 60).  



65 
 

cidadão é justamente não olhar só uma das faces desta moeda; é permitir 
a nossos alunos a confiança na possibilidade e as capacidades necessárias 
ao exercício pleno da compreensão. Portanto, trata-se de nos acercarmos 
da palavra não de maneira autoritária, colada ao discurso do autor, para 
repeti-lo “de cór”; mas de maneira internamente persuasiva, isto é, 
podendo penetrar plasticamente, flexivelmente as palavras do autor, 
mesclar-nos a elas, fazendo de suas palavras nossas palavras, para adotá-
las, contrariá-las, criticá-las, em permanente revisão e réplica (ROJO, 
2004, p. 6-7). 

Rojo (2002) aponta para a importância de o alunos desenvolver as capacidades de 

leitura, entre elas, as capacidades de compreensão, de ativação de conhecimentos de 

mundo; antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos; comparação 

de informações; generalização (conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, 

problema, etc. após análise de informações pertinentes); produção de inferências locais e 

globais. Entretanto, segundo a autora, historicamente, as práticas de ensino da leitura na 

escola se apresentaram de diferentes modos.  

A formação do professor para a elaboração de projetos de ensino-aprendizagem e 

para a seleção de objetivos de ensino, conforme discute Rojo (2001), é uma prática que 

tem sido substituída nas últimas décadas no Brasil, pela simples adoção do livro didático, 

que passa a ditar os objetivos de ensino e a configurar o projeto de ensino-aprendizagem. 

Na década de 1990, mais especificamente por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), buscou-se orientar os estados e municípios, no sentido de organizar os 

currículos de Língua Portuguesa rediscutindo o foco principal anteriormente dado à 

gramática normativa para o que se tem chamado de gramática funcional (do texto). O 

mesmo ocorre no que se refere ao foco antes privilegiado, dos aspectos linguísticos e a 

tipologia textual.  

Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, 
cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes 
da situação e das finalidades de leitura estabelecidas, em algumas teorias 
de leitura, estratégias (cognitivas, metacognitivas) (ROJO, 2009, p.75). 

Estudos realizados na linha sócio-histórico-cultural ampliam essa discussão para os 

aspectos discursivos e enunciativos. Por meio desses estudos é possível afirmar que: 

As abordagens mais recentes dos letramentos, em especial aquelas 
ligadas aos novos estudos (NEL/NLS), têm apontado para a 
heterogeneidade das práticas sociais de leitura, escrita e uso da 
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língua/linguagem em geral em sociedades letradas e têm insistido no 
caráter sociocultural e situado das práticas de letramento (ROJO, 2009, 
p.75). 

Nessa abordagem do conceito de letramento, Rojo (2009) destaca duas vertentes: 

os letramentos “dominantes”, característicos das “organizações formais tais como escolas, 

igrejas, locais de trabalho” e os letramentos “vernaculares”, que se caracterizam por não 

serem regulados, controlados ou sistematizados por instituições ou organizações sociais, 

mas têm sua origem na vida cotidiana, nas culturas locais. 

Nesse contexto, cria-se uma relação de poder desigual, na qual os letramentos 

“dominantes” por estarem associados a profissionais como “professores, autores de livros 

didáticos, especialistas, pesquisadores, burocratas, padres e pastores, advogados e juízes”, 

assumem o poder delegado socialmente por sua “instituição de origem”. 

Consequentemente, são “valorizados legal e culturalmente” (ROJO, 2009). 

Em contrapartida, os letramentos “vernaculares”, porque não estão associados às 

instituições formais da sociedade, frequentemente são desvalorizados ou desprezados pela 

cultura oficial e são práticas, muitas vezes de resistência (ROJO, 2009). Essa maneira de 

tratar socialmente os conhecimentos advindos dos diferentes grupos sociais tem sido 

objeto de reflexão de estudiosos e pesquisadores. 

Considerando essa discussão, este trabalho de pesquisa pressupõe que se valorize, 

nas escolas, todos os letramentos “dominantes” ou “vernaculares” trazidos pelos 

coordenadores, professores, alunos e toda a comunidade escolar (ROJO, 2009, p.102). Esse 

princípio visa dar a devida importância a todos os conhecimentos relativos à cultura 

expressados pelos sujeitos envolvidos nas atividades de leitura. 

Nessa linha, Moita Lopes (2006, p.102-104) defende que as “vozes do Sul” precisam 

ser “contempladas” na “relação entre teoria e prática”. Em seus estudos, esse autor faz 

uma referência ao fato de que “muito da pesquisa mais recente nas ciências sociais e 

humanas tem apontado que o mundo social e nós mesmos somos constituídos no discurso 

na linha de teorias socioconstrucionistas, o que envolve como as pessoas estão 

posicionadas no mundo em sua sócio-história”. Essa posição teórica faz um contraponto às 

teorias cognitivistas, igualmente questionadas por Kleiman (1995, p.27):  
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Os problemas da associação da escrita ao desenvolvimento cognitivo são 
vários. O mais importante talvez seja o fato de que uma vez que os grupos 
não-letrados ou não-escolarizados são comparados com grupos letrados 
ou escolarizados, estes últimos podem vir a ser a norma, o esperado, o 
desejado, principalmente porque os pesquisadores são membros das 
culturas ocidentais letradas. Quando a comparação é realizada, estamos a 
um passo de concepções deficitárias de grupos minoritários (KLEIMAN, 
1995, p.27). 

Kleiman (1995, p.27) deixa evidente que essas concepções são “perigosas, pois 

podem fornecer argumentos para reproduzir o preconceito, chegando até a criar duas 

espécies, cognitivamente distintas: os que sabem ler e escrever e os que não sabem”.  

Assim, o modo de “percepção do sujeito social” pode interferir no tratamento dado 

às práticas de letramento dentro e fora da escola, tornando necessário o questionamento 

das concepções de letramento das “áreas de investigação que o veem por meio de lentes 

de homogeneização, só possíveis porque sua sócio-história e corpo são apagados” (MOITA 

LOPES, 2006, p.103). Tratado desse modo:  

Esse princípio ético é parte da constituição de uma co-ligação anti-
hegemônica que colabora na construção de significados oriundos de 
outras vozes (daqueles marcados pelo sofrimento às margens da 
sociedade), assim como na construção de outro mundo social, 
construindo outra globalização (MOITA LOPES, 2006, p.103). 

Corroborando esse princípio, pretende-se, neste trabalho, dirimir as possibilidades 

de supervalorização dos letramentos “dominantes” ou dos “poderosos”, em detrimento 

dos letramentos “vernaculares” ou “marginalizados” (ROJO, 2009, p.103). 

A partir disso, entende-se que “um dos objetivos principais da escola é justamente 

possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da 

leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 

democrática” (ROJO, 2009, p. 107)27. Por meio dessas práticas, poderão aprender: 

Os multiletramentos ou letramentos múltiplos, deixando de ignorar ou 
apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes (professores, 
alunos, comunidade escolar) e colocando-os em contato com os 
letramentos valorizados, universais e institucionais; (...) assumindo seu 
papel cosmopolita; os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos 
contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da 

                                                           
27

 Grifos da autora. 
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imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita 
(ROJO, 2009 p.107)28. 

Nesse sentido, para atender as demandas sociais contemporâneas, relativas ao uso 

da linguagem, é necessário o “conhecimento e as capacidades relativas a outros meios 

semióticos”. Os usos e efeitos proporcionados pelas tecnologias, “as cores, as imagens, os 

sons, o design etc.”, sobretudo as tecnologias que estão “disponíveis na tela do 

computador e em muitos materiais impressos têm transformado o letramento tradicional 

(da letra/livro) em um tipo de letramento insuficiente para dar conta dos letramentos 

necessários para agir na vida contemporânea” (ROJO, 2009, p. 107).  

Segundo essa autora, as múltiplas exigências do mundo contemporâneo, 

apresentam à escola a necessidade de ampliar as práticas e textos que nela devem circular 

e ser abordados, multiplicando as possibilidades de letramento.  

O letramento escolar tal como o conhecemos, voltado principalmente 
para as práticas de leitura e escrita de textos em gêneros escolares 
(anotações, resumos, resenhas, ensaios, dissertações, descrições, 
narrações e relatos, exercícios, instruções, questionários, dentre outros) e 
para alguns poucos gêneros escolarizados advindos de outros contextos 
(literário, jornalístico, publicitário) não será suficiente para atingir as três 
metas enunciadas acima (ROJO, 2009, p. 108).   

Para que isso ocorra, é preciso “ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos 

de letramentos que têm lugar na escola como o universo e a natureza dos textos que nela 

circulam” (ROJO, 2009, p. 108).  

Ao organizar o currículo escolar, os professores se deparam com a necessidade de 

fazer escolhas relativas aos “eventos de letramento e textos”, “esferas” de circulação, tipos 

de “mídias” e “culturas”, assim como as formas de “abordá-los”. Paralelamente a essas 

escolhas, o professor precisa considerar “com que práticas letradas, capacidades de leitura 

e produção agregadas” esses textos serão tratados. Cabe levar em conta, nesse 

planejamento, o que será “objeto de ensino”, um diagnóstico das “possibilidades29 de 

aprendizagem” dos alunos “nesse momento do seu desenvolvimento” (ROJO, 2009, p.120-

121). 

                                                           
28

 Grifos da autora. 
29

 Grifos da autora. 
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No planejamento do ensino, é importante ressaltar que os procedimentos de leitura 

estão intimamente relacionados às finalidades de leitura, como: ler para estudar; ler para 

obter uma informação específica; ler para obter uma informação geral; ler para seguir 

instruções; ler para aprender; ler para revisar um texto; ler para construir repertório – 

temático ou de linguagem – para produzir outros textos; ler oralmente para apresentar um 

texto a uma audiência (numa conferência, num sarau, num jornal, etc.); ler para praticar a 

leitura em voz alta para uma situação de leitura dramática, de gravação de áudio, de 

representação; reler para verificar se houve compreensão; ler por prazer estético (ROJO, 

2004). 

Assim, se a finalidade é realizar uma leitura integral, o procedimento adequado é de 

uma leitura sequenciada e extensiva do texto; se a finalidade é identificar informações 

pontuais no texto, localizar verbetes em um dicionário ou enciclopédia, então, se faz uma 

leitura tópica (ROJO, 2004). 

Explicitar os aspectos que envolvem o ato de ler pode contribuir para organizar os 

encaminhamentos didáticos, indispensáveis para planejamento das atividades com o 

objetivo de desenvolver a proficiência leitora dos alunos, como a seleção de um texto de 

boa qualidade, cujo tema seja do interesse dos alunos; de complexidade adequada para o 

trabalho em colaboração; organizado em um gênero que corresponda às expectativas de 

aprendizagem da escola; o levantamento de questões adequadas para o trabalho 

pretendido, localizando-as no texto que será lido e procurando antecipar as prováveis 

respostas, de tal forma que seja possível avaliar a adequação das mesmas para o trabalho 

pretendido. 

A premissa central dessa abordagem consiste em ler compreendendo os 

significados que a linguagem materializada no texto permite que o sujeito construa 

durante sua leitura. Dentro do texto, há um conjunto de discursos que o leitor, ao 

interpretar, permite atribuir uma função diferente da qual ele foi construído (BRAIT, 2012).  

De acordo com Brait (2012), embasada na teoria bakhtiniana, cada sujeito lê e 

interpreta o texto de um jeito, porque está em um momento e situação diferente, por isso 

o discurso tem tanto o caráter repetível, por meio da sua manifestação semiótica, como 

irrepetível, considerando o momento enunciativo . 
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A materialidade semiótica, entendida aqui como as palavras e os valores ideológicos 

agregados, permite em determinadas situações uma possibilidade variada de 

interpretações. O resultado dessa interação autor e interlocutor depende das condições de 

circulação do texto e das condições de recepção que se encontra o leitor, para a 

compreensão da leitura (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929]2004). 

Os conceitos de texto e discurso, de acordo com Brait (2012), merecem ser 

aprofundados, sob o risco de serem substituídos pelo conceito de gênero, com implicações 

teórico-metodológicas que podem se distanciar da concepção bakhtiniana de linguagem. A 

perspectiva assumida por Brait (2012) é de que o texto por si mesmo, analisado somente 

do ponto de vista linguístico, não dá conta de uma interpretação bakhtiniana propriamente 

dita, ou seja, que englobe a situação de enunciação e os discursos ali presentes.  

Todo texto traz consigo discursos construídos culturalmente e o leitor interage com 

esses discursos, os quais se mantêm disponíveis para fazer parte de outros contextos. A 

materialização do discurso ocorre no texto e, por isso, compreender o que diz o texto, 

verbal ou não verbal, pressupõe a interação do leitor tanto com o conjunto de signos nele 

presentes, como com os outros aspectos não linguísticos envolvidos, ou seja, todo o 

contexto de produção e a situação enunciativa: o enunciado concreto (BRAIT, 2012). 

Brait (2012) destaca que, nessa linha teórica, tudo o que está materializado no texto 

é semiótico, de modo que aquilo que escolhemos da língua, de maneira coerente para 

construir um texto, constitui um conjunto de signos, incluindo o texto verbal, visual e 

verbo-visual. Estes, porque resultam de escolhas pessoais, são repletos de ideologias. Brait 

(2012) cita o conceito de signo-ideológico como “o motor, o cerne que caracteriza e afeta 

todo o pensamento bakhtiniano” (p.14) e configura-se a base da linguística, filologia e 

teoria literária. 

De acordo com Brait (2012), entender o que é texto não prescinde da análise das 

vozes presentes nos discursos – o enunciador e o leitor – os interlocutores do diálogo. A 

priori, a partir do momento em que o texto é objeto de leitura, necessariamente 

estabelece-se um diálogo entre, no mínimo, dois sujeitos, que têm seus próprios pontos de 

vista em relação aos fatos. Para a autora, essa interação entre o leitor e o texto se dá de 

acordo com a condição de recepção, sendo que a interpretação decorre dos sentidos 

possíveis que o sujeito atribui aos discursos.  
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Nessa concepção, o sujeito é histórico, constituído por todas as suas vivências, 

portanto, o conhecimento ampliado dos diferentes discursos que circulam socialmente, 

potencializa as possibilidades de interpretação dos discursos presentes nos textos. Se o 

diálogo se realiza na linguagem, o texto dá funcionalidade aos discursos. Esse diálogo, 

implícito ou explícito, entre os interlocutores dos discursos é construído histórica e 

socialmente em um determinado contexto, assim, não existe texto que não esteja dentro 

de um gênero, os quais circulam em diferentes esferas sociais (BRAIT, 2012). 

Segundo Brait (2012), é possível conceituar texto como a materialização do discurso 

e este, como as relações dialógicas que o sujeito estabelece com o texto. O discurso não 

existe sem o texto e vice-versa. O enunciado é visto como unidade da comunicação 

discursiva, em toda a sua dimensão dialógica. Envolve os conceitos de texto e discurso em 

um sentido mais amplo – que extrapola o linguístico – e, como nele estão as vozes de todos 

os interlocutores, que ao se fazer presentes assumem autoria, posições e valores diversos, 

pode-se dizer que o enunciado concreto é único, não se repete. 

Embasada no conceito bakhtiniano de texto como “qualquer conjunto coerente de 

signos”, Brait (2012, p.14), discute o texto verbal, visual e verbo-visual, não considerando o 

conceito de texto de forma isolada, mas sim articulado com os aspectos científicos, 

filosóficos, linguísticos, enunciativos e discursivos. Segundo a autora, os conceitos de texto 

e discurso na concepção dialógica leva em conta o caráter ideológico da materialidade 

semiótica. 

Brait (2012) parte do princípio de que o texto sozinho não reflete o fato, ele possui 

uma situação concreta, um contexto mais amplo que envolve o tipo de acontecimento, que 

por sua vez, vai compor outro contexto. Nessa concepção, o texto engloba discursos 

culturais que, uma vez personificados nele, se convertem em ideologias por meio do texto. 

O texto se constrói, portanto, a partir de discursos constituídos social e culturalmente e, 

sua materialidade influencia ideologicamente o leitor.  

Nesse lugar teórico epistemológico, o texto é um enunciado concreto, envolve 

todas as vozes dos outros textos presentes na interação. A partir do momento em que o 

texto é objeto de leitura, estabelece-se a interação. O texto verbal (oral e escrito) se 

concretiza e vai veicular as vozes dos interessados, atribuindo funcionalidade aos discursos. 
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Uma vez na sala de aula, os objetivos e o planejamento do ensino se materializam. 

Os critérios utilizados para a escolha desses textos e os encaminhamentos didáticos e 

metodológicos adotados se definem pelas concepções que norteiam as ações dos 

professores. 

Enfim, de acordo com Rojo (2009, p. 121), os critérios de seleção de conteúdos 

“ensináveis” está atrelado ao “princípio das necessidades de ensino” e na dependência de 

critérios, tais como: “protagonismo, criticidade, democracia, ética, multiculturalidade”. 

Esses pressupostos teóricos corroboram a ideia de que as “escolhas nunca são neutras, 

nem impunes, pois o tempo escolar que tomo com um objeto de ensino não será dedicado 

a outro: cada escolha presentifica um dentre muitos outros perdidos”. 

Desse ponto de vista, as escolhas de textos reduzidos ou simplificados, sob o 

pretexto de cumprir por completo as atividades de livros didáticos, pode comprometer o 

tempo didático para leituras de textos que circulam socialmente, tais como jornais, 

revistas, sites e outros que, embora muitas vezes não constem a priori nos planejamentos 

do ensino, são indispensáveis para o desenvolvimento de leitores críticos.  

 

2.4 Leitura nos documentos oficiais da prefeitura de São Paulo  
 

No Município de São Paulo, o processo de ensino e aprendizagem da leitura, no 

Ensino Fundamental (EF), em 2012, é norteado pelos pressupostos contidos no documento 

de Orientações Curriculares Proposição de Expectativas de Aprendizagem (PMSP/SME, 

2007 p. 31). Essas orientações se baseiam na premissa de que o ensino de Língua 

Portuguesa: 

Deve se dar num espaço em que as práticas de uso da linguagem sejam 
compreendidas em sua dimensão histórica e em que a necessidade de 
análise e sistematização teórica dos conhecimentos linguísticos decorra 
dessas mesmas práticas. Entretanto, as práticas de linguagem que 
ocorrem no espaço escolar diferem das demais porque devem, 
necessariamente, tomar a linguagem como objeto de reflexão, de 
maneira explícita e organizada, de modo a construir, progressivamente, 
categorias explicativas de seu funcionamento que permitirão aos 
estudantes o desenvolvimento da competência discursiva para falar, 
escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação (PMSP/SME, 
2007 p. 31). 
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Em vista dessa concepção de linguagem e de ensino e aprendizagem, em Língua 

Portuguesa, a Secretaria Municipal de Educação (SME) orienta que “a escola deverá 

organizar um conjunto de atividades que, progressivamente, assegure ao estudante” 

ampliar suas “possibilidades de participação social no exercício da cidadania” (PMSP/SME, 

2007, p. 31). 

De acordo com a SME, essas atividades têm o objetivo de garantir que o aluno 

possa “utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de 

textos escritos, de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes 

propósitos comunicativos e expressivos” (PMSP/SME, 2007, p.32). Sob esse aspecto, 

segundo a SME, essas atividades, contribuem para “estruturar a experiência e explicar a 

realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas do 

conhecimento” (PMSP/SME, 2007, p.32), da seguinte maneira: 

a. sabendo como proceder para ter acesso às informações contidas nos 
textos, compreendê-las e fazer uso delas, reconstruindo o modo pelo qual 
se organizam em sistemas coerentes; b. sendo capaz de operar sobre o 
conteúdo representacional dos textos, identificando aspectos relevantes, 
organizando notas, esquemas etc.; c. aumentando e aprofundando seus 
esquemas cognitivos por meio da ampliação do léxico e de suas 
respectivas redes semânticas (PMSP/SME, 2007, p.32). 

O objetivo desse trabalho consiste em ensinar o aluno do ensino fundamental (EF) - 

Ciclo I, a “analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo 

a capacidade de avaliação dos textos” PMSP/SME (2007 p.32). Segundo essas orientações, 

isso se faz:  

a. contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões; b. 
inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; c. 
identificando referências intertextuais presentes no texto; d. identificando 
e repensando juízos de valor, tanto socioideológicos (preconceituosos ou 
não) quanto histórico-culturais (inclusive estéticos), associados à 
linguagem e à língua; e. reafirmando sua identidade pessoal e social 
(PMSP/SME, 2007 p.32). 

No documento Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência 

leitora e escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental30 (PMSP/SME, 2006 p.21), o qual 

define as orientações curriculares para o Ensino Fundamental – Ciclo II, encontram-se os 

seguintes objetivos da leitura:  
                                                           
30

 Ensino Fundamental II: em 2012, corresponde aos alunos do 6º ao 9º ano do Ciclo II. 
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Lemos para desfrutar uma boa história, para nos atualizar, para buscar 
uma determinada informação, para seguir instruções para realizar algum 
tipo de atividade, para estudar etc. Objetivos diferentes determinam 
modos diferentes de ler, pois mobilizam o uso de diferentes estratégias de 
leitura (PMSP/SME, 2006, p.21). 

Entre os documentos oficiais da SME encontram-se os Cadernos de Apoio e 

Aprendizagem. Nesses documentos, a SME organiza o trabalho baseado nos gêneros 

textuais. O documento justifica que cada atividade cotidiana realizada pelos indivíduos 

“envolve um conjunto de saberes e práticas, assim como formas e modos de utilizar as 

múltiplas linguagens (...) para atingir determinados objetivos” (PMSP/SME, 2010, v. 2, p.5). 

De acordo com a SME, cotidianamente o indivíduo, ao interagir nas diferentes 

“esferas de atividades (...) familiar/cotidiana, escolar, jornalística, acadêmica, produtiva/de 

consumo, política, etc.” produz “vários gêneros textuais”, os quais “circulam e são lidos 

para que haja interação entre as pessoas nas mais distintas situações da vida privada e 

pública” (PMSP/SME, 2010, v. 2, p.5). Nesse documento entende-se que: 

Toda esfera de atividade é também uma esfera de comunicação, e, para 
agir, nos comunicamos mediante os gêneros textuais que nelas circulam. 
Assim, ao nos apropriarmos deles, temos oportunidade de participar mais 
adequada e plenamente das práticas de linguagem que circulam em cada 
uma dessas esferas, razão pela qual elegemos os gêneros textuais como 
um dos eixos organizadores do currículo, articulados às práticas de 
linguagem – leitura, produção escrita, escuta/produção oral e análise 
linguística (PMSP/SME, 2010, v. 1, p.12).   

Conforme as orientações curriculares da SME, as práticas de leitura nas escolas 

municipais de São Paulo, são permeadas pelos gêneros textuais, partindo do princípio de 

que: 

Aprender a ler e escrever é um processo que se prolonga por toda a vida, 
com a crescente ampliação das possibilidades de participação nas práticas 
que envolvem a língua escrita e que se traduzem na capacidade de ler 
criticamente artigos publicados em jornais, expressar publicamente suas 
opiniões, ser bem-sucedido em seus estudos, apreciar contos, poemas, 
etc. (PMSP/SME, 2007, p.32). 

Nesse sentido, espera-se que os alunos desenvolvam competências e habilidades de 

leitura, de acordo com o ano do ciclo. Entre as expectativas de aprendizagem que 

envolvem o ensino de leitura dos gêneros da “esfera jornalística”, no quarto ano do EF 

Ciclo I, encontram-se: 
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P26 Relacionar a entrevista à situação comunicativa e ao suporte em que 
circula originalmente. P27 Estabelecer conexões entre o texto e os 
conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores. P28 Explicitar o 
assunto do texto. P29 Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir 
do contexto ou selecionar a acepção mais adequada em verbete de 
dicionário ou de enciclopédia. P30 Correlacionar causa e efeito, problema 
e solução, fato e opinião (PMSP/SME, 2007 p.47). 

O ensino de leitura nas escolas municipais de São Paulo, sobretudo no EF Ciclo I, 

baseia-se nos fundamentos aqui descritos e, nessa perspectiva, os coordenadores e 

professores são orientados nos encontros de formação contínua. 

Uma orientação importante da PMSP/SME está definida na Portaria 1566/08, a qual 

institui o Projeto Especial de Ação (PEA)31. Esse projeto é desenvolvido em todas as Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), e, desde a vigência dessa Portaria, tem entre 

outros objetivos o trabalho com a Leitura e a Escrita (PMSP/SME, 2009). 

Art. 1º - Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de 
trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais, que expressam as 
prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente 
às necessidades dos educandos, definindo as ações a serem 
desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e avaliação, 
visando ao aprimoramento das práticas educativas e consequente 
melhoria da qualidade de ensino (PMSP/SME, 2009, p.11). 

O enfoque principal dessas determinações institucionais, relativas ao PEA, na EMEF, 

incide no trabalho com a leitura e a escrita, estabelecendo como objetivos no ensino 

fundamental (EF) e ensino médio: 

Atender a necessidade de desenvolvimento das competências leitora e 
escritora, como responsabilidade de todas as áreas de 
conhecimento/disciplinas, visando ao alcance das metas estabelecidas 
pela Unidade Educacional, pela elevação dos níveis de proficiência 
detectados na Prova São Paulo, bem como das metas definidas pela 
Secretaria Municipal de Educação, expressas nos Programas “Ler e 
Escrever - Prioridade na Escola Municipal” e “Orientações Curriculares: 
Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas” (PMSP/SME, 
2009 p.11). 

As horas de trabalho coletivo, parcialmente ou em sua totalidade, são destinadas ao 

desenvolvimento do PEA. Esse trabalho, na EMEF, se orienta pelas regulamentações da 

PMSP/SME. Entre essas orientações, destaca-se a articulação do PEA com as “diferentes 

                                                           
31

 Portaria SME nº 1.566, de 18 de março de 2008. 
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atividades e/ou projetos/programas que integram o Projeto Pedagógico” (PMSP/SME, 2009, 

p.11). 

No que se refere ao ensino de leitura, encontram-se os programas da PMSP: Ler e 

Escrever - prioridade na Escola Municipal, Rede em rede: a Formação Continuada na 

Educação Infantil, Orientações Curriculares: Expectativas Aprendizagens e Orientações 

Didáticas e Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais (PMSP/SME, 2009, p.11). 

Sendo assim, os conteúdos discutidos durante as atividades do PEA se referem à 

leitura e escrita e, em geral, os responsáveis por gerir esse trabalho, são os Coordenadores 

Pedagógicos. Os Professores compõem o público alvo dessas ações no horário coletivo 

(HC), pois esse projeto tem o compromisso de “aprimoramento das práticas educativas 

para a superação das defasagens detectadas”. O PEA assume, portanto, o caráter de 

formação dos educadores (PMSP/SME, 2009, p.11). 

Ao investigar sobre a visão de linguagem e os processos de leitura nos documentos 

oficiais, encontramos orientações para o professor a respeito do desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos. Entre elas, as atividades de Roda de jornal32 e a atividade 

de leitura compartilhada, por exemplo, que pode ser encontrada nos Guias de 

Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor 4º ano, Ciclo I (2008, p. 246, 268, 

278, 286, 331, 334, 336).  

A atividade de roda de jornal, consiste em organizar os alunos inicialmente em 

pequenos grupos, para a leitura do jornal na sala de aula, visando a posterior socialização 

do que foi lido, para o grupo todo de alunos organizados em um círculo. Durante essa 

atividade, no pequeno grupo (ou dupla) e durante a socialização, cabe ao professor mediar 

as leituras e as trocas de ideias dos alunos a respeito do que foi lido. Nesse trabalho, o 

professor orienta os alunos para que folheiem os diferentes materiais (jornais ou revistas), 

estudando sua organização e lendo os textos (PMSP/SME/DOT, 2008 p.145-183). Trata-se 

de uma atividade também conhecida na escola como leitura de jornal. 

Ao realizar a atividade leitura compartilhada, o professor distribui uma cópia do 

texto para cada aluno fazendo uma leitura compartilhada. Se preferir, pode escolher um 
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 Leitura de jornal, nesses termos também conhecida na escola como Roda de jornal. 
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aluno para fazer a leitura em voz alta e ele – o professor – segue fazendo comentários que 

julgar necessários, fazendo pausas para as questões que forem surgindo, garantindo que 

todos tenham entendido o texto. Ao que tudo indica, durante esse trabalho: 

Na leitura compartilhada, o professor lê um texto com a classe e, durante 
a atividade, os alunos acompanham essa leitura tendo cópias desse texto 
em mãos. O professor questiona os estudantes sobre as pistas linguísticas 
que dão sustentação aos sentidos atribuídos. A estratégia favorece a 
formação de leitores, sendo indicada principalmente para o tratamento 
de textos que se distanciam do nível de autonomia dos alunos 
(PMSP/SME/DOT, 2010, p. 125). 

Segundo os documentos oficiais o professor “precisa criar condições para que os 

alunos se tornem cada vez mais competentes na leitura dos mais variados gêneros, 

passando de situações em que a leitura está mais centrada no professor para outras em 

que eles se defrontam sozinhos com os textos” (PMSP/SME/DOT, 2007, p.47). Esse guia de 

orientações didáticas do segundo ano do Ciclo I, norteia, ainda, a criação de situações 

didáticas regularmente, incorporando-as a sua rotina.  

O capítulo seguinte visa apresentar a escolha teórico-metodológica e os critérios de 

produção e seleção do corpus, articulando-os com o paradigma da Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol) que embasa essa pesquisa. 
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CAPÍTULO 3  

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é expor e justificar a escolha pela pesquisa crítica de 

colaboração, articulando a base teórica apresentada. Explicam-se as características do 

contexto no qual esta pesquisa foi desenvolvida, apresentando os participantes da 

pesquisa e os procedimentos para a produção e organização dos dados.  

São apresentados quadros com a síntese descritiva da organização das atividades 

desenvolvidas, as categorias para interpretação e análise dos dados selecionados. Em 

seguida, expõe os aspectos éticos e de credibilidade que permearam o desenvolvimento 

desta investigação.  

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

A seguir apresenta-se a Escola, sua localização, caracerísticas do entorno e público 

alvo atendido. Faz-se ainda uma breve explanação a respeito do contexto em que ocorre o 

trabalho da formação contínua, identificando todos os participantes da pesquisa: 

Coordenadora Pedagógica (CP), Professores (P) e Pesquisadora (Pe).  

Apresenta-se, em seguida, a organização e encadeamento das atividades, sob a 

ótica das investigações realizadas pelo grupo de pesquisa LACE. 

 

3.1.1 Apresentação do projeto e Cadeia Criativa: Escola e Participantes da Pesquisa 

 

A Escola está localizada na Zona Leste de São Paulo, tem cerca de 596 alunos, 13 

salas de aula e 49 educadores. Seu entorno apresenta uma infraestrutura regular de 

serviços, com poucos equipamentos públicos, tais como um centro esportivo e um posto 

de saúde. Limitada capacidade de atendimento cultural, com duas escolas estaduais, uma 

biblioteca pública e um centro esportivo.  
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A escola atende a crianças e adolescentes da comunidade em período regular de 

quatro horas, distribuídos em dois turnos, matinal e vespertino. Cerca de 92,8% dos alunos 

do 4º ano do Ensino Fundamental (EF) – Ciclo I participaram da avaliação de Língua 

Portuguesa em 2011, de acordo com os dados da Prova São Paulo. 

Os resultados obtidos nesta avaliação, em 2011, revelam que 53% dos alunos 

avaliados reconhecem atores (quem), fatos (o quê), tempo (quando), lugar (onde), modo 

(como) em um texto ou sabem formular hipótese sobre possível portador/suporte ou leitor 

do gênero textual, considerando tema, linguagem e finalidade; 48% selecionam um título 

ou uma legenda para uma imagem, uma foto, uma figura, um texto escrito, considerando o 

contexto situacional; 46% reconhecem o sentido de uma palavra ou de expressão presente 

no texto, considerando o contexto; 39% estabelecem relações entre as partes de um texto, 

identificando repetições e substituições que contribuem para a sua continuidade; 34% � 

conseguem justificar o efeito de sentido, decorrente do uso de pontuação expressiva 

(reticências, exclamação, interrogação, aspas etc.) ou de notações gráficas, assim como, 

inferir o sentido de palavras ou expressões, considerando o contexto do texto. Nos textos 

literários, apenas 19% identificam o conflito gerador do enredo, considerando marcas 

explícitas no texto. 

Nesse contexto, em 2012, havia doze professores no EF Ciclo I, sendo que a maioria 

deles participava da formação contínua no HC semanalmente. A equipe técnico-

administrativa da escola contava com um Diretor, dois Coordenadores Pedagógicos (CP), 

cumprindo uma jornada de 40 horas semanais de trabalho. 

Neste trabalho, apresentamos um estudo investigativo que envolve diretamente a 

prática de uma Coordenadora Pedagógica em interação com os professores dessa escola 

pública Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) de São Paulo, a partir do qual foi feito um 

recorte específico, nas discussões que ocorrem no Horário Coletivo (HC), com foco na 

formação dos professores para o ensino de leitura na sala de aula. 

O Horário Coletivo (HC) constitui-se um espaço privilegiado para a atuação da CP. 

Entre as suas atribuições (PORTARIA 5403/07)33, constam o planejamento e realização da 

formação contínua dos professores, assim como a articulação, o acompanhamento e 

                                                           
33

 Portaria 5403/07 – SME, de 16/11/07. Reorienta o programa "Ler e Escrever-Prioridade na Escola 
Municipal" nas EMEF, EMEFM e EMEE, reorganizado pela Portaria SME nº 4.507, de 30/08/07. 
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avaliação do trabalho pedagógico. Na EMEF, essa atividade tem duração de oito horas-aula 

semanais, com o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas dos professores e, assim, 

garantir a aprendizagem nas salas de aula. 

Inicialmente, a participação direta da pesquisadora aconteceu nos momentos de 

Sessão Reflexiva (SR), de Estudo Planejamento (MEPL), entretanto, na medida em que o 

trabalho investigativo avança, a pesquisadora teve uma participação direta no HC e, em 

determinado momento, na sala de aula. 

O papel da pesquisadora foi, além de observar, participar das discussões nas 

sessões reflexivas (SR), nos momentos de estudo e planejamento (MEPL), nos Horários 

Coletivos (HC), e nas observações de sala de aula (OBS), introduzindo questionamentos, 

perguntas, discutindo concepções e orientações teórico-metodológicas, buscando, em uma 

perspectiva dialógica, participar das discussões da coordenadora e do grupo, de modo que 

pudessem refletir colaborativa e criticamente, criando contextos de aprendizagem e 

desenvolvimento de todos os envolvidos, na direção da construção da autonomia 

necessária para transformar suas práticas. 

Como integrante da equipe de pesquisadores do grupo Linguística aplicada em 

Contextos educacionais (LACE), é importante considerar que a pesquisadora exerceu o 

cargo de Coordenadora Pedagógica (CP) na rede Municipal de Ensino de São Paulo e 

trabalhou por cerca de dez anos como formadora de professores e coordenadores 

pedagógicos em um órgão regional dessa mesma rede. Esse percurso profissional 

contribuiu para a escolha deste trabalho de pesquisa, pois revela a busca por compreender 

e transformar a própria prática de coordenação pedagógica no que se refere ao tratamento 

dado aos conteúdos de leitura na escola, em função do baixo desempenho dos alunos, 

revelado na avaliação externa34. 

A escola pesquisada tem duas coordenadoras pedagógicas, ambas se encontram 

diariamente em uma parte do período de trabalho e trocam informações a respeito das 

ações cotidianas. Contudo, dividem o trabalho de formação, de modo que uma é 

responsável por formar e atender aos professores do EF-Ciclo I e outra por formar e 

atender aos professores do EF-Ciclo II. 
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 Secretaria Municipal de Educação. Prova São Paulo 2009: Relatório de Análises Técnico-Pedagógicas. São 
Paulo: SME, 2010. 
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A CP que forma os professores do EF-ciclo I – que colaborou com esta pesquisa – 

teve a formação inicial na área de Educação Física, na qual atuou por cerca de 25 anos em 

uma jornada integral. Lecionou em diversas escolas, mas permanece na escola atual há 

vinte anos. Segundo ela, esteve afastada das atividades docentes por motivo de 

complicações na voz, passando a trabalhar em atividades de apoio à gestão escolar, nas 

quais começou a desenvolver ações com o objetivo de contribuir para o bom andamento 

das atividades escolares. A partir de uma ausência temporária prolongada da CP efetiva da 

escola, devido a questões graves de doença, a equipe gestora convidou essa professora de 

educação física para substituir temporariamente a coordenação pedagógica.  

Nessa oportunidade, com o referendo de todo o corpo docente, ao assumir a 

função de coordenadora substituta, passou a receber formação da Diretoria Regional de 

Educação para se tornar formadora dos professores da escola, sobretudo, dos professores 

do EF-Ciclo I. Sua rotina contempla as reuniões com a equipe gestora na escola, elaboração 

de registros diversos para a Secretaria da Educação, o atendimento aos pais e alunos, o 

planejamento e a elaboração de pautas de reuniões pedagógicas e de formação dos 

professores em Horário Coletivo (HC) de trabalho. 

Na equipe pedagógica do EF Ciclo I, encontra-se a professora do quarto ano do EF-

Ciclo I que denominaremos P3. Ela é professora efetiva na escola há mais de cinco anos e 

têm jornada integral de trabalho. Essa jornada envolve o trabalho com os alunos na sala de 

aula e a participação na formação contínua realizada no HC da escola. São duas horas 

diárias, de segunda a quinta-feira, totalizando oito horas-aula semanais.  

A professora P3 atua em uma turma de alunos com defasagem na aprendizagem 

dos conteúdos do ciclo. Nessa turma, ela desenvolve o Projeto Intensivo do Ciclo I (PIC), 

que envolve a retomada de conteúdos dos anos anteriores, tanto em língua portuguesa, 

como em outras áreas. Nesse espaço, são inseridos também conteúdos próprios do quarto 

ano, de modo que todos tenham a oportunidade de, posteriormente, se aprovados, 

acompanhar o EF-Ciclo II.  

A escola dispõe dos seguintes recursos materiais: treze salas de aula, uma sala de 

leitura para os alunos, na qual também consta um acervo específico para a formação dos 

professores, um laboratório de informática, uma sala dos professores e uma sala de 

reuniões coletivas. 
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O critério utilizado para escolha dessa escola foi o desempenho dos alunos, abaixo 

das expectativas de aprendizagem, nas atividades que envolvem a leitura de textos de 

acordo com a Prova São Paulo35 em 2011. 

 

3.1.2 Organização e encadeamento das atividades 

 

O trabalho de investigação na escola, consistiu em reuniões, geralmente quinzenais, 

com a CP e o corpo docente, nos seguintes momentos: no horário coletivo (HC) de 

trabalho, nas sessões reflexivas (SR), nos momentos de estudo e planejamento (MEPL) e na 

observação da sala de aula da professora P3 (OBS). 

O HC, por sua natureza institucional de formação contínua de professores, gerido 

pelo CP, foi o foco central deste trabalho. Em virtude de que as ações de formação 

contínua desencadeadas no HC da escola, implicam desdobramentos em outras atividades, 

tais como, SR, MEPL e OBS na sala de aula, o quadro a seguir resume cronologicamente 

essas ações.  

 

SÍNTESE DE COLETA DE DADOS NA ESCOLA 

Data Tópico Participantes Síntese descritiva 

1º 
encontro 

 
14/05/12 

HORÁRIO 
COLETIVO (HC) 

Pesquisadora, 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) e 
Professores da 

escola. 

Filmagem das atividades de formação 
contínua desenvolvidas no Horário Coletivo 
da escola, para conhecer a temática em 
pauta, os conhecimentos prévios do grupo e 
compreender o contexto e o trabalho de 
formação contínua. 

2º 
encontro 

 
28/05/12 

OBSERVAÇÃO DA 
SALA DE AULA 

(OBS) 

Pesquisadora e 
professora P3. 

Filmagem das atividades de leitura 
compartilhada desenvolvidas na sala de 
aula Ciclo I. Objetivo: conhecer os 
desdobramentos da formação contínua dos 
professores, no contexto da sala de aula. 

3º 
encontro 

 
04/06/12 

SESSÃO REFLEXIVA 
(SR) 

Pesquisadora e 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) 

1º momento: 

Resgatar a discussão realizada no HC; 
analisar o vídeo do HC com o objetivo de 
discutir o modelo de gestão e a concepção 
de leitura apresentados. 
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 Prova São Paulo: avaliação municipal do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental em Língua 
Portuguesa. 
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2º momento: 

Assistir ao vídeo da aula observada; analisar 
e discutir sobre os encaminhamentos 
didáticos realizados pela professora; 
discutir sobre o modo de gerir a aula e a 
concepção de leitura compartilhada 
presente na sala de aula; refletir sobre as 
orientações dadas no HC e o 
desdobramento em sala de aula. 

4º 
encontro 

 
11/06/12 

MOMENTO DE 
ESTUDO E 

PLANEJAMENTO 
(MEPL) 

Pesquisadora e 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) 

Estudo dos conteúdos da próxima formação 
contínua no HC; Discussão sobre a gestão 
da próxima pauta no HC; planejamento da 
próxima formação contínua no HC 
(planejamento da performance). 

5º 
encontro 

 
25/06/12 

HORÁRIO 
COLETIVO (HC) 

Pesquisadora, 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) e 
Professores da 

escola. 

Segunda reunião formação contínua no HC. 
Performance de uma atividade de roda de 
jornal no HC da escola 

6º 
encontro 

 
06/08/12 

SESSÃO REFLEXIVA 
(SR) 

Pesquisadora e 
Coordenadora 

Pedagógica (CP). 

Resgate do trabalho de formação contínua 
(performance) no HC na escola; discussão 
sobre a gestão da atividade e a forma como 
as professoras e a CP interagiram com a 
nova forma de gerir o HC; levantamento 
dos aspectos positivos e negativos do 
encontro. Reflexão a respeito dos próximos 
passos a seguir. 

7º 
encontro 

 
20/08/12 

MOMENTO DE 
ESTUDO E 

PLANEJAMENTO 
(MEPL) 

Pesquisadora e 
Coordenadora 

Pedagógica (CP). 

Discussão sobre as estratégias 
metodológicas roda de leitura e leitura 
compartilhada no processo de ensino e 
aprendizagem de leitura; definição sobre os 
encaminhamentos da pauta de formação 
contínua no HC; estudo sobre os possíveis 
conteúdos e o modo de gerir o próximo HC. 

8º 
encontro 

 
03/09/12 

OBSERVAÇÃO DA 
SALA DE AULA 

(OBS) 

Pesquisadora e 
professora P3. 

Realização da atividade roda de jornal na 
sala de aula, com novos encaminhamentos. 

9º 
encontro 

 
17/09/12 

SESSÃO REFLEXIVA 
(SR) 

Pesquisadora e 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) 

1º momento: 
Assistir ao vídeo da aula da professora P3; 
analisar os desdobramentos do trabalho no 
HC. 
2º momento: 
Discutir novos encaminhamentos; definir 
instrumentos e ajustes no foco da próxima 
pauta de HC. 

10º MOMENTO DE Pesquisadora e Estudo dos textos de jornal, para a 
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encontro 
 

24/09/12 

ESTUDO E 
PLANEJAMENTO 

(MEPL) 

Coordenadora 
Pedagógica (CP). 

realização de uma leitura compartilhada no 
próximo HC; planejamento da pauta e da 
forma de gerir essa pauta no HC. Discussão 
sobre as diferenças entre as estratégias 
metodológicas roda de jornal e leitura 
compartilhada; 

11º 
encontro 

 
01/10/12 

HORÁRIO 
COLETIVO (HC) 

Pesquisadora, 
Coordenadora 

Pedagógica (CP) e 
professoras da 

escola. 

Discussão sobre as diferenças entre as 
estratégias metodológicas roda de jornal e 
leitura compartilhada; realização de uma 
leitura compartilhada de notícia de jornal; 
discussão sobre a atividade desenvolvida; 
planejamento de uma leitura compartilhada 
de notícia na sala de aula. 

12º 
encontro 

 
08/10/12 

OBSERVAÇÃO DA 
SALA DE AULA 

(OBS) 

Pesquisadora e 
professora P3. 

Realização de uma leitura compartilhada de 
notícia de jornal, com os alunos. 

Quadro 1: Síntese de coleta de dados na escola 

 

Entre as atividades voltadas para a Gestão do HC, algumas se destacam pela sua 

importância no processo reflexivo do grupo, tais como: estudar, formar, acompanhar. Elas 

são desenvolvidas em momentos diversificados que se distinguem tanto pelo objeto de 

estudo e sujeitos envolvidos, como pelas regras e divisão do trabalho. Esses momentos são 

marcados pela busca do alcance do objeto de desejo do grupo. Essas atividades serão 

detalhadas no Plano de Gestão da pesquisa, mais adiante no item 3.3 dos procedimentos 

metodológicos. Nesse contexto, o esquema abaixo representa a Cadeia de Atividades que a 

pesquisa enfoca. 

 

 
Fig. 2: Organização da pesquisa: intencionalidade e encadeamento das atividades. 
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A figura 2 ilustra o olhar da pesquisadora em relação ao trabalho da CP na gestão da 

formação contínua de professores. As setas revelam a intencionalidade desta pesquisa, 

com a finalidade de contribuir com a articulação das atividades, desde o planejamento da 

formação contínua dos professores, até a realização do trabalho pedagógico em sala de 

aula.  

Diante da demanda de gerir o trabalho pedagógico das diversas atividades 

realizadas no âmbito da escola, vale reiterar o paradigma abordado na fundamentação 

teórica deste trabalho, para o encadeamento dessas atividades.  

 

3.2 Paradigma de Pesquisa 

 

Em razão dos objetivos que se pretende alcançar e da complexidade do contexto 

aqui apresentado, esta investigação está inserida no paradigma da Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol), a qual “possibilita aos pesquisadores a construção de contextos de 

negociação (colaborativos), em projetos de formação contínua, com foco na compreensão 

e na transformação de sentidos e significados que dão forma às escolhas diárias” 

(MAGALHÃES, 2011, p.15). 

Esse paradigma epistemológico está baseado na Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural, nos pressupostos vygotskyanos à luz dos escritos de Leontiev (1977), 

Marx e Engels (1965), Engeström (1987). Em consonância com os dados produzidos e 

coletados, cada elemento que compõe a estrutura da atividade social foi objeto de análise 

e reflexão ao longo da pesquisa, considerando toda a sua complexidade. 

Uma vez que as análises enunciativas priorizaram o HC como atividade social 

central, vale ressaltar que gerir cada encontro coletivo dos educadores demandou o 

desenvolvimento de temas que envolveram os problemas emergentes do processo de 

ensino e aprendizagem na escola. 

Nesse sentido, foi colocada a necessidade de que as diversas atividades escolares 

citadas se relacionassem umas com as outras. Essas atividades, apesar de suas 

especificidades, foram marcadas por sua intencionalidade em busca de objetivos comuns, 
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mesmo ocorrendo em diferentes espaços de atuação e executadas por diferentes sujeitos, 

instrumentos e regras. 

Organizadas desse modo, entretanto, não prescindem de compartilhar o mesmo 

objeto, constituindo uma cadeia de atividades. Nessa cadeia, a gestão do ensino de leitura, 

mesmo que seus princípios estejam definidos pelo Projeto Pedagógico (PP), depende dos 

modos de conceber o processo e de agir de todos os envolvidos. 

A tessitura dos fios da cadeia de atividades orientadas pelo PP da escola, como 

define os integrantes do grupo de pesquisas LACE (PUC-SP), é marcada pelas ações 

discursivas e, por meio delas, tornam-se explícitas as ações e relações estabelecidas, para o 

alcance dos objetivos. 

Considerando que a compreensão do objeto da atividade se dá na e pela linguagem 

(VYGOTSKY, 2001) e o fato de que a linguagem é dialógica por excelência; na atividade – 

Horário Coletivo – a coordenadora pedagógica e os professores  ao expressar suas 

concepções e sentidos sobre o objeto “leitura” realizam “as trocas advindas das 

divergências e dos pontos de vista em comum” (MAGALHÃES, 2010, p.68). 

Essas trocas vão permitir que o grupo reflita sobre o “fazer pedagógico” de cada 

um, o que implica discutir tanto o “saber-fazer”, como o “porque fazer” e o “como fazer”. 

Nesse contexto, os sujeitos envolvidos vivenciam inquietações geradas pelo “processo 

reflexivo-crítico”. As contradições evidenciadas nas discussões coletivas, “são fatores que 

caracterizam a colaboração” (MAGALHÃES, 2010, p.68-69). 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

Essa seção expõe os procedimentos de coleta dos dados desta investigação, assim 

como apresenta os modos como foram organizadas as atividades. Em seguida, expõe as 

categorias aplicadas na análise dos dados coletados, os aspectos que conferem a 

credibilidade e a ética desta pesquisa. 

 

3.3.1 Produção, Coleta e Seleção de Dados 
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Nesta pesquisa, visando à superação dos problemas que surgem no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura na sala de aula, houve a necessidade de compreender 

criticamente a complexidade das demandas expressas nos discursos que permeiam o 

trabalho de uma coordenadora pedagógica em interação com os professores no Horário 

Coletivo.  

Para isso, foi importante estudar o modelo de gestão pedagógica na formação 

contínua de professores, que se apresentou na escola. Nesse estudo, organizou-se o plano 

de gestão da pesquisa, que envolveu a concepção do trabalho realizado no HC, bem como 

a elaboração de atividades de gestão para o processo de formação docente, frente ao 

ensino de leitura.  

O quadro a seguir apresenta definição, finalidade, motivo e ações que envolvem o 

plano de atividades de gestão do HC. 

 

O PLANO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO HC 

O quê? 
A gestão da formação contínua de professores na perspectiva da Pesquisa crítica 
de colaboração. 

Para quê? Garantir a qualidade no ensino de leitura na sala de aula do Ensino Fundamental I. 

Por quê? 
Porque os sentidos compartilhados sobre o ensino de leitura na sala de aula e, 
consequentemente, as práticas pedagógicas eram distintos. 

Como? 
Ouvir, dialogar dialeticamente, definir e planejar reuniões de formação contínua e 
realizar o acompanhamento do trabalho dos professores, de forma a 
comprometer a equipe com o aprimoramento do ensino de leitura na sala de aula. 

Quadro 2: Organização da gestão do trabalho no HC 
(Baseado em Liberali (2012), aula de mestrado Lael/PUC-SP) 

 

A proposta de organizar o trabalho de pesquisa na escola, da maneira como consta 

no quadro 1, teve a intencionalidade de envolver os sujeitos desta pesquisa, tanto no 

planejamento, como no desenvolvimento das ações no momento HC, como na sala de 

aula.  

Da mesma forma, como no quadro anterior, foi necessário discutir e organizar 

conjuntamente, na escola, o plano das atividades de leitura desenvolvido na sala de aula. A 

importância dessa organização consiste na ideia de que todos os envolvidos neste trabalho 
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compreendessem o objeto de estudo no HC, assim como os motivos e o que todos 

esperavam alcançar com este trabalho. 

O quadro 3 apresenta definição, finalidade, motivo e ações que envolvem o plano 

de atividades de leitura. 

 

O PLANO DE ATIVIDADES DE LEITURA 

O quê? 
O processo de ensino e aprendizagem de leitura de jornal na sala de aula de 
forma compartilhada e colaborativa.  

Para quê? 
Promover condições didáticas adequadas para o processo de ensino e 
aprendizagem da leitura na escola. 

Por quê? 
Porque os resultados das avaliações internas e externas, em LP, revelam 
índices de proficiência leitora abaixo do esperado em todos os anos do EF. 

Como? 
Subsidiar o planejamento de aulas em parceria com os professores, no HC, 
utilizando estratégias formativas (didáticas e metodológicas): roda de jornal e 
leitura compartilhada de jornal. 

Quadro 3: Organização da pesquisa – o plano de atividades de leitura 
(Baseado em Liberali (2012), aula de mestrado no Lael/PUC-SP) 

 

De acordo com Liberali, Borelli e Lima (2012, p.9), é essencial que esta gestão seja 

“entendida no contexto de redes de atividades em cadeia intencional, que envolve 

atividades de diagnóstico, planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação de 

projetos conjuntos”. Nessa perspectiva, as atividades de gestão desta pesquisa, 

envolveram três momentos específicos, na ação de formação dos professores:  

A. Formar: Horário Coletivo (HC), Sessão Reflexiva (SR), Momento de Estudo e 

Planejamento (MEPL). 

B. Estudar: Momento de Estudo e Planejamento (MEPL) 

C. Acompanhar: Observação de aulas (OBS). 

Essas ações de gestão se desenvolveram na escola em momentos diferenciados, ora 

participaram a pesquisadora e a coordenadora pedagógica: (SR) e (MEPL), ora participaram 

a pesquisadora e a professora P3 (OBS), ora participaram todos os sujeitos participantes 

desta pesquisa (HC).  

Durante o processo de produção de dados, a partir do primeira atividade de leitura 

observada com os alunos, encontrei o trabalho com a leitura de jornal na sala de aula. 
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Portanto, desse momento em diante, esses dados mobilizaram as análises, estudos e 

intervenções acerca do trabalho com jornal na sala de aula. 

As atividades de formar estão organizadas no quadro abaixo: 

 

ATIVIDADES DE FORMAR 

Momento de Estudo e Planejamento (MEPL), Horário Coletivo (HC), Sessão Reflexiva (SR) 

Atividade Frequência Objeto idealizado 

HC 

Horário Coletivo 

Três encontros de 
1h30 (dois mensais 
e um trimestral) 

Participar ativamente das discussões construindo 
coletivamente o significado compartilhado sobre o 
ensino de leitura na sala de aula 

SR 

Sessão Reflexiva 

Três encontros de 
1h (dois mensais e 
um trimestral) 

Recuperar, analisar, refletir e orientar o planejamento ou 
replanejamento das atividades de formação contínua 
para o ensino de leitura. 

MEPL 

Momento de 
Estudo e 
Planejamento 

Três encontros de 
1h (dois bimestrais 
e um trimestral) 

Estudar, discutir e elaborar, em parceria – pesquisadora e 
CP – a gestão da formação contínua de professores que 
viabilize as discussões e a construção de significados 
compartilhados acerca do ensino de leitura. 

Quadro 4: Atividades de Formar 
(Baseado em Liberali (2012), aula de mestrado no Lael/PUC-SP) 

 

Entre as atividades descritas no quadro 4, o HC se caracterizou como momento de 

formação para os professores, uma vez que eles constituem o público alvo dessa atividade 

na escola. Nesse momento, estiveram envolvidas todas as professoras do EF - Ciclo I, a CP e 

a pesquisadora. Nas SR e MEPL, apenas a CP e a pesquisadora foram sujeitos dos 

respectivos processos. 

As regras propostas por esta investigação, para que essas atividades se 

concretizassem, permitiram que todos os envolvidos nesses momentos formativos 

tivessem direito à voz e pudessem opinar sobre o trabalho de leitura em discussão. Nesse 

processo, todos poderiam explicitar e discutir sobre os posicionamentos assumidos, diante 

da discussão coletiva a respeito do ensino de leitura. Envolveu ainda o comprometimento 

de todos com o trabalho assumido coletivamente.   

A divisão do trabalho, construído em comum acordo com o grupo, pode ser 

resumida da seguinte maneira: a CP elaborava as pautas de formação contínua dos 

professores; a pesquisadora participava da elaboração da pauta de formação; os 
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professores participavam diretamente das discussões e decisões acerca do ensino de 

leitura, desenvolvendo as atividades propostas nas pautas e comprometendo-se em 

planejar ou replanejar as práticas de ensino na sala de aula, a partir das orientações 

recebidas. 

O objeto que o grupo docente, a CP e a pesquisadora desejaram alcançar foi 

definido coletivamente, isto é, o ensino de leitura na sala de aula. 

Os artefatos/instrumentos utilizados, em cada uma dessas atividades, foram as 

pautas de reunião (HC), computador, datashow, power point, jornais: O Estado de S. Paulo, 

Folha de S. Paulo, Jornal da Tarde e os documentos oficiais da PMSP/SME, que circulavam 

na escola, assim como, os gêneros orais usados para estruturar a própria atividade. 

Ao longo deste trabalho de formação, a intencionalidade de compartilhar o objeto 

leitura está expressa nos desdobramentos que ocorrem nas atividades que sucedem o HC. A 

partir das ações desenvolvidas no HC, aconteceram as análises das interações e reflexões dos 

professores, CP e pesquisadora, nas SR. Em decorrência disso, foi possível estudar e planejar 

a continuidade do trabalho na escola, nos momentos de estudo e planejamento (MEPL). 

O quadro a seguir sintetiza o momento de estudo e planejamento na escola, 

envolvendo a pesquisadora e a CP, com a finalidade de estudar o conteúdo leitura: 

 

ATIVIDADE DE ESTUDAR 

Momentos de Estudos e Planejamento (MEPL) 

Atividade Frequência Objeto idealizado 

MEPL 
Momento de Estudo 
e Planejamento 

Três encontros de 
1h (dois bimestrais 
e um trimestral) 

Estudar em parceria com a CP, a concepção de 
ensino de leitura na escola, tendo em vista discutir e 
propor um processo de ensino e aprendizagem de 
leitura na perspectiva sócio-histórico-cultural. 

Quadro 5: Atividades de estudar 
(Baseado em Liberali (2012), aula de mestrado no Lael/PUC-SP) 

 

Na atividade MEPL, em determinados momentos, foi necessário um enfoque 

especial na leitura de jornal, em razão de que os dados coletados apontavam para 

entendimentos diversos a respeito desse trabalho na escola. Foi sugerido pela 

pesquisadora, então, que coordenadora e pesquisadora reservassem algumas horas de 

estudo, sobre os conteúdos envolvidos na leitura de jornal na sala de aula. Estudamos, por 
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meio dos documentos oficiais que circulavam na escola, as expectativas de aprendizagem 

do EF e algumas estratégias metodológicas com o intuito de orientar as práticas das 

professoras nesse sentido.   

Os artefatos/instrumentos de estudo dessa atividade foram as práticas de ensino 

reveladas tanto no HC, como na sala de aula, os documentos oficiais da PMSP/SME usados 

pela professora P336, os vídeos produzidos no HC e na sala de aula e os jornais O Estado de 

S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde. 

O trabalho de coleta e produção de dados, se estendeu à sala de aula, conforme 

resume o quadro a seguir: 

 

ATIVIDADES DE ACOMPANHAR 
Observação da aula (OBS) 

Atividade Frequência Objeto idealizado 

OBS 
Observação 
de aula 

1/mês 
A participação ativa dos alunos nas práticas sociais 
de leitura de jornal. 

Quadro 6: Atividade de acompanhar 
(Baseado em Liberali (2012), aula de mestrado Lael/PUC-SP) 

 

Essa atividade de observação, com a intenção de coletar e produzir dados no 

decorrer desta pesquisa, assumiu, em alguns momentos, uma forma de acompanhamento 

formativo. Isso ocorreu, em virtude da necessidade de intervir no desenvolvimento da aula, 

conforme um prévio acordo com a professora P3.  

Assim, na primeira e terceira aula observada, os sujeitos diretamente envolvidos 

são a professora P3 e alunos; mas na segunda aula observada, a pesquisadora também 

participa diretamente das intervenções com os alunos. 

Do ponto de vista desta pesquisa, na sala de aula, o objeto de ensino – leitura – é 

concebido como uma prática socialmente constituída, em função disso, as escolhas 

didáticas e metodológicas necessitam ser propostas, discutidas e planejadas, na 

perspectiva dialógica considerando o contexto sócio-histórico-cultural dos alunos e dos 

textos apresentados. 

                                                           
36

 Guia de Orientações didáticas do professor do 4º ano, da PMSP/SME. 
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Espera-se, por meio deste estudo, encontrar, na sala de aula, elementos que 

indiquem transformações no processo de ensino e aprendizagem da leitura na escola, a 

partir da formação contínua de professores no HC.  

Os dados foram organizados em categorias que pudessem revelar as concepções e 

formas de se posicionar nas interações que ocorreram nas duas instâncias (HC e sala de 

aula). O critério que determinou essa classificação dos dados foi a presença de marcas 

enunciativas e discursivas de: (1) ação; (2) reprodução; e (3) intervenção. 

Para entender a forma como os dados coletados foram analisados, a seguir, 

descrevem-se as categorias de análise e interpretação de dados, utilizadas neste trabalho.  

 

3.3.2 Categorias de análise e interpretação  

 

Nesta pesquisa, todo o processo de análise parte da premissa de que a atividade HC 

pode criar contextos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Segundo Magalhães (2011), com base na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (Vygotsky, Leontiev e expansões de Engeström, entre outros), as escolhas 

metodológicas que organizam os projetos de extensão, conduzidos pelo GP Linguagem em 

Atividades no Contexto Escolar – LACE, são crucialmente importantes, uma vez que se 

constituem como contextos de aprendizagem e transformação a todos os envolvidos, bem 

como lócus de estudo aos pesquisadores.  

As atividades diferentes, uma vez articuladas e orientadas para a expansão do 

objeto (ENGESTRÖM, 1987), constituem contextos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Conforme já detalhado na fundamentação teórica deste trabalho, os elementos que 

compõem essas atividades (HC, SR, MEPL, OBS) são: instrumentos (i), sujeitos (s), objeto 

(o), regras (r), comunidade (c), e divisão do trabalho (dt).  

Para compreender melhor as relações que se estabeleceram no contexto dessas 

atividades, a figura 3, a seguir, apresenta as atividades hierarquicamente organizadas:  
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Fig.3: Cadeia Criativa da Gestão do Ensino de Leitura na Escola 
Representada por Maria do Socorro Ferreira Gomes, 2013. 

 

A figura 3 apresenta as atividades que ocorrem na EMEF. Essas atividades 

constituídas na escola foram objeto de análise e configuram o escopo deste trabalho. As 

setas indicam as diferentes possibilidades de vínculos entre elas e todos os que nelas 

atuaram. Embora estejam identificadas quatro atividades distintas: HC, SR, MEPL, OBS da 

sala de aula, o foco deste trabalho está em dois pilares: HC e sala de aula. As demais 

atividades compõem ramificações que, por encontrarem-se intimamente relacionadas ao 

HC e sala de aula, podem contribuir para a compreensão dos dados analisados.  

O esquema ilustra o olhar da pesquisadora contemplando os fundamentos já 

expostos e, sobretudo, Engestrom (1987) quando se refere à rede de atividades como 

conjunto de atividades que partilham objetos e que estão em constante processo de 

expansão. 

Os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento estão intimamente relacionados. 

Segundo a teoria vygotskyana, a aprendizagem desencadeia processos internos de 

desenvolvimento quando os sujeitos interagem em contexto sócio histórico. Essa vertente 

epistemológica pressupõe um sujeito ativo na construção do conhecimento. Nesse 
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processo, a ZPD se instala no momento em que um conhecimento influencia e sofre 

influência do outro (VYGOTSKY, [1934]2001). 

Os sujeitos em seus contextos sociais – na vida que se vive – são protagonistas da 

construção de conhecimentos baseados no senso comum, os conhecimentos espontâneos, 

segundo Vygotsky (1987, p.135). O autor enfatiza que os conhecimentos espontâneos são 

construídos a partir de experiências pessoais do sujeito, nas relações sociais cotidianas e 

informais, sem que o sujeito esteja “consciente do seu próprio ato de pensamento”. 

Em contrapartida, os conhecimentos científicos são decorrentes de situações 

formais de ensino e aprendizagem, de forma hierárquica, vivenciadas no âmbito escolar. O 

ponto de partida para a elaboração de novos conceitos científicos é o conceito  

espontâneo, gerado no contexto social do sujeito (VYGOSTKY, 1987 p. 135). 

Segundo Vygotsky (1987, p.135), “pode-se remontar a origem de um conceito 

espontâneo a um confronto com uma situação concreta, ao passo que um conceito 

científico envolve, desde o início, uma atitude “mediada” em relação ao objeto”. 

Nesse processo, a linguagem tem papel fundamental, pois, além de ser parte 

integrante das atividades, atua como instrumento mediador das relações que se 

estabelecem nelas, proporcionando aprendizagem e desenvolvimento.  

Considerando o discurso como ponto de partida para as análises das ações, na 

perspectiva da PCCol, outro recurso metodológico importante a considerar é o processo de 

identificar as marcas de contradição e colaboração na linguagem do grupo.  

A PCCol permite analisar a atividade HC, assim como as atividades desenvolvidas 

em sala de aula, do ponto de vista da TASHC, identificando com o apoio do processo de 

reflexão crítica, as contradições e colaborações que se estabelecem visando a expansão do 

objeto compartilhado pelo grupo.  

Para evidenciar as marcas da gestão pedagógica no HC da escola, assim como as 

implicações decorrentes desse trabalho, na sala de aula, forma utilizadas as seguintes 

categorias de análise dos dados: 
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CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Categorias Características 

Pedido de esclarecimento 
Solicitação de informação contingente à contribuição dos 
interlocutores. 

Pedido de confirmação de 
ponto de vista 

Solicitação de confirmação das informações veiculadas em 
turno anterior. 

Pedido de explicação Solicitação de detalhamento das informações fornecidas. 

Questionamento  Apresentação de questões a respeito do assunto tratado. 

Esclarecimento  

(simples ou elaborado) 

Modo de responder informações solicitadas, de forma simples 
(sim/não), ou elaborada (com detalhes).  

Explicação 

(com ou sem exemplos) 

Modo de fornecer explicações, mediante o uso de causas, 
razões, exemplos, analogias, definições, categorizações, 
modelos. 

Elipse  
Os interlocutores complementam a frase precedente, 
completando-a ou não. 

Exórdio  

Abertura do tema ou introdução e estabelecimento de contato 
com os interlocutores. Ex.: “Oi, gente! O tema da nossa 
reunião hoje é como organizar um texto para convencer o 
outro.  ou Pessoal, hora da chamada! Vamos lá?” 

Réplica de concordância 

(simples/elaborada) 

Fala de concordância de um interlocutor, simples, ou 
elaborada com acréscimos de informações. 

Oposição  

(simples/justificada) 

Fala de discordância de um interlocutor, simples, ou justificada 
com acréscimos de informações. 

Interrupção/encerramento 
Rompimento do turno/quando o tema proposto foi seguido ou 
desviado, comprometendo a progressão (ou não) do discurso. 

Avaliação  

(positiva/negativa) 
Avaliação do conteúdo em discussão. 

Questão controversa 
Questões que suscitam o comentário, a discussão e, portanto, 
argumentação; dsseminam a dúvida, levando à postura crítica. 

Apresentação de ponto de vista 

Apresentação de ponto de vista/tese, i.e., apresentação de 
uma posição pelo interlocutor que demanda sustentação ou 
requer refutação por parte dos demais interlocutores. Ex.: Eu 
acho que um museu é um lugar onde guardam coisas antigas.  

Síntese  

Tentativa de encontrar nova posição que aglutine diferentes 
posicionamentos a partir de concessões (Ex.: Embora a gente 
tenha dito que expectativas de aprendizagem não são apenas 
processos cognitivos, a gente optou por entender que esses 
processos são centrais) 

Quadro 7: Categorias de análise 
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Todas essas categorias de análise, combinadas em conformidade para análise do 

contexto desta pesquisa, estão embasadas nos autores a seguir: Orsolini (2005), Mosca 

(2007), Leitão (2011), Damianovic (2011), Pontecorvo (2005) e Liberali (2013).  

Com as categorias Pedido de esclarecimento, pedido de confirmação de ponto de 

vista, pedido de explicação e questionamentos, foi possível analisar os dados que 

desencadearam os diálogos e começar a conhecer o modo como a gestão foi conduzida. 

Por meio deles, pode-se analisar a presença de marcadores argumentativos nos turnos em 

foco. 

Pode-se, ainda, por meio dos esclarecimentos, das elipses e explicações, saber se os 

interlocutores foram estimulados a refletir sobre os aspectos em foco, criando contextos 

favoráveis à construção do conhecimento. Da mesma forma, por meio de réplicas de 

concordância, ou discordância, simples ou elaboradas, assim como, da presença de elipse e 

explicações com ou sem exemplos, foi possível representar a forma de participação dos 

sujeitos envolvidos nas discussões. 

Ao responder às informações solicitadas, os interlocutores deixaram marcas, nos 

diálogos, que mostraram a forma como interagiram, a partir do que foi solicitado, dando 

continuidade nos turnos seguintes. As informações, uma vez esclarecidas, confirmadas, ou 

explicadas, puderam revelar a reprodução ou a construção do conhecimento, dependendo 

da maneira como se apresentam no diálogo. 

Para analisar indícios de algum processo de construção do conhecimento, além das 

categorias já descritas, evoca-se as categorias de análise, a seguir: questão controversa, 

apresentação de ponto de vista e síntese. Em se tratando de diálogos oriundos de situações 

enunciativas no âmbito da escola e, com o objetivo de construir significados 

compartilhados sobre leitura na sala de aula. Essas categorias de análise são importantes, 

pois revelam posicionamentos dos sujeitos, a respeito do objeto em discussão, 

expressando as dúvidas eventuais, ou posicionamentos favoráveis ou contrários. 

Esse movimento pode gerar a necessidade de expor novos pontos de vista para o 

grupo e, dessa forma, suscitar a construção de argumentos no grupo. 

Tendo em vista fazer uma interpretação das ações analisadas, as categorias de 

interpretação são: 
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CATEGORIAS DE INTERPRETAÇÃO 

Sentido e significado 

Colaboração crítica 

Argumentação 

Quadro 8: Categorias de interpretação 

 

As categorias de interpretação, deste trabalho, estão apoiadas em Vygotsky (2001), 

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004), Magalhães (2009) Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 

Leitão e Damianovic (2011) e Liberali (2008), conforme a fundamentação teórica deste 

trabalho. 

Essas categorias permitem interpretar criticamente os sentidos e significados 

atribuídos pelos sujeitos ao ensino de leitura, no HC e na sala de aula; assim como, 

permitem compreender se existe um processo de colaboração crítica, mediada por uma 

linguagem argumentativa, nesse contexto. Sobretudo, permitem, ainda, compreender os 

modos de gestão da formação contínua de professores no âmbito da escola. 

 

3.3.3 Credibilidade da Pesquisa e Aspectos Éticos  

 

Este trabalho de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ao longo da sua execução, foi apresentado 

em São Paulo no 5º e 6º Simpósio Ação Cidadã (SIAC) em 2011 e 2012, respectivamente e 

no Fórum ISCAR Brasil na cidade de Juiz de Fora - MG, em 2012. 

Sua credibilidade também foi se constituindo nas aulas das diversas disciplinas de 

mestrado, com as Professoras Drª Fernanda Coelho Liberali, Drª Maria Cecília Magalhães, 

Drª Ângela Lessa, e nos Seminários de orientação de pesquisa, com as Professoras Drª Beth 

Brait e Drª Fernanda Liberali (PUC-SP). 

No capítulo seguinte, são apresentadas a análise e a discussão dos dados 

selecionados, para evidenciar as marcas que configuraram as discussões realizadas no 

trabalho coletivo por meio da argumentação. 
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CAPÍTULO 4 

GESTÃO, PERFORMANCE E TRANSFORMAÇÃO: LEITURA EM DISCUSSÃO 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma análise dos dados produzidos na escola 

investigada. Serão discutidos os resultados obtidos a partir do corpus produzido durante o 

período de maio a outubro de 2012. Entre as reuniões/aulas coletadas, por meio de 

gravações em áudio e vídeo, selecionaram-se cinco para análise. 

As análises realizadas estão fundamentadas em Orsolini (2005 p.122), Mosca (2007, 

p.8), Leitão (2011, p.13), Damianovic (2011, p.275), Pontecorvo (2005, p.65) e Liberali 

(2013). A discussão sobre a forma como os dados se revelam, nos diferentes contextos 

pesquisados, ocorre à luz das teorias que embasam este trabalho, fundamentadas em 

capítulos teóricos. 

Foi feito um recorte dos dados obtidos durante este processo investigativo. Esse 

recorte se orientou pela análise enunciativa, discursiva e linguística dos diálogos realizados 

tanto nos momentos de formação contínua (HC), quanto na sala de aula. 

Nessa seleção, pretende-se destacar os excertos que melhor evidenciaram as 

marcas linguístico-discursivas que responderam às perguntas de pesquisa: (1) Que modo 

de gestão da formação contínua de professores, no HC, pode contribuir para a 

transformação do significado da leitura na sala de aula? (2) Que sentidos e significados são 

atribuídos, no HC da escola e na sala de aula, ao ensino de leitura? 

Para isso, foi importante a classificação dos dados de acordo com a presença de 

marcas enunciativas e discursivas de: (1) ação: caracterizadas por verbos que indiquem 

formas de participar ou coordenar o trabalho no HC e na sala de aula; (2) reprodução: que 

refletem a concepção estruturalista de ensinar a leitura, conforme já descrita na 

fundamentação teórica deste trabalho, na qual o ensino de leitura se caracteriza pela 

repetição, para internalizar o significado “correto” do texto, consentindo respostas únicas, 

sem espaço para outras leituras. A reprodução pode ser marcada no modo positivista de 

gerir a formação contínua e a aula, ou seja, transmissiva e pouco dialógica; e (3) 
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intervenção: caracterizadas por expressões que visam a manutenção das concepções 

vigentes, ou a construção de novas compreensões teóricas e práticas. 

Isto é, os modos como os interlocutores dos diálogos expressam suas ações 

próprias, ou reproduzem ações de outrem, ou realizam intervenções que confirmam a 

manutenção da interação, ou asseguram a transformação das ações em curso. 

Os diálogos que apresentaram essas marcas foram selecionados e organizados nos 

anexos 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

4.1 Momento 1 – Contexto enunciativo 

 

O momento 1 representa o início da pesquisa, nele ocorrem duas situações 

comunicativas relevantes para este trabalho:  

 (1) Horário coletivo: primeira reunião coletiva de formação contínua dos 

professores na escola, na qual a coordenadora pedagógica discute e orienta os 

professores encaminhando o trabalho de leitura compartilhada de jornal com 

os alunos. 

 (2) Sala de aula: primeira aula da professora P3, a qual realiza a leitura de jornal 

com os alunos do quarto ano do Ensino Fundamental I. 

Em uma entrevista inicial, em que a pesquisadora (Pe) e a coordenadora pedagógica 

(CP) conversaram sobre as atividades de leitura realizadas na escola, a CP informou que os 

professores desenvolviam um trabalho de leitura pautado nas orientações didáticas da 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e que, entre várias leituras, havia na escola a 

prática de leitura compartilhada. Informou ainda que os objetivos dessa prática consistiam 

em ensinar a ler, uma vez que o desempenho dos alunos, em geral, nesse quesito, não 

estava no nível adequado. 

Após ficarem esclarecidos os objetivos desta investigação e como seria feita a 

produção de dados na escola, a Pe solicitou que a CP elaborasse uma pauta de Horário 

Coletivo (HC). Essa pauta de reunião tinha como objetivo conhecer as práticas de leitura 

desenvolvidas pelos professores, sobretudo, as práticas de leitura compartilhada, por ela 

citadas. 
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Em decorrência disso, foi proposto que a CP orientasse e encaminhasse a realização 

de uma atividade de leitura compartilhada pelos professores, na sala de aula. O objetivo 

dessa proposta era entender o modo de gestão realizado no HC, assim como, compreender 

os sentidos e significados atribuídos ao ensino de leitura, tanto no HC, como na sala de 

aula. 

 

4.1.1 Breve relato da formação no HC 

 

O excerto do Anexo 1 revela um diálogo entre a CP e as professoras (P), reunidas na 

sala de leitura da escola, durante o encontro de formação contínua no HC. Na ocasião, a 

pesquisadora registra em vídeo a reunião, na qual os professores, sentados em círculo, 

falaram sobre suas práticas de ensino de leitura na sala de aula. A intenção da CP era 

orientar e combinar coletivamente, com as professoras, a prática da leitura compartilhada 

com os alunos do quarto ano do Ensino Fundamental I (EFI). Essa pauta foi elaborada pela 

CP, a partir do combinado com a pesquisadora, para conhecer o trabalho que a escola já 

desenvolvia com a leitura. 

O grupo docente era constituído de 12 professoras, sendo que uma delas atuava no 

quarto ano PIC, uma classe de recuperação intensiva dos alunos com defasagem nos 

conhecimentos relativos ao ano do ciclo. Todas eram efetivas e com mais de cinco anos de 

experiência nessa escola.  

 

4.1.2 Modo de Gestão no HC  

 

O excerto do diálogo transcrito a seguir mostra o momento em que a CP solicita às 

professoras que socializem, com o grupo, as práticas de leitura realizadas na sala de aula e 

os modos como os alunos interagem nesse processo. Cada professora relata as atividades 

que desenvolvem às colegas da escola.  

Na medida em que esses relatos eram realizados, sobre o trabalho desenvolvido 

com a leitura, a CP ouvia e organizava as falas de modo a garantir a participação de todas 

as professoras. A pesquisadora registra em vídeo a reunião.  

Nessa oportunidade, a CP pergunta à professora P3: 
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TURNOS 
DIÁLOGOS: 1º HORÁRIO 
COLETIVO 

ASPECTOS 
DISCURSIVOS 

ASPECTOS 
LINGUÍSTICOS 

 
1 

CP: E a 4ª (série) C [profª] 
P3? E você com a 4ª C que é 
a sala de PIC né? São os 
alunos com maior 
dificuldade. Como eles 
estão desenvolvendo esse 
gosto pela leitura? 

Pedido de 
esclarecimento 

Esclarecimento 
elaborado 

Pedido de explicação  

Mecanismo 
conversacional de 
interrogação para 
sustentação do pedido 
de esclarecimento. 

Mecanismo nominal 
introdutório para 
expandir a discussão 
sobre o tema leitura. 

Mecanismo 
conversacional de 
interrogação para 
possibilitar a 
interpenetração da voz 
de P3 na fala de CP. 

Mecanismo nominal de 
retomada para 
aprofundar o 
mecanismo de 
esclarecimento 
elaborado. 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 
dos alunos da sala PIC. 
(azul escuro) 

Mecanismo de 
interrogação com 
pronome interrogativo 
“como” para que P3 
pudesse explicar seu 
trabalho. 

Mecanismo verbal de 
simultaneidade por 
Aspectualidade de grau 
de realização dos alunos 
durante as aulas. 

2 

P3: então a gente tá 
trabalhando bastante, eu 
faço a leitura inicial com 
eles, né, porque eles 

Explicação elaborada 
com exemplos 

 

Explicação elaborada 
com exemplos 

Marcas de primeira 
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também pedem bastante, 
eu estou trabalhando 
bastante com a revista 
‘Recreio’, com os artigos de 
divulgação científica, então, 
eles estão aprendendo a 
fazer a ficha técnica dos 
animais, então, eles colam 
bastante isso, eles montam 
os bichinhos sabe? Levam 
pra casa, fazem essa ficha, 
comparam com o outro, 
então, está sendo assim, 
sabe? Bem produtivo! 
Então, eu tenho uma aluna 
G’ que tem bastante 
dificuldade, ela me contou 
que ela procurou um outro 
aluno (próximo) que está 
auxiliando ela, ela também 
participa, então, está sendo 
bem produtivo! 

 

 

 

 

 

Avaliação positiva 

 

pessoa evidenciam 
ações da professora: “eu 
estou trabalhando”; “eu 
tenho uma aluna (...) 
que tem bastante 
dificuldade”. A 
professora se classifica 
como aquela que 
trabalha bastante e tem 
alunos com dificuldade. 

Mecanismo de 
valoração apreciativo do 
mecanismo verbal de 
processo material “tá 
trabalhando”. 

Mecanismos verbais de 
processo material (faço, 
pedem, estou 
trabalhando, levam, 
fazem, contou, 
procurou, está 
auxiliando, participa). 

“estão aprendendo, 
comparam” mecanismo 
verbal de processo 
mental. 

“bem produtivo” 
mecanismo de valoração 
apreciativa. 

Mecanismo de conexão 
para encadear as ideias 
com as de CP. 

Tentativa de responder 
ao pedido de 
explicação. 

Marcas de terceira 
pessoa identificam as 
ações dos alunos: “eles 
estão aprendendo”; 
“eles colam bastante”; 
“eles montam os 
bichinhos”; “levam pra 
casa”; “fazem essa 
ficha”; “comparam com 
o outro”. 
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Exemplos de suporte 
utilizado (revista 
Recreio) e gênero 
trabalhado com o aluno 
(artigo de divulgação 
científica). 

 

Exemplo da aluna 
Gabriela “que tem 
bastante dificuldade” 

 

Avaliação positiva 

Uso reiterado de 
advérbios de 
intensidade, para avaliar 
positivamente o 
trabalho feito e os 
alunos (“bastante”; 
“bem produtivo”). 

 

CP: e com que frequência 
você trabalha? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de conexão 
de tempo. 

Mecanismo de 
valoração apreciativa. 

Mecanismo verbal de 
processo material  

Pedido de 
esclarecimento, por 
meio de marcador 
temporal (“com que 
frequência”) 

4 

P3: umas duas vezes por 
semana, dá pra trabalhar 
bem!  

Esclarecimento 
simples 

Avaliação positiva 

Esclarecimento simples 
(marcador temporal 
“umas duas vezes por 
semana”) 

Avaliação positiva 
(marca apreciativa 
“trabalhar bem”) 

5 

CP: E tem trabalhado outros 
gêneros também com eles? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo nominal 
introdutório para novo 
tópico da discussão. 
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6 

P3: vários, vários, fábulas, 
músicas também, trabalho 
bastante música com eles, 
no próprio livro de apoio do 
quarto ano, tem as 
parlendas, as lendas, lenda 
de Narciso também eu li 
com eles, eu dramatizei 
com eles, eles adoram toda 
lenda que eu faço, que eu 
leio com eles, eu dramatizo, 
prende bastante a atenção 
deles. É assim que eu vou 
trabalhando com eles, está 
sendo bem gostoso! 

Esclarecimento 
elaborado com 
exemplos de gêneros 
trabalhados com o 
aluno 

 

Avaliação positiva 

 

Mecanismos nominais 
de retomada do 
mecanismo “outros 
gêneros” para esclarecer 
sobre a própria prática 
que foi questionada por 
CP. 

Mecanismos verbais de 
processo material. 

 

Quando a CP solicita esclarecimentos sobre o trabalho com a leitura na sala de aula 

da professora P3, refere-se aos alunos dessa turma como sendo aqueles que têm “maior 

dificuldade”.  

Ao se colocar diante do grupo, a P3 refere-se às suas ações usando o advérbio 

“bastante” diversas vezes. Talvez em uma tentativa de ampliar o sentido do seu trabalho, 

mostrando a intensidade de sua atuação na sala de aula. Essa forma de se expressar se 

repete no momento em que a P3 se refere ao desempenho da aluna G: “eu tenho uma 

aluna G que tem bastante dificuldade”. Nota-se que a professora demonstra concordar 

com o mesmo prognóstico explícito na pergunta da CP. 

Esse dado indica que, uma vez presente no discurso da CP, essa forma naturalizada 

de avaliar para baixo o desempenho da aluna é corroborada e tende a ser generalizada, 

pela professora P3, para todas as situações didáticas vivenciadas por G na sala de aula. 

Do ponto de vista desta investigação, embasada na teoria bakhtiniana, a palavra 

surge no convívio social e carrega todos os valores culturais e ideológicos, influenciando os 

significados que o sujeito atribui a ela (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929]2004). 

Nesse sentido, as avaliações acerca do potencial de aprendizagem da aluna ficam 

diminuídas antes mesmo de um trabalho efetivo com a leitura na sala de aula. As 

implicações dessa forma de ver a aluna na escola, ao invés de contribuir para agregar 
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esforços em busca de superar a condição em que a criança se encontra, tem o efeito de 

concluir que o problema está na criança e não nas condições de ensino oferecidas.  

A partir do turno 5, evoca-se a concepção de gênero: “E tem trabalhado outros 

gêneros também com eles?”. Nota-se que a questão proposta revela uma concepção de 

ensino transmissiva, na qual a professora demonstra acreditar que o fato de ler fábulas, 

músicas, parlendas, lendas, na sala de aula, garanta um efetivo trabalho com diferentes 

gêneros.  

Esse encaminhamento da questão por parte da CP poderia ser feito com o objetivo 

de descobrir o que os alunos fazem: Que tipo de atividades de leitura é oferecida aos 

alunos? Que ações eles desenvolvem? Como eles leem? De que maneira constroem 

sentido? Que estratégias de leitura são trabalhadas? Que aspectos linguístico-discursivos 

dos gêneros são enfocados para a compreensão leitora? 

No turno 6, a exemplificação marca o discurso sobre o trabalho com gêneros como 

solução para os problemas de leitura. Contudo, há um apagamento/silenciamento das 

práticas linguístico-discursivas inerentes a uma perspectiva textual/discursiva a ser 

desenvolvida a partir do conceito de gênero, ou seja, a professora cita, mas não consegue 

descrever como faz.  

Na tentativa de expandir a explicação, ela (P3) centra-se em ações que, na verdade, 

os alunos deveriam executar, mas é ela quem as faz, conforme marca enunciativa de 1ª 

pessoa e verbos de ação: “eu li”; “eu dramatizei”; “eu faço”; “eu leio”; “eu dramatizo”. Ao 

aluno cabe acompanhar as ações da professora: “li com eles”; “eles adoram toda lenda que 

eu faço”, “leio com eles”. 

Essas marcas evidenciam um trabalho transmissivo envolvendo a leitura: um aluno 

colocado passivamente diante das ações da professora, que está de acordo com a questão 

feita pela CP. Mesmo assim, a professora avalia positivamente seu trabalho, conforme 

marcas apreciativas inseridas (adjetivo e advérbio) “está sendo bem gostoso!”. 

A expressão “bem gostoso!” revela a concepção da P3 a respeito de como acredita 

que deve ser o trabalho com a leitura na sala de aula. 

No decorrer desses relatos, a CP, por vezes, faz inserções, sempre referendando e 

complementando as falas das professoras. Frequentemente esses diálogos baseiam-se no 
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senso comum, como, por exemplo, nos turnos 9 ao 12, quando se referem às finalidades da 

leitura: 

 

9 

CP: E incentive esse gosto, 
desenvolva esse gosto 
pela leitura assim, em 
todos os momentos, 
diferentes gêneros, 
comparação entre os 
gêneros para que ele 
possa despertar aí, né? 
 

E aí, então, é um assunto 
que não se esgota né? E 
nós vamos, em outros 
encontros, continuar né, 
estudando, trocando 
experiências sobre leit... 
as finalidades da leitura, 
vários textos, vários 
outros autores. 

 

Eu vou falar assim ó, que 
ler talvez seja a principal 
atividade que se 
desenvolve na escola 
(baseada em slides com 
excertos da profª Drª 
Maria José Nóbrega). 
Vocês concordam, ou 
não? 

presentação de 
sustentação de tese em 
um foco sequencial 
teórico 

 

 

 

 

Justificativa de 
encaminhamento (tiraria 
isso) 

 

 

 

 

 

Questão controversa com 
foco sequencial teórico.  

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo lexical 
(vocábulo próprio ao 
conceito de fazer uma 
leitura – expressão 
escolarizada 

Mecanismo de conexão 
de finalidade 

Mecanismo nominal de 
retomada 

Mecanismo nominal 
introdutório de novo 
tópico 

Mecanismo verbal de 
processo mental 

Mecanismo de 
modalização de condição 
de realização (CP julga 
que os gêneros como 
fonte de aprendizagem 
para a leitura são fontes 
inesgotáveis para o 
desenvolvimento dos 
alunos) 

Mecanismos verbais de 
processo mental 
(demonstrando que os 
professores estão se 
desenvolvendo 
significados 
compartilhados sobre 
leitura) 

Mecanismos nominais de 
retomada do mecanismo 
diferentes gêneros 

Mecanismo de 
distribuição de vozes de 
posicionamento 
enunciativo em 1ª pessoa 
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para assumir uma opinião 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo nominal 
introdutório de novo 
tópico 

Mecanismo nominal de 
distribuição de vozes em 
2ª pessoas para implicar 
os outros participantes 

Mecanismo verbal de 
processo mental 

Mecanismo de 
interrogação de sim e não 
- CP procura adesão dos 
professores. 

10 

Grupo: Sim. Réplica simples de 
concordância 

Mecanismo de 
modalizaçãode condições 
para realização da 
proposta de CP 

11 

CP: vocês concordam? 
Que ler é a coisa mais 
importante que a escola 
tem a ensinar? 

Questionamento repetido 
com acréscimo 

Mecanismo de 
interrogação de sim e não 

Mecanismo verbal de 
processo mental 

Mecanismo de valoração 
apreciativa 

Mecanismo nominal 
introdutório 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

12 

P2: com certeza! Réplica elaborada de 
concordância 

Mecanismo de 
modalização de condição 
de verdade 

 

Para sustentar suas orientações a respeito do trabalho com a leitura na escola, no 

HC, a CP reproduziu alguns excertos de textos contidos no documento de orientações 

didáticas da PMSP/SME (2006 p.40) nos slides apresentados às professoras. 
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Tudo indica que a CP fez um compilado das orientações didáticas expressas no 

documento da SME37 e planejou suas orientações, registrando nos slides o modo como as 

entendeu. Isto é, embora o texto teórico da autora citada, contenha elementos mais 

aprofundados a respeito da leitura, nos slides apresentados ao grupo de professoras os 

excertos selecionados e a forma como foram utilizados limitaram-se a reforçar o senso 

comum do grupo e da própria CP. 

Ou seja, enquanto a autora, por meio do documento oficial, discute as finalidades 

da leitura afirmando, que quando está em jogo nos textos da esfera escolar a “dimensão 

do ler para aprender”, os textos “permitem ao leitor sintetizar os elementos a partir de 

critérios diversos; hierarquizar as informações, reduzindo seu número; explicar 

informações complexas; defender ou refutar argumentos; estabelecer relações de causa e 

efeito; confrontar ideias, explicitando critérios” PMSP/SME (2006 p.39-40).  

A CP entende, de uma forma particular, que essas finalidades se resumem em 

desenvolver o “gosto pela leitura” e, segundo ela, para isso, o professor deve “incentivar”, 

para que o aluno possa “despertar” para a leitura de “vários textos, vários outros 

autores”. Isto é, ao traduzir as orientações da autora citada, a CP coloca em evidência o 

seu ponto de vista.  

Essa maneira de se referir à finalidade do ensino de leitura, por meio da expressão 

“gosto pela leitura”, faz parte da cultura dessa escola, como é possível constatar nos 

anexos deste trabalho. Entretanto, ao investigar a sua possível origem, poucas referências 

são encontradas a esse respeito nos documentos oficiais do Ensino Fundamental. Exceto, 

na parte das orientações didáticas da SME, na qual existe explícita a orientação de que 

para ser capaz de realizar uma avaliação crítica do texto: 

Cada leitor processa as informações do texto a partir de um filtro 
ideológico constituído de suas crenças, valores, opiniões, gostos etc. 
Posições como “gosto, não gosto”; “concordo, não concordo” muitas 
vezes se impõem antes mesmo de analisar reflexivamente o conteúdo que 
o texto sustenta. Cada leitor deve ser estimulado a posicionar-se frente ao 
que leu, mas é preciso não esquecer que a compreensão pressupõe 

                                                           

37 Secretaria Municipal de Educação/PMSP/SME/DOT, 2006: Referencial de expectativas para o 

desenvolvimento da competência leitora e escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental. São Paulo: SME/DOT, 
2006 p.12. 
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escuta atenta da palavra do outro, exige, portanto, deslocar-se do ponto 
de vista pessoal para ir de encontro ao do outro (PMSP/SME, 2006 p.40). 

Vale ressaltar que o sentido de gosto no contexto leitura, utilizado nesse excerto do 

documento oficial, distingue-se do sentido de gosto pela leitura utilizado na escola. Apesar 

de que, não se pode discordar da ideia difundida na escola, de que é preciso estimular o 

gosto pela leitura nos alunos. O fato é que, em determinadas situações didáticas, os 

processos de construção do conhecimento podem ser mais ou menos difíceis, dependendo 

dos textos envolvidos e dos conhecimentos prévios dos leitores.  

Isso não significa necessariamente que, por não existir uma relação prazerosa entre 

o leitor e o texto, não haverá aprendizagem por meio da leitura. Faz parte do senso 

comum, a ideia de que se todos os alunos gostarem de ler tudo, o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura se tornaria mais fácil e, portanto, os problemas educacionais 

estariam mais resolvidos. Contudo, esse discurso do senso comum não se sustenta, na 

medida em que aprofundamos os estudos a respeito do ato de ler. 

Analisando esses discursos, do ponto de vista desta investigação, ao aprender a ler 

um texto mais difícil, por exemplo, os sujeitos precisam inevitavelmente estabelecer um 

diálogo com o texto visando compreender o discurso do outro. Esse processo de interação 

entre autor e interlocutor depende das condições de recepção que se encontra o leitor, 

para a compreensão de leitura (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929]2004).  

Na escola, essa premissa de que, para aprender a ler, o aluno deve gostar do que lê, 

pode confundir as professoras (e a própria CP), uma vez que certamente não irá se tornar 

realidade necessariamente em todos os momentos de leitura. Isso pode gerar o 

sentimento de fracasso tanto do professor como do aluno. Esse modo de pensar pode 

ainda influenciar, seriamente, os critérios adotados pelos professores, em relação aos tipos 

de textos selecionados para as leituras na sala de aula; evitando-se eventualmente textos 

importantes considerando o que os alunos precisam aprender. 

Durante essa discussão, a professora PR, aborda uma questão importante: 

 

24 

PR: você sabe que existem 
estatísticas que até em nível 
universitário tem... tem jovens 
que não compreendem o que 

Apresentação de ponto 
de vista com 
argumento de 
autoridade  

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 2ª pessoa para 
envolver o destinatário 
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leem? Decifram o código, mas 
não compreendem o que leem! 
É uma pesquisa séria do Ibope e 
do Inaf que tem, acho que é, 
um por cento dos alunos de 
nível universitário. 

Apresentação de 
sustentação com 
reprodução de uma voz 
de autoridade 

Foco sequencial teórico 

Mecanismos verbais de 
processo mental 

Mecanismo de conexão 
de consequência 

Mecanismos nominais 
introdutórios dos 
tópicos relativos a 
dados de pesquisas 
sobre leitura 

Mecanismos 
modalizadores de 
condições para a 
realização da leitura 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

Mecanismo de conexão 
de restrição 

25 

CP: triste né? Mas a gente 
ainda pode mudar.  

(lê os próximos slides para o 
grupo) 

Constatação/Avaliação 
negativa seguida de 
incentivo ao grupo. 

Articulação de Acordo 
com foco sequencial 
prático. 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

Mecanismo 
conversacional de 
interrogação 

Mecanismo de conexão 
de contraposição 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
na 1ª pessoa do plural 
como remetentes da 
interação 

Mecanismo de conexão 
de restrição 

Mecanismos verbais de 
processo material 

“É preciso que se desenvolvam 
ou utilizem estratégias e 
procedimentos de leitura 
eficientes para ensinar aos 
alunos três comportamentos 
distintos” é, essa pauta também 
vai ser discutida nos próximos 
encontros.  

Interrupção 

Apresentação do ponto 
de vista do autor de 
referência seguida de 
proposta de 
encaminhamento 

Organização pertinente 
mas que não 
desenvolve a discussão 
anterior. 

Mecanismos verbais de 
processo material 

Mecanismo nominais 
introdutórios para 
discutir o tópico 
estratégias e 
procedimentos de 
leitura 

Mecanismos de 
valoração apreciativa 



111 
 

das estratégias de 
leitura 

Mecanismo de conexão 
analogia 

Mecanismo de conexão 
de tempo 

Quais são esses três 
comportamentos distintos? 

 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo nominal de 
retomada 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

“Ler para estudar, ler para se 
informar e ler por prazer, então 
é através de projetos que 
alcançamos o propósito social 
da leitura”  

certo? Porque a gente também 
tem um monte ainda de coisa 
pra estudar sempre.   

Apresentação do ponto 
de vista baseada no 
autor discutido e na 
posição de 
interlocutora no 
discurso. 

   

Mecanismos verbais de 
processo mental 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

Mecanismos nominais 
de retomada das 
estratégias de leitura 

Mecanismo 
conversacional de 
interrogação 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 1ª pessoas do plural 
como remetentes da 
interação 

Mecanismo de conexão 
de explicação 

Mecanismos de 
conexão de tempo 

Bom, por aqui é isso e eu 
queria, e eu quero ver com 
vocês, se vocês tem mais 
alguma coisa a acrescentar, 
qual é, assim, o que vocês 
esperam, o que vocês 
precisam, o que a gente 
poderia, nesse momento, trazer 
mais pra vocês assim pra poder 
ajudar mesmo o trabalho  

dessa leitura com os alunos? 
Têm alguma ideia? 

Plano organizacional de 
encerramento com 
articulações para 
apresentação de 
sustentação das falas 
feitas durante o 
encontro e os próximos 

Encerramento 

Pedido de 
esclarecimento sobre 
próximos 
encaminhamentos. 

Mecanismo 
conversacional 

Mecanismo de conexão 
de espaço 

Mecanismos nominais 
de retomada do tópico 
leitura como tema 
maior do discurso 

Mecanismos de 
distribuição de vozes 
em 1ª pessoa do 
singular para indicar a 
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  opinião do sujeito 
argumentante 

Mecanismos verbais de 
processo material 
(queria, quero, 
acrescentar, esperam, 
precisam, trazer, poder 
ajudar) 

Mecanismos de 
processo existencial 
(tem, têm) 

Mecanismos de 
distribuição de vozes 
em 2ª pessoa para 
implicar os demais 
participantes da 
interação 

Mecanismos de 
valoração apreciativa 

Mecanismos de 
interrogação 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 1ª pessoa do 
singular como 
remetentes da 
interação 

Mecanismo de conexão 
de tempo 

 

Ao questionar o grupo, a professora PR introduz a questão “existem estatísticas que 

até em nível universitário” existem jovens que “não compreendem o que leem”. Ao que 

tudo indica, para a professora PR, parece importante ampliar os aspectos até agora 

considerados pelo grupo, pois ela traz ao mesmo tempo uma nova informação, seguida de 

um argumento de autoridade - dados fornecidos pelo INAF38 -. Abre-se, portanto, uma 

nova possibilidade de desenvolvimento do diálogo em outra linha argumentativa.  

                                                           
38

 INAF: Indicador de Alfabetismo Funcional, que revela os níveis de alfabetismo funcional da população 
brasileira adulta. Trata-se de uma ação social realizada pelo Instituto Paulo Montenegro. O Instituto Paulo 
Montenegro é uma organização sem fins lucrativos criada pelo IBOPE com o objetivo de contribuir com a 
qualidade do ensino no Brasil e em todos os países onde a empresa atua, disseminando práticas educacionais 
inovadoras e estimulando a mobilização social.  
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Ficou evidente a proposta da PR de agregar credibilidade à sua informação, 

possivelmente para que esse aspecto fosse considerado pelo grupo e viesse a ampliar o 

potencial de discussão naquele momento, pois, a PR constata, por meio dos dados do INAF, 

que o fracasso escolar não se restringe aos anos iniciais do EF, prolongando-se ao longo da 

vida escolar dos alunos.  

Outro aspecto em destaque no turno 24 fica marcado quando a PR diz que alguns 

alunos em nível universitário “decifram o código, mas não compreendem o que leem”. 

Nessa ocasião, ela indica uma concepção de leitura atrelada à necessidade de se atribuir 

sentido ao texto.  

Novamente caberia perguntar nesse momento sobre: Qual a concepção de leitura 

do grupo? O que entendem por leitura compreensiva? Em qual atividade desenvolvida na 

sala de aula, o professor acredita que está trabalhando a decifração do código? Em qual 

atividade ele acredita que está ensinando uma leitura compreensiva? 

Ao compartilhar os sentidos e significados envolvidos nessas questões, as 

professoras, juntamente com a CP, poderiam expor seus pontos de vistas e confrontar 

ideias a respeito do processo de ensino e aprendizagem da leitura na escola. Nessa 

discussão, eventualmente, teriam que se posicionar diante dos argumentos usados para 

sustentar suas propostas de atividades e suas concepções de leitura.  

Todos esses aspectos – importantes do ponto de vista desta investigação – foram 

ignorados no turno seguinte, pois a CP deu continuidade ao seu processo de realizar 

leituras dos slides, possivelmente com o intuito de cumprir a pauta planejada. Isso 

evidencia um modelo de gestão transmissiva e centralizada, sem espaço para 

argumentação, uma vez que impõe ao grupo uma única forma de conceber o trabalho. 

Ao expressar às professoras “Bom, por aqui é isso e eu queria, e eu quero ver com 

vocês, se vocês tem mais alguma coisa a acrescentar”, a CP impõe, por meio do termo 

quero, a sua vontade, ao invés de cultivar expressões do tipo nós, ou a gente, que 

poderiam implicar os sujeitos participantes do HC como corresponsáveis no processo em 

discussão. 
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As orientações prosseguem no HC da escola. Em determinado momento, a CP 

anuncia que deseja finalizar com alguns slides baseados na autora “Maria José Nóbrega”39, 

relacionados ao trabalho que a CP denominou de “compartilhando leituras”. 

Por meio de uma apresentação expositiva, a CP se limitava a realizar a leitura dos 

excertos do texto Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da Competência 

Leitora e Escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental, os quais orientavam a respeito dos 

procedimentos didáticos a serem realizados “antes da leitura detalhada do texto”, 

“durante a leitura extensiva do texto” e “depois da leitura”40. Embora a CP tenha dito às 

professoras, que poderiam “interromper”, “falar” e “conversar”, o grupo permaneceu 

quieto, assistindo à exposição em curso. 

Em determinado momento, a CP se remeteu às professoras da sala de leitura e do 

laboratório de informática e convidou-as a falar sobre as pesquisas que os alunos 

desenvolviam por meio dos livros e do computador. Contudo, a professora P1 do quarto 

ano do EF interrompeu o turno para dizer que ela estava trabalhando com “roteiros” na 

sala de aula, uma sequência didática presente no caderno de apoio de Língua Portuguesa41. 

Essa professora relatou que, durante esse trabalho, existiu a possibilidade de os 

alunos usarem o site Google Maps para localizar informações, porém isso não teria 

acontecido, pois estavam na sala de aula e não no laboratório. Mas, talvez para compensá-

los da ausência do computador na sala de aula, informou aos alunos que são informações 

disponíveis na internet e que eles poderiam ver isso em casa. 

Após a CP concordar com essa colocação, complementou o discurso da professora 

P1 informando que o fato de os alunos acessarem a internet iria complementar o estudo 

do Caderno de Apoio. Em seguida finalizou o HC com mais uma leitura do último slide. 

Nessa ocasião, a CP não abriu espaço para possíveis respostas à pergunta que realizou 

anteriormente às professoras do laboratório de informática e sala de leitura. Deixou de 

lado, assim, a oportunidade de articular as ações que estavam acontecendo na sala de 

aula, com outros espaços da escola. 

                                                           
39

 Profª Drª em Língua Portuguesa coautora do Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da 
Competência Leitora e escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental, da PMSP/SME/DOT (2006). 
40

 Essas informações compõem, na íntegra, o anexo 1 deste trabalho. 
41

 Cadernos de apoio e aprendizagem: Língua Portuguesa / Programas: Ler e Escrever e Orientações 
curriculares. Livro do Professor. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. Quinto ano, il. 
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Vale ressaltar que a disponibilidade para compor uma parceria junto ao grupo de 

professoras ficou explícita no discurso da CP, quando ela perguntou o que poderia fazer 

para “poder ajudar” no trabalho de “leitura com os alunos”. Assim como, ao perguntar 

“vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?” ou “o que vocês esperam, o que vocês 

precisam?”,  revelou o esforço em manter um diálogo com as professoras, no que diz 

respeito ao trabalho com a leitura na sala de aula. Mas, como já foi citado anteriormente, 

as colocações feitas pelas professoras, situaram-se muito próximas às colocações feitas 

pela CP.  

Encontra-se aqui uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que a CP deseja 

saber das professoras o que elas “esperam, o que vocês precisam?”, ao gerir o HC, não 

permitiu que as profissionais pudessem dialogar com a situação relatada pela professora 

P1. 

Em suma, quando os relatos das professoras se basearam no senso comum, o 

movimento argumentativo da CP se limitou a referendar esses aspectos. Isso pode ser visto 

quando a CP, na tentativa de acrescentar subsídios ao grupo, realizou uma interpretação 

própria dos excertos dos textos oficiais, apoiada no senso comum. Porém, quando a 

professora PR introduziu um novo ponto de vista, sustentado no argumento de autoridade 

“Inaf”, abrindo outras possibilidades de discussão, a CP interrompeu o turno e passou para 

adiante suas orientações a respeito da fala da professora. 

Esse modo de gerir o HC se manteve ao longo do trabalho, isto é, a partir dos 

relatos de cada professora a respeito de suas práticas de ensino, a CP realizava algumas 

leituras dos excertos das orientações didáticas dos documentos oficiais, registrados nos 

slides, sem que existisse uma articulação entre esses discursos. 

Ao término desse HC, as professoras foram questionadas sobre o entendimento das 

orientações recebidas e sempre as respostas foram afirmativas, inclusive no momento do 

encerramento, quando a CP disse: 

  

59 

CP: E, com isso terminamos hoje. 

Espero ter contribuído um 
pouquinho mais assim pro nosso 
trabalho e lembrando da tarefa, 

Encerramento 

Apresentação de 
ponto de vista 

Foco sequencial 

Mecanismos verbais 
de processo mental 

Mecanismo nominal 
de retomada 
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esqueceram? 

prático 

 

Questionamento  

60 

Grupo: não! Réplica simples de 
concordância 

Mecanismo de 
modalização de 
obrigatoriedade 

61 

CP: fazer a leitura compartilhada. Síntese  Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo nominal 
de retomada 

 

Ao encerrar esse encontro no HC, a CP reafirmou sua proposta para que as 

professoras desenvolvessem a leitura compartilhada na sala de aula. A expressão “espero 

ter contribuído” revela sua expectativa positiva de que esse trabalho, a partir do que foi 

exposto nesse encontro coletivo, pudesse acontecer com maior possibilidade de sucesso. 

Encerrando essas orientações no HC, a CP reafirma com as professoras, o 

compromisso de realizar a leitura compartilhada com seus alunos. Todas se dispõem a 

desenvolver essa proposta na sala de aula. 

A observação do trabalho realizado, em sala de aula, faz parte desta investigação, 

uma vez que pretende-se analisar se o modo de gestão da formação contínua de 

professores, no HC, pode contribuir para a transformação do significado da leitura na sala 

de aula. Por isso, após conhecer as ideias iniciais da CP e das professoras no HC, tornou-se 

imprescindível analisar os sentidos e significados atribuídos, na sala de aula, ao ensino de 

leitura.A seguir farei uma análise do trabalho realizado pela professora (P3) do quarto ano 

do EFI, com seus alunos.  

 

4.1.3 A leitura de jornal na sala de aula 

 

Uma semana após o encontro de formação contínua no HC da escola, no qual ficou 

definido o trabalho com a leitura compartilhada na sala de aula, a professora P3 planejou o 

trabalho com seus alunos do quarto ano PIC42 do EFI. Essa turma, caracterizou-se pelo 

número inferior de alunos, em relação às demais classes da escola. De acordo com a CP, 

                                                           
42

 PIC: Projeto Intensivo do Ciclo I. 
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isso ocorreu, em virtude de que esses alunos apresentavam, no início do ano, defasagem 

na aprendizagem de diferentes conteúdos, entre eles, a leitura. O currículo desenvolvido 

com essa classe é diferenciado em diversos aspectos, pois, conforme constou, vários 

alunos somente aprenderam a ler no final do terceiro ano.   

Para o trabalho em sala de aula, a P3 organizou as cadeiras e mesas da sala em 

fileiras e os alunos ficaram sentados, prestando atenção à aula. A professora P3 levou para 

a sala de aula diferentes jornais, tais como, Jornal da Tarde, O Retrato, Gazeta do Tatuapé 

e organizou-os sobre sua mesa a fim de fazer a leitura compartilhada. 

A pesquisadora limitou-se a filmar a aula. O objetivo, nesse momento, foi coletar 

dados, para analisar os desdobramentos (na sala de aula) do trabalho de formação 

contínua oferecido no HC. 

A P3 apresentou os jornais aos alunos. Sentada em sua cadeira e ergueu os jornais 

sobre a sua mesa, um de cada vez, de frente para a sua turma, apontando no jornal as 

informações que desejava que os alunos aprendessem. 

O diálogo a seguir (anexo 2 – 1ª sala de aula) revela o que aconteceu na aula da P3, 

durante a leitura compartilhada que planejou. 

 

62 

P3: (sentada à mesa com os 
jornais, pega o jornal ‘O 
Retrato’, levanta-o e mostra 
aos alunos, dizendo:) “o que 
é esse aqui?” 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo nominal 
introdutótio do tópico 
jornal 

Mecanismo de conexão 
de exemplificação 

63 Alunos: jornal! (todos falam 
juntos, em coro) 

Esclarecimento Mecanismo nominal de 
retomada 

64 P3: Que jornal que é esse? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismos nominais 
de retomada 

65 Alunos: o Retrato. 
Esclarecimento Mecanismo nominal de 

retomada 

66 P3: outro aqui que eu trouxe 
pra vocês, é a Gazeta do? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismos nominais 
de retomada 



118 
 

Mecanismo de conexão 
de exemplificação 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 1ª pessoa do 
singular para assumir a 
ação de trazer o jornal 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 2ª pessoa para 
implicar os demais 
participantes 

67 Alunos: Tatuapé. 
Esclarecimento Mecanismo nominal de 

retomada 

68 P3: Gazeta do? 
Repetição do pedido de 
esclarecimento anteior 

Mecanismo nominal de 
retomada 

69 Alunos: Tatuapé. 
Repetição do 
esclarecimento anterior 

Mecanismo nominal de 
retomada 

70 P3: e o que vai ter dentro 
desse jornal aqui?  

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismos de 
conexão de 
exemplificação 

Mecanismo nominal de 
retomada 

71 Alunos: Tudo. 
Esclarecimento genérico Mecanismo nominal de 

retomada 

72 P3: tudo sobre o quê?  

Pedido de 
esclarecimento com 
detalhamento da 
resposta esperada 

Mecanismo nominal de 
retomada 

Mecanismo de 
interrogação 

73 Alunos: Tudo sobre.... 
Espelhamento 
incompleto 

Mecanismo nominal de 
retomada 

74 P3: Tudo o que está 
acontecendo no Ta? 

Pedido de 
esclarecimento com 
acréscimo do 
detalhamento da 
resposta esperada 

Mecanismo nominal de 
retomada 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
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processo material 

 

75 Alunos: Tuapé, tudo sobre o 
Tatuapé. 

Esclarecimento simples Mecanismos nominais 
de retomada 

76 P3: Tudo bem? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo 
conversacional de 
interrogação 

77 Alunos: tudo. 
Esclarecimento genérico Mecanismos nominais 

de retomada 

78 

P3: então aqui está, a Folha 
(Folha de São Paulo) 
novamente eu trouxe a 
Folha.  

Depois eu vou dar um pra 
cada um. Depois, pra gente 
estudar mais e o ‘Retrato’, 
que eu consegui pegar. 

E tem mais um, da Gazeta do 
Tatuapé. 

Tá bom? 

Pedido de 
esclarecimento com 
detalhamento da 
resposta esperada 

Mecanismo 
conversacional de 
complementação 

Mecanismo de conexão 
de exemplificação 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismo de conexão 
de tempo 

Mecanismo de 
distribuição de vozes 
em 1ª pessoa do 
singular para marcar a 
ação que a professora 
vai realizar 

Mecanismos verbais de 
processo material (vou 
dar, consegui pegar) 

Mecanismo verbal de 
processo mental 
(estudar) 

Mecanismos de 
distribuição de vozes 
em 2ª pessoa e 1ª 
pessoa para implicar os 
alunos 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
(tem) 

Mecanismos de 
valoração apreciativa 

 

Mecanismo 
conversacional de 
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interrogação 

79 P3: e depois vai ter muito 
mais e, por hoje é isso! 

 Mecanismos de 
conexão de tempo 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

 

Durante a aula, a professora P3 revela uma preocupação em apresentar os jornais 

aos alunos. Ela realiza várias perguntas do tipo: “o que é esse aqui?”. Os alunos 

prontamente respondem “o jornal”, demostrando conhecer o que a professora queria 

saber. Um indicativo de ausência de desafios da atividade. 

Em outro momento, a P3, apontando para o nome do jornal, pergunta “outro aqui 

que eu trouxe pra vocês, é a Gazeta do?” e os alunos respondem “Tatuapé”, enfim, as 

respostas rápidas, unânimes e corretas da turma do quarto ano mostram que aquela 

atividade está fácil, que eles já sabem ler o que a professora apontou para ser lido.  

Ao perguntar aos alunos “e o que vai ter dentro desse jornal aqui?”, eles 

respondem tudo”. O uso do pronome indefinido “tudo” não estabelece o que deve ter em 

um jornal. Quando os alunos dizem tudo, a professora poderia perguntar se “tudo” não é 

muita coisa? O que geralmente há em um jornal? Porque, provavelmente, os alunos já 

devem ter algumas noções sobre isso. A pergunta da professora é tão generalizante quanto 

a resposta dos alunos: “tudo o que está acontecendo no Ta?”/ “tudo sobre o Tatuapé”. 

Será que em um jornal escolar cabe tudo o que está acontecendo em um bairro da cidade? 

Evidencia-se, nesse tipo de pergunta, a concepção de leitura que comporta uma única 

interpretação, para a professora.  

A aula segue com a professora P3 indicando os nomes de cada jornal e fazendo 

perguntas sobre o que teria neles, mas, conserva-os sobre a sua mesa, em seu poder. 

Possivelmente, parte da ideia de que os alunos precisam que lhe digam os nomes dos 

jornais, antes que possam efetivamente lê-los com mais autonomia. 

A concepção inicialmente apresentada pela P3, nessa aula, indica que os alunos 

precisam de uma apresentação formal e didática para que possam, depois, realizar a leitura 

de jornal com alguma autonomia na sala de aula. Isto é, a leitura autônoma dos alunos 
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somente pode acontecer no momento em que a professora decide que eles estão 

preparados para ler e, por isso, os autoriza a ler. 

Enfim, tanto no primeiro HC filmado, como nessa aula, a minha intenção como 

pesquisadora não era intervir em nenhum momento, mas sim conhecer o trabalho 

realizado na escola e, a partir disso, estudar as formas de produção de dados e a minha 

participação, com possíveis intervenções ao longo da pesquisa. 

Baseada nos pressupostos teóricos do grupo de pesquisa LACE, esses dados foram 

objeto de estudo, tendo em vista elaborar um plano de ação para contribuir com a gestão 

da formação contínua dos professores, em relação ao ensino de leitura na escola. Esse 

estudo me forneceu elementos para que eu pudesse discutir com a CP sobre a gestão do 

HC, considerando: 

1. Em que momentos do HC, a CP orientou sobre o trabalho com a leitura 

compartilhada? 

2. Quais foram os momentos em que as professoras puderam compartilhar os 

sentidos atribuídos a essas orientações e os significados construídos? 

3. Quais as implicações, na sala de aula, decorrentes desse modo de gerir o HC? 

Primeiramente, foi necessário levar o vídeo da sala de aula para a análise da CP. 

Depois de assistir a aula, durante uma sessão reflexiva (SR), ambas discutimos as questões 

acerca do entendimento que a professora P3 demonstrou ter tido, a partir das orientações 

recebidas no HC. Ao assistir ao vídeo da aula da professora P3, a CP admite que esse modo 

de compreender a atividade de leitura compartilhada era inesperado, não havia sido 

cogitado por ela. Em outras palavras, não havia um significado compartilhado entre a CP e 

a professora P3 a respeito da atividade de leitura em sala de aula. 

Nessa sessão reflexiva (SR), ao discutir os desdobramentos das orientações dadas 

no HC, analisamos mais detalhadamente os encaminhamentos da aula da professora P3, 

em interação com os alunos. Decidimos pelo replanejamento e retomada da formação 

contínua das professoras, no que se referia à proposta de leitura compartilhada.  

Essa ação aconteceu no momento de estudo e planejamento (MEPL), do qual 

participaram pesquisadora e CP. O MEPL consistiu em estudar outra forma de orientar as 
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professoras sobre a concepção de leitura compartilhada em pauta43, assim como os 

encaminhamentos didáticos necessários para ensinar os alunos a ler jornal, por meio dessa 

atividade. 

Concluiu-se que, na verdade, o trabalho idealizado pela CP se tratava de uma 

atividade conhecida na Rede Municipal de Ensino como roda de jornal. Nessa atividade, a 

professora disponibilizaria diversos jornais e os alunos poderiam escolher uma notícia ou 

uma reportagem de jornal ou revista para comentar com os colegas. Durante esse 

trabalho, a professora poderia fazer perguntas e promover discussões na classe, que 

contribuíssem para o entendimento do texto por parte dos alunos. 

A atividade proposta no HC às professoras, denominada de leitura compartilhada, 

conforme relatada na fundamentação teórica deste trabalho, teria outro encaminhamento. 

Nessa atividade, a professora reproduziria uma notícia de jornal para todos os alunos e ela 

conduziria a leitura dessa notícia, coletivamente, mediando o processo. O propósito desse 

trabalho consiste em que, ao ler e discutir sobre o que leram juntos, os sentidos que os 

alunos fossem atribuindo ao texto, pudessem ser compartilhados. 

Depois desses estudos, passamos a pensar nos próximos passos no HC. Com o 

intuito de orientar novamente as professoras sobre o trabalho em sala de aula, porém, de 

uma forma mais dialogada, eu propus à CP uma mudança no modo de gerir o HC. 

Assim, sugeri a realização de uma performance. Por meio dessa atividade, as 

professoras vivenciariam uma prática de roda de jornal no momento da formação contínua 

da escola. Ao realizar essa performance, a CP faria o papel da professora e as professoras 

vivenciariam o papel dos alunos na sala de aula. 

O objetivo desse trabalho era construir significados comuns para a prática de roda 

de jornal na sala de aula. Essa atividade, que precederia uma atividade de leitura 

compartilhada, justificava-se como consequência das análises realizadas da aula da P3. 

                                                           
43

 A atividade de leitura compartilhada, faz parte das atividades da escola e está registrada nos documentos 
oficiais da PMSP/SME/DOT/Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor do 4º ano – Ciclo I 
(2008 p. 246, 268, 278, 286, 331, 334, 336). Consiste em que o professor distribua uma cópia do texto para 
cada aluno fazendo uma leitura compartilhada. Se preferir, pode escolher um aluno para fazer a leitura em 
voz alta e ele – o professor – segue fazendo comentários que julgar necessários, fazendo pausas para as 
questões que forem surgindo, garantindo que todos tenham entendido o texto.  
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Após discutirmos e planejarmos a performance, entretanto, a CP revelou sentir-se 

insegura para a realização dessa tarefa. Diante disso, com o intuito de contribuir para a 

realização desse trabalho, ofereci-me para conduzir a performance com as professoras, 

mas com a condição de que ela também participasse da atividade. Ou seja, durante essa 

performance, eu desenvolvi o papel de professora e a CP, junto com as professoras 

exerceram os papel de alunos. 

A seguir, relato o segundo momento desta investigação.  

 

4.2 Momento 2 – contexto enunciativo 

 

Após conhecer o processo de formação contínua que estava em andamento na 

escola (Momento 1), tem início o momento 2. Nele, ocorrem dois tipos de situações 

comunicativas relevantes para este trabalho:  

 (1) Horário coletivo: reunião coletiva de formação contínua dos professores na 

escola, na qual a coordenadora pedagógica e pesquisadora discutem e 

orientam as professoras. São orientações acerca dos trabalhos de roda de 

jornal e leitura compartilhada de notícia de jornal com os alunos. 

 (2) Sala de aula: duas aulas da professora P3, nas quais ela realiza a roda de 

jornal e a leitura compartilhada de notícia de jornal com os alunos do quarto 

ano do Ensino Fundamental I. 

Inicio analisando o HC. A CP organizou a sala de leitura da escola para essa reunião 

de formação. Eu fiz o papel de professora e as professoras e a CP participaram como alunas 

formando três pequenos grupos, sendo que cada agrupamento recebeu um jornal44 

diferente e completo para ler. Solicitei que elas lessem os jornais distribuídos, da forma 

como quisessem e informei que, após aproximadamente dez minutos, iria pedir que 

escolhessem uma notícia que gostariam de socializar para todo o grupo maior. 

Nos pequenos grupos, a CP e as professoras folhearam os jornais e escolheram 

algumas notícias para ler livremente. Todas conversaram e selecionaram uma notícia para 

                                                           
44 Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde. 
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socializar. No momento indicado por mim, uma pessoa de cada grupo compartilhava a 

notícia lida para as colegas. Nessa ocasião, eu fazia algumas perguntas sobre a notícia lida. 

A seguir, relato o momento do compartilhamento da notícia do grupo em que se 

encontrava a P3. Esse grupo selecionou a notícia ANS proíbe vendas de 301 planos de 

saúde, do jornal O Estado de S. Paulo, de 03 de outubro de 2012, página A1. 

 

4.2.1 Modo de gestão no HC – performance  

 

Ao iniciar a performance, o objetivo era proporcionar que as professoras 

vivenciassem, no papel dos alunos, os desafios que eles enfrentavam ao ler um jornal. A 

escolha do gênero notícia se deu pelo fato de que a leitura desse gênero fazia parte das 

atividades desenvolvidas pela P3 com seus alunos e também das expectativas de 

aprendizagem do currículo da escola. 

Ao planejar quantos e quais jornais levaria para essa atividade, preocupei-me em 

levar jornais cujo conteúdo tivesse um respaldo editorial reconhecido socialmente. 

Procurei antecipar quais seriam as perguntas que faria ao grupo. O intuito era realizar, 

durante a socialização das leituras, algumas perguntas sobre o lide, outras para esclarecer 

as siglas e palavras ou expressões não muito comuns ou consideradas difíceis para os 

alunos. Posteriormente, sobre o tema e a apreciação geral do grupo diante da notícia, faria 

perguntas que pareceriam óbvias para elas, mas que eu considerava importantes e 

necessárias aos alunos. 

Como tinha a intenção de que experienciassem uma situação semelhante ao que, 

na minha concepção, deveria acontecer na sala de aula com os alunos, preferi deixar que 

escolhessem livremente a notícia que gostariam de ler. Passei pelos grupos e notei que 

alguns escolheram notícias mais simples e outras mais complexas, pensando do ponto de 

vista da temática. A notícia ANS proíbe vendas de 301 planos de saúde gerou uma grande 

discussão nesse pequeno grupo e, em seguida, iniciei o trabalho.  

 

81 

P1: (inicia a leitura da notícia) 
“ANS proíbe vendas de 301 
planos de saúde” 

 

Apresentação do ponto 
de vista do autor de 
referência, por meio de 
leitura 

Mecanismos nominais 
introdutórios (ANS, 
vendas de 301 planos 
de saúde) 
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A agência puniu 38 
operadoras pela demora na 
marcação de consultas, 
exames e cirurgias para seus 
beneficiários. A Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) proibiu 
38 operadoras de 
comercializar 301planosde 
saúde a partir de sexta-feira. 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
(proíbe) 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismos verbais 
de processo material 

Mecanismo de 
conexão de 
consequência (pela 
demora) 

Mecanismo de 
conexão de tempo ( 
Partir de sexta-feira) 

82 

CP: espera um minutinho! O 
que quer dizer ANS? 

Pedido de 
esclarecimento 

 

Mecanismo de 
conexão de tempo 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
processo mental 

Mecanismo nominal 
de retomada 

83 
P1: é Agência Nacional de 
Saúde suplementar. 

Esclarecimento 
elaborado 

Mecanismo nominal 
de retomada 

 

No início da leitura da notícia pela P3, a primeira questão realizada para esse grupo 

foi “O que quer dizer ANS?”. Uma pergunta focada no significado da sigla ANS. Embora a 

minha intenção inicial fosse contribuir para que os “alunos” compreendessem o termo, 

para poder prosseguir com a leitura, de forma mais fluente, uma vez que a sigla aparece 

desde o título, esse tipo de pergunta pode revelar uma preocupação localizada e 

fragmentada de leitura da notícia.  

Analisando essa intervenção do ponto de vista deste trabalho, penso que seria mais 

apropriado permitir a leitura integral da notícia, ou de um trecho maior dela, dando 

oportunidade que os “alunos” pudessem inferir no contexto da leitura do texto o 

significado da sigla. Caso fosse necessário, depois desse processo, caberia fazer essa 

pergunta. 
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Para o professor que propõe esse tipo de atividade, roda de jornal, mesmo 

planejando a atividade a ser desenvolvida, há sempre o risco de ocorrer uma situação 

inusitada. A gestão da performance envolve também o conhecimento do objeto de estudo 

na sala de aula: leitura.  

 

86 

P3: é muito grande! Corta 
um pouco! 

Interrupção com 
sugestão de novo 
encaminhamento 

Mesmo que disse 
sobre coluna três 
anteriormente 

Mecanismos de 
valoração apreciativa 

Mecanismo verbal de 
processo material 

87 

P2: quer que leia tudo? Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

88 

Pe: o que é ingerência? Interrupção 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo nominal 
introdutório de novo 
tópico 

 

Embora as professoras, por serem leitoras experientes, a leitura integral das 

notícias era necessária, uma vez que a notícia continha muitas informações na primeira 

página e se detalhava no interior do caderno “A”, página 16. A professora P2, então, 

prossegue a leitura do texto.  

Em seguida, a professora P3 interrompe a leitura da colega P2 e sugere “corta um 

pouco!”. Mas a professora P2, na dúvida, me pergunta: “quer que leia tudo?”. Esperando 

que as professoras não tivessem dificuldade em compartilhar o que leram no jornal, 

surpreendi-me com a pergunta sobre a necessidade de leitura integral da notícia no 

momento do compartilhamento.  

Naquele momento, mesmo sem consciência disso, talvez, a professora P3, de fato, 

tenha expressado uma pergunta típica dos alunos, quando se sentem entediados em 

realizar a mesma atividade mais de uma vez. Ao propor “corta um pouco”, a professora P3 

deixa de lado o fato de que a compreensão da notícia depende da leitura integral do texto. 
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Ao revelar sua proposta, dessa maneira, a concepção da professora P3 se aproxima 

do de uma visão de linguagem fragmentada, na qual o ato de ler independe do contexto do 

texto. Ao passo que, na perspectiva deste trabalho, se a proposta é ler o jornal, para 

socializar os significados atribuídos ao texto, faz-se necessária a leitura integral do texto. 

Por outro lado, considerando a obviedade de que faríamos a leitura completa da 

notícia, houve um equívoco da minha parte, passando adiante o trabalho que estava 

desenvolvendo. Ou seja, ao invés de perguntar a ela ou ao grupo se consideravam 

importante a leitura integral sem interrupções naquele momento, imediatamente 

interrompi o turno e solicitei um esclarecimento novo “o que é ingerência?”.  

Ou seja, a minha ênfase demasiada sobre o conhecimento das palavras soltas no 

meio da leitura, também denotou a minha visão fragmentada, naquele momento, de 

leitura na condução dos trabalhos com o grupo. 

 

 

134 

Pe: então, e é ingerência de 
quem sobre quem? 

Pedido de explicação Idem 

Mecanismo 
conversacional 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo de 
interrogação 

135 
P1: é ingerência dos planos! Explicação simples com 

informação inadequada 
Mecanismo nominal 
de retomada 

136 
P2: dos planos de saúde. Complemento da 

explicação inadequada 
Mecanismo nominal 
de retomada 

137 

Pe: é? Pedido de 
esclareciamneto? 

Questionamento 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

138 
PR: e do atendimento dos 
planos! 

Réplica elaborada de 
concordância com a 
explicação anterior 

Mecanismo nominal 
de retomada 

139 (falas simultâneas)   

140 

P2: é que acho tem uma 
parte... (apontando para o 
jornal) 

Apresentação de ponto 
de vista, com 
interrupção 

Mecanismo verbal de 
processo mental 
(acho) 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
(tem) 
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Mecanismo nominal 
de retomada 

141 
Pe: (dirige-se ao grupo para 
ver o jornal)  

  

142 

Pe: onde que está a 
ingerência? 

Pedido de explicação Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo nominal 
de retomada 

143 
P2: aqui na frente. Explicação simples com 

informação incompleta 
Mecanismo de 
conexão de espaço 

144 

PR: A ingerência é o ato de 
cancelar a venda desses 
planos de saúde ou a 
ingerência está dentro do 
plano de saúde? É isso que 
eu quero saber. 

Questão controversa Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

145 

P2: é que na parte de multa 
dá uma esclarecida melhor! 

Justificativa da resposta 
inadequada 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo de 
valoração apreciativa 

146 
P1: ela está dentro dos 
planos de saúde! 

Apresentação de ponto 
de vista por organização 
pertinente 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

147 

Pe: olha! ‘A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
proibiu 38 operadoras de 
comercializar os planos ... O 
congelamento é uma punição 
pela demora das empresas 
em marcar consultas...’ 

Organização de 
desenvolvimento das 
falas anteriores 

Busca de informação por 
meio de leitura 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo de 
conexão de causa 

148 

P1: ‘exames e cirurgias ...’ 
então, não estão cumprindo! 

Apresentação de 
esclarecimento 

Busca de informação por 
meio de leitura 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo de 
modalização de 
obrigação 

Mecanismo verbal de 
processo material 

149 

Pe: (continua lendo) “A 
suspensão funciona como 
uma espécie de freio de 

Organização pertinente 

Busca de informação por 
meio de leitura 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismo verbal de 
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arrumação” processo material 

150 
P1: isso! Réplica simples de 

concordância 
Mecanismo 
conversacional 

151 

Pe: (continua lendo) ‘afirmou 
o presidente da ANS... Os 
prazos máximos para 
atendimento foram definidos 
no ano passado ...’ 

Organização pertinente e 
desenvolvimento das 
falas anteriores com 
base no texto que estava 
sendo discutido 

Busca de informação por 
meio de leitura 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismos nominais 
de retomada 

152 

P2: e teve mesmo! Réplica elaborada de 
concordância 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de 
conexão de 
justificação 

153 

Pe: (continua lendo) ‘e 
passaram este ano a ser 
fiscalizados ... A Associação 
Brasileira de Medicina de 
Grupo ... classificou como 
“ingerência”.’  

Então, a ABRANGE, que é a 
Associação Brasileira de 
Medicina de Grupo é uma 
coisa e a ANS é outra. A ANS 
é do Governo Federal, o 
órgão que controla os planos 
de saúde e a Associação 
Brasileira de Medicina de 
Grupo, a ABRANGE, 
classificou essa suspensão 
como ingerência, ou seja... 

Busca de informação por 
meio de leitura 

 

Síntese com interrupção 

 

Mecanismos verbais 
de processo material 
(passaram, a ser 
fiscalizados, 
classificou, controla) 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
(é) 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismo de 
conexão de analogia 

154 
P1 e 2: é um outro órgão! Réplica elaborada com 

novo entendimento 
Mecanismo nominal 
de retomada 

155 

Pe: (volta-se para todo o 
grupo) é um outro órgão que 
defende os planos e que não 
está a favor dessa suspensão, 
porque, provavelmente está 
ferindo os interesses dele. 
Então, a ingerência, aqui, 
qual o sentido que tem? 

Esclarecimento 
elaborado 

Pedido de explicação 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismos de 
modalização de 
obrigação e 
conformidade com as 
regras sociais 

Mecanismos verbais 
de processo 
existencial (está, tem) 
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Mecanismo de 
valoração apreciativa 

Mecanismo de 
conexão de causa 

Mecanismo de 
modalização de 
resultado de 
julgamento 

Mecanismo verbal de 
processo material 
(está ferindo) 

Mecanimo de 
conexão de espaço 

Mecanismo de 
interrogação 

 

156 

PR: é a ABRANGE indo contra 
esse cancelamento de vendas 
decretado pela ANS! 

Síntese 

 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismo de 
valoração 
depreciativa 

 

Nesse trecho, é preciso ressaltar a minha necessidade de definir o termo ingerência, 

novamente destacado do contexto geral do texto. Mesmo em condições específicas, como 

em uma performance com as professoras - leitoras experientes –, não caberia essa 

pergunta da forma como foi colocada. Contudo, diante da resposta da professora P1 “é 

ingerência dos planos!”, teve início uma sequência de turnos, nos quais a minha surpresa 

de não surgir uma resposta coerente com o contexto, somente ampliou a minha 

dificuldade em conduzir o diálogo. 

Não utilizei nenhuma estratégia de leitura para auxiliar as professoras nessa 

definição. Inicialmente, eu queria um sentido pronto e acabado para o termo ingerência no 

texto. Esqueci de promover a leitura, analisando a forma composicional da notícia 

(manchete, lide, corpo), criar campos semânticos aproximando palavras de sentido 

próximo; não possibilitei a realização de inferência; não utilizei a definição do dicionário e 

comparei com o texto. 
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Essa questão ficou sem resposta naquele momento. Será que se centrar em uma 

palavra promoveria a compreensão leitora do grupo? Dei prosseguimento realizando o 

levantamento de ideias sobre ingerência, “é ingerência de quem sobre quem?”, mas ao 

responderem que a ingerência era “dos planos”, notei que essa parte do texto ainda não 

havia sido compreendida mesmo. 

Ao longo da discussão, a professora PR, que fazia parte do outro grupo, explicita 

uma questão controversa “a ingerência é o ato de cancelar a venda desses planos de 

saúde ou a ingerência está dentro do plano de saúde?”. Essa questão provoca o grupo que 

leu a notícia, o qual sugere a leitura da outra parte do texto. Mesmo assim, a professora 

P1, no turno 146, reafirma que a ingerência “está dentro dos planos de saúde”, criando 

uma expectativa, por parte desse grupo, de se concluir a leitura. 

Para dirimir as dúvidas em torno desse termo ingerência, finalmente, percebi que 

os demais grupos, assim como eu, precisávamos ler integralmente o texto imediatamente, 

pois até então somente o grupo da professora P3 havia feito isso. Decidi realizar em voz 

alta a leitura integral da notícia, de modo devagar e permitindo algumas falas das 

professoras em breves intervalos, entre uma parte e outra da notícia, na primeira página e 

na página A16.  

No turno 153 interrompi a leitura para fazer um esclarecimento “a ABRANGE, que é 

a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, é uma coisa e a ANS é outra”, pois notei 

que, para aquelas professoras, não estava claro que na notícia lida haviam duas instituições 

protagonizando uma disputa pelo controle das decisões a respeito dos planos de saúde. 

Tampouco, estava claro que a “ANS é do Governo Federal, o órgão que controla os planos 

de saúde e a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a ABRANGE” é uma associação 

instituída para trabalhar em prol dos interesses dos planos particulares de saúde. 

Do meu ponto de vista, naquele momento, seria necessário que o grupo entendesse 

duas coisas: (1) que para a existência de uma ingerência, teria que haver ao menos dois 

sujeitos envolvidos na notícia; (2) que para compreender o uso do termo ingerência 

naquele texto, seria necessário ler a notícia de forma integral. Mas elaborei esse processo 

sozinha, sem levar os “alunos” a pensarem ou considerarem esses pontos. 
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Na tentativa de contribuir para que o grupo compreedesse essa questão, no turno 

155, precisei informar que a ABRANGE é “outro órgão que defende os planos e que não 

está a favor dessa suspensão”. A partir disso, ficou explícito na síntese (turno 156) da 

professora PR a sua compreensão de que quem diz que é ingerência “é a ABRANGE indo 

contra esse cancelamento de vendas decretado pela ANS”. 

Durante essa performance, a CP se limitou a observar os procedimentos realizados, 

assim como assistiu a participação das professoras durante as leituras e discussões. 

Após esse trabalho, discuti com a minha orientadora a respeito dos dados 

produzidos na escola. Baseada nas discussões que embasam o trabalho com o grupo de 

pesquisa LACE e nos estudos orientados a partir das análises realizadas, compreendi que 

durante a realização da performance no HC da escola, deixei de analisar alguns aspectos, 

tais como:  

 Em que portador encontrava-se o texto? 

 Quais os recursos enunciativos, discursivos e linguísticos foram utilizados pelo 

autor no texto? 

 Na perspectiva dos fundamentos teóricos desta investigação, em que 

momentos eu possibilitei que o grupo fizesse uma leitura mais abrangente, 

explorando os recursos gráficos, imagens, portador? 

 Em que medida nessa leitura, seria apropriado que o texto fosse reproduzido, 

no equipamento datashow ali presente?  

 Essa ação viabilizaria a leitura do texto, de forma compartilhada com o grupo, 

como foi planejada por mim e pela CP? 

 Por meio dessa ação, os sentidos que cada um atribuiria ao texto como um 

todo favoreceria as inferências e compreensão do sentido do termo ingerência, 

dentro do contexto daquela notícia? 

Compreendi que para contribuir com a construção do conhecimento por parte da 

CP e das professoras envolvidas, teria que orientar a gestão desse trabalho de forma 

diferente. Embora a gestão do HC tenha se modificado, comparando o primeiro HC (sem 

performance) e o segundo (com performance), haveríamos de fazer alguns ajustes nas 
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orientações dadas para que a roda de jornal pudesse acontecer, na sala de aula, em uma 

perspectiva mais dialógica.  

Por meio de uma discussão com a CP, refletimos sobre os procedimentos positivos 

realizados durante a performance, tais como, organizar a leitura em pequenos grupos, 

descentralizar o manuseio dos jornais, permitir a livre escolha do texto a ser lido, planejar o 

trabalho contemplando a participação dos sujeitos. Mas também refletimos sobre como os 

entraves aqui descritos, causados por algumas intervenções equivocadas durante a gestão 

da performance, prejudicaram a compreensão do texto. 

Voltando à escola e dando continuidade ao trabalho de pesquisa, eu e a CP nos 

reunimos em outra sessão reflexiva (SR) para analisarmos o vídeo do HC e estudarmos o 

desenrolar das discussões. Perguntei a ela como tinha sido a repercussão dessa 

performance nos dias seguintes na escola. Segundo a CP, as professoras ficaram mais 

estimuladas a levar os jornais para a sala de aula.  

Apesar disso, pontuei algumas questões relativas ao meu desempenho no papel de 

professora no HC e a forma como o grupo interagiu. Conversamos sobre a necessidade que 

tínhamos agora de evitar que um encaminhamento equivocado se reproduzisse na sala de 

aula com os alunos.  

Passamos a pensar nos próximos passos do trabalho na escola, ou seja, como 

orientar as professoras sobre ajustes nos procedimentos com os alunos. O fato é que, 

nesse período do ano, a escola costumava promover algumas ações comemorativas, que 

modificaram a dinâmica rotineira de todos. Por isso, não foi possível nenhuma orientação 

mais aprofundada a respeito das questões aqui expostas diretamente com as professoras, 

antes da aula que seria filmada em seguida.  

Os agendamentos combinados com a equipe gestora da escola precisavam ser 

cumpridos rigorosamente, em virtude da expectativa do afastamento da CP, devido a 

proximidade de sua aposentadoria. Por isso, fui à sala de aula da professora P3, conforme o 

cronograma combinado, para filmar a sua nova roda de jornal com os alunos. 

Antes de entrarmos na sala de aula, conversei com a professora P3, com a intenção 

de conhecer o que ela havia planejado. Ao me informar seu plano de aula, expus a ela 

algumas outras possibilidades de perguntas que ela poderia fazer aos alunos, focadas no 
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lide: qual era o fato da notícia, onde aconteceu o fato, quem era(m) o(s) sujeito(s) 

envolvido(s), como aconteceu e quando. No final, solicitaria uma apreciação da dupla a 

respeito do que acharam da notícia lida. 

Informei ainda que se surgisse alguma situação em que os alunos demonstrassem a 

incompreensão do texto, ela não precisaria ficar focada em apenas uma palavra o tempo 

todo, mas sim poderia realizar uma leitura mais ampla, levando em conta o portador, os 

aspectos gráficos, investigando os sentidos que outros alunos da turma estivessem 

atribuindo ao texto, considerando esses aspectos. 

Nessa oportunidade, a professora P3 demonstrou preocupação com o novo 

encaminhamento, cogitou a possibilidade de não se lembrar de tudo. Foi quando propus 

que, se ela concordasse, eu poderia participar um pouco, em determinados momentos. 

Esse foi o nosso combinado. 

Ao gerir a aula, juntamente com a professora P3, desempenhando papeis de forma 

intercambiável, procurei atuar pedagogicamente de forma compartilhada, sendo 

corresponsável e ao mesmo tempo buscando, por meio da minha ação, incentivar a 

proatividade da professora, mesmo que nessa ocasião ela estivesse participando como 

ouvinte. Aproveitei a oportunidade para estimular o ethos da professora e argumentar de 

modo que ela acreditasse que a minha forma de atuar era adequada, para depois, durante 

a aula, desenvolver o pathos, a fim de persuadir a professora P3, a ser coautora dessa ação. 

Nesse processo, ela teria a oportunidade se posicionar de forma argumentativa em relação 

ao que ouvia, abrindo novas possibilidades. 

 

4.2.2 A leitura de jornal na sala de aula – pós-permofance  

 

Após vivenciar o processo de roda de jornal no HC, no qual a performance foi 

realizada, para ampliar as orientações da CP a respeito de como se pretendia que fosse 

realizada a leitura de jornal na sala de aula, a professora P3 desenvolve o trabalho com os 

alunos do quarto ano PIC do EFI.  

Ao iniciar a aula, eu filmava, enquanto a professora realizava a leitura com os 

alunos. Em alguns momentos, tive participações na aula, fazendo algumas perguntas e 

interagindo com os alunos.  
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A professora P3 organizou os alunos em duplas e as cadeiras e mesas dispostas em 

um semicírculo. Os alunos estavam curiosos para saber como seria a atividade, devido à 

essa organização diferente para a leitura de jornal. A professora P3 entregou os jornais: O 

Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e Jornal da Tarde, para cada dupla. Solicitou que eles 

os folheassem para conhecer e, posteriormente, selecionassem uma notícia para socializar 

com os colegas. Aguardou cerca de quinze minutos durante os quais foi circulando pela 

classe para ver o que os alunos liam. Após isso, deu início a socialização das leituras.  

A professora P3 indicava em que ordem as duplas deveriam compartilhar o que 

leram. A seguir, transcrevo o excerto do diálogo na sala de aula, durante a leitura da notícia 

Volvo quer conquistar a juventude no País, publicada no Jornal da Tarde, do dia 

03/10/2012, na página 1F. 

A dupla é formada pelo aluno “G” e a aluna “A” do quarto ano PIC. 

 

 Excerto Discursivo Linguístico 

168 

P3: então vamos lá, G. leia o 
título da notícia. 

Exórdio 

Proposta de 
encaminhamento 

Mecanismos verbais de 
processo material 

Mecanismo de troca de turno 
para controlar as falas 

Mecanismo nominal 
introdutório 

169 

G: ‘Mercado Volvo quer 
conquistar a juventude no 
país’ 

Leitura do texto Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo verbal de 
processo material 

170 

Pe: que jornal que está essa 
notícia? 

Solicitação de 
informação 

Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

171 

G: agora tem que procurar... 
(G e A folheiam o jornal para 
procurar o nome)  

Busca da informação Mecanismo de conexão de 
tempo 

Mecanismo verbal de 
processo material 

172 

T: tá lá em cima, ‘A’ (mostra 
a parte superior da folha do 
jornal). Vê aí, o jornal...? 

Indicação parcial de 
localização da 
informação 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de conexão de 
espaço 
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Mecanismo de distribuição 
de vozes para controlar as 
falas 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo de conexão de 
espaço 

Mecanismo nominal de 
retomada 

173 
G: Jornal do Carro. Localização parcial 

da informação 
Mecanismo nominal de 
retomada 

174 

Pe: e o jornal do carro faz 
parte de que jornal? 

Solicitação de 
esclarecimento 

Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo verbal de 
processo relacional 

Mecanismo de interrogação 

175 
G: esporte? Resposta 

inadequada 
Mecanismos nominais de 
retomada 

176 

P3: não, o jornal do carro 
faz parte de um jornal, 
agora qual jornal que é? 

Esclarecimento 
sobre a resposta 
dada 

Questionamento 

Mecanismo de modalização 
de condições de realização 

Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo de conexão de 
tempo 

Mecanismo de interrogação 

177 

Pe: vamos ver onde é que 
está o nome desse jornal. 

Reiteração da 
solicitação da 
informação 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismo de interrogação 

Mecanismos nominais de 
retomada 

178 

G: aqui está só Jornal do 
Carro! (G e A folheiam 
novamente todo o jornal 
para procurar o nome. Eles 
ficam confusos, sem 
descobrir o nome do jornal) 

Nova tentativa de 
localização da 
informação 

Resposta 
inadequada 

Mecanismo de conexão de 
espaço 

Mecanismos nominais de 
retomada 

179 

P3: mas a professora está 
querendo saber é o nome do 
jornal. Esse é o caderno da 
notícia. Qual é o nome do 
jornal? 

Esclarecimento 
sobre a consigna 

Reiteração da 
solicitação da 
informação 

Mecanismo de conexão de 
causa 

Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
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180 

G: só tem Jornal do Carro! Resposta 
inadequada 

Mecanismo de conexão de 
causa 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismos nominais de 
retomada 

181 

Pe: (aponta para a parte 
superior da folha do jornal e 
diz) ‘eu tenho a impressão 
que toda vez que a gente 
olha aqui no jornal, nessa 
parte, olha todas as folhas 
tem o nome do jornal! 

Esclarecimentos 
sobre a localização 
da informação  

Mecanismo de distribuição 
de vozes em 1ª pessoa do 
singular para assumir uma 
opinião 

Mecanismo verbal de 
processo existencial (tenho, 
tem) 

Mecanismos nominais de 
retomada 

Mecanismo de conexão de 
tempo (toda vez) 

Mecanismo de distribuição 
de vozes em 1ª pessoa do 
plural para envolver os 
outros participantes como 
remetentes da interação 

Mecanismos verbais de 
processo material (olha) 

182 
A: Jornal de Tarde. Repetição da 

informação 
Mecanismos nominais de 
retomada 

183 

G: aqui tem, na primeira 
folha! 

Reforço do 
esclarecimento 

Mecanismo de conexão de 
espaço 

Mecanismos nominais de 
retomada 

 

A professora solicita que a dupla de alunos G e A socializem a notícia lida por eles. 

Quando G informa “Mercado Volvo quer conquistar a juventude no país”, mostra que, 

para ele, tudo o que está escrito antes do texto da notícia faz parte do título, conforme 

ilustra a fotografia a seguir. 
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Fig. 4: Fotografia da notícia lida pelos alunos G e A. 

 

Na verdade, o nome da notícia era Volvo quer conquistar a juventude no País, mas o 

aluno acrescentou a palavra mercado, que estava logo acima do título da notícia (em 

vermelho), pensando que fazia parte do título, o que se justifica pela sua falta de 

experiência com a leitura de jornal. Esse fato é ignorado tanto pela professora como por 

mim, pois até então somente quem estava visualmente diante da notícia era a dupla G e A. 

Percebendo que a professora P3 havia começado suas perguntas pelo título da 

notícia e antecipando que depois ela iria pedir que o aluno a lesse, interrompi o diálogo 

para perguntar em “que jornal está essa notícia?”, baseada nas conversas com a CP e com 

a professora antes da aula. Saber o nome do jornal seria um passo importante para 

construir uma noção a respeito do que ele veicula e da forma como seleciona as 

informações, organiza, edita e se posiciona diante dos fatos. 

Entretanto, ambos os alunos não souberam responder à essa pergunta. A aluna T 

(de outra dupla, sem ver o jornal que estava sobre a mesa de G), diz “tá lá em cima” (ela 

diz isso indicando a parte superior do jornal que tem em mãos). Ao olhar para a parte de 

cima do jornal, G responde “jornal do carro”.  

O diálogo segue, com a intenção de ajudar os alunos G e A a encontrarem o nome 

do jornal, mas sem muito sucesso. A professora P3 informa aos alunos que “jornal do carro 

faz parte de um jornal, agora qual jornal que é?”, ocorre que essa informação não 

esclareceu a dúvida da dupla. Ou seja, as “professoras” oferecem pistas, mas não solicitam 
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aos alunos dos demais grupos sugestões de como realizar a tarefa, não pedem para que 

outros ou mesmo os próprios encontrem ou digam sobre os modos de resolver a questão. 

Apenas solicitam a resolução, a resposta. 

Foi, então, que propus “vamos ver onde é que está o nome desse jornal”. Agora, 

embasada na discussão sobre “os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos 

contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da imagem, da música, 

das outras semioses que não somente a escrita” (ROJO, 2009 p.107). 

 Depois de algumas respostas cogitadas por G, na mediação dessa leitura, tomei a 

decisão de mostrar o local para G e A em que estava o nome no jornal. Aqui é que aponto 

que outros alunos poderiam ter ajudado e composto colaborativamente co os alunos G e A 

a produção do conhecimento sobre o tema em discussão 

A gestão, na sala de aula de uma leitura de jornal não é simples, porque para a 

professora P3 permitir que os alunos escolham os textos que irão ler, implica a partir desse 

momento em assumir uma postura aberta para questões, que não se apresentavam em 

outro tipo de leitura antes praticado nessa sala de aula.  

Surge nesse novo contexto a demanda de ter que lidar com o novo, o inesperado, 

como por exemplo, informar ou não informar? Que tipo de conhecimento o aluno terá que 

construir e que tipo de conhecimento a professora terá que informar? Quando informar? 

Todas as informações terão que ser fornecidas pela professora ou é razoável deixar que 

eles - os alunos - encontrem as respostas e, nesse caso, a professora pode esperar para 

intervir somente se necessário? 

A professora P3 continuou o trabalho perguntando sobre o entendimento da 

notícia. Em determinado momento ela indaga “até agora eu só entendi que é uma 

empresa de automóvel. O que aconteceu com essa empresa?”. G responde que ela “foi 

vendida”. 

A prática de elaborar respostas, com base no que ele (aluno) acha que entendeu, 

parece evidente nesse momento, ao passo que o hábito de se remeter ao texto para 

confirmar se essa informação tem fundamento, não lhe pareceu óbvia. 

Novamente com base nos estudos dos Letramentos Múltiplos (ROJO, 2009 p. 108), 

resolvi intervir no diálogo.   
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240 

Pe: por que será que a 
professora está entendendo 
que é uma empresa de 
automóvel? Tem alguma 
coisa aí que dá pista? 

Questionamento  

Pedido de 
esclarecimento 

Idem 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 
(tem) 

Mecanismos nominais 
de introdução do 
tópico 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

Mecanismo verbal de 
processo material (dá) 

241 

G: tem o carro! Esclarecimento simples Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo nominal 
de retomada 

242 
Pe: a figura do carro? Questionamento  Mecanismo nominal 

de retomada 

243 

G: é aqui (mostra o jornal). Réplica elaborada de 
concordância 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

244 

Pe: o que tem embaixo aí na 
legenda da figura do carro? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

Mecanismos nominais 
de retomada 

245 

G: ‘chega para brigar com 
BMW Série 1, Audi A3 e 
Mercedes Classe A’ 

Busca de informação por 
meio de leitura 

Mecanismo verbal de 
processo material 

Mecanismos nominais 
de retomada 

246 

Pe: então, você começou a 
ler do ‘chega’, mas tem um 
negócio aqui antes ó ‘V40’, o 
que quer dizer esse ‘V40’, 
fala pra mim. 

Questionamento Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
processo mental 
(quer dizer) 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo verbal de 
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processo material 
(fala) 

Mecanismo de troca 
de turnos de controle 
das falas 

247 

G: não sei! Fala aí? (dirige-se 
para a A) 

Réplica elaborada de 
dúvida 

Mecanismo de 
modalização de 
condição de 
realização 

Mecanismos verbal de 
processo mental (sei) 

Mecanismo verbal de 
processo material 
(fala) 

Mecanismo de 
conexão de espaço 

248 

A: V40 quer dizer que, como 
que fala? É que.... 

Réplica elaborada de 
dúvida 

Mecanismo nominal 
de retomada 

Mecanismo verbal de 
processo mental 
(quer dizer) 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal 
material (fala) 

249 
G: o número do carro. Apresentação de ponto 

de vista 
Mecanismo nominal 
de retomada 

250 
Pe: o número do carro ou ... Questão controversa Mecanismo nominal 

de retomada 

251 
G: é, edição! Apresentação de ponto 

de vista 
Mecanismo nominal 
de retomada 

252 
Pe: a marca do carro? Pedido de 

esclarecimento 
Mecanismo nominal 
de retomada 

253 
G: é a marca. Síntese  Mecanismo nominal 

de retomada 

 

As trocas de turnos mostram que a leitura realizada por essa dupla não foi 

suficiente para que compreendessem o sentido global da notícia. Na expectativa de que a 

leitura do texto, analisando todos os recursos utilizados pelo escritor e pelo portador, 
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pudesse ajudar na compreensão de G e A, pedi que olhassem para a notícia do jornal e 

respondessem “tem alguma coisa aí que dá pista?”. 

G responde “tem o carro!”, pois a foto do carro, em destaque, não deixava dúvidas 

sobre o que se referia o texto. Mas, em outro momento, ao ler a legenda da figura do carro 

G leu “chega para brigar com BMW Série 1, Audi A3 e Mercedes Classe A”. O 

comportamento leitor de G indica que na notícia do jornal podem ter algumas escritas, 

que, para ele, não são importantes para a compreensão do texto. Isso fica claro quando ele 

não lê o termo “V40” na legenda.  

A pergunta “o que tem embaixo aí na legenda da figura do carro?” desencadeou 

uma série de respostas alternativas que, somente após algumas tentativas, G foi se 

aproximando da importância do termo “V40” para compreender o texto. Ou seja, o 

comportamento leitor de G e A ora agregava informações não pertinentes, por exemplo, 

“mercado”, ora excluía partes pertinentes, como “V40”. 

Com essa sequência de diálogos durante a aula da professora P3, busquei marcas 

que pudessem  evidenciar um ajuste no trabalho de performance realizado no HC com as 

professoras. A minha expectativa de que a P3 realizasse um bom trabalho de leitura de 

jornal na sala de aula já estava diminuída desde o momento da SR com a CP, quando 

avaliamos que a performance não havia garantido todos os elementos necessários para 

uma roda de jornal em uma perspectiva mais dialógica.  

Atuar em conjunto com a professora na sala de aula não estava no planejamento 

inicial desta pesquisa, mas foi a condição encontrada para se fazer o ajuste necessário e 

complementar da formação contínua no HC. Isto é, considerando Liberali (2008), é a 

possibilidade de construir novas formas de agir que permite mobilizar a todos os 

envolvidos para o alcance dos objetivos e, consequentemente, transformar o que está 

posto como prática. 

Nesse sentido, os sujeitos envolvidos participam ativamente do processo de 

reflexão sobre os pressupostos que estão orientando suas ações e das possíveis 

contradições que se desvelam nesse trabalho. Por meio desse movimento de resgate do 

que se planejou e do que de fato se fez, os sujeitos poderão pensar em maneiras de 

superar os problemas advindos do distanciamento entre teoria e prática e de ambos em 
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relação às demandas sociais da comunidade em foco, com colaboração e exemplificação 

(LIBERALI, 2008). 

Após essa aula, em parceria pesquisadora e professora, em outra SR com a CP, 

analisamos o vídeo desse trabalho. Perguntei à CP como estava o trabalho com a leitura de 

jornais na sala de aula, quais textos os alunos estavam lendo e como foi o planejamento 

desse trabalho.  

A CP informou-me que, embora as professoras estivessem realizando 

sistematicamente, uma vez por semana, a roda de jornal com os alunos, havia 

paralelamente e com frequência prática de leitura silenciosa de textos seguida de 

questionário para responder e depois corrigir na lousa. De acordo com ela, alguns alunos 

deixavam em branco os questionários e, por isso, além de comprometer suas avaliações, 

geravam conflitos nas relações professoras-alunos, uma vez que as educadoras 

acreditavam que essa era uma boa forma de avaliar os conhecimentos a respeito das 

leituras feitas pelos alunos. Esse tipo de ação expressa uma visão estruturalista de leitura.   

Procurei saber mais sobre o plano de ensino desenvolvido pela professora P3. Nesse 

momento, a CP informou que a P3 teria de trabalhar, nas próximas semanas, com os alunos 

do quarto ano a escrita de carta de leitor. Esse conteúdo estava previsto no currículo da 

escola.  

Com base nessa informação, solicitei a ela que escolhesse um bom texto de jornal 

que atendesse à necessidade dos sujeitos de saber mais sobre a temática, de suscitar nas 

professoras a vontade de se posicionar a favor ou contra, de argumentar, de justificar seus 

argumentos, de refutar ideias contrárias, enfim, um texto com alguma questão polêmica. 

Sugeri a leitura de um texto polêmico, com o intuito de levar às professoras uma leitura 

que estimulasse a participação dos alunos para a discussão e o compartilhamento dos 

sentidos do texto. Nesse aspecto, os conteúdos de leitura seriam contemplados. 

Resolvemos – eu e a CP – planejar a continuidade da formação contínua das 

professoras, em relação à leitura. O propósito, nesse momento, era problematizar a prática 

de propor ao aluno “ler para responder questionário ou ler para escrever o que entendeu 

no caderno” e colocar em evidência a importância do compartilhamento dos significados 

atribuídos às leituras dos jornais que estavam lendo semanalmente.  
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Ao mesmo tempo, a ideia era contemplar também a necessidade que algumas 

professoras demonstravam por meio das atividades que propunham aos alunos, em 

relação às atividades de escrita, a partir das leituras desenvolvidas na sala de aula. 

Portanto, a leitura do texto teria que servir de base para a escrita de uma carta de leitor 

para o jornal em que a notícia teria sido publicada. Embora essa atividade de escrita não 

tenha sido objeto de estudo ou análise desta pesquisa. 

A escolha do texto e o planejamento desse trabalho aconteceram no momento de 

estudo e planejamento (MEPL) que ocorreu nos dias posteriores. 

A proposta de leitura de um texto de jornal, com essa característica, estava 

relacionada à necessidade de envolver os leitores em uma discussão sobre os significados 

do texto. Por meio dessa discussão, todos poderiam compartilhar os sentidos atribuídos ao 

texto e, desse modo, ampliar a sua compreensão leitora. Para isso, esse texto precisava 

trazer algo novo, não poderia ser qualquer um, tinha que ter algo que ampliasse os 

conhecimentos já adquiridos pelo grupo, isto é, a temática do texto teria que envolver os 

alunos no ato de ler. 

A CP selecionou alguns textos e eu levei outros, lemos todos e decidimos pela 

notícia do jornal Folha de S.Paulo “Uso de cães beagle em testes de remédios vira alvo de 

protestos” escrita por Thiago Azanha e publicada em 18.08.12. Passamos ao estudo do 

texto com o objetivo de planejar a abordagem com as professoras. A proposta era que ela 

(CP) promovesse no HC uma discussão sobre o que se esperava que as professoras 

realizassem na sala de aula com seus alunos durante a leitura desse texto. 

Nessa altura do trabalho, esperávamos que as professoras tivessem compreendido 

a importância de levar os jornais para os alunos, colocando-os diante dos textos que 

circulam socialmente. A importância de viabilizar que os alunos conheçam este portador, 

de maneira tal que os estimule a realizar a leitura com um objetivo socialmente 

reconhecido, a fim de saber mais sobre os textos jornalísticos e o contexto em que são 

publicados. 

O planejamento do HC ficou da seguinte maneira: 

1. Leitura compartilhada da notícia: “Uso de cães beagle em testes de 

remédios vira alvo de protestos”, de Thiago Azanha, colaboração para a Folha 
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de S.Paulo, em 18.08.12. (todas as professoras teriam que ter a cópia da notícia 

completa). 

2. Identificar o portador, o autor, os sujeitos envolvidos e  a questão polêmica. 

3. Enumerar os argumentos presentes no texto, classificando-os em 

argumentos contra e a favor da questão polêmica. 

4. Grifar no texto as formas utilizadas pelo autor para sustentar os argumentos. 

5. Antecipar algumas dúvidas ou dificuldades que os alunos poderiam ter ao ler 

o texto.  

6. Planejar as perguntas que podem ser feitas aos alunos durante a 

socialização. 

7. Discutir com as professoras como encaminhar a leitura com os alunos. 

Esse estudo prosseguiu depois no HC, conforme trata o item a seguir. 
 

4.2.3 Gestão, performance e transformação 

 

A Coordenadora Pedagógica (CP) retomou a discussão, no Horário Coletivo (HC) 

com as professoras, sobre como desenvolver a leitura compartilhada da notícia com os 

alunos. Distribuiu as cópias da notícia e realizou a leitura compartilhada com as 

professoras, fazendo pausas para compartilhar os sentidos do que estavam lendo. Houve 

quem fizesse relação com outras notícias assistidas na TV durante aquele período, algumas 

professoras se posicionaram imediatamente contra as pesquisas e a leitura terminou. 

Quando a CP perguntou se as professoras concordavam em realizar a leitura 

compartilhada dessa notícia na sala de aula, várias concordaram, outras explicaram que 

estavam trabalhando outros conteúdos de leitura naquele momento, sobretudo, as 

professoras do primeiro ano, de informática e da sala de leitura. 

A CP, então, destacou que era preciso planejar cada etapa do encaminhamento 

desse trabalho, para que os alunos pudessem participar mais do ato de ler. Discutiu com o 

grupo alguns procedimentos que precisariam garantir, tomando como referência a 

atividade que passou a se denominar roda de jornal, a partir do que todas haviam 

participado no HC anteriormente (performance). 
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Ela explicou, entretanto, que as atividades de roda de jornal e leitura 

compartilhada, se diferenciavam em alguns aspectos. Na primeira, os alunos podiam ler 

diferentes textos dos jornais ao mesmo tempo e, por isso, ao socializar as leituras era 

possível que, dependendo da quantidade de um mesmo tipo de jornal, somente uma dupla 

tinha acesso ao texto lido. Na segunda atividade, todos teriam acesso ao mesmo texto, de 

modo que a turma inteira poderia opinar sobre os significados daquele texto, discutindo 

seus pontos de vista diante do texto. 

Fiz uma intervenção nesse momento, acrescentando que era preciso manter o 

princípio do diálogo com os alunos e os seus saberes, mesmo todos estando diante do 

mesmo texto, era importante que as professoras permitissem a circulação das ideias da 

turma, acolhendo as opiniões inclusive daqueles que, eventualmente, permanecessem 

quietos, estimulando a sua participação. Evitar dar respostas imediatamente era um 

desafio a se considerar, pois, dessa maneira, os alunos poderiam compartilhar e colaborar 

mais uns com os outros. Era importante realizar uma atividade mais focada na 

compreensão leitora dos alunos.  

A partir disso, a CP entregou cópias da notícia de jornal “Uso de cães beagle em 

testes de remédios vira alvo de protestos”45, e propôs que as professoras planejassem essa 

leitura compartilhada com os alunos. 

Os pontos principais do planejamento da professora P3 foram: (1) antecipar 

possíveis dúvidas dos alunos durante a leitura do texto, marcando partes no texto em que 

faria pausas, para perguntar o que os alunos teriam entendido; (2) formular perguntas que 

seriam feitas aos alunos durante a leitura, para saber os significados que eles estariam 

atribuindo ao que liam e promover a discussão.  

Nessa reunião as professoras exercitaram o papel de planejar coletivamente o 

ensino de leitura que pretendiam desenvolver em sala de aula. Por meio do estudo entre 

os pares, com a mediação da coordenação pedagógica, discutiram ideias e propostas sobre 

como realizar esse trabalho. Nesse modo de gerir essa reunião, diferentemente do que se 

praticava antes na escola, todos podiam ter dúvidas, inclusive a coordenação. Ao mesmo 

tempo todos puderam sugerir ideias e ações. Ao término do HC, todas as professoras 

                                                           
45

 Folha de S. Paulo, 18/08/12. 
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socializaram seus planejamentos e a CP enfatizou a necessidade de se ouvir o que os 

alunos tinham a dizer sobre o que liam, circulando e discutindo ao máximo os significados 

atribuídos ao que liam. 

Durante a aula, a professora P3, antes de entregar o texto aos alunos, conversou 

com eles sobre a sua proposta de leitura. Informou-lhes que todos receberiam o mesmo 

texto e que a leitura seria em conjunto, mas que todos poderiam dizer o que estavando 

entendendo do texto. Disse aos alunos que o mais importante, durante essa leitura, seriam 

as trocas de ideias sobre o que liam.  

Na sala de aula, a professora P3 organizou as duplas de alunos em um círculo, 

distribuiu uma cópia da notícia de jornal para cada dupla e deu início à leitura (anexo 5 – 3ª 

sala de aula). 

  

318 

P3: tá, então, vamos lá. 
‘Promotoria investiga 
Instituto Royal, alvo das 
manifestações por supostos 
maus tratos aos animais em 
cativeiro’. Até aqui tudo 
bem? 

Exórdio  

Busca de informação por 
meio de leitura 

Pedido de confirmação 
de esclarecimento 

Idem 

Mecanismo 
conversacional de 
permeabilidade 

Mecanismo 
verbal de 
processo material 

Mecanismo de 
interrogação 

319 

A: sim. Esclarecimento simples 
de confirmação 

Mecanismo de 
modalizaçãode 
condições de 
realização 

320 

P3: alguém grifou alguma 
coisa nessa frase aí? 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismo de 
troca de turno 
com controle das 
falas 

Mecanismo 
verbal de 
processo material 

Mecanismo 
nominal de 
retomada 

Mecanismo de 
conexão de 
espaço 
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321 

A: não. Esclarecimento simples 
de negação 

Mecanismo de 
modalização de 
condições de 
realização 

322 

P3: não? O que é Instituto 
Royal? 

Questionamentos Mecanismo de 
modalização de 
condições de 
realização 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo 
nominal de 
retomada 

323 

A (T): ó professora, é, tipo 
assim, é uma, é um órgão 
que trabalha com tipos de 
cobras, não é? 

Apresentação de ponto 
de vista, com pedido de 
confirmação 

Mecanismo de 
troca de turno 
com tomada do 
turno da 
professora 

Mecanismo 
conversacional de 
complementação 

Mecanismos 
nominais de 
retomada 

Mecanismo 
verbal de 
processo material 

Mecanismo de 
interrogação 

324 

P3: você está confundindo 
com o Instituto Butantan, 
não é isso? 

Questão controversa Mecanismo de 
distribuição de 
vozes em 2ª 
pessoa para 
implicar o 
interlocutor 

Mecanismo 
verbal de 
processo mental 

Mecanismo 
nominal 
introdutório para 
explicar a 
confusão do 
aluno 
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Mecanismo de 
interrogação 

325 
A (vários): risos, seguidos de 
falas simultâneas  

 Mecanismo não 
verbal 

326 

P3: olha aí, o Rogério disse 
que é um tipo de laboratório. 

Réplica elaborada com 
informação adequada 

Mecanismos 
verbais de 
processo material 

Mecanismo de 
distribuição de 
vozes em 3ª 
pessoa para 
implicar outro 
aluno nas falas 

Mecanismo 
nominal de 
retomada 

 

A leitura dessa notícia gerou um debate entre os alunos, pois enquanto alguns 

demonstravam dúvidas e tendências a favor das pesquisas de laboratório, a maioria se 

mobilizou para defender os animais; um contexto propício para a escrita de cartas de 

leitores. Contudo, como já foi explicado, esse não foi o foco deste trabalho de investigação.  

Ficou explícita a mudança na forma como a professora P3 planejou e conduziu essa 

aula, ao dizer “até aqui tudo bem?”, demonstrou compreender a importância de uma aula 

mais dialogada com os saberes dos alunos. entretanto, diante da resposta equivocada dos 

alunos (A), orienta a respeito “você está confundindo com o Instituto Butantan, não é 

isso?”, embora ela não tenha sido tão direta, já faz uma interpretação. Não pergunta ao 

aluno o que ele quer dizer com aquilo e como chegou aquela conclusão. Não coloca de 

volta ao grupo a questão para que os demais pensem na questão e tentem eles dizer 

outras coisas. Isto é, a professora P3, agora, evitou dar soluções prontas e faz um exercício 

de tentar dialogar com os saberes dos alunos. 

Em suas participações, os alunos agora arriscaram-se mais, tenderam a buscar no 

texto elementos que embassem suas respostas “o Rogério disse que é um tipo de 

laboratório”. 

 

369 P3: por que está escrito aí Pedido de explicação Idem 
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‘vômito, diarreia, 
convulsões’, o que é isso? 

Mecanismo de 
interrogação (por 
que) 

Mecanismo verbal de 
processo existencial 

Mecanismos nominais 
introdutórios 

Mecanismo de 
interrogação (o que) 

370 
A (vários): falas 
simultâneas. 

  

371 

P3: não, espera aí. O que 
significa tudo isso? 

Proposta de 
encaminhamento 

Pedido de explicação 

Mecanismo de 
modalização de 
condição de 
realização 

Mecanismo verbal de 
processo material 
(espera) 

Mecanismo de 
interrogação 

Mecanismo verbal de 
processo menstal 
(significa) 

Mecanismo nominal 
de retomada 

372 
A: é os efeitos dos 
remédios. 

Explicação elaborada Mecanismo nominal 
de retomada 

373 

P3: isso. É o que eles 
querem verificar, se 
ocorrem esses efeitos. 
Então, eles testam isso em 
quem mesmo? 

Avaliação 

Complemento da 
explicação 

Pedido de 
esclarecimento 

Mecanismos nominais 
de retomada 

Mecanismos verbais 
de processo material 

Mecanismo de 
interrogação 

 

374 
A (T): nos cachorros.  Esclarecimento simples Mecanismo nominal 

de retomada 

 

A professora P3, contudo, ainda centraliza a leitura, apontando como certo ou 

errado o que é apresentado como interpretação do texto. Nesse episódio, ela usa o termo 

“Isso!” para apontar o que é certo do seu ponto de vista no texto.  
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Esse modo de tratar a leitura, remete ao estruturalismo saussureano, o qual, de 

acordo com a fundamentação teórica deste trabalho, atende a uma concepção objetivista 

semelhante a do positivismo, em que o ensino de leitura tem características de treino, para 

internalizar o significado correto do texto. Decodificar corretamente o texto requer que 

cada leitura tenha uma significação própria, isto é, convencional. Esse ponto de vista, 

consente respostas únicas, consideradas certas, não abre espaço para outras leituras. 

Por outro lado, de acordo com a escolha teórica assumida neste trabalho, 

Bakhtin/Volochinov ([1929]2004) define tema como o sentido da língua no exato momento 

da enunciação concreta e completa. Nessa concepção, Brait (2012) afirma que ler consiste 

em compreender os significados que a linguagem materializada no texto permite que o 

sujeito construa durante sua “leitura”. Dentro do texto, há um conjunto de discursos que o 

leitor, ao interpretar, permite atribuir uma função diferente da qual ele foi construído 

(BRAIT, 2012).  

Retomando as questões de pesquisa (1) Que modelo de gestão da formação 

contínua de professores, no Horário Coletivo, pode contribuir para a transformação do 

significado da leitura na sala de aula? e (2) Que sentidos e significados são atribuídos, no 

HC da escola e na sala de aula, ao ensino de leitura?, os dados analisados neste trabalho 

apontaram inicialmente uma concepção de gestão centralizada e transmissiva, na qual a CP 

não abriu possibilidades de participação dos sujeitos envolvidos na formação contínua, 

tendo em vista o ensino de leitura na escola.  

Após ouvir o que as professoras expunham nesse momento coletivo, a CP não 

dialogava com as diferentes visões de leitura que elas expressavam, sobretudo, não 

discutia de forma mais aprofundada sobre o significado do trabalho com leitura 

compartilhada que, no final da reunião, propôs que fosse realizado na escola. 

Após a socialização das visões de leitura feita pelas professoras, a CP optou por 

transmitir orientações didáticas, por meio de leituras de slides e sem discutir ou 

aprofundar explicações a respeito dos procedimentos a serem realizados no processo de 

ensino de leitura. Assim, a concepção de gestão participativa ficou comprometida, em 

virtude da falta de articulação entre os conhecimentos prévios das professoras sobre o que 

a CP pretendia que elas realizassem na sala de aula. 
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Do ponto de vista da gestão, na perspectiva da TASHC, a falta de discussão a 

respeito do que se chamou de leitura compartilhada no HC, ignorou os significados 

atribuídos pelos sujeitos envolvidos na atividade a respeito do objeto leitura. Não houve 

evidências, nesse momento, de um objeto compartilhado, no que dizia respeito ao ensino 

de leitura na escola. Da mesma forma as regras estabelecidas e a divisão do trabalho dos 

integrantes desse grupo, não foram discutidas e, por isso, não ficaram estabelecidos no 

grupo.  

Em decorrência disso, pode-se concluir que, no momento 1 desta pesquisa, a gestão 

pedagógica da formação contínua de professores ficou comprometida, pois não mobilizou 

os sujeitos para a ação de leitura compartilhada. 

O modelo de gestão pedagógica no M1 foi centralizado na figura da CP e permeado 

pela concepção positivista de linguagem, pois transmitiu as orientações didáticas, por meio 

de leituras no HC. Não discutiu ou aprofundou as concepções de leitura idealizadas nas 

orientações lidas. 

A visão de linguagem que subjaz a esse modelo de gestão pedagógica, nessa escola, 

estava impregnada de uma visão estruturalista de língua (ORLANDI, 2012). Essa visão 

saussureana de língua parte do pressuposto de que onde existe um texto, há de existir uma 

leitura única e generalizável. 

Por outro lado, esse modo de gerir a formação contínua das professoras no HC, teve 

desdobramentos no trabalho com a leitura na sala de aula. A concepção estruturalista de 

linguagem, no trabalho da P’, revelou-se em seu modo de agir com os alunos. Ela 

reproduziu, na sala de aula, o modelo de gestão vivenciado no HC. 

Assim, com o intuito de ensinar aos alunos a leitura de jornais, a professora P3 

apresenta jornais a eles de forma transmissiva, sem discutir os significados atribuídos pelos 

alunos ao que liam, sem dialogar com os saberes dos alunos naquele momento. Esse modo 

de ensinar a ler jornais se revelou frágil, tanto do ponto de vista do envolvimento dos 

alunos, como do potencial de aprendizagem deles. 

Os encontros entre a pesquisadora e a CP sobre a organização do trabalho 

desencadearam uma série de discussões e reflexões estabelecidas a partir do HC. Uma 

questão relevante dessa pesquisa foi estudar os pressupostos teóricos da TASHC e, a partir 
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disso, estudar, por meio dos discursos proferidos no HC, o que todos os envolvidos nesse 

processo pensavam sobre o trabalho com a leitura na sala de aula. 

Sentimos – pesquisadora e CP – que era necessário implicar as diferentes vozes nos 

diálogos, para fazer emergir as ideologias vigentes, a respeito de como desenvolver um 

processo de ensino e aprendizagem de leitura compartilhada na sala de aula, visando 

formar um aluno-leitor participante autônomo em situações da vida, que tem a leitura 

como parte integrante de suas ações nos textos que circulam socialmente. 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de retomar esse trabalho, nas sessões 

reflexivas (SR) e nos momentos de estudo e planejamento (MEPL), nos quais pesquisadora 

e CP analisavam os registros em vídeo, discutiam sobre as ações e encaminhamentos 

desenvolvidos, refletiam sobre o que ambas e o grupo de professores tinham se 

apropriado, do ponto de vista deste trabalho, e planejavam conjuntamente os próximos 

passos. 

As orientações baseadas nos fundamentos teóricos do Grupo de Pesquisa LACE 

embasavam a pesquisadora e, por meio de sugestões e orientações, conduzia a pesquisa e 

o trabalho de coleta de dados. Para isso, a pesquisadora partia da premissa de que as ações 

e relações desenvolvidas na atividade HC precisavam contribuir para a tomada de 

consciência dos sujeitos e vir a se constituir em uma atividade social do ponto de vista 

vygotskyano. 

A reorganização do plano de gestão das ações no HC desencadeou o planejamento 

do trabalho fundamentado na TASHC, utilizando a performance como instrumento 

mediador do processo de formação contínua dos professores no HC. O novo modelo de 

gestão dessa atividade foi inspirado em Liberali (2006a), Lück (2007) e Engeström (1987; 

2008) quando se refere à rede de atividades como “conjunto de atividades que partilham 

objetos e que estão em constante processo de expansão”. 

A coordenação do trabalho pedagógico, nessa escola, teve como desafio 

compreender os sentidos que ela e os professores compartilhavam tanto em relação ao 

modo de gestão da formação contínua dos professores para o ensino de leitura 

compartilhada – prescritivo ou dialógico –, como em relação ao modo como 
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compreendiam o tratamento a ser dado ao objeto leitura na sala de aula, a leitura – 

transmissiva ou dialogicamente compartilhada. 

A natureza da leitura, quando concebida como produto das interações sociais nas 

quais ler significa atribuir sentido ao discurso do outro, impôs a necessidade de um modelo 

de gestão pedagógica dialogada, buscando compreender criticamente os sentidos 

atribuídos pelos diferentes sujeitos a respeito do objeto em questão. Indubitavelmente isso 

exigiu uma discussão sobre o que se pretende ensinar e os modos adequados de 

planejamento do ensino e encaminhamentos didáticos que viabilizem e potencializassem 

esse trabalho em sala de aula. 

O modo como o grupo concebia a leitura compartilhada de jornal determinava os 

encaminhamentos didáticos adotados e, portanto, teve influência nas práticas de leitura 

desse portador em sala de aula.  

Para que essas práticas estivessem alinhadas com finalidades, procedimentos e 

capacidades de leitura e fossem desenvolvidas pelos alunos, de acordo com os propósitos 

definidos, fez-se necessária uma gestão pedagógica que reconhecesse os saberes 

individuais dos professores e, por meio do diálogo, refletisse com o grupo os sentidos 

compartilhados na escola sobre o que é roda de jornal, o que é leitura compartilhada de 

notícia e os encaminhamentos necessários para essa leitura na escola. 

Mesmo quando os estudos teóricos por mim realizados, contudo, apontavam para a 

importância de se estabelecer um movimento dialógico no processo de formação contínua 

na escola, ao realizar a performance, buscando colocar em prática o conhecimento exigido 

para promover esse movimento, em determinados momentos, esbarrei em saldos de 

concepções empiristas, que me exigiram diversos resgates de estudos relativos aos 

aspectos comprometidos por essa postura. 

Somente quando a gestão do HC de formação contínua dos professores na escola 

passou a ser efetivamente um espaço de diálogo, aprendizagem e desenvolvimento da CP 

e pesquisadora em interação com os professores em seu contexto de trabalho, instalaram-

se as condições para que a Cadeia Criativa acontecesse e, consequentemente ,as práticas 

de ensino de leitura na sala de aula começassem a se transformar. 
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O momento em que a professora P3 (anexo 4) pergunta “então vamos lá, G. leia o 

título da notícia”, revela o deslocamento do ato de ler, antes centralizado na professora e 

agora no aluno. Esse movimento, que pode parecer simples aos olhos externos a este 

trabalho, na verdade, revela o início de uma mudança de paradigma na sala de aula. A 

partir desse momento, aos alunos novas perguntas são postas. 

Se é o aluno quem escolhe o que vai ler na roda de jornal, em determinados 

momentos, é ele o coautor das decisões sobre o que vai aprender naqueles momentos. Da 

mesma forma, se ao aluno é dado o direito de dizer a forma como entendeu o texto, 

durante a leitura compartilhada e, a partir disso, permite-se que os demais alunos 

concordem, discordem, sugiram outras interpretações, em busca da construção de um 

significado comum, o ensino passa a ter mais sentido para a criança. 

Ao propor ao aluno G “vamos ver onde é que está o nome desse jornal” (anexo 4), 

como pesquisadora compreendi a importância dos estudos realizados na linha sócio-

histórico-cultural, pois ampliam a discussão sobre leitura, abordando os aspectos 

discursivos e enunciativos. Um passo fundamental para o que Rojo (2008) destaca como 

escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em relação com outros 

textos e discursos de maneira situada na realidade social. 

Isso significa que conhecer elementos como o portador, o autor, o meio de 

circulação do texto a ser lido torna-se essencial para compreender o contexto sócio-

histórico-cultural, no ato de ler. Se não entendemos os contextos, não compreendemos os 

textos.  

Ao realizar a leitura compartilhada de uma notícia de jornal (anexo 5), a professora 

P3, ao ler “Promotoria investiga Instituto Royal, alvo das manifestações por supostos maus 

tratos aos animais em cativeiro”, pergunta aos alunos: “Até aqui tudo bem?”. Diante da 

resposta afirmativa “sim”, a professora P3, agora mais segura do modo de realizar a 

atividade e, sabedora dos conhecimentos prévios ainda frágeis da sua turma, questiona “O 

que é Instituto Royal?”. Isto é, coloca problemas para que os alunos reflitam sobre o que 

leem, para além da simples decodificação. 

A professora P3 diz “olha aí, o Rogério disse que é um tipo de laboratório”, 

contemplando o princípio do agir junto, da leitura compartilhada propriamente dita, na 



156 
 

qual todos podem compartilhar sentidos do que estão lendo, na direção de construir 

significados coletivamente. 

Os desdobramentos do trabalho da CP na sala de aula, antes opacos, passaram a 

transparentes. Descortinou-se nas práticas de ensino de leitura da professora P3, algo que 

antes não se via. Talvez, porque agora ela tenha mais experiência nesse processo e, 

certamente, porque o planejamento do trabalho da CP e Pe articulou-se com o 

planejamento do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula.  

Em outras palavras, os esforços para que a escola consiga atingir um patamar de 

ensino de leitura de qualidade, atendendo às demandas sociais, prescindem de um 

trabalho consistente de gestão pedagógica, no qual todos os CP e professores são 

protagonistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa teve dois momentos importantes: o Momento um, no 

qual foram coletados dados para que eu pudesse compreender criticamente o modo como 

ocorria a gestão da formação contínua de professores na escola, visando o ensino de 

leitura na sala de aula; o Momento dois, no qual foram produzidos dados, com o intuito de 

intervir no processo de formação contínua dos professores no HC da escola, ampliando as 

possibilidades de ensino de leitura na sala de aula. 

Ambos os momentos foram reveladores, para a construção e desenvolvimento de 

um plano de ação desta pesquisa. A gestão da formação contínua dos professores no HC, 

no primeiro momento, centralizadora e transmissiva no HC, pautada em uma visão de 

língua estruturalista, teve implicações na sala de aula. As ações desencadeadas pela 

professora P3, para ensinar leitura aos alunos do quarto ano do EF foram igualmente 

centralizadoras e transmissivas, revelando a mesma concepção de língua estruturalista, 

praticadas pela CP no HC. 

Ao organizar o meu plano de trabalho de pesquisa, em busca do objeto de desejo 

da atividade de formação contínua de professores no HC, considerei de suma importância 

os aspectos discutidos e estudados pelos integrantes do grupo de pesquisa LACE. Foi 

fundamental o estudo que se refere à construção coletiva das regras, comprometimento 

dos sujeitos envolvidos nesta investigação, na divisão dos trabalhos, nas escolhas dos 

instrumentos que serviriam como meios para o alcance dos objetivos; assim como, nas 

discussões sobre os encaminhamentos que regulariam as situações de formação dos 

professores no HC, para o trabalho em sala de aula.  

Vale destacar a importância dos registros em vídeo, os quais permitiram, 

posteriormente, as análises minuciosas juntamente com a CP, nas sessões reflexivas e nos 

momentos de estudo e planejamento. Ocasiões delicadas em que ambas – eu e a CP – 

tivemos a oportunidade, não somente de analisar as concepções subjacentes dos discursos 
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das professoras, mas, sobretudo, momentos de nos posicionarmos diante dos 

acontecimentos protagonizados por ela e por mim no HC e na sala de aula. 

Em busca de uma gestão pedagógica na perspectiva sócio-histórico-cultural, com 

“valor criativo-crítico-colaborativo” (LIBERALI, BORELLI, LIMA, 2012, p.9), na qual os 

sujeitos envolvidos estão em processos constantes de aprendizagem e desenvolvimento 

individual e coletivo; propus intervenções no modo de gerir a formação contínua dos 

professores. 

Por meio da realização de uma performance, na qual atuei como formadora, e a CP, 

juntamente com as professoras, atuaram como alunos, discutimos sobre o ensino de 

leitura na escola. A proposta de atuar como professora em uma perspectiva sócio-

histórico-cultural, contemplando os pressupostos teóricos vygotskyanos da atividade 

socialmente constituída, assim como, a visão de língua bakhtiniana, dialógica, durante a 

performance, foi parcialmente contemplada. 

Nesse processo, deparei-me com algumas contradições entre os estudos que eu 

fazia no grupo de pesquisa LACE e a minha prática como pesquisadora na escola. Em 

determinados momentos, apenas reproduzi a visão de língua decodificadora, já praticada 

na escola. Foi quando senti a necessidade de estudar mais, ao mesmo tempo, sobre a 

organização interna, especialmente, o objeto de cada atividade – HC e Sala de Aula –, e 

também sobre a visão de língua e linguagem sócio-histórico e culturalmente constituída. 

Descobri que o ato de ensinar está a serviço de uma ideologia e, se ela á autoritária, 

é necessário buscar as causas, as fontes desse tipo de visão, para poder modificá-la. Se a 

investigação teve cunho emancipatório, exigiu de mim um estudo dos meios pelos quais eu 

poderia transformar esse tipo de concepção. 

Em consequência disso, eu procurava, sobretudo, nas sessões reflexivas e 

momentos de estudo e planejamento com a CP, retomar as discussões em busca de 

superar as fragilidades e, efetivamente, contribuir de alguma forma com o trabalho na 

escola. 

O fato é que, com todos essas intercorrências, uma mudança importante se 

materializou nas aulas da professora P3. Após a realização da performance, foi evidente a 
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transformação do processo de ensino e a aprendizagem de leitura, desenvolvido com os 

alunos. 

Acredita-se, portanto, que uma transformação no modo de gerir o HC tem 

implicações diretas no processo de ensino e aprendizagem de leitura na sala de aula. 

Todavia, este trabalho revela que não se trata apenas de se adotar este ou aquele modo de 

gestão em todas as escolas. Trata-se de construir coletivamente um modo de gestão em 

que os sujeitos envolvidos assumam uma atitude responsiva na divisão do trabalho e 

compartilhem o mesmo objeto de desejo, diante do compromisso de gerir a atividade. 

Todos precisam ser protagonistas e, ao mesmo tempo, cúmplices tanto na definição dos 

instrumentos, como das regras, em prol do alcance dos objetivos propostos. 

Este trabalho, com foco maior na gestão, mostra ainda que o gestor pedagógico é 

um gestor de ideias, de concepções. Em decorrência disso, aprendi que a gestão da 

formação contínua dos professores para o ensino de leitura, em uma perspectiva sócio-

histórico-cultural, exige do gestor uma postura mais dialógica e participativa. Mas aliado a 

isso, exige também um conhecimento técnico sobre leitura, sobre o que é o texto e a 

importância do aluno compreender o contexto de produção do texto, para interpretá-lo. 

Na medida em que a gestão pedagógica, em consonância com as professoras, foram 

encontrando esse caminho, a Cadeia Criativa foi se constituindo na escola. Nesse processo, 

pôde-se constatar a transformação dos profissionais: CP, professoras e pesquisadora. 

Embora esta investigação esteja concluída, novas perguntas surgem em razão dos 

dados produzidos: A gestão pedagógica pode ser vista como adendo da formação de 

professores? A gestão pedagógica, por necessitar de determinados conhecimentos 

técnicos, exige uma formação específica? Como formar um gestor pedagógico para atuar 

nas diferentes áreas? 

Enfim, espero que este trabalho possa contribuir para que coordenadores 

pedagógicos e professores, ou pesquisadores, possam discutir sobre os elementos que 

envolvem as atividades escolares aqui investigadas. 
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ANEXOS – DIÁLOGOS DA PESQUISA 

ANEXO 1 

 

Diálogo: coordenação e professores no horário coletivo 

TURNOS DIÁLOGOS ASPECTOS DISCURSIVOS 

 
1 

 

CP: E a 4ª (série) C [profª] P3? E você com a 4ª 
C que é a sala de PIC né? São os alunos com 
maior dificuldade. Como eles estão 
desenvolvendo esse gosto pela leitura? 

Solicitação de informação 

Explicação 

Pedido de informação  

2 

 

P3: então a gente tá trabalhando bastante, eu 
faço a leitura inicial com eles, né, porque eles 
também pedem bastante, eu estou 
trabalhando bastante com a revista ‘Recreio’, 
com os artigos de divulgação científica, então, 
eles estão aprendendo a fazer a ficha técnica 
dos animais, então, eles colam bastante isso, 
eles montam os bichinhos sabe? Levam pra 
casa, fazem essa ficha, comparam com o 
outro, então, está sendo assim, sabe? Bem 
produtivo! Então, eu tenho uma aluna 
Gabriela’ que tem bastante dificuldade, ela 
me contou que ela procurou um outro aluno 
(próximo) que está auxiliando ela, ela também 
participa, então, está sendo bem produtivo! 

 

 

Réplica elaborada com exemplos 

Auto avaliação positiva 

 

3 
CP: e com que frequência você trabalha? Solicitação de informação 

 

4 
P3: umas duas vezes por semana, dá pra 
trabalhar bem!  

Réplica elaborada 

Auto avaliação positiva 

5 
CP: E tem trabalhado outros gêneros também 
com eles? 

Solicitação de informação 

6 

P3: vários, vários, fábulas, músicas também, 
trabalho bastante música com eles, no próprio 
livro de apoio do quarto ano, tem as 
parlendas, as lendas, lenda de Narciso 
também eu li com eles, eu dramatizei com 
eles, eles adoram toda lenda que eu faço, que 
eu leio com eles, eu dramatizo, prende 

Réplica elaborada com exemplos 

Auto avaliação positiva 
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bastante a atenção deles. É assim que eu vou 
trabalhando com eles, está sendo bem 
gostoso! 

 

CP: é muito importante né, assim... 
repertoriar o aluno com diferentes gêneros 
pra como a P1 falou, pra que eles possam ver 
a diferença entre um gênero e o outro. E 
alguém mais quer falar? Quem não falou? 

 

Pronto? Então, vamos lá? Então, fechando 
tudo o que vocês falaram e a gente sabe o 
quão importante que a leitura é. Poderia até 
fazer um parênteses aqui, que nós 
comentamos ... pra ler, eles começam desde 
pequenininhos já ouvindo. Ouve a mãe contar 
história e ele vai pegando o gosto pela leitura 
desde pequeno.  

 

Eu lembro que o meu filho, ele adorava 
história, ele lia, ele assistia “A Bela e a Fera” 
cinco vezes por dia! Um monte! Eu falava 
“Nossa!” e eu lembro que, na época, a 
coordenadora... eu comentei com ela e ela 
falou assim pra mim “Nossa! Quando ele 
começar a escrever ele vai escrever muito 
bem, porque ele vai estar repertoriado, ele vai 
ter muito o que escrever de tanto que 
ele...isso... ele falava as frases dos 
personagens assim, todinha! Como se ele 
fosse o autor! Então, realmente, ele foi assim 
muito bem, ele não tem erro [em] nada, ele 
escreve muito bem! Foi pra área de ‘Rádio e 
TV’ né, já está trabalhando na Gazeta. Então, 
isso ficou marcado em mim, que realmente é 
importantíssimo que se faça. 

Complementação da resposta da 
professora com reforço para 
alguns aspectos 

Pergunta 

  

 

Exórdio 

Exposição de ponto de vista 

 

 

 

 

Exemplo 

8 
P1: e incentive... Elipse 

9 

CP: E incentive esse gosto, desenvolva esse 
gosto pela leitura assim, em todos os 
momentos, diferentes gêneros, comparação 
entre os gêneros para que ele possa despertar 
aí, né? 

 

E aí, então, é um assunto que não se esgota 

Elipse com pedido de 
confirmação 

 

 

Justificativa de encaminhamento 
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né? E nós vamos, em outros encontros, 
continuar né, estudando, trocando 
experiências sobre leit... as finalidades da 
leitura, vários textos, vários outros autores. 

 

Eu vou falar assim ó, que ler talvez seja a 
principal atividade que se desenvolve na 
escola (baseada em slides com excertos da 
profª Drª Maria José Nóbrega). Vocês 
concordam, ou não? 

 

 

 

 

Exposição de ponto de vista 

Questionamento 

10 Grupo: Sim. Réplica simples de concordância 

11 
CP: vocês concordam? Que ler é a coisa mais 
importante que a escola tem a ensinar? 

Questionamento repetido  

12 
P2: com certeza! Réplica elaborada de 

concordância 

13 

CP (mostra o slide) “Ler é talvez a coisa mais 
importante que a escola tem a ensinar”. Vocês 
acham ‘ler’ uma tarefa fácil? 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Questionamento 

14 Grupo: não, não é. Réplica simples 

15 

P2: eu até hoje ainda não aprendi a decifrar o 
que tem no manual do vídeo, a [...] não existe 
mais não é? Mas o DVD, até hoje eu não 
aprendi! Fácil não é! (risos) 

Elipse com complemento de 
exemplos 

16 

CP: ‘Ler não é fácil’! Não é fácil ler. (Lê o que 
está escrito no slide que está escrito de forma  
invertida)  

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

 

17 
P1: de ponta cabeça então..., de ponta cabeça 
piorou! 

Elipse com comentário 
referendando o turno anterior 

18 

CP: mas tem uma coisa (cp lê o próximo slide 
para o grupo) “é possível explorar na escola os 
diferentes tipos de textos que usamos no dia-
a-dia”, não é?  

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Questionamento 

19 Grupo: com certeza! Réplica simples de concordância 

20 

CP: (lendo) “ao mesmo tempo, é preciso dar 
sentido às leituras”, o que a gente comentou - 
ler com compreensão -. 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Questionamento 

21 
PN: com compreensão, é. Elipse 

22 
CP: não é? não adianta você ler sem saber o 
que está lendo. 

Elipse 

23 
PN: só decodificando. Elipse 
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24 

PR: você sabe que existem estatísticas que até 
em nível universitário tem, tem jovens que 
não compreendem o que leem? Decifram o 
código, mas não compreendem o que leem! É 
uma pesquisa séria do Ibope e do Inaf que 
tem acho que é um por cento dos alunos de 
nível universitário. 

Exposição de ponto de vista com 
argumento de autoridade  

25 

CP: triste né? Mas a gente ainda pode mudar.  

(lê os próximos slides para o grupo) 

 

“É preciso que se desenvolvam ou utilizem 
estratégias e procedimentos de leitura 
eficientes para ensinar aos alunos três 
comportamentos distintos” é, essa pauta 
também vai ser discutida nos próximos 
encontros. Quais são esses três 
comportamentos distintos? 

 

“Ler para estudar, ler para se informar e ler 
por prazer, então é através de projetos que 
alcançamos o propósito social da leitura” 
certo? Porque a gente também tem um 
monte ainda de coisa pra estudar sempre.  
Bom, por aqui é isso e eu queria, e eu quero 
ver com vocês, se vocês tem mais alguma 
coisa a acrescentar, qual é, assim, o que vocês 
esperam o que vocês precisam, o que a gente 
poderia, nesse momento, trazer mais pra 
vocês assim pra poder ajudar mesmo o 
trabalho dessa leitura com os alunos? Têm 
alguma ideia? 

Comentário seguido de incentivo 
ao grupo 

 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Questionamento 

 

 

 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Questionamento 

26 
PS: eu acho que troca de experiências né. Réplica elaborada com ponto de 

vista 

27 
CP: no grupo? Pedido de esclarecimento 

28 

PS: o grupo, ter um momento pra isso, pra 
troca de experiência, entendeu? O que é que 
a minha colega está fazendo [que os alunos 
dela] estão sentindo mais prazer pela leitura 
do que eu, do que os meus? Eu acho que isso 
acaba enriquecendo. 

Explicação com exemplo 

29 
P3: dentro do horário coletivo né? Solicitação de informação 
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30 
PS: a troca de experiências, eu acho a troca 
superimportante! 

Exposição de ponto de vista 

31 
P1: a gente faz essa troca né? Pedido de confirmação 

32 
Grupo: a gente faz... todas falam juntas, 
concordando. 

Réplica elaborada de 
concordância 

33 

P1: a gente sempre faz isso né. [...] Outro dia a 
prof ‘S’ trouxe uma atividade lá que ela fez e 
todo mundo “ai, como é que é?! Daí ela 
trouxe, mostrou pra gente, aí você adequa né, 
à sua série, ou ao seu ano, sei lá! Aí foi bem 
legal a parte pedagógica! Como é? ‘A tribuna 
da leitura’, então, são as coisas que ela faz! 
Então, a gente troca essas figurinhas sim, na 
JEIF (HC) é legal! 

Elipse com exemplos 

34 

PS: poxa! Mas tem que ter um momento, 
porque isso foi na reunião pedagógica, tem 
que ter o momento voltado pra isso, 
entendeu? 

Elipse com justificação 

35 
P1: teria que ser na terça-feira. Elipse 

36 

PS: porque isso aí nossa! É muito 
enriquecedor, porque cada um trabalha de 
uma forma não é? E cada um passando um 
pouquinho daquela forma, acaba o bolo 
crescendo muito mais não é? Entendeu? 
Então é superinteressante, não só pra nosso 
enriquecimento, mas pra grandeza dos nossos 
alunos né? Uma forma mais prazerosa deles 
lerem.  

 

Existem várias e várias formas né, não só 
impor “olha você vai ler isso” não, é procurar 
trazer materiais concretos pra eles lerem, 
como eu falei na reunião né? Eu trabalhei já 
muito com caixa pedagógica, caixinha de 
segredos, é... Tribuna da leitura, até trouxe as 
fotos né e mostrei, e eles se sentem ali na 
Tribuna como se eles fossem o Presidente da 
República, entendeu? (risos) 

Elipse 

 

 

 

Citação de exemplos 

 

 

 

 

Pedido de confirmação 

 

37 

PS: lendo..., porque está valorizando o aluno e 
é isso que eles querem né, a valorização e os 
outros acabam se motivando e também 
querem seguir os passos! 

Elipse com justificativa 
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38 
CP: e sempre são diferentes leituras de 
diferentes gêneros? 

Pedido de confirmação 

39 
PS: sim. Réplica de concordância 

40 

CP: então gente, vocês estão com a pauta, o 
número cinco não vai dar tempo mesmo né? 

Eu me empolguei assim, mas a gente vai ter 
como eu já falei outros momentos pra tratar 
outros assuntos referentes à leitura.  

 

Eu só queria finalizar com um Power Point 
aqui, uma apresentação da Maria José 
Nóbrega que ela fala sobre “Compartilhando 
leituras” e é em cima desse trabalho que nós 
vamos, que eu vou pedir pra vocês 
prepararem um trabalho. Isso, pode começar 
a pesquisar material, vocês, [para fazer] um 
trabalho com seus alunos sobre leitura 
compartilhada, 

 tá? 

Interrupção com justificativa 

 

Proposta de finalização da 
discussão 

 

 

Proposta de encaminhamento do 
trabalho 

 

 

 

Solicitação de confirmação 

41 
P3: sim, sim. Réplica simples de concordância 

42 
CP: então vamos lá.  Proposta de continuidade do 

diálogo 

43 

(CP Lê no slide o que está entre aspas) 

“Compartilhando leituras” podem também 
interromper tá! Conversar, falar... 
“Compartilhando leituras de Maria José 
Nóbrega”, eu fiz assim né, dei uma 
resumidinha: 

“Antes da leitura detalhada do texto: 1. faça o 
levantamento do que seus alunos já sabem e 
do que eles precisam saber sobre o assunto; 
registre o que os alunos falam organizando de 
acordo com o tema em questão; anote o que 
eles querem saber, anote suas dúvidas; isso 
deixa claro para os alunos o que se espera que 
eles aprendam, definindo objetivos para a 
leitura. 2. Examine o texto todo: títulos, 
subtítulos, fotografias, ilustrações, mapas, 
tabelas, e discuta com eles sobre isso, faça 
que eles percebam a diferença né, entre 
tabelas gráficos, textos, entre os diferentes 
textos que você apresentar; construa 
expectativas, curiosidades ‘o texto vai falar do 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 
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quê?’ né, aí você já vai ter um... quando eles 
forem falando você já vai ter uma noção do 
conhecimento, o que eles têm, o que eles 
conhecem acerca do assunto; antecipe alguma 
informação que o autor do texto pressupõe 
que os leitores conheçam, mas que você sabe 
que os seus alunos ignoram” certo? Antes da 
leitura. 

 

“Durante a leitura extensiva do texto: 
encoraje-os a inferir o sentido de palavras e 
expressões, cujo sentido desconheçam; 
chame a atenção para a presença de palavras 
que organiza o tempo no texto, por exemplo, 
‘em primeiro lugar’, ‘por exemplo’, ‘mas’, 
‘resumindo’, lembre-se que segundo.... que os 
alunos têm enorme dificuldade de estabelecer 
relações entre as partes do texto, cada leitor 
tem o seu jeito de ler, seus métodos 
preferidos, mas quando ainda estão 
aprendendo é importante que os alunos 
conheçam diferentes procedimentos e  
possam exercitá-los, conforme ampliam sua 
competência leitora, o professor pode deixar 
que cada um escolha seus próprios caminhos, 
procedimentos de registros, as ideias mais 
importantes, as anotações, que aí ele vai 
fazendo do jeitinho que ele achar melhor né, 
grifando o que ele acha necessário, colocando 
do lado, aí ele vai ficando com mais 
autonomia” e  

 

“Depois da leitura: ajude os alunos a 
sintetizarem o texto lido, a cada vez use uma 
forma de registro, fichamento, tabelas, 
resumos, comentários, avalie com eles o texto 
lido, ajude-os a identificar a posição do autor, 
valores e crenças veiculados no texto e reflita 
com eles, faça conexões com outros textos, 
com filmes e outras mais. Um texto nunca 
está sozinho, sempre se relaciona com outros 
que vieram antes e depois”. 

 

E depois desse texto virão outros, estimule-os 
a ler mais sobre o assunto, mostre a eles que 
o conhecimento não tem limite, que há livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de ponto de vista  
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na sala de leitura. 

 

44 
Grupo: (risos) Réplica simples  

45 

CP: vocês já falaram isso né? Que é só você... 
A Prof.ª T. falou ‘[que quando ela] fala sobre o 
livro, eles já querem vir aqui na sala de leitura 
pra poder [ler]’ então é isso.  

Sobre sites interessantes [que] há sobre o 
assunto, a Prof.ª ‘V’ não falou nada né ‘V’?  

Mas a gente sabe que eles vão lá [laboratório 
de informática] e eles querem pesquisar e se 
você quiser depois completar alguma coisa...  

Comentário resgatando as falas 
do grupo 

 

Introdução de novo assunto 

 

Convite para participação  

 

46 PV: tá. Réplica simples de concordância 

47 

CP: O interesse do professor, o que o 
professor conversa na sala de aula, tanto na 
sala de leitura como na sala de informática 
eles vão querer buscar mais e é isso que tem 
que ser despertado neles, a busca de 
conhecimento né, que é inesgotável. 

Então, que sites interessantes né, há sobre o 
assunto que você está trabalhando na sala de 
aula? 

Justificativa da pergunta 

 

Solicitação de informação  

48 
P1: inclusive, posso fazer um aparte? Solicitação de interrupção do 

turno 

49 CP: pode. Réplica simples de concordância 

50 

P1: tem... a gente está trabalhando também 
no caderno de apoio de português sobre rotas 
né. 

Esclarecimento sobre o gênero 
trabalhado 

51 
CP: roteiros né? Pedido de confirmação 

52 

P1: é roteiros, é. É a proposta do primeiro 
bimestre e a gente falou sobre o Museu do 
Futebol e, qual que é o outro?  

Do científico lá, eu me esqueci agora, mas 
tudo bem!  

[Aquele em ] que [você] põe a mão lá e o 
cabelo fica de pé, como chama esse lugar? Eu 
esqueci! 

Réplica elaborada de 
concordância com complemento 

Exemplificação com solicitação 
de informação 

 

53 
P3: é o Museu do Catavento? Réplica elaborada com 

informação 
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54 

P1: do Catavento, isso! ‘Espaço Catavento’ 
Isso, me deu branco!  

Ei, então, aí, lá tem uma parte no caderno de 
apoio pra eles pesquisarem mais o site, então 
eu achei muito legal usar inclusive o Google 
Maps pra eles localizarem onde em São Paulo 
fica o ‘Espaço Catavento’ e o ‘Museu do 
Futebol’, só que a gente estava em sala de 
aula, então, ficou pra  uma atividade 
posterior, mas eu falei quem tem internet...  

Elipse  

Explicação com complemento da 
resposta 

55 
CP: claro! Réplica simples de concordância 

56 
P1: pode estar olhando em casa, a gente pode 
até.... e eles olham e isso é muito legal! 

Complemento da resposta 

57 

CP: e isso desperta que eles querem saber 
onde eles moram, a trajetória da escola até 
aqui, eles podem pesquisar na internet isso, aí 
tem o roteiro e já vai complementar o 
caderno de apoio né? 

Então, (CP continua lendo o slide) “mesmo 
que você não tenha tempo de discutir todo 
esse material, os alunos irão construindo as 
habilidades necessárias para localizar e 
selecionar o que ler, sem depender que o 
façam por eles.”  

Certo? 

Complementação da resposta da 
professora com reforço para 
alguns aspectos 

 

Leitura do ponto de vista do 
autor de referência 

Pedido de confirmação 

 

58 
Grupo: certo. Réplica simples de concordância 

59 

CP: E, com isso terminamos hoje. 

Espero ter contribuído um pouquinho mais 
assim pro nosso trabalho e lembrando da 
tarefa, 

 

esqueceram? 

Interrupção de encerramento 

Exposição de ponto de vista 

 

 

Pedido de confirmação 

60 
Grupo: não! Réplica simples de concordância 

61 
CP: fazer a leitura compartilhada. Confirmação da informação 
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ANEXO 2 

 

Diálogo: professora, coordenação e alunos na sala de aula 

TURNOS DIÁLOGOS ASPECTOS DISCURSIVOS 

62 
P3: (sentada à mesa com os jornais, pega o 
jornal ‘O Retrato’, levanta-o e mostra aos 
alunos, dizendo:) “o que é esse aqui?  

Solicitação de informação 

63 
Alunos: jornal! (todos falam juntos, em coro) Resposta com informação 

solicitada  

64 P3: Que jornal que é esse?” Solicitação de esclarecimento 

65 Alunos: o Retrato. Esclarecimento 

66 
P3: outro aqui que eu trouxe pra vocês, é a 
Gazeta do? 

Solicitação de informação 

67 
Alunos: Tatuapé. Resposta com informação 

solicitada 

68 P3: Gazeta do? Solicitação de confirmação 

69 
Alunos: Tatuapé. Resposta da informação 

solicitada 

70 P3: e o que vai ter dentro desse jornal aqui?  Solicitação de informação 

71 Alunos: Tudo. Resposta genérica 

72 P3: tudo sobre o quê?  Solicitação de esclarecimento 

73 Alunos: Tudo sobre.... Resposta incompleta 

74 
P3: Tudo o que está acontecendo no Ta? Complemento parcial da 

resposta 

75 Alunos: Tuapé, tudo sobre o Tatuapé. Complemento final da resposta 

76 P3: Tudo bem? Solicitação de confirmação 

77 Alunos: tudo. Confirmação da resposta 

78 

P3: então aqui está, a Folha (Folha de São 
Paulo) novamente eu trouxe a Folha.  

Depois eu vou dar um pra cada um, depois, 
pra gente estudar mais e o ‘Retrato’, que eu 
consegui pegar. 

E tem mais um, da Gazeta do Tatuapé. 

Tá bom? 

Apresentação da informação 

 

Informação de 
encaminhamento 

 

Informação 

Solicitação de confirmação 

79 

P3: e depois vai ter muito mais e,  

 
por hoje é isso! 

Interrupção para nova 
informação 

Encerramento 
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ANEXO 3 

 

 

Diálogo: coordenação e professores no horário coletivo 

RECORTE ASPECTOS DISCURSIVOS 

80 
Pesquisadora: vamos ouvir a notícia delas 
então? 

Proposta de encaminhamento 

81 

P1: (inicia a leitura da notícia) “ANS proíbe 
vendas de 301 planos de saúde” 

 

A agência puniu 38 operadoras pela demora na 
marcação de consultas, exames e cirurgias para 
seus beneficiários. A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) proibiu 38 operadoras de 
comercializar 301planosde saúde a partir de 
sexta-feira. 

Leitura  

82 
CP: espera um minutinho! O que quer dizer 
ANS? 

Solicitação de informação 

 

83 
P1: é Agência Nacional de Saúde suplementar. Resposta elaborada com 

informação solicitada 

84 CP: tá. Réplica simples de concordância 

85 

PN: O congelamento é uma punição pela 
demora das empresas em marcar consultas, 
exames e cirurgias para seus beneficiários. Os 
3,6 milhões de pessoas atendidas por esses 
planos, o equivalente a 7,6% do mercado, não 
sofrerão nenhum reflexo da medida: o serviço 
será mantido. “A suspensão funciona como uma 
espécie de freio de arrumação”, afirmou o 
presidente da ANS, Maurício Ceschin. 

 

Os prazos máximos para atendimento foram 
definidos no ano passado e passaram este ano a 
ser fiscalizados trimestralmente. A Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) 
classificou a suspensão como “ingerência”. 

 

Aí tem a parte que continua aqui dentro né? 
(abre o jornal para ler a notícia na íntegra) 

Leitura  

 

 

 

 

 

Leitura  

 

 

 

 

Detalhamento do 
encaminhamento  

86 
P3: é muito grande! Corta um pouco! Sugestão de novo 

encaminhamento 
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87 
P2: quer que leia tudo? Solicitação de confirmação de 

informação 

88 

CP: o que é ingerência? Interrupção 

Solicitação de informação 

 

89 
P2: ingerência? Acho que é pela falta da 
administração correta, não é isso? 

Resposta elaborada com expressão 
de dúvida, seguida de solicitação 
de confirmação 

90 CP: é? Questionamento  

91 
P2: que eles não estão administrando, 
gerenciando corretamente os planos! 

Complemento da resposta 

92 CP: e? Questionamento  

93 

P2: tanto é que nós demos uma lida aqui e eles 
vão dar um prazo de um ano, pra regularizar. Se 
não for nada feito nesse prazo os dirigentes 
serão afastados, porque vai ter uma 
intervenção.  

Justificativa do complemento da 
resposta anterior 

94 CP: vamos ler de novo essa parte pra ver se... Proposta de encaminhamento 

95 
Professora3: claro! Vai ler a notícia toda. Réplica elaborada de concordância, 

com novo encaminhamento 

96 
CP: não, essa parte que tem a ingerência. Oposição elaborada com 

explicação 

97 
P1: A Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge) classificou a suspensão como 
“ingerência”.  

Leitura  

98 
CP: (virando-se para o outro grupo) então, o que 
vocês acham que pode ser isso? Além daquilo 
que a... 

Solicitação de participação 

99 

P1: eu acho que é aqui ó, falta de 
comprometimento, a falta de cumprimento do 
que foi acertado no contrato do plano de saúde 
né, das pessoas. 

Resposta elaborada com expressão 
de dúvida 

100 
CP: então vamos ler mais um pouquinho pra 
gente ver se é isso mesmo? 

Proposta de encaminhamento 

101 
PR: porque acho que o contrato classifica 
algumas coisas lá que não estão sendo 
cumpridas né. 

Interrupção seguida de 
complemento da resposta anterior 

102 
CP: ahã.  Réplica simples de continuidade do 

diálogo 

103 
P1: Empresas que desrespeitarem o bloqueio de 
vendas poderão receber uma multa de R$ 250 
mil. "A suspensão funciona como uma espécie 

Leitura  
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de freio de arrumação. É o tempo de as 
empresas ajustarem seus serviços para atender 
toda a demanda", afirmou o presidente da ANS. 
Os prazos máximos para atendimento estão 
definidos numa resolução da agência de 2011 e 
passaram este ano a ser fiscalizados 
trimestralmente. 

 

Em nota, a Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge), classificou a suspensão como 
"ingerência" e informou que deverá discutir 
quais medidas deverão ser adotadas a partir de 
agora. 

 

Em julho, 37 operadoras foram proibidas de 
vender 268 planos. Deste universo, 8 empresas - 
responsáveis pela administração de 45 planos - 
conseguiram se recuperar. Para as demais, a 
comercialização de novos contratos permanece 
suspensa. Nesta terceira avaliação, 9 operadoras 
foram incluídas na lista e, ao todo, 80 novos 
planos tiveram sua comercialização suspensa. 

 

 

 

 

 

Leitura  

 

 

 

 

Leitura 

 

104 
Pesq: tá. Então, vamos retomar? O que diz a 
notícia? 

Retomada do encaminhamento 

Solicitação de informação 

105 
P1: fala da suspensão... Resposta elaborada com 

informação incompleta  

106 CP: qual é o tema principal da notícia? Solicitação de informação 

107 
P1: o tema principal é a suspensão de duzentos 
e... 

Resposta elaborada incompleta 

108 P3: não, trezentos e um. Elipse 

109 
P1: trezentos e um planos de saúde que não 
estavam atendendo as necessidades né? 

Elipse 

110 PN: não aqueles que contrataram... Elipse 

111 
P1: quem já tem continua com seu direito 
garantido, continua com atendimento normal 
né? 

Elipse 

112 CP: e onde isso? Solicitação de informação 

113 
P1: aqui em São Paulo. Resposta elaborada com 

informação 

114 P2: na Agência Nacional... Elipse 

115 P1: a agência Nacional, mas... Elipse, com interrupção 

116 CP: são os planos de saúde só de São Paulo? Solicitação de esclarecimento 
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117 P1 e 2: não, não. Réplica simples de discordância 

118 PS: é federal. Elipse 

119 P1: inclusive tem a lista dos planos... Elipse 

120 CP: ah! Então é do Brasil todo? Solicitação de esclarecimento 

121 
P5: é nacional. Resposta elaborada com 

informação 

122 
P1: é nacional, é a agência Nacional. Tem até a 
lista dos planos que foram suspensos. 

Elipse 

123 
CP: tá. E por que eles tomaram essa atitude, por 
que? 

Solicitação de esclarecimento 

124 P1: por causa de muitas reclamações. Elipse 

125 
PR: não conseguem consulta na época certa, 
planos de... cirurgia, guia cirúrgica... 

Elipse 

126 P2: três meses pra marcar consulta! Elipse 

127 CP: e quem fez essa proibição? Solicitação de informação 

128 
P1 e 2: a ANS. Resposta elaborada com 

informação 

129 
CP: que é a? Solicitação de esclarecimento com 

interrupção 

130 
P1 e 2: a agência que regula. Réplica elaborada com 

detalhamento da informação 

131 
CP: e quem é que está dizendo que é 
ingerência? 

Solicitação de confirmação de 
informação 

132 P1: a própria ANS! Resposta elaborada com explicação 

133 P2: é o diretor da ANS né? Complemento de informação 

134 CP: então, e é ingerência de quem sobre quem? Solicitação de esclarecimento 

135 
P1: é ingerência dos planos! Resposta elaborada com 

informação inadequada 

136 P2: dos planos de saúde. Elipse 

137 CP: é? Questionamento 

138 PR: e do atendimento dos planos! Complemento da resposta anterior 

139 (falas simultâneas)  

140 
P2: é que acho tem uma parte... (apontando 
para o jornal) 

Justificativa da resposta anterior 

141 CP: (dirige-se ao grupo para ver o jornal)   

142 
CP: onde que está a ingerência? Solicitação de localização de 

informação 

143 
P2: aqui na frente. Resposta elaborada com indicação 

da informação 
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144 

PR: A ingerência é o ato de cancelar a venda 
desses planos de saúde ou a ingerência está 
dentro do plano de saúde? É isso que eu quero 
saber. 

Questionamento  

145 
P2: é que na parte de multa dá uma esclarecida 
melhor! 

Justificativa de localização da 
resposta  

146 P1: ela está dentro dos planos de saúde! Complemento da resposta anterior 

147 

Pesq: olha! ‘A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) proibiu 38 operadoras de 
comercializar os planos ... O congelamento é 
uma punição pela demora das empresas em 
marcar consultas... 

Leitura  

148 
P1: ‘exames e cirurgias ...’ então, não estão 
cumprindo! 

Complemento da leitura 

149 
CP: (continua lendo) “A suspensão funciona 
como uma espécie de freio de arrumação” 

Leitura 

150 Professora1: isso! Réplica simples de concordância 

151 
CP: (continua lendo) ‘afirmou o presidente da 
ANS... Os prazos máximos para atendimento 
foram definidos no ano passado ... 

Leitura 

152 P2: e teve mesmo! Réplica elaborada de concordância 

153 

CP: (continua lendo) ‘e passaram este ano a ser 
fiscalizados ... A Associação Brasileira de 
Medicina de Grupo ... classificou como 
“ingerência”.’ Então, a ABRANGE, que é a 
Associação Brasileira de Medicina de Grupo é 
uma coisa e a ANS é outra. A ANS é do Governo 
Federal, o órgão que controla os planos de 
saúde e a Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo, a ABRANGE, classificou essa suspensão 
como ingerência, ou seja... 

Leitura 

154 
P1 e 2: é um outro órgão! Réplica elaborada com novo 

entendimento 

155 

CP: (volta-se para todo o grupo) é um outro 
órgão que defende os planos e que não está a 
favor dessa suspensão, porque, provavelmente 
está ferindo os interesses dele. Então, a 
ingerência, aqui, qual o sentido que tem? 

Esclarecimento justificado 

 

Solicitação de explicação 

156 
PR: é a ABRANGE indo contra esse cancelamento 
de vendas decretado pela ANS! 

Explicação elaborada com 
informação adequada 

157 
CP: isso! Então a ingerência é assim, eu estou 
entendendo... Vejam se vocês também estão 
entendendo isso, a ABRANGE se acha o órgão 

Réplica elaborada de concordância 
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responsável pelo controle dos planos de saúde e 
vem a ANS e proíbe os planos de saúde de 
vender novos produtos, novos planos. Então, ela 
se achou invadida na sua atuação nesse campo 
do mercado né? Então, ingerência no sentido 
assim, quem detinha ou teria que ter o poder 
sobre suspender ou não suspender é a 
ABRANGE, é ABRANGE o nome? 

Explicação com complemento 

 

Solicitação de confirmação 

158 P (todas): é. Réplica simples de concordância 

159 

CP: e não a ANS, por isso, que a gente... só pra 
entender melhor, a diretora dessa escola como 
é que se chama? 

Explicação com exemplo 

 

Solicitação de informação 

160 
Grupo: K. Resposta simples com informação 

adequada 

161 

CP: A K. é diretora dessa escola. Então, é como 
se eu, uma diretora de outra escola entrasse 
aqui e dissesse ‘olha, eu nã gostei desse jeito 
que vocês arrumaram aqui a sala de leitura, eu 
acho que vocês têm que fazer de outro jeito! 
Vocês têm que fazer assim, assim, assado, 
diferente’. Então, a Kátia pode chegar e dizer 
‘olha, eu acho que você está fazendo uma 
ingerência aqui na minha escola!’ 

Explicação com exemplo 

 

162 (falas simultâneas)  

163 

Pesq: ou seja, é alguém que está entrando no 
campo de atuação de outro alguém para definir 
coisas, tentar estabelecer coisas. Só que aí na 
notícia, ficou dentro do campo do achismo né? 
Porque todos nós sabemos que a ANS é a 
Agência Nacional de Saúde... 

Explicação com exemplo 

 

164 P1: é o órgão maior né? Réplica elaborada de concordância 

165 

CP: é o órgão maior do governo brasileiro e tem 
sim o poder de frear, como eles dizem aí na 
notícia, os planos de saúde, na medida em que 
eles não estão atendendo a população como 
deveriam né! Então a ABRANGE está colocando 
como uma ingerência, mas isso não muda nada, 
porque o órgão maior é a ANS. 

(dirige-se ao grupo que leu a notícia) e o que 
vocês acharam disso? 

Complemento da explicação 

 

 

 

 

Solicitação informação de ponto de 
vista 

166 
P1: ah! Eu acho que deve ser bom, porque... Exposição de ponto de vista com 

interrupção 

167 P2: porque eles estão cumprindo o papel deles Exposição de ponto de vista 
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né? Na realidade não existe uma ingerência! 
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ANEXO 4 

 

 

Diálogo: professora, coordenação e alunos na sala de aula 

RECORTE ASPECTOS DISCURSIVOS 

168 
P: então vamos lá, Gabriel leia o título da notícia. Exórdio 

Proposta de encaminhamento 

169 
G: ‘Mercado Volvo quer conquistar a juventude no 
país’ 

Leitura do texto 

170 Pe: que jornal que está essa notícia? Solicitação de informação 

171 
G: agora tem que procurar... (G e A folheiam o 
jornal para procurar o nome)  

Busca da informação 

172 
T: tá lá em cima ‘A’ (mostra a parte superior da 
folha do jornal). Vê aí, o jornal...? 

Indicação parcial de localização 
da informação 

173 
G: Jornal do Carro. Localização parcial da 

informação 

174 
Pesquisadora: e o jornal do carro faz parte de que 
jornal? 

Solicitação de esclarecimento 

175 G: esporte? Resposta inadequada 

176 

P: não, o jornal do carro faz parte de um jornal, 
agora qual jornal que é? 

Esclarecimento sobre a resposta 
dada 

Questionamento 

177 
Pe: vamos ver onde é que está o nome desse jornal. Reiteração da solicitação da 

informação 

178 

G: aqui está só Jornal do Carro! (G e A folheiam 
novamente todo o jornal para procurar o nome. 
Eles ficam confusos, sem descobrir o nome do 
jornal) 

Nova tentativa de localização da 
informação Resposta 
inadequada 

179 

P: mas a professora está querendo saber é o nome 
do jornal. Esse é o caderno da notícia. Qual é o 
nome do jornal? 

Esclarecimento sobre a consigna 

Reiteração da solicitação da 
informação 

180 G: só tem Jornal do Carro! Resposta inadequada 

181 

Pe: (aponta para a parte superior da folha do jornal 
e diz) ‘eu tenho a impressão que toda vez que a 
gente olha aqui no jornal, nessa parte, olha todas as 
folhas tem o nome do jornal! 

Esclarecimentos sobre a 
localização da informação  

  

182 A: Jornal de Tarde. Repetição da informação 

183 G: aqui tem na primeira folha! Reforço do esclarecimento 

184 Pe: isso! Jornal de Tarde ou Jornal da tarde? Solicitação de esclarecimento 
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185 
A e G: Jornal da Tarde. Réplica elaborada com 

esclarecimento 

186 
Pe: você está vendo aqui ó (aponta para o nome, 
em letras pequenas, do jornal na parte superior da 
folha) ‘G’ né? 

Solicitação de confirmação 

187 G: ahã. Réplica simples de concordância 

188 Pe: G, você percebeu o que está aqui, olha?  Solicitação de esclarecimento 

189 G: Jornal da tarde! Réplica simples de concordância 

190 
Pe: (muda de folha em folha mostrando onde está o 
nome do jornal) e o que está escrito aqui? 

Questionamento 

191 G: Jornal da tarde! Réplica simples de concordância 

192 Pe: e o que está escrito aqui? Solicitação de confirmação 

193 G: Jornal da tarde! Réplica simples de concordância 

194 Pe: e o que está escrito aqui? Solicitação de confirmação 

195 G: Jornal da tarde! Réplica simples de concordância 

196 
Pe: então, quando você for procurar o nome de um 
jornal, você vai fazer o quê agora? 

Solicitação de explicação 

197 G: agora eu vou olhar pra cima! Explicação elaborada adequada 

198 (risos)  

199 

Pe: é! Então fala pra gente o que vocês leram? Fala 
pra classe (professora ajuda o G e a A, a recompor o 
jornal e localizar novamente a notícia). 

 

Retomada de encaminhamento 

200 Pe: agora fala pra turma, o título? Solicitação de informação 

201 
G: é o Jornal da tarde, é ‘O mercado Volvo quer 
conquistar a saúde no País’. 

Réplica elaborada com 
informação parcial 

202 Pe: a saúde? Solicitação de esclarecimento 

203 G: a juventude no País’. Esclarecimento  

204 P: o que você entendeu da notícia? Solicitação de explicação 

205 
G: aqui? Solicitação de confirmação da 

consigna 

206 P: é. Confirmação  

207 G: é uma chinesa lá, sei lá!  Réplica elaborada com dúvida 

208 P: como? Solicitação de explicação 
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209 

G: Geely, o nome dela é Geely. Uma chinesa lá, que 
ia vir em 2010 aqui. Ela pensou que ia ficar até 2013 
lá, mas em 2011 ela vendeu pra uma Sueca. A Sueca 
falou que ela vai fechar em 2013, em 2013 só! 

Explicação incompleta 

210 Pe: o que foi vendido? Eu não entendi! Solicitação de informação 

211 
T (do outro grupo): é, o que foi vendido?  Tá meio 
complicado! O que é que foi vendido? 

Interrupção  

Solicitação de informação 

212 G: a empresa Volvo! Resposta inadequada 

213 Pe: como chama a empresa? Solicitação de informação 

214 G: ah, Não! Mercado Volvo. Resposta inadequada 

215 
P: como é que chama? Repetição da solicitação de 

informação 

216 
G: Mercado Volvo. Repetição da resposta 

inadequada 

217 Pe: Volvo. Informação concedida 

218 G: Volvo. Reprodução da informação 

219 P: isso! Réplica simples de concordância 

220 
T: vovô? Solicitação de confirmação de 

informação diferente da 
anterior 

221 

G: não é vovô! É Volvo. Réplica elaborada de negação 

Fornecimento da informação 
correta 

222 
Pe: então, tem uma empresa que chama Volvo e 
que está sendo vendida? 

Solicitação de esclarecimento 

223 
G: não, mercado. Resposta incompleta e 

inadequada 

224 Pe: o mer...não entendi! Solicitação de esclarecimento 

225 
G: é, mercado! Tá aqui ‘mercado’! Repetição da resposta 

inadequada 

226 
Pe: ah! O que será que quer dizer esse ‘mercado’ 
aqui gente? 

Solicitação de informação 
relativa à resposta inadequada 

227 
P: que mercado é esse? Espelhamento da solicitação de 

informação 

228 
G: Tá aqui ‘mercado’! Resposta inadequada com 

indicação da localização 

229 

Pe: vamos ler mais um pouco pra ver se a gente 
descobre o que quer dizer esse mercado aí? Fala 
pra gente então, o que é o resto que você ia falar da 
notícia? 

Proposta de novo 
encaminhamento 
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230 G: ah! Aí eles fazem isso uma vez por ano só. Resposta incompleta 

231 Pe: faz isso o quê? Solicitação de esclarecimento 

232 
G: eles lançam uma vez por ano. Complemento da resposta 

anterior 

233 Pe: lançam o quê? Solicitação de esclarecimento 

234 G: o carro. Resposta completa adequada 

235 
Pe: ah! A empresa Volvo...deixa eu ver se estou 
entendendo P. 

Exposição de ponto de vista 

236 P: hã! Réplica simples de concordância 

237 Pe: está entendendo P?  Questionamento  

238 

P: até agora eu só entendi que é uma empresa de 
automóvel. O que aconteceu com essa empresa? 

Réplica elaborada de 
concordância 

Solicitação de esclarecimento 

239 G: foi vendida. Esclarecimento inadequado 

240 
Pe: por que será que a professora está entendendo 
que é uma empresa de automóvel? Tem alguma 
coisa aí que dá pista? 

Solicitação de informação 

241 
G: tem o carro! Resposta elaborada com a 

informação solicitada 

242 Pe: a figura do carro? Solicitação de confirmação 

243 G: é aqui (mostra o jornal). Resposta simples confirmando 

244 
Pe: o que tem embaixo aí na legenda da figura do 
carro? 

Solicitação de informação 

245 
G: ‘chega para brigar com BMW Série 1, Audi A3 e 
Mercedes Classe A’ 

Resposta elaborada incompleta 

246 
Pe: então, você começou a ler do ‘chega’, mas tem 
um negócio aqui antes ó ‘V40’, o que quer dizer 
esse ‘V40’, fala pra mim. 

Proposta de encaminhamento 

247 G: não sei! Fala aí? (dirige-se para a A) Réplica elaborada de dúvida 

248 A: V40 quer dizer que, como que fala? É que.... Réplica elaborada incompleta 

249 G: o número do carro. Réplica elaborada incompleta 

250 
Pe: o número do carro ou ... Solicitação de informação 

interrompida 

251 G: é, edição! Réplica elaborada de dúvida 

252 Pe: a marca do carro? Réplica elaborada de dúvida 

253 G: é a marca. Réplica elaborada de dúvida 

254 P: o modelo. Fornecimento de informação 

255 Pe: é o modelo do carro. Confirmação da informação 

256 P: você já viu algum carro que é a letra e o número? Questionamento sobre a 
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Não existe? informação 

257 
G: aqui está (mostra a legenda), aqui tem uma 
marca e tem um número! 

Réplica elaborada de 
concordância 

258 
G: aqui (mostra o carro) tem uma marca e está 
escrito aqui. 

Repetição da réplica elaborada 
de concordância 

259 Pe: então, mas aí é a placa! Réplica elaborada de dúvida 

260 
G: não, é aqui em cima, nessa marquinha, tem um 
negócio escrito! 

Fornecimento de informação 
complementar 

261 Pe: aqui na plaquinha? Solicitação de informação 

262 
G: é aqui tem um negocinho escrito. Fornecimento de informação 

complementar 

263 P: no modelo. Complemento de informação 

264 
Pe: ah! É no modelo, está certo! Réplica elaborada de 

concordância 

265 

P: ok, então o que acontece aí, explica pra gente. 
Faz o seguinte, lê um pedacinho, lê o primeiro 
parágrafo pra gente entender um pouquinho 
melhor. Lê pra gente. 

Proposta de encaminhamento 

266 
G: até esse ponto e depois ela (Aline) lê. Organização da proposta de 

encaminhamento 

267 
P: isso! Réplica elaborada de 

concordância 

268 
G: ‘Vendida para a chinesa Geely em 2010, a sueca 
...” 

Leitura: Reprodução da 
informação 

269 Pe: não é Gabriel, você pulou! Oposição elaborada e justificada 

270 P: você pulou um pedacinho. Explicação da oposição 

271 

Pe: (aponta para o olho da notícia e diz) essa parte 
aqui é muito importante para... olha você já leu 
essa parte aqui ‘Volvo quer conquistar a juventude 
no país’ não foi isso? Volvo é a empresa, que você 
falou pra mim, não é? 

Fornecimento de informação 
com interrupção 

 

Organização das informações 

Solicitação de esclarecimento 

272 G: é. Réplica simples de concordância 

273 

Pe: tá. Agora se você pular essa parte aqui fica 
complicado! Por que será que o jornalista escreveu 
esse pedaço aqui? Se ele escreveu aqui, acho que é 
importante a gente ler, você não acha? 

Explicação sobre o 
encaminhamento 

Solicitação de confirmação 

274 
G: ‘V40 que será mostrado aos brasileiros no Salão 
do Automóvel, é a grande aposta na marca sueca’. 

Leitura: Reprodução da 
informação 

275 Pe: então, V40 é? Solicitação de esclarecimento 

276 G: é o carro! Resposta elaborada adequada 
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277 
Pe: isso!  

Ele vai ser mostrado pra quê? 

Réplica simples de concordância 

Solicitação de esclarecimento 

278 G: eu sei, os brasileiros... Resposta elaborada 

279 
Pe: isso,  

onde ele vai ser mostrado aos brasileiros? 

Réplica simples de concordância 

Solicitação de esclarecimento 

280 G: (olha para o texto) no salão do automóvel. Resposta elaborada adequada 

281 
Pe: isso, tá! Então ele vai ser mostrado no salão do 
automóvel e ele veio de onde, dos estados Unidos, 
da... 

Réplica simples de concordância 

Solicitação de esclarecimento 

282 G: da Suéca. Resposta incompleta 

283 Pe: da Suécia? Solicitação de confirmação 

284 G: da Suécia. Réplica simples de concordância 

285 
Pe: muito bem, é uma marca sueca que veio da 
Suécia né? 

Solicitação de confirmação de 
informação 

286 

G: é. Você quer que leia o e-mail também? Réplica elaborada de 
concordância 

Solicitação de confirmação do 
encaminhamento 

287 

Pe: não, agora você vai contar pra turma do que se 
trata. 

Réplica elaborada de 
discordância 

Nova proposta de 
encaminhamento 

288 

P: Gabriel só me diz uma coisa, porque eu entendi 
assim, olha gente, olha aqui pra ‘Pro’! Olha aqui ó! 
Então é uma marca, é uma empresa chamada 
Volvo, não tem a Volkswagen, não tem a Fiat e 
tudo? Essa se chama Volvo, então, ela tá lançando 
um automóvel, é isso o que eu entendi?  

Síntese dos sentidos construídos 

 

Solicitação de confirmação 

289 G: ahã! Réplica simples de concordância 

290 
P: tá, então ele está mostrando esse automóvel 
aonde G? 

Solicitação de informação 

291 
G: no salão do automóvel. Resposta elaborada com a 

informação 

292 

P: no salão do Automóvel, muito bem! Agora por 
que esta notícia está dizendo aqui ‘Volvo quer 
conquistar a juventude no país?’ por que a 
juventude e não as pessoas idosas? Por que 
juventude? Você leu a notícia toda? 

Espelhamento 

Solicitação de esclarecimento 

Solicitação de informação 

293 
G: li. Resposta à informação 

solicitada 

294 A: porque são as pessoas mais jovens. Solicitação de esclarecimento 
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295 G: eu parei um pouco e a ‘A’ continuava. Interrupção com justificativa 

296 P: então, é um carro mais? Questionamento 

297 G e A: jovem. Resposta simples 

298 
Pe: que tem um ‘espírito’ mais jovem. Você gosta 
de carro? 

Complemento da resposta 

Questionamento 

299 G e A: gosto! Réplica simples de concordância 

300 

P: então tá ótimo! Vocês entenderam gente? Réplica elaborada de 
concordância 

Questionamento 

301 Turma: sim. Réplica simples de concordância 

302 P: o J? Você entendeu a Notícia? Questionamento  

303 J: sim. Réplica simples de concordância 
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ANEXO 5 

 

 

Diálogo: professora e alunos na sala de aula 

RECORTE ASPECTOS DISCURSIVOS 

304 

P: (leitura do título) ‘Uso de cães beagle em testes 
de remédios vira alvo de protestos’ 

Ahã, o que é beagle aqui?  

Reprodução da informação do 
texto 

 

 

Solicitação de informação 

305 
A (vários): uma raça. Réplica elaborada com a 

informação 

306 

P: uma raça! Então, olha: ‘animais são utilizados em 
experimentos por laboratório de São Roque, alguns 
são sacrificados’. Vocês entenderam até aí? 

Espelhamento 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de confirmação da 
informação 

307 A: (vários) falas simultâneas.  

308 P: o que é São Roque? É o nome de uma? Solicitação de informação 

309 
A: cidade. Réplica simples com a informação 

parcial 

310 
P: e essa cidade fica de onde?  Solicitação de complemento da 

informação 

311 A: São Paulo. Réplica simples com a informação 

312 
P: no Estado de São Paulo? Solicitação de confirmação da 

informação 

313 A: é. Réplica simples de confirmação 

314 

P: tá. Alguns são sacrificados. O que significa 
sacrificados? 

Réplica simples de concordância 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de explicação 

315 A (vários): mortos. Réplica simples com a informação 

316 

P: eles matam então? Tá. Então, vamos ver que tem 
uma coisa terrível que acontece aqui né? 

Reprodução da informação com 
concordância 

Exposição de ponto de vista 

 

317 A: é. Réplica simples de concordância 

318 P: tá, então, vamos lá. ‘Promotoria investiga Reprodução da informação do 
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Instituto Royal, alvo das manifestações por 
supostos maus tratos aos animais em cativeiro’. Até 
aqui tudo bem? 

texto 

Solicitação de confirmação da 
informação 

319 A: sim. Réplica simples de confirmação 

320 
P: alguém grifou alguma coisa nessa frase aí? Solicitação de complemento da 

informação 

321 
A: não. Réplica simples com 

complemento 

322 
P: não? O que é Instituto Royal? Espelhamento 

Solicitação de esclarecimento 

323 

A (T): ó professora, é, tipo assim, é uma, é um órgão 
que trabalha com tipos de cobras não é? 

Réplica elaborada com 
informação inadequada 

Solicitação de confirmação da 
informação 

324 
P: você está confundindo com o Instituto Butantan, 
não é isso? 

Oposição justificada 

325 A (vários): risos, seguidos de falas simultâneas   

326 
P: olha aí, o Rogério disse que é um tipo de 
laboratório. 

Reprodução de ponto de vista 

327 
A (T): calma aí professora... Réplica elaborada de 

encaminhamento 

328 
A (V): de cobras né? Exposição de novo ponto de vista, 

seguido de pedido de 
confirmação 

329 
A (J): é uma escola? Exposição de novo ponto de vista, 

seguido de pedido de 
confirmação 

330 

P: não, é um tipo de laboratório Vivi. Olha, vamos 
aqui. Vamos continuar aqui na leitura, daí a gente 
confirma se é um laboratório, ou não, esse Instituto 
Royal. 

Oposição justificada  

Proposta de encaminhamento  

331 
A (T): sobre o projeto... olha professora, foi feita a 
investigação sobre essa pesquisa? 

Solicitação de esclarecimento 

332 

P: tá, então, é isso que vamos ver! Vamos ler aqui. 
José olha! ‘Talita Bedinelli enviada especial a São 
Roque – São Paulo – SP. Thiago Azanha, 
colaboração para a Folha. Até aí tudo bem? 

Réplica elaborada com 
justificativa 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de confirmação de 
informação 

333 A (vários): tudo. Réplica simples com a informação 

334 P: vocês entenderam quem é a Talita Bedinelli? Solicitação de esclarecimento 
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Quem é a Talita Bedinelli?  

335 
A (J): é uma mulher. Réplica elaborada com 

informação parcial 

336 

P: ahã! É uma moça. Ela trabalha no Instituto Royal? Confirmação da informação 
parcial 

Solicitação de confirmação da 
informação 

337 
A (vários): não. Réplica simples com a informação 

solicitada 

338 
P: tá. E o que ela foi fazer lá? Réplica simples de concordância 

Solicitação de esclarecimento 

339 

A (J): ah! Ela foi procurar o cachorro. Ela foi 
procurar o cachorro Pro? 

Exposição de ponto de vista 

Solicitação de confirmação da 
informação 

340 

P: olha Vinícius! Ela [aluna ‘T’] tem uma dúvida 
sobre o que significa ‘ativistas’. Vamos ver o que 
significa ativistas, então? Alguém sabe? 

Interrupção do turno 

Proposta de encaminhamento 

Solicitação de explicação 

341 
A (vários): eu, eu, eu professora! Réplica elaborada sem a 

informação solicitada 

342 
A (G): que protege professora? Exposição de ponto de vista, com 

solicitação de confirmação 

343 A (T): pra defender animais. Elipse  

344 

P: pra defender animais? São pessoas então, um 
grupo de pessoas? 

Espelhamento 

Solicitação de confirmação de 
informação 

345 A (J): é. Réplica simples de concordância 

346 

P: então, vamos ver se é isso mesmo... então? Olha, 
‘um grupo de ativistas’ (professora lê um trecho). 
Então é um grupo de pessoas né? Que defende 
animais. É isso que vocês entenderam? 

Proposta de encaminhamento 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de confirmação de 
informação 

347 A (vários): é. Réplica simples de concordância 

348 

P: o grupo ‘fará amanhã uma manifestação em São 
Roque (a 66 km de São Paulo) para protestar contra 
o uso de cães da raça beagle em testes feitos por 
um instituto que trabalha para farmacêuticas’. O 
que é ‘farmacêuticas’? 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de informação 

349 
A (G): uma farmácia que cuida de remédio de 
cachorro? 

Réplica elaborada com pedido de 
confirmação de informação 

350 A (V) é uma farmácia que cuida de remédio de Espelhamento confirmando a 
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cachorro. informação 

351 A (T): uma farmácia disso. Elipse 

352 
P: (risos) O que eles fazem com esses cachorrinhos 
da raça beagle? 

Solicitação de esclarecimento 

353 A (vários): falas simultâneas.  

354 
P: eles testam remédios, é isso? Solicitação de confirmação de 

informação 

355 
A (T): é, pra ver o efeito do negócio. Réplica elaborada com 

informação 

356 
P: pra ver o efeito do remédio, é isso? Espelhamento seguido de  

solicitação de confirmação de 
informação 

357 A (vários): é. Confirmação da informação 

358 
P: T. eles estão testando ainda? Eles não estão 
vendendo o medicamento? 

Solicitação de esclarecimento 

359 
A (Ju): é, eles ainda estão testando. Réplica elaborada com 

esclarecimento 

360 
A (J): é, eles testam. Eles mandam para o canil, pra 
testar nos animais. 

Espelhamento seguido de 
exposição de ponto de vista 

361 

P: humm! Então vamos lá! Em muitas das 
pesquisas... Olha, tem isso aqui (lê o trecho) ‘os 
cães são usados em pesquisas de medicamentos 
que serão lançados’. Então tá, então, não está 
vendido ainda não é? Não colocaram pra vender 
ainda, colocaram?  

Réplica simples de concordância 

Reprodução da informação do 
texto 

Solicitação de confirmação de 
informação 

Solicitação de esclarecimento 

 

362 A (J): não. Réplica simples com informação 

363 

P: então tá. ‘O objetivo é verificar a existência de 
possíveis reações adversas, como vômito...’ 

Réplica elaborada de 
concordância 

Reprodução da informação do 
texto, com interrupção 

364 A (J): diarreia. Elipse 

365 P: diarreia... Elipse 

366 A (T): perda de coordenação. Elipse 

367 

P: perda de coordenação e até convu? Espelhamento com acréscimo de 
informação incompleta 

Solicitação de complemento 

368 A (vários): sões.  Complemento da informação 

369 P: por que está escrito aí ‘vômito, diarreia, Solicitação de explicação 
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convulsões’, o que é isso? 

370 A (vários): falas simultâneas.  

371 
P: não, espera aí. O que significa tudo isso? Proposta de encaminhamento 

Solicitação de explicação 

372 
A: é os efeitos dos remédios. Réplica elaborada com 

informação adequada 

373 

P: isso. É o que eles querem verificar se ocorrem 
esses efeitos. Então, eles testam isso em quem 
mesmo? 

Réplica de confirmação com 
justificativa 

Solicitação de esclarecimento  

374 
A (T): nos cachorros.  Réplica elaborada com 

informação 

375 

P: tá bom. Então, ‘em muitas das pesquisas, os cães 
acabam sacrificados antes mesmo de completarem 
um ano, para que se possa avaliar os efeitos dos 
remédios nos órgãos dos bichos’. Então, antes de 
completar um ano o que eles fazem mesmo com os 
bichinhos? 

Réplica elaborada de 
concordância 

Reprodução da informação do 
texto 

 

 

Solicitação de informação 

376 
A (vários): eles matam. Réplica elaborada com 

informação 

377 
P: eles sacrificam o animal é isso? Solicitação de confirmação de 

informação 

378 A (T): é.  Réplica simples de confirmação 

379 P: por que eles sacrificam o cachorrinho ‘N’? Solicitação de explicação 

380 A (N): (olha para o texto procurando a resposta)  

381 

P: aqui está escrito assim ó ‘em muitas das 
pesquisas, os cães acabam sacrificados antes 
mesmo de completarem um ano, para que se possa 
avaliar os efeitos dos remédios nos órgãos dos 
bichos’.  

Reprodução de informação do 
texto 

 

382 A (T): o efeito daquela coisa no bicho. Elipse 

383 A (G): pra ver se eles fizeram efeito. Elipse 

384 
P: vocês entenderam gente? Solicitação de confirmação de 

informação 

385 A (vários): acenam com a cabeça que sim. Réplica simples de confirmação 

386 

P: tá bom! Então, ‘quando isso não é necessário, 
eles são colocados para adoção, diz a empresa’  

Réplica elaborada de 
concordância 

Reprodução de informação do 
texto 

387 A (G): ‘diz’ né? Questionamento  
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388 P: e que empresa? Solicitação de informação 

389 A (G): Royal. Réplica simples com informação 

390 
P: a empresa Royal? Solicitação de confirmação de 

informação 

391 A (vários): sim. Réplica simples de concordância 
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