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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo geral, compreender de forma crítica, como uma 

formação de professoras do 1º ano do Ensino Fundamental, em uma escola 

pública da rede municipal de São Paulo, criou oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento no agir pedagógico das envolvidas na pesquisa. Partiu das 

seguintes questões: Quais são os sentidos e significados, atribuídos por 

professores em contexto de sala de aula, ao ensino-aprendizagem de leitura e 

escrita, papéis de alunos e professores que emergem das aulas do 1º ano do 

ensino fundamental? Quais são os sentidos e significados sobre os temas 

enfocados acima, ressignificados nas sessões reflexivas, compartilhados por 

professores e pesquisadora? Esta pesquisa foi realizada com três professoras do 

1º ano da Educação Básica de uma escola Municipal de São Paulo. Está apoiada 

nas contribuições de Vygotsky (1930-1934), Leontiev (1978) e Engeström (1987, 

2001) no que se refere à Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. A 

formação de professores é entendida como uma atividade sócio-histórico-

cultural, sendo as aulas e os encontros momentos de possibilidade de 

transformação. A metodologia adotada é a Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol) discutida por Magalhães (2010) e participantes do Grupo de Pesquisa 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE), cujo objetivo é criar 

contexto de negociação, tendo como centrais as relações crítico-colaborativas 

entre os participantes. Os dados foram analisados priorizando os aspectos 

enunciativos, discursivos e linguísticos, com base nos sentidos da argumentação. 

Os resultados demonstraram que os sentidos iniciais atribuídos por professores e 

pesquisadora quanto ao ensino-aprendizagem de leitura e escrita, papéis de 

alunos, professores e pesquisadora foram se transformando colaborativamente 

durante a pesquisa e novos significados foram sendo construídos, levando os 

professores a uma nova relação com seus alunos, os alunos a uma nova relação 

com os professores, e a pesquisadora e os professores a uma nova visão de 

ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Pesquisa Crítica de Colaboração, formação de professores, 

alfabetização. 

 
 



ABSTRACT 

This research has as its aim to critically understand how a teaching-learning 

course in a public school of 1st year of “Ensino Fundamental” created 

opportunities of learning and development in the pedagogical actions concerned 

to such study. The following questions were taken into account: What are the 

senses and meanings given by teachers in classroom to reading and writing 

teaching-learning process as well as the roles of teachers and students which 

emerge from the classes in the first year of “Ensino Fundamental”? What are the 

senses and meanings involved in such issues, comprehended in the reflective 

session and shared among teachers and researcher? This research was carried 

out with three 1st grade Basic Education teachers at a public school in the city of 

São Paulo. It is based on the Cultural Historical Activity Theory (CHAT) and the 

work produced by Vygotsky (1930-1934), Leontiev (1978) and Engeström (1987, 

2001). Teacher training is looked at as a social-cultural historical activity in which 

the classes and the meetings may generate transformations. The methodology 

adopted is the Critical Collaboration Research as discussed by Magalhães (2010) 

and the LACE group researchers (Language in the Context of School Activities) 

which aim is to create possibilities of negotiations and is centrally based on the 

critical and collaborative relations among participants. The data were analyzed 

prioritizing the declarative, discursive and linguistic aspects, based on the senses 

of argument. The results showed the initial senses attributed by both teachers 

and researcher concerning reading and writing teaching-learning as well as the 

roles of teacher and students were collaboratively changing throughout the 

research leading the teachers to a new type of relation with their students; 

students to a new relation with their teachers; and researcher and teachers to a 

new view of teaching learning. 

Key words: Critical Collaborative Research, Teacher Education, Literacy. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, compreender de forma crítica, 

como uma formação de professoras do 1º ano do Ensino Fundamental, em uma 

escola pública da rede municipal de São Paulo, cria oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento, no agir pedagógico das envolvidas na 

pesquisa. 

O interesse pelo tema surgiu de minha trajetória profissional. Em 1997, 

aos 19 anos, iniciei a vida acadêmica, no curso de Pedagogia. Quando as 

atividades de estágio supervisionado começaram em 1999, tive o meu primeiro 

contato na área da educação em escolas públicas municipais de São Paulo. 

Nessa época, algumas situações chamaram minha atenção, como o fato de os 

alunos não terem voz em sala de aula, os professores estabelecerem uma 

relação  linear que parte do professor para o aluno, sendo a mesma relação entre 

os coordenadores e professores. 

Depois de formada, em 2001, fui trabalhar como professora eventual em 

uma escola da rede pública estadual da referida cidade. A partir desse momento, 

minha inquietude a respeito do ensino aumentou, pois observei uma  educação 

que não trazia  oportunidades e  transformações, tal como vivenciado no estágio 

e, posteriormente, em escolas particulares. 

No ano de 2008, mudei-me para Fortaleza e continuei a lecionar na 

educação infantil e ensino fundamental,  sempre me perguntando como poderia 

contribuir para uma educação transformadora.   

Em 2010, ingressei no programa de pós-graduação Lato Sensu, intitulado 

“Ensino-Aprendizagem” com base teórica na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural – TASCH1, na Faculdade 7 de Setembro em Fortaleza, quando visualizei 

um caminho para repensar a minha atuação em sala de aula, realizando alguns 

trabalhos em que pude relacionar práticas didáticas com a teoria estudada. Meu 

objetivo era rever minha prática pedagógica e também  minha atuação como 

coordenadora de um grupo de professoras de 3º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola em que trabalhava, transformando o cotidiano escolar.  

1 Será discutido posteriormente na próxima seção 
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Em 2011, ingressei em uma editora, parceira do governo do Estado do 

Ceará, para trabalhar no Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)2, como 

formadora de professores alfabetizadores do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Nesse momento, tive a oportunidade de expandir os meus estudos sobre a 

alfabetização e a formação de professores com base na Teoria da Atividade. 

Durante o período em que morei no Ceará, conheci o Grupo de Pesquisa 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE) da PUC-SP e participei 

de alguns simpósios ligados ao PEPG em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL), levando para as discussões os trabalhos que realizava na 

editora. Estes encontros trouxeram a certeza de que a Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural (TASCH) era o referencial teórico que queria e precisava para 

realizar um possível trabalho crítico-colaborativo no âmbito profissional. Por ter 

sido formada por uma escola tradicional, e muitas vezes, não ter tido a 

oportunidade de expressar minhas opiniões e sentimentos, vi na TASCH a 

possibilidade de transformação pessoal e profissional.  

Assim, após finalizar  a especialização e retornar para São Paulo, iniciei o 

mestrado, em 2013, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (PEPG em LAEL) sob a orientação da Profa. 

Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães. Esta pesquisadora é uma das líderes do 

Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no contexto escolar (LACE), o qual 

tem como escopo a formação de educadores e alunos crítico-reflexivos. O GP 

LACE tem como questão a compreensão da linguagem que se organiza por meio 

da colaboração e da argumentação, promovendo interações que criem ZPD em 

que a aprendizagem possa levar ao desenvolvimento dos envolvidos, por meio 

da construção de conhecimento compartilhado.  

As pesquisas desse grupo são de intervenção e investigam a constituição 

dos sujeitos, suas formas de participação e a construção de sentidos e 

significados em educação. Ainda, visa a desenvolver e aprofundar: (a) a 

discussão dos modos como a linguagem é enfocada nos contextos de formação 

de professores; e (b) um quadro teórico-metodológico para o trabalho de 

intervenção nos contextos profissionais escolares (Magalhães e Liberali, 2004). 

                                                             
2 Programa Alfabetização na Idade Certa iniciado no Ceará que se transformou em um 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 
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Inserida nesse grupo, passei a fazer parte da linha de pesquisa Educação 

e Linguagem e tive a oportunidade de desenvolver esta investigação que visa à 

transformação dos modos de agir dos professores alfabetizadores em contextos 

de formação e práticas de sala de aula. Trata-se de uma investigação que está 

em consonância com a visão de Linguística Aplicada Crítica, concebida como 

“um modo de fazer e pensar sempre problematizador” (Pennycook, 2006, p. 67), 

pelo qual a linguagem possibilita a criação de nova realidade em contexto 

escolar, e deve ser compreendida como um espaço para a reflexão, negociação 

de sentidos e compartilhamento de significados (Magalhães, 2004). 

Elenco aqui alguns trabalhos já realizados, como: pesquisas de mestrado, 

doutorado e artigos sobre o assunto “formação de professores alfabetizadores”, 

pesquisados em sites oficiais da PUC/Campinas, UFRJ, UNICAMP, USP,  Scielo 

e Portal da CAPES, para uma visão geral de algumas discussões realizadas 

sobre o tema e de contribuições propostas pelos pesquisadores.   

Devido ao grande número de trabalhos encontrados, busquei produções 

entre os anos de 2010 e 2015 que tratavam dos temas “alfabetização e formação 

de professores” que é o foco desta pesquisa. Nesse quadro, Domingues (2013), 

em pesquisa de Doutorado, discute o “Desenvolvimento Profissional de 

professoras alfabetizadoras em ambiente virtual de aprendizagem: contribuições 

de casos de ensino“. A doutoranda da Universidade Federal de São Carlos 

investiga a aprendizagem e o desenvolvimento profissional de docentes fazendo 

uso de casos de ensino como ferramenta formativa e investigativa propulsora de 

processos reflexivos sobre os conhecimentos de docência. Segundo a autora,  

 
os casos de ensino são narrativas de episódios extraídos geralmente de 
dados reais do cotidiano escolar e que dão visibilidade às vivências dos 
professores que, ao analisá-los ou construí-los, articulam e revivem 
experiências, estabelecendo relações entre teoria e prática (Domingues, 
2013, Resumo).  

 

Em seu estudo, a pesquisadora apresenta a parte metodológica em duas 

etapas estritamente relacionadas: a pesquisa e a intervenção. O processo de 

pesquisa e intervenção de abordagem qualitativa, realizou-se por meio do Portal 

de Professores - UFSCar, no curso: “Casos de Ensino e Teorização de Práticas 

Pedagógicas – professores alfabetizadores”, na perspectiva de formação 

continuada.  
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Segundo Domingues (2013), a pesquisa teve como objetivo analisar 

episódios do processo de desenvolvimento profissional vivido por professoras 

alfabetizadoras ao fazerem uso dos casos de ensino, em ambiente virtual, 

enquanto possibilidade formativa e investigativa. Quanto à utilização de casos de 

ensino como método de ensino, a autora discute que estes permitiram que as 

reflexões se fizessem presentes e que evidenciassem as dúvidas, as certezas e 

as contradições que orientam e caracterizam a prática profissional das 

alfabetizadoras. Conforme apontam os resultados, afirma que foi possível 

evidenciar pontos que merecem destaque e outros que merecem ser repensados 

para futuros processos formativos e investigativos com casos de ensino.  

Outro trabalho considerado nesta pesquisa é a dissertação de Fernandes 

(2015) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), 

intitulada “Alfabetização, letramento e a formação do professor-alfabetizador: 

possibilidades apresentadas pelo Pibid”3. Os dados dessa pesquisa foram 

capturados nos bancos de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações. Para a análise documental foram focalizados 

os Editais PIBID de 2007 e 2013, relatórios de atividades e blogs mantidos pelas 

instituições de Ensino Superior participantes do PIBID para divulgação das 

atividades nele promovidas. O objetivo geral da pesquisa de Fernandes foi 

analisar as contribuições e os desafios do Programa de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) para a formação inicial do professor alfabetizador. O trabalho 

da pesquisadora apresentou resultados de pesquisa bibliográfica e análise 

documental de abordagem qualitativa, segundo ela, fundamentada 

principalmente nos conceitos de alfabetização e letramento trabalhados por 

Magda Soares, Maria Rosário Mortatti, Cecília Goulart, Ana Luiza Smolka e na 

abordagem da Teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky.  No Resumo inicial da 

dissertação, Fernandes (2015) explicita:  

 
Na temática da formação docente, o problema de pesquisa visou 
investigar como a participação prolongada e sistemática em práticas 
pedagógicas diretamente ligadas à alfabetização pode afetar a 
formação inicial do professor, diminuindo o choque de realidade e o 
aprimoramento da capacidade de mediação docente. 

                                                             
3 PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – apoiado pelo 

Ministério da Educação em ação conjunta com a Secretaria de Educação Superior da 
Fundação Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. 
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Outro trabalho que discute a formação de professores é a dissertação de 

Marmol (2011), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo o 

autor, o seu trabalho objetiva contribuir com as discussões da área de formação 

continua de professores, tendo como cerne a análise das marcas identitárias dos 

docentes alfabetizadores em seu discurso sobre a prática. Marmol parte da 

hipótese de alteração das identidades docentes por meio da formação contínua, 

quando o espaço é constituído dialogicamente, sendo fomentador de reflexão a 

respeito da práxis, das concepções ideológicas e metodológicas. O trabalho do 

pesquisador teve como campo empírico uma formação continua oferecida pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e duas professoras da rede pública do 

município em questão. O estudo buscou verificar de que maneira as marcas 

identitárias dos professores alfabetizadores em formação contínua são afetadas 

por esse processo formativo. Segundo o pesquisador, a análise do discurso, de 

viés bakhtiniano, é entrelaçada com alguns conceitos fundamentais para a 

estruturação desse trabalho, tais como: identidade, indizibilidade, dialogismo, 

alteridade, polifonia e formação contínua de professores. 

Também sobre formação de professores a pesquisa de Souza (2014), da 

Universidade Federal de Santa Catarina investiga a formação contínua do 

professor alfabetizador nos cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Faz uma análise dos cadernos do primeiro ano da 

formação contínua, que tem como proposta formar professores alfabetizadores 

para que garantam os direitos de aprendizagem das crianças.   

A pesquisa está apoiada no materialismo histórico dialético (Karl Marx, 

1818-1883), na concepção teórica da ontologia crítica de György Lukács (1885-

1971) e na teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky (1896-1934). Segundo a 

pesquisadora, o material apresenta condições não eficientes para que seja 

possível realizar atividades de ensino e para ampliar as possibilidades da 

aprendizagem das crianças, limitando, assim, o conhecimento e o 

desenvolvimento humano. 

Também Monteiro (2015), da Universidade Federal do Rio e Janeiro, em  

dissertação intitulada “Professor alfabetizador: identidades, discursos e formação 

continuada”, relata questões de identidades, discursos e formação, a fim de 

alterar uma realidade posta de desvalorização do cargo do professor. Tendo a 
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escola como lócus, a  pesquisa mostra as diferentes vozes docentes e 

acadêmicas em diálogo, muitas vezes sobrepondo-se ou opondo-se. A 

pesquisadora revela que o que vale ser ressaltado é a escuta e o espaço de fala 

que possuem, numa constituição interdiscursiva e dialógica possibilitada pela 

formação continuada. 

Esta pesquisa traz questões semelhantes às citadas acima, 

principalmente a de Monteiro (2015), quanto ao diálogo de diferentes vozes, que 

é importante para propiciar um ambiente de escuta e espaço de fala. Porém, 

difere quanto à construção de contextos de formação, pois busca 

especificamente promover espaços para reflexão e negociação de sentidos para 

compartilhamento de significados, espaços em que todos os participantes 

possam repensar as suas práticas, por meio dos conflitos instaurados, que 

possibilitam a ressignificação de práticas cristalizadas, com base nas discussões 

realizadas por Magalhães (2011). Está, assim, inserida no Projeto CNPq “A 

Pesquisa Crítica de Colaboração: construindo comunidades para aprendizagem 

e desenvolvimento, em projetos de formação de educadores” (Magalhães, 2015). 

 Esta pesquisadora, com foco na formação de professores, também 

discute em seus trabalhos, a importância de criar espaços de produção crítico-

colaborativos, para compreender e transformar valores das práticas educativas 

na formação de professores. Dessa maneira, considera a necessidade da criação 

de contextos coletivos de reflexão que propiciem que os professores analisem e 

compreendam a linguagem em sua materialidade e as escolhas teórico 

metodológicas feitas em sala, e a que interesses elas servem. Nessa direção, 

Ninin (2011), também define colaborar como “um processo interacional de 

criação compartilhada, mediatizado pela linguagem, que nasce de uma prática 

social entre indivíduos em busca de reconstrução e reorganização de saberes 

em um dado contexto”. 

Em todos os trabalhos lidos e analisados, percebe-se a preocupação com 

o tema “formação de professores”, no sentido de instrumentalizar os professores

para melhor realizarem suas atividades em sala de aula. Contudo, apesar da 

relevância e importância dos estudos, muitos deles apenas problematizam e não 

promovem uma formação que possibilita o envolvimento dos participantes, como 

proposto por Magalhães (2011) e pretendido por mim nesta pesquisa. Observa-
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se também a preocupação com projetos que envolvem os educadores na 

melhoria de suas práticas e estratégias, porém, sem foco na linguagem. 

Portanto, embora o tema dessa pesquisa “formação de professores 

alfabetizadores” já tenha sido alvo de muitos pesquisadores, ressalto a 

relevância da metodologia da pesquisa de cunho crítico-colaborativo, para 

possibilitar transformações no cenário de alfabetização. 

Assim, este estudo está organizado como uma atividade sócio-histórico-

cultural, por meio de relações crítico-colaborativas, na qual conflitos são 

instaurados com o intuito de possibilitar que novos significados compartilhados 

surjam. Esta pesquisa pretende trazer contribuições relevantes, como já dito 

anteriormente,  para a formação de professores alfabetizadores por se tratar de 

um trabalho no qual os participantes tiveram a oportunidade de se posicionar e 

de refletir sobre suas práticas. Especificamente investiga: 

a) os sentidos e significados que emergem nas aulas por meio das ações 

das professoras no 1º ano de E.F. quanto à linguagem, compreensão teórico-

prática e papéis de professor e alunos nas atividades de ensino-aprendizagem 

inicial de leitura e escrita; 

b) a organização da linguagem no contexto de formação para a 

compreensão dos sentidos e significados sobre ensino-aprendizagem inicial de 

leitura e escrita, e papéis de alunos e professores em contexto de formação. 

 

São, pois, questionamentos desta pesquisa: 

 

1. Quais são os sentidos e significados, atribuídos por professores em 

contexto de sala de aula, ao ensino-aprendizagem de leitura e escrita, 

papéis de alunos e professores que emergem das aulas do 1º ano do 

ensino fundamental?   

2. Quais são os sentidos e significados sobre os temas enfocados acima, 

ressignificados nas sessões reflexivas, compartilhados por professores e 

pesquisadora?  

 

Esta pesquisa está apoiada nas contribuições de Vygotsky (1930/2008), 

Leontiev (1977) e Engeström (1987) no que se refere à Teoria da Atividade 

Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). Para tratar da colaboração crítica, busco 
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referência nos trabalhos de Magalhães (2011) e Ninin (2013), por enfatizarem 

que por meio das contradições, os conflitos são instaurados, e dessa forma, 

torna-se possível gerar contextos para transformação. 

Tendo em vista que durante a pesquisa se propôs discutir questões 

relacionados a fazeres pedagógicos na atividade “formação de professor 

alfabetizador”, a argumentação foi central para gerar possibilidades de situações 

controversas como instauradoras (mobilizadoras)  de processos de produção de 

significados compartilhados sobre o papel do professor alfabetizador em sala de 

aula, possibilitadas pelas diferenças sócio-histórico-culturais de cada 

participante.  

Para melhor compreensão do leitor, esta pesquisa está dividida em quatro 

capítulos. No capítulo 1 encontra-se a introdução da pesquisa; no capítulo 2 

apresento o embasamento teórico sobre A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), os conceitos centrais utilizados, tais como: linguagem, 

mediação, ZPD, sentido e significado e ensino-aprendizagem e desenvolvimento. 

Também discutirei a alfabetização como processo sócio-histórico, as abordagens 

de ensino-aprendizagem de leitura e escrita na alfabetização, letramento e 

alfabetização, e a formação de professores alfabetizadores. 

No capítulo 3 descrevo a organização metodológica, o contexto de 

pesquisa, produção e coleta de dados, bem como as categorias de análise de 

dados e a credibilidade da pesquisa; e no capítulo 4 apresento a análise e a 

interpretação de dados. Finalizo com considerações acerca do estudo que 

realizei. 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Sócio-histórica 

 

2. Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

  

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir as escolhas teóricas e 

teórico-metodológicas que embasam esta pesquisa sobre formação de 

professores alfabetizadores em uma escola pública municipal de São Paulo, 

iniciando pela Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). Está, assim, 

organizado para discutir: (1) O conceito de atividade e a Teoria da Atividade; (2) 

Os conceitos centrais desse quadro; (3) A historicidade do processo de 

alfabetização; (4) A formação de professores alfabetizadores, no contexto escolar 

de uma escola pública. 

  

2.1. Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural: O conceito de Atividade 

em Vygotsky e em Leontiev 

 

Vygotsky construiu sua teoria sobre a constituição do ser humano na 

relação com os outros nas práticas, fundamentado no materialismo histórico-

dialético de Marx e Engels (1845-1846). Nessa perspectiva, o estudo da 

atividade necessita considerar o contexto sócio-histórico e a linguagem da “vida 

real” que medeia e constitui as relações. Para Vygotsky (1934), é interagindo 

com o outro em atividades mediadas pela linguagem que o homem se constitui 

como sujeito e se desenvolve. Os conceitos são pensados em sua totalidade, em 

relação dialética, de modo que os indivíduos afetam e são afetados nas 

interações em sociedade, o que leva Vygotsky a apontar que questões de afeto e 

de cognição não podem ser compreendidas isoladamente, mas na totalidade, 

uma vez que ambas são faces de uma mesma moeda.  

Segundo Kozulin (1998, p. 11), Vygotsky “rompeu o círculo vicioso de 

explicação de consciência por meio da consciência, e de maneira semelhante o  

comportamento através do conceito do comportamento, e estabeleceu premissas 

para uma teoria unificada do comportamento e mente”. Vygotsky manteve o foco 

no indivíduo na relação com outro, na díade, e considerou a atividade como 

princípio explicativo da constituição da consciência humana, apoiado no conceito 
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de historicidade, fundamentada no estudo das relações entre os sujeitos em 

contextos sociais determinados e orientados para objetos diversos.  

Seus estudos (Vygotsky, 1930-1934) caracterizavam-se pelo objetivo de 

superar visões dicotômicas, contrapondo-se a esquemas motores e ao dualismo 

cartesiano, pelo qual a constituição dos sujeitos é compreendida sem levar em 

consideração as mudanças que ocorrem na estrutura interna das operações 

intelectuais, apenas com base no modelo estímulo-resposta e reforços positivos, 

voltado à formação de hábitos. Foi, assim, o primeiro pesquisador a discutir o 

conceito de atividade como central à compreensão do desenvolvimento humano. 

Nesse quadro, a atividade é vista em movimento, como uma ação mediada por 

artefatos culturais, sendo a linguagem4 o principal artefato constitutivo do ser 

humano.  

Nesse contexto, Vygotsky defendeu a tríade: sujeito-objeto-mediação por 

artefatos culturais, considerando a mediação um conceito central para a 

atividade. Na perspectiva sócio-histórico-cultural, o foco do estudo é a atividade 

do indivíduo que pode ser descrita por meio dessa estrutura triangular. Para o 

autor, a mediação é de suma importância para a constituição dos sujeitos e de 

sua história e, por meio das relações sociais, possibilita o compartilhamento de 

novos significados sócio-histórico-culturalmente construídos. A figura a seguir 

mostra a relação mediada, tal como discutida por Vygotsky:     

  Sujeito     ----------------------------------------------    Objeto 

 X 

     Componente Cultural 

        Figura 1 – Estrutura do comportamento mediado 
         (Vygotsky, 1935/1978, apud Sannino, 2011) 

Leontiev (1978) avança as discussões de Vygotsky sobre a atividade 

como constituinte do ser humano, contrapondo-se também ao dualismo 

4 Linguagem será discutida na seção 2.2.1 
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behaviorista e salientando que os sentidos e significados em discussão estavam 

no objeto e não no sujeito, direcionados a um resultado.  

Engeström (1987) retoma as discussões de Vygotsky quanto à 

centralidade da mediação por artefatos culturais, na produção colaborativo-crítica 

do objeto parcialmente compartilhado. Expande os estudos de Leontiev quanto à 

atividade coletiva, com base em vários elementos que a compõem: as regras que 

a organizam, a divisão de trabalho e o papel importante dos contextos sócio-

histórico-culturais e da comunidade na constituição de sujeitos em atividades 

coletivas. Engeström (1987) avança, pontuando que as contradições internas 

representam a força motriz das mudanças e do desenvolvimento dos 

interagentes nos sistemas de atividades.  

O autor discute, ainda, os sistemas de atividade em interação múltipla, 

com centralidade no movimento do objeto, nas regras, na divisão do trabalho 

entre os componentes da comunidade, mediadas por artefatos culturais. Dessa 

forma, as relações sociais, as regras de conduta que estabelecem historicamente 

os papéis na comunidade, assim como a divisão de trabalho, passam a ser o 

foco, pontuando, também, a centralidade da mediação como defendida por 

Vygotsky (Salvador, 2014). 

Segundo Daniels (2008, p. 170), a figura seguinte representa  

 
os elementos mediadores sociais/coletivos num sistema de atividade, 
por meio dos elementos da comunidade, das regras e da divisão do 
trabalho, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância da análise de 
suas interações recíprocas. 

 

 

       Figura 2 – Estrutura de um modelo de atividade humana 
                (Engeström, 1987, apud Daniels, 2008, p. 170) 
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Em resumo, os componentes da atividade representados na figura 

triangular acima são:  

a) SUJEITOS: aqueles que agem em relação ao motivo e realizam a atividade na 

produção do objeto em foco;  

b) COMUNIDADE: aqueles que compartilham a produção do objeto da atividade 

mediados por artefatos culturais, divisão de trabalho e regras; 

 c) OBJETO/MOTIVO: aquilo que satisfará a necessidade, o objeto desejado, que 

tem caráter dinâmico, transformando-se com o desenvolvimento da atividade. 

Trata-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado que se 

transforma no objeto final ou o produto; 

 d)  REGRAS: normas explícitas ou implícitas da comunidade; 

 d) ARTEFATOS/INSTRUMENTOS/FERRAMENTAS CULTURAIS: os meios 

constitutivos do objeto, sendo a linguagem o mais importante deles; 

 e) DIVISÃO DE TRABALHO: diferentes funções desempenhadas pelos sujeitos 

da atividade.  

Engeström (1987) ainda ressalta que “as atividades estão em rede em 

processo de expansão”. Para o autor, além dos componentes, os princípios de 

um sistema de atividade também são centrais na organização da atividade, 

sendo a TASHC um sistema de atividade coletivo. São eles: 

• o sistema de atividade coletivo, mediado por artefatos culturais e orientado 

para o objeto, nas relações em rede com outros sistemas de atividade, que se 

realizam e se reproduzem ao gerar ações e operações. Para ele a TASHC é, 

assim, a unidade de análise mais adequada nos estudos históricos culturais do 

comportamento humano; 

• a multivocalidade, a multiplicidade de vozes, carregadas por posições 

diferentes entre os participantes na divisão do trabalho, pois carregam suas 

próprias histórias, que são diversas. O sistema de atividade também carrega 

múltiplos pontos de vista, interesses, tradições, gravados em seus artefatos, 

regras, convenções que, em contradição, geram conflitos; 

• a historicidade que toma forma e é transformada nos sistemas de atividade 

em extensos períodos de tempo, em que os problemas e potenciais devem ser 

compreendidos no confronto de sua própria história; 
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• as contradições como força motora de mudança e, portanto, de 

desenvolvimento, como tensões estruturais no sistema que geram conflitos e 

possibilitam tentativas de mudanças na atividade; 

• as transformações expansivas, uma vez que os sistemas de atividades 

estão em constantes movimento, por meio de ciclos de transformação, em um 

esforço coletivo, em que o objeto/motivo se amplia. 

 

Dessa maneira é importante ressaltar que essa discussão a respeito da 

TASHC é de grande relevância para esta pesquisa, pensada e organizada para 

intervir no contexto escolar e possibilitar, por meio do movimento de colaboração 

e contradição, a criação de espaços de formação de professores, em que 

conflitos fossem instaurados, possibilitando novos significados aos  papéis de 

professores e alunos, bem como aos conceitos de alfabetização e letramento. 

A seguir serão discutidos os conceitos centrais. 

 

2.2. Conceitos Centrais 

 

Os escritos de Vygotsky (1934/2001) e de Bakhtin (1979/2011), foram 

centrais para a organização e compreensão da atividade formação de 

professores, compreendida como um sistema de atividades em cadeia (Liberali, 

2009b), entre “aulas e sessões reflexivas”. As discussões sobre linguagem, 

mediação e ZPD, sentido-significado, ensino-aprendizagem e desenvolvimento 

possibilitaram-me compreender as relações entre pesquisadora, professores e 

alunos, nas quais sentidos foram pontuados e questionados, possibilitando o 

compartilhamento de novos significados. Discuto, a seguir cada um desses 

conceitos que tiveram papel central nesta pesquisa. 

 

2.2.1. Linguagem 

 

Nesta pesquisa, que tem como foco a formação colaborativo-crítica de 

professores, a linguagem é fundamental para a criação de “zonas de ação crítico-

colaborativa” (Magalhães, 2011), em que os indivíduos têm a possibilidade de, 

por meio da linguagem, expor suas ideias, repensar o ensino-aprendizagem que 

embasam as práticas em contexto de sala de aula e sua relação com a 
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apropriação da leitura e da escrita nas relações crítico-colaborativas em contexto 

de formação de professores. Vários pesquisadores enfocaram a centralidade da 

linguagem na constituição dos indivíduos. Por exemplo, Marx e Engels (1845-46) 

apontam que a consciência é construída nas relações entre os seres humanos 

pela linguagem. Segundo os autores,  

a linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a 
consciência real, prática, que existe para os outros e que, portanto, 
também existe para mim mesmo; e a linguagem nasce, tal como a 
consciência, da carência, da necessidade de intercâmbio com outros 
homens. Desde o início, portanto, a consciência já é um produto social e 
continuará sendo enquanto existirem homens (Marx e Engels, 1845-
46/2007, p. 34-35). 

É nesse movimento de interação dos sujeitos nos contextos de suas 

experiências, mediadas principalmente pela linguagem, que o homem se 

constitui. Ou seja, é por meio desse processo, em que os participantes 

transformam a natureza e são transformados por ela, que o homem se constitui 

como ser humano. E é por meio dessa interação possibilitada por artefatos 

culturais, sendo o principal deles a linguagem, que esse contexto de sala de aula 

e de formação de professores se constituirá como um novo espaço, possibilitado 

pela organização da colaboração-crítica das relações. 

Vygotsky (1934) em suas discussões com base no materialismo histórico-

dialético (Marx, 1844), aponta a linguagem como organizadora das relações 

dialógicas e dialéticas em práticas sócio-histórico-culturais entre os sujeitos. 

Nessa perspectiva, um estudo da atividade deve considerar o contexto histórico, 

a linguagem da “vida” real vivida (Marx e Engels, 1845-1846/2007), nas 

experiências com outros, na vida em sociedade. 

Na mesma direção de Vygotsky, Bakhtin (1979) defende que a realidade 

fundamental da linguagem é a atividade humana e que os sujeitos são 

constituídos nas relações sociais das quais participam de forma ativa e 

responsiva (Faraco, 1999). Os sujeitos criam contextos em que a linguagem 

medeia as relações, possibilitando transformação nos sujeitos e na sociedade. 

Freitas (2005, p. 303), aponta as similaridades entre Vygotsky e Bakhtin quanto 

ao papel das relações sociais na constituição de si e do outro. Em suas palavras: 

os dois autores consideram que a consciência é engendrada no social, 
a partir das relações que os homens estabelecem entre si por meio de 
uma atividade sígnica, portanto pela mediação da linguagem. Vygotsky 
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e Bakhtin conferem à linguagem o caráter de aspecto diferenciador 
entre o homem e o animal. Os animais refletem diretamente estímulos 
do meio, não havendo em seus cérebros significados, categorias, 
conceitos. Como seres biológicos, eles apenas têm funções mentais 
elementares. O homem ascende à sua humanidade, transforma-se de 
ser biológico em ser sócio-histórico no momento em que reflete a 
realidade objetiva de forma mediada, utilizando instrumentos 
psicológicos, os signos, na interação com os outros. 

Assim, por meio desse instrumento fundamental que é a linguagem, o 

homem  transforma o ambiente em que vive e se transforma na organização de 

relações que Vygotsky (1934) denomina ZDP. Para este autor, a linguagem 

permite ao homem criar instrumentos para a solução de tarefas, planejar e 

controlar o comportamento seu e de outros. Embora os dois pesquisadores 

enfatizem a centralidade da linguagem, Vygotsky focalizou sua discussão sobre 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento pelo viés da psicologia.   

Para Bakhtin, o discurso é um evento social, fruto da interação entre os 

participantes do enunciado e dos elementos históricos, sociais e linguísticos, 

segundo Brait (1994). Nas palavras de Bakhtin (1979/2011, p. 274) “o discurso só 

pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados 

falantes, sujeitos do discurso”. Para ele, o enunciado é a marca de um 

acontecimento pronunciado em determinado local e tempo, por um sujeito 

determinado e é uma produção social. Trata-se de um evento único que não será 

repetido e é um acontecimento que demanda situação histórica definida, com 

atores sociais com sua identidade e subjetividade. Ainda para o autor, o discurso 

é uma linguagem social (ainda que em embrião), e não um  

dialeto individual, pois em todos os domínios da vida e da criação 
ideológica, sua fala contém, em abundância, palavras de outrem, 
transmitidas com todos os graus variáveis de precisão e imparcialidade. 
Contém e amplia a luta incessante para significar o mundo e expressar 
o eu e o nós (Bakhtin, 1934-1935/1998, p. 142).

Para aprofundar a discussão sobre a linguagem e a sua importância para 

esta pesquisa, faz-se necessário continuar a discussão sobre os discursos 

educacionais e relacioná-los às práticas escolares. Os diversos discursos 

presentes nos contextos escolares revelam que os professores, em sala de aula, 

assumem um discurso de autoridade, o que é muito comum, ou internamente 

persuasivo, bem menos comum. Bakhtin (1934-35/1998, p. 142) salienta que o 

discurso autoritário revela “a assimilação da palavra de outrem e adquire um 
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sentido ainda mais profundo e mais importante no processo de formação 

ideológica do termo”, em que uma série de regras, modelos e informações são 

transmitidas sócio-historicamente e reproduzidas. Nesse quadro essa 

organização discursiva impossibilita a produção criativa de novos significados. 

Segundo Liberali (2013, p. 43),   

 

O discurso de autoridade impõe e demanda certo tipo de assimilação de 
um único sentido a ser aceito, transmitido e reconhecido. Na 
perspectiva bakhtiniana, o discurso de autoridade entra na consciência 
verbal como uma massa compacta e indivisível. (...) Nesse tipo de 
discurso nitidamente isolado, compacto e inerte, é difícil introduzir 
modificações de sentido. 
 

O discurso internamente persuasivo, diferentemente do discurso 

autoritário, “envolve transformações na consciência que circundada e inundada 

pelas várias vozes, ou sentidos pessoais, produz gradualmente um significado, 

que é parte seu e parte do outro” (Bakhtin, 1934-35/1998 apud Liberali, 2013, p. 

43). Pressupõe tensões e conflitos entre as várias vozes, desperta o pensamento 

próprio, cria uma nova palavra que é autônoma, “em vez de permanecer numa 

situação de isolamento e imobilidade” (Liberali, 2013, p. 43), revela novos 

significados produzidos dialogicamente. 

Wertsch (1998) concentrou seus estudos na ideia da mediação, questão 

chave na obra de Vygotsky, que defende que “a ação humana, tanto no plano 

individual como no social, é mediada por instrumentos e signos”. Assim, a 

linguagem, é um instrumento cultural usado para a comunicação e impregnado 

de poder, o que faz com que muitos educadores acabem se apropriando de 

discursos ao longo de sua sócio-história e reproduzindo-os na prática de suas 

ações como profissionais no contexto escolar.  

O entendimento desses discursos pode ser uma questão central para 

clarificar por que algumas metodologias pedagógicas são eficazes e outras não 

(Wertsch, 1998). Por exemplo, os tipos de perguntas realizadas pelo professor 

referem-se às relações de poder que são estabelecidas em sala de aula. O 

padrão I-R-A (I- iniciação por parte do professor; R- resposta do aluno e; A- 

avaliação do professor), segundo Wertsch (1998, p. 14), “garante ao professor 

autoridade sobre o discurso e controle das atividades, todavia, traz pouco 

impacto à aprendizagem dos alunos”. Para ele, o professor tem a sensação de 
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que os alunos estão participando da aula, pelas perguntas inseridas nesse 

padrão sequencial triádico. As relações colaborativo-críticas mediadas pela 

linguagem, foco desta pesquisa, têm papel central para que esse tipo de ensino, 

apoiado em padrões relacionais como o I-R-A, seja cada vez menor em 

contextos educacionais. 

Na direção contrária, as relações dialógicas e dialéticas nos contextos de 

formação, constituídas pela linguagem que se organiza pela argumentação, 

possibilitam um contexto colaborativo. Segundo Liberali (2010, p. 78), 

O estudo da argumentação ilumina a maneira como a produção 
compartilhada de significados criativos é realizada discursivamente na 
tentativa de superar perspectivas dogmáticas e/ou autoritárias advindas 
tanto dos sentidos pessoais como dos significados historicamente 
cristalizados. (...) O discurso argumentativo pressupõe uma perspectiva 
crítica da linguagem, isto é, a análise e discussão de problemas e não a 
aceitação automática de verdades prontas. 

Concordo com a pesquisadora quando afirma que “o discurso 

argumentativo pressupõe uma perspectiva crítica da linguagem”, pois por meio 

das discussões em formação de professores, é possível criar contextos para 

discutir os sentidos pessoais de cada participante e significados historicamente 

cristalizados, na tentativa de superar perspectivas dogmáticas e/ou autoritárias.  

Neste estudo, pretende-se que a linguagem como instrumento 

fundamental que possibilita transformação se faça presente nos contextos de 

formação, de modo que “cada voz possa tomar as enunciações de outras vozes 

como estratégias de pensamento, produzindo, gradualmente, um novo discurso 

ainda e sempre inacabado” (Santos, 2013), com um significado que é 

“comumente nosso e metade de outrem” (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 145), 

possibilitado também pela colaboração-crítica (Magalhães, 2011). Dessa 

maneira, na colaboração-crítica, a organização da linguagem argumentativa 

possibilitará que todos os participantes tenham voz e participem de maneira 

responsiva em contexto de formação, transformando práticas cristalizadas em 

sala de aula.  

Nessa direção, Magalhães e Liberali (2007) propõem uma prática de 

linguagem que permita o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva na 

escola, na qual os participantes negociem a produção de conhecimento, 

repensem suas compreensões a respeito de si, do outro e do mundo. Desse 
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modo, pode-se dizer que a linguagem é a consciência real, prática, pois 

linguagem e consciência se relacionam dialeticamente, “são portanto, 

instrumento e resultado de si próprias” (Garcia, 2015, p. 49). 

Por isso, ressalto a importância da linguagem nesta pesquisa, que 

pretende propiciar um contexto colaborativo, em que os participantes possam se 

posicionar e colaborar criticamente, favorecendo mudanças em todos os 

envolvidos na investigação. 

A seguir, a discussão sobre os conceitos de dialogia e alteridade para a 

compreensão da linguagem da colaboração crítica.  

 

2.2.2. A linguagem da colaboração crítica 

Nesta pesquisa, como discutido na seção anterior, a perspectiva adotada 

na constituição das relações é a de colaboração crítica, criada nas relações pela 

linguagem. Para aprofundar a discussão, retomo os conceitos de dialogia e 

alteridade, de acordo com os pensamentos de Bakhtin/Volochinov e de Vygotsky.  

É importante ressaltar que, para os autores, esses conceitos se 

aproximam, pelo quadro sócio-histórico em que ambos estão inseridos, “mas 

diferem devido ao lugar específico de onde falam esses pensadores, o que os 

direciona a diferentes interesses e filiações teóricas” (Magalhães, 2011, p. 112).  

Também é necessário ressaltar que esses autores estavam baseados no 

materialismo-histórico-dialético, e que os questionamentos a respeito de sentidos 

para a produção de novos significados eram sempre gerados pela interação 

entre os indivíduos, ou seja, pela presença do outro e seu discurso, provocando 

tensões e contradições possibilitadas pela organização da linguagem. 

Nesse sentido, tanto Vygotsky como Bakhtin dão importância à linguagem 

na constituição da consciência humana e da subjetividade, e ao papel do outro 

nesse contexto. Vygotsky (1934) afirma a centralidade da linguagem para a 

compreensão do ser humano como ser social e histórico. Para 

Bakhtin/Volochinov (1929), o interesse estava na linguagem enquanto uso em 

interação social. Para este autor, a linguagem é uma prática social “um processo 

de evolução ininterrupto, constituído pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação” (Bakhtin/Volochinov, 1929/1995, p. 127). Ele 

chama a atenção para o momento de uso da linguagem, para o tempo histórico e 
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o espaço social de interação e não somente para a presença física nesse 

momento de enunciação. 

Assim, o que entra em destaque nesta pesquisa, cujas discussões cabe 

aprofundar, diz respeito ao conceito de dialogia e alteridade e como esses 

conceitos contribuem para que os participantes, de forma ativa, promovam, por 

meio da colaboração-crítica, o processo de transformação de práticas escolares 

cristalizadas. 

Dessa maneira, retomando a discussão da seção anterior de forma mais 

detalhada, Magalhães e Oliveira (2011, p. 109) definem as relações de alteridade 

e dialogia entre Bakhtin/Volochinov e Vygotsky: 

 
O foco de Bakhtin e Volochinov está em uma relação de alteridade 
constitutiva, a partir de uma filosofia da linguagem (...) Vygotsky, por 
sua vez, parte dessa premissa constitutiva da alteridade para 
compreender o processo dialético e dialógico de ensino-aprendizagem e 
desenvolvimento. Isso equivale a dizer que a alteridade bakhtiniana 
funda-se nas vozes que se entrelaçam no diálogo, enquanto para 
Vygotsky o diálogo se estabelece na ZPD como forma de reorganização 
produtiva da atividade criativa.  

 

Bakhtin e Vygotsky, portanto, acreditam que é por meio da mediação dos 

signos linguísticos e por meio das relações estabelecidas entre os indivíduos, 

que a consciência é formada. Bakhtin/Volochinov (1929/1995, p. 35) afirma que 

“a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de suas relações sociais.” 

Nesta pesquisa, discutir os conceitos de dialogia e alteridade, no 

desenvolvimento das relações de colaboração crítica, em consonância com 

Magalhães e Oliveira (2011, p. 110), 

 

significa entender os motivos em agir, em relação à compreensão das 
necessidades dos participantes. Significa também, a construção coletiva 
negociada do objeto da atividade em foco, o porquê das escolhas feitas, 
das regras que organizam os contextos específicos em foco e dos 
papéis dos participantes na divisão de trabalho. Trata-se de pôr o foco 
em questões que, tradicionalmente, moldam comportamentos e 
objetivos, nas escolhas das práticas de sala de aula, frente a 
necessidades que, em geral, não são questionadas ou aprofundadas 
nas discussões nos contextos escolares e/ou de formação, mas apenas 
declaradas, justificadas com base em opiniões e/ou superficialmente 
apontadas. 

 

As questões acima salientam a importância de se aprofundar os conceitos 

de dialogia e alteridade, observando-se que o princípio dialógico funda a 
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alteridade. Em nossos enunciados, encontra-se sempre a palavra do outro, pois 

“o pensamento, enquanto pensamento, nasce do pensamento do outro” (Bakhtin, 

1979/2011, p. 329), sendo a linguagem o instrumento de ligação de ideias entre 

os sujeitos, que podem, por meio da colaboração-crítica expor suas ideias, 

sugerir mudanças, ouvir e serem ouvidos. Assim, compreender a colaboração 

crítica possibilitada pela dialogia e alteridade, é propor que todos tenham 

participação ativa, responsiva, em relação às ideias dos outros e às próprias 

ideias, possibilitando transformação dos contextos escolares e do próprio eu, em 

espaços argumentativos.  

A seguir, discuto mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). 

   

2.2.3. Mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) 

 A mediação é um dos conceitos mais importantes para Vygotsky 

(1935/1998). O autor russo usou como exemplo o conceito de trabalho, tal como 

desenvolvido por Marx (1844) e, a partir desse conceito, descreve a relação 

mediada entre os seres humanos e o ambiente pelo uso de instrumentos. 

Oliveira (2002, p. 26) aponta que, de acordo com Vygotsky, mediação “é o 

processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação 

deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. 

A discussão sobre mediação é de fundamental importância para esta 

pesquisa, pois permite entender o uso de instrumentos na relação entre os 

sujeitos envolvidos e possibilita também reconhecer a criação de ZPD em 

espaços de colaboração-crítica na formação de professores. Esse conceito tem 

sido compreendido de diversas maneiras por vários autores. Vygotsky 

(1935/1998, p. 112), define ZPD como: 

 
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. 

 

Essa definição tem sido utilizada amplamente em diversos contextos 

escolares, e causou muitas discussões entre diversos pesquisadores (cf. 

Newman e Holzman, 1993/2002; Daniels, 2007; Magalhães, 2009) os quais 
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afirmam que ela possibilitou a compreensão de ZPD de forma dualista e 

unidirecional. Segundo Santos (2012, p. 31),  

 
Os pesquisadores citados apontam que a definição acima compreende 
a ZPD como instrumento para a compreensão de processos mentais 
individuais na internalização do conhecimento, com foco na tarefa 
realizada com um par mais experiente, ou ainda, como zona ou lugar 
físico-cognitivo, enfocada de modo unidirecional e dualista nas relações 
entre os indivíduos mais e menos experientes. 

 

Newman e Holzman (1993/2002, p. 96) destacam que a ZPD não pode ser 

definida como uma espaço físico, mas sim como “uma unidade histórica que nos 

dá a possibilidade de engajamento em uma ‘atividade revolucionária’ de 

trabalhar, produzir, criar e viver na história”,  como a prática da “metodologia 

instrumento-e-resultado” (Newman e Holzman, 1993/2002, p. 107). Nessa 

perspectiva, Magalhães (2009) baseia-se também em Engeström para afirmar 

que a ZPD possibilita a criação de novas trilhas e espaço entre “o que os 

participantes são” e o que estão em processo de tornar-se (Holzman, 2002). 

Concordo com Magalhães (2009, p. 60) quando define a ZPD como “a relação 

entre ser e tornar-se”, pois é o que se pretende que aconteça nesta pesquisa 

com todos os participantes: que, com esse movimento das relações, nós todos 

possamos nos tornar diferentes do que éramos no início da investigação. 

Segundo a pesquisadora,  

 
é o movimento de colaboração e contradição que define a criação de 
ZPD como uma relação possibilitadora de transformação, em que todos 
os participantes aprendam uns com os outros e, juntos, negociem de 
forma crítica a produção de conhecimento sobre os modos de 
compreender e transformar os processos de ensino-aprendizagem e 
desenvolvimento, nos contextos escolares (Magalhães, 2012, p. 21).  

 

Dessa forma, não se pode pensar na ZPD separadamente do conceito de 

colaboração e contradição, uma vez que a mediação por artefatos culturais, 

sejam eles físicos ou psicológicos, criam movimentos de ressignificações e 

desenvolvimento, tal como proposto nesta pesquisa. Nas palavras de Magalhães 

(2009, p. 61): 

 
Uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora “prático-
crítica”, 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 
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quadro, produto e instrumento, como mostram os pesquisadores, 
formam uma unidade dialética, a totalidade “instrumento-e-resultado”. 

 

 Como dito anteriormente, esse conceito é fundamental nesta formação de 

professores alfabetizadores, pois foi somente com a criação de ZPDs em 

contexto de formação que houve possibilidade de transformação dos sentidos 

iniciais dos participantes. Assim, defendo que todo processo relacional criado em 

contexto de formação pressuponha uma colaboração-crítica para que os sentidos 

sejam compartilhados, possibilitando assim a produção de novos significados, 

conceitos que discuto a seguir. 

 

2.2.4. Sentido e significado  

Os conceitos de sentido e significado, centrais na obra de Vygotsky, 

também são essenciais neste estudo, que tem como proposta compreender de 

forma crítica, como encontros de formação de professoras alfabetizadoras e 

pesquisadora, em uma escola pública da rede municipal de São Paulo, 

possibilitaram oportunidades de transformação, no agir pedagógico das 

envolvidas na pesquisa.  

Dessa maneira, as discussões levantadas na formação de professores 

passaram pela compreensão dos sentidos entre os participantes do grupo e a 

produção compartilhada de novos significados. 

Em Pensamento e Linguagem, Vygotsky (1934), estabelece a distinção 

entre o significado e o sentido de uma palavra ao estudar a constituição do 

discurso interno. Para ele, a consciência só pode ser compreendida na relação 

entre pensamento e linguagem porque a palavra é parte integrante da 

consciência humana.  

Segundo o autor, o significado da palavra “é uma produção social, 

convencional e de natureza relativamente estável”, e o sentido poderia ser 

definido como “a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta 

na consciência” (Vygotsky, 1934/2001, p. 181). Ainda em suas investigações, o 

autor confirma que os significados das palavras não são formações estáticas; ao 

contrário, são dinâmicas e se modificam na relação entre os indivíduos.  

Nesta pesquisa sobre formação de professores alfabetizadores, há uma 

série de zonas de instabilidade, pois a pesquisadora juntamente com as 
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professoras trazem, para a atividade de formação, sentidos que são 

diferenciados e que se relacionam com outros sentidos, entre professoras e 

pesquisadora, uma das razões pela escolha desta discussão.  

A produção de significados compartilhados possibilita, por meio da 

linguagem argumentativa, a negociação de diferentes sentidos pessoais. 

Segundo  Liberali (2010, p. 78),  

 
no processo de produção criativa de significados, a argumentação tem 
um papel essencial na restrição e ampliação que compõem o embate 
entre sentidos. Simultaneamente, 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 

 

Com base nessas discussões, e apoiadas na TASHC, contradições são 

criadas e reveladas por tensões estruturais que se acumulam no sistema de 

atividades, gerando conflitos, possibilitando transformação na atividade 

“formação de professores alfabetizadores”. 

Nesse quadro, a contradição é a mola propulsora de desenvolvimento da 

atividade, possibilitando sua expansão (Engeström, 1999). A contradição gera 

conflitos e é por meio dos conflitos que novos significados compartilhados irão 

surgir em contexto de formação de professores alfabetizadores. 

Pretende-se que as discussões crítico-colaborativas sobre ensino-

aprendizagem, propiciadas na formação, possibilitem a transformação do pensar 

e agir dos participantes sobre as práticas de ensinar e aprender no contexto da 

alfabetização. 

A seguir, discuto sobre ensino-aprendizagem e desenvolvimento na 

perspectiva vygotskiana. 

 

2.2.5. Ensino-aprendizagem e desenvolvimento 

Vygotsky (1934/2001), em seus escritos, aponta que a aprendizagem só é 

útil quando conduz ao desenvolvimento, ou seja, a aprendizagem gera 

desenvolvimento quando a criança é capaz de utilizar novas informações a partir 

de conhecimentos previamente adquiridos, “quando há uma reorganização das 

estruturas mentais da criança” (Oliveira e Magalhães, 2011).  Para Vygotsky, 
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aprendizagem e desenvolvimento são processos inter-relacionados que ocorrem 

na interação social, portanto na atividade mediada. 

De acordo com essa visão, esta pesquisa busca discutir a importância de 

uma aprendizagem que leve ao desenvolvimento, ou seja, que os alunos sejam 

capazes de utilizar o que aprendem não como simples reprodução daquilo que 

foi ensinado, mas que os significados da leitura e escrita, ganhem sentido, na 

maneira como são utilizadas nas relações cotidianas em sociedade (Marx e 

Engels, 1845-46).  

Assim, nos contextos de formação, as discussões possibilitadas pela 

linguagem da colaboração-crítica instrumentalizam a pesquisadora na criação de 

ZPDs, que possibilitam contextos de aprendizagem e desenvolvimento na 

organização das discussões entre os participantes da pesquisa. Segundo 

Magalhães (2011, p. 108), a ZPD 

 
configura-se como uma noção descritiva de processos inter-intra-extra 
psicológicos, característicos da produção de sentidos, na e pela 
linguagem; um movimento de organização de linguagem nas relações 
interpessoais que criam contextos para aprendizagem e 
desenvolvimento. 

 

Desta forma, é importante ressaltar que Vygotsky “parte da premissa 

constitutiva da alteridade para compreender o processo dialético e dialógico de 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento” em que a ZPD é estabelecida por meio 

do diálogo como forma de reorganização da atividade, sendo o espaço entre “o 

que os participantes são e o que estão em processo de tornar-se” (Magalhães, 

2011, p. 35).  

 

A seguir discorro sobre o processo sócio-histórico da alfabetização no 

Brasil. 

 

2.3. Alfabetização como processo sócio-histórico 

 

A alfabetização, que acontece em escolas públicas e particulares no 

Brasil, tem se tornado um dos grandes desafios para educadores. Para que se 

compreenda o que temos hoje, traçarei um breve histórico das abordagens de 
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ensino-aprendizagem adotadas em nossas escolas desde o início até os dias 

atuais.  

 

2.3.1. Breve histórico   

 

Discussões sobre alfabetização e letramento vêm sendo objeto de muitos 

pesquisadores ao longo dos anos na tentativa de compreender o avanço desses 

processos. 

Nessa direção, Araújo (1996) divide a história da alfabetização em três 

grandes períodos, sendo que o primeiro inclui a Antiguidade e a Idade Média, 

quando predominou o método da soletração, que se iniciava pela aprendizagem 

das 24 letras do alfabeto grego. No segundo período, entre os séculos XVI e 

XVIII, como reação contrária ao método de soletração por sua dificuldade de 

aplicação, foram criados novos métodos, denominados de sintéticos e analíticos 

por suas características. Pelos métodos sintéticos, as crianças aprendem das 

partes para o todo, ou seja, da letra para o texto; no método analítico, ao 

contrário, o ensino parte do todo para as partes. 

Nicolas Adams em 1787, por não acreditar no método sintético 

desenvolveu uma abordagem para crianças de famílias ricas. Adams trabalhava 

com uma criança de cada vez, ensinando-lhes a escrita, de acordo com o ritmo 

de cada uma delas. 

Julgando que as letras e sílabas isoladamente são muito abstratas para as 

crianças, Adams criou o método global (analítico), que tem por finalidade partir 

de algo mais próximo da realidade das crianças. Assim, acreditava que o 

processo de alfabetização deixaria de ser tão complexo e abstrato, ganhando 

significado. 

Devido à necessidade de material para alfabetizar as crianças, no século 

XVI surge o silabário, o que seria a primeira versão da cartilha. No Brasil, as 

primeiras cartilhas eram de origem portuguesa, como por exemplo a Cartilha de 

aprender a Ler, que teve sua primeira impressão em 1539 em Lisboa. A partir da 

expansão das vagas escolares no Brasil, observou-se o aumento considerável de 

cartilhas publicadas desde a década de 1930, pois isso se tornara um negócio 

rentável.  
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Mesmo já tendo rompido um novo século e com vários estudos voltados 

para o ensino e aprendizagem no que diz respeito à alfabetização, ainda temos 

vários defensores da cartilha como um método eficaz para se ensinar a ler e 

escrever. 

Muitos são os professores alfabetizadores que dizem não usar mais a 

cartilha; no entanto, ela se faz presente na metodologia usada no dia a dia da 

sala de aula, nas atividades propostas. Isto é, mesmo que tenham um design 

moderno, visto que muitos usam recursos tecnológicos atuais, vários materiais 

de alfabetização refletem velhas práticas. As cartilhas prezam a mesma 

estruturação, isto é, apresenta-se uma palavra, em seguida destaca-se a 

primeira letra e sílaba, e em seguida desenvolve-se a respectiva família silábica. 

A ideia básica é que as palavras são formadas por “tijolinhos” que são 

representados pelas sílabas e que a linguagem pode ser comparada “à soma 

desses pedacinhos”. 

Eis aí um grande equívoco, uma vez que a língua é mutável e se 

transforma no tempo e no espaço, podendo ter variações histórica, geográfica, 

cultural e social. Tais variedades não são levadas em consideração pela cartilha, 

uma vez que um mesmo material é usado de norte a sul do país. A cartilha 

ignora o contexto do aluno e sua realidade linguística, uma vez que trabalha os 

textos só por pretexto, não levando em consideração a experiência de vida dos 

alunos. 

O terceiro período apontado por Araújo (1996) é marcado pelo trabalho de 

Emília Ferreiro na década de 1980, Psicogênese da Língua Escrita, que 

evidenciava o questionamento e as contradições entre os métodos empregados 

pelos professores alfabetizadores e os processos de aprendizagem vividos pelos 

alunos. A teoria criada por Ferreiro e Teberosky (1986) teve grande impacto no 

Brasil e, rotulada como “construtivismo”, foi muito difundida na formação dos 

professores, tornando-se parte da fundamentação teórica dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (Brasil, 1997). 

Ferreiro e Teberosky (1986) descrevem a criança formulando hipóteses 

sobre o código. Como afirma Weisz (1988), o aprendiz começa a diferenciar a 

representação da escrita da representação do desenho, buscando assim uma 

lógica do sistema, até descobrir que a escrita não representa o objeto e, sim, o 

desenho sonoro do seu nome. 
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A psicogênese enfatiza que o aprendiz vive inúmeros conflitos cognitivos 

durante o processo de alfabetização, uma vez que a cada hipótese ele precisa 

dar conta das informações que recebe do mundo e confrontá-las com o que 

formulou. A psicogênese da língua escrita pode ser representada por níveis: pré-

silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, conforme esclarecimentos a 

seguir: 

 Nível pré-silábico: o aluno em sua hipótese pensa que pode escrever com

desenhos, rabiscos, letras ou outros sinais gráficos, acreditando que a

palavra escrita dessa forma representa o objeto a que se refere. Ainda

nessa hipótese, mesmo tomando consciência de que as letras são

diferentes de desenhos, o aluno ainda usa letras indiscriminadamente,

usando normalmente as letras que compõem o seu nome para escrever

as diversas palavras, por exemplo, se o nome da criança for FERNANDO,

provavelmente, se for solicitado que escreva a palavra gato, poderá

escrever, por exemplo, DONREFA sem correspondência sonora nenhuma.

 Nível Silábico: O aluno começa a pensar sobre a quantidade de letras que

deverá usar para cada palavra, quando é questionado sobre quantas

vezes precisou abrir a boca para pronunciar determinada palavra; desta

forma ele passa para um próximo nível, o silábico sem valor sonoro, pois

ainda continua utilizando o restrito número de letras que compõem o seu

nome, porém agora, ele grafará uma letra para cada sílaba, mas ainda

sem valor sonoro. Por exemplo, o mesmo aluno FERNANDO, quando

solicitado a escrever a palavra cavalo, ele poderá escrever RNO. Quando

o aprendiz compreende que a palavra escrita representa a palavra falada,

acreditará que ao grafar uma letra, esta representará uma sílaba oral, mas 

só será considerado silábico com valor sonoro quando seus registros 

representarem palavras que usem a vogal ou consoante que represente a 

palavra, mesmo ainda acreditando que uma letra possa representar uma 

sílaba. 

 Nível alfabético: No início desse nível a criança consegue enxergar na

palavra suas vogais e consoantes, acreditando que as palavras escritas

representam as palavras faladas, com correspondência absoluta entre

sons e letras. Nessa fase surgem vários conflitos, pois a escrita alfabética
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espontânea nem sempre representa a escrita ortográfica, uma vez que se 

fala de um jeito e se escreve de outro. 

Assim, uma análise do ensino, desde o início até o período atual, revela 

que as mudanças ocorridas tornam-se pequenas considerando que a 

humanidade ingressa no século XXI com mais de um bilhão de analfabetos no 

mundo, enquanto que em 1990, esse número era de 800 milhões. Percebe-se, 

ainda, que o número de analfabetos continua exorbitante. No Brasil, de acordo 

com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) realizada em 2013 e divulgada em 

2014, o Brasil aparece em 8º lugar entre os países com maior número de 

analfabetos adultos. Ao todo, o estudo avaliou a situação de 150 países.  

É importante perceber que são múltiplas as possibilidades do uso da 

leitura e da escrita na sociedade, e que esse cenário vem sendo pensado e 

repensado por muitos pesquisadores durante anos, o que leva a grandes 

transformações no cenário educacional. Porém muitos caminhos e discussões 

ainda serão levantados durante anos sobre alfabetização e analfabetismo. 

A seguir, discorro sobre as abordagens de ensino-aprendizagem de leitura 

e escrita na alfabetização em continuidade ao que já foi discutido nesta seção. 

   

2.3.2. Abordagens de ensino-aprendizagem de leitura e escrita na 

alfabetização  

 

Nesta subseção, discuto as abordagens de ensino-aprendizagem 

adotadas nas escolas desde o início da alfabetização até os dias atuais.  

 

• Behaviorista 

O Behaviorismo é uma abordagem da psicologia que surgiu no final do 

século XIX e se disseminou na primeira metade do século XX, com base na 

filosofia positivista de Augusto Comte (1983). Este pensador, fortemente 

influenciado por Descartes, promoveu as ciências como responsáveis pelo 

progresso de uma sociedade. Tendo a experiência empírica como principal 

paradigma, acreditava que tudo deveria ocorrer dentro da lógica científica. A 

verdade para os positivistas era comprovada pela experiência, com a 
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investigação do real à comprovação. No pensamento positivista, o cientista deve 

preocupar-se com dados específicos do fenômeno, pois os elementos da 

verdade científica são partes da realidade e não o todo dela (Neufeld, Brust, 

Stein, 2011). 

John Watson é considerado o pesquisador que mais divulgou as ideias 

behavioristas, porém Thorndike, cientista norte-americano e Pavlov, cientista 

russo, realizaram pesquisas que antecederam os estudos de Watson. Para ele, 

por ser objetivo e observável, o comportamento era o objeto perfeito para a 

ciência psicológica natural. 

A partir dos anos 50, com os estudos de Skinner, essa  visão começa a 

ser expandida na Educação. Skinner desenvolveu a lei do estímulo e reforço 

positivo porque, segundo ele, não bastava oferecer estímulos: fazia-se 

necessário reforçar o comportamento, a fim de modelar e controlar as pessoas.  

O behaviorismo disseminou-se nas escolas. Segundo essa perspectiva, o 

conhecimento está no mundo externo e é internalizado pelos sujeitos a partir de 

estímulos adequados, sendo a aprendizagem decorrente da fórmula estímulo-

resposta, por meio de uma associação entre ambos.  

Nessa abordagem, o papel do professor é transmitir o conhecimento 

científico ao aluno, cujo papel é passivo. Como aponta Freire (1970/1983, p. 66) 

ao discutir o ensino bancário, o aluno acumula os conhecimentos transmitidos 

pelo professor. A prática pedagógica, por essa concepção, é o fornecimento de 

estímulos adequados para a obtenção de respostas corretas dos alunos. Por 

meio de atividades mecânicas, os alunos têm o seu comportamento moldado. 

Assim, é o meio que determina o sujeito. A aprendizagem ocorre pelo processo 

de ensaio, erro e reforço positivo ou negativo. A criança pode sentir-se 

recompensada ou punida pelos estímulos, o que pode levá-la a enxergar a si 

própria como incapaz. Os métodos sintéticos e a cartilha, bem como materiais 

semelhantes, estão presentes nesse contexto de sala de aula.  

Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem poderia ser 

compreendido como resultado de mudanças de comportamento dos alunos, de 

forma condicionada, com o intuito de melhorar a sociedade e tornar o homem 

mais feliz (Liberali, 2009a, p. 9). É importante lembrar que, nessa perspectiva, 

aprendizagem e desenvolvimento constituíam um mesmo processo. 
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• Construtivista 

 

Apesar da tradição da prática apoiada na perspectiva behaviorista, na 

década de 80, surgiu outra abordagem sobre o desenvolvimento humano: a 

perspectiva construtivista piagetiana que, embora não tivesse sido esse o 

objetivo de Piaget, foi amplamente divulgado e incorporado às práticas escolares 

e teve grande influência ne alfabetização. De fato, Piaget (1896-1980), criou uma 

teoria de construção do conhecimento, pela qual estudava a criança como sujeito 

ativo e produtor de conhecimento.  

Nessa visão, aprendizagem e desenvolvimento ocorrem como resultado 

das atividades do sujeito na interação com o objeto de estudo; assim, para 

aprender e desenvolver, as crianças necessitam de um certo grau de maturação 

biológica. A base do conhecimento é a assimilação de estruturas. O processo de 

assimilação, acomodação e equilibração é o que provoca o desenvolvimento 

linguístico do indivíduo.  

Os conhecimentos adquiridos são elaborados pelas crianças de acordo 

com os estágios de desenvolvimento em que se encontram. O primeiro estágio, 

que vai do nascimento aos 2 anos de idade, é denominado período sensório 

motor, em que o desenvolvimento centra-se no próprio corpo da criança, e é 

também o período de formação dos primeiros hábitos. No segundo estágio, 

denominado pré-operatório, a criança é denominada por Piaget de egocêntrica, e 

entra nas fases dos “porquês”, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Nesse estágio 

que marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório, a 

aquisição da linguagem permite a socialização da ação.  

No terceiro estágio, período das operações concretas, que acontece dos 7 

aos 11-12 anos de idade, a criança mantém a incapacidade de se colocar no 

ponto de vista de outros, caracterizando o egocentrismo intelectual e social. 

Começa, nesse período, a ir além das ações físicas, realizando, já, ações 

mentalmente. O quarto período é o das operações formais, dos 12 anos em 

diante. Ao atingir essa fase, de acordo com Piaget, o indivíduo adquire a sua 

forma final de equilíbrio, sendo capaz de alcançar o padrão intelectual que 

persistirá em toda a sua fase adulta. Assim, a criança é um sujeito ativo, que 

constrói o conhecimento por meio de ações e interações, no decorrer de seu 

desenvolvimento.  
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Para Piaget, o desenvolvimento em certa medida antecede a 

aprendizagem, pois para aprender a criança precisa estar em um certo grau de 

maturação biológica.  

Pode-se, então, notar que na perspectiva construtivista, a escrita é 

construída por fases de desenvolvimento e que o professor deve acompanhar 

essas fases e propor novos desafios para as crianças. O papel da educação é 

provocar desequilíbrios adequados aos níveis dos alunos para promover a 

construção progressiva de novos processos cognitivos.  

Nesse contexto, “o sujeito aprende a conquistar o conhecimento pela 

aquisição individual” (Liberali, 2009a, p. 10). O foco do ensino-aprendizagem 

recai sobre o aluno, uma vez que aprender depende do desenvolvimento de cada 

um. O professor é visto como um observador e problematizador do processo. 

• Sócio-interacionista 

Outra perspectiva que contribuiu no processo de alfabetização é a teoria 

sócio-interacionista que está embasada nos estudos vygotskianos de ensino-

aprendizagem. Segundo Oliveira (2002, p. 24), 

 
não podemos pensar o desenvolvimento psicológico como um processo 
abstrato, descontextualizado, universal: o funcionamento psicológico, 
particularmente no que se refere às funções psicológicas superiores, 
tipicamente humanas, está baseado fortemente nos modos 
culturalmente construídos de ordenar o real.  

 

Vygotsky propõe o conceito de mediação, para explicar que as funções 

psicológicas se modificam influenciadas pela cultura, que as funções complexas 

superiores ocorrem por meio do uso de instrumentos e signos, e que o 

desenvolvimento das funções psicológicas está relacionado à interação que cada 

indivíduo tem com o grupo em que ele vive. Na verdade, não há uma relação 

direta entre aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que o desenvolvimento 

pressupõe a constituição do novo. Para que o professor possa desencadear o 

processo de aprendizagem que possibilite desenvolvimento de leitura e escrita, 

necessita envolver os alunos na compreensão e produção de significados nas 

relações, na zona de desenvolvimento proximal (ZPD), em que, a linguagem 

desempenha um papel fundamental.   

Nesta pesquisa de cunho critico-colaborativo, que adota a perspectiva 

sócio-histórico-cultural, “os sujeitos concretos – situados no tempo e no espaço e 
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inseridos no contexto socioeconômico-cultural-político-histórico – tornam-se 

sujeitos pela reflexão sobre o contexto” (Liberali, 2009a).  No contexto escolar, a 

interação entre professoras e entre professoras e alunos é de extrema 

importância para que o crescimento da comunidade aconteça em uma relação de 

colaboração e crescimento. Nas palavras de Liberali (2009a, p. 10):  

 

O foco da educação está na mediação, e o processo ensino-
aprendizagem realiza-se em contextos históricos, sociais e culturais. 
Nesse enquadre, formam-se indivíduos que têm compromisso 
colaborativo com o mundo e com o outro para atuar em diferentes 
contextos sociais. Esses sujeitos aprendem a expor suas ideias e a 
ouvir as dos demais, percebem a possibilidade de buscar informações 
que lhes são necessárias e desejam transformar o meio e a si mesmo. 

 

Nessa perspectiva, o professor atua como organizador da linguagem, 

privilegiando a argumentação nas discussões, no conteúdo estudado. O foco 

está em tipos de perguntas que sejam capazes de um movimento gerador de 

ZPD (Ninin, 2013). Dessa maneira, possibilidades de colaboração-crítica irão 

surgir na formação de professores, levando a todos os participantes o 

compartilhamento de sentidos e novos significados, transformando contextos em 

que estão inseridos, possibilitando novas práticas escolares. 

 

2.3.3. Letramento e alfabetização 

Os termos alfabetização e letramento, embora já debatidos entre 

pesquisadores, são de grande relevância para esta pesquisa, que discute 

especificamente o papel do professor alfabetizador e os sentidos e significados 

sobre o ensino de leitura e escrita em contexto de formação. Apesar dos vários 

estudos e avanços sobre o tema, o que se pretende aqui é aprofundar a 

discussão sobre o surgimento do conceito de letramento em relação à 

alfabetização, o que vem sendo discutido durante décadas e que ainda causa 

dúvidas em muitos professores quando questionados sobre o assunto.   

O debate sobre letramento no Brasil se iniciou em meados dos anos 1980. 

Várias discussões na área de educação e de linguística a respeito do tema 

fizeram com que pesquisadores publicassem um grande número de artigos, 

livros, voltados para esse assunto. 
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Soares (1998), uma das pesquisadoras centrais para o início dessa 

discussão, afirma que a palavra letramento é uma versão em português da 

palavra “literacy” (condição de ser letrado). A autora recupera as primeiras 

ocorrências do termo “letramento”, citando livro de Mary Kato, de 1986, “No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”. Soares afirma, ainda, que 

provavelmente em 1998 o termo “letramento” tivesse alcançado uma definição 

mais técnica. Nas palavras de Soares (1998, p.17), a definição:  

é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e 
escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequência sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para 
o indivíduo que aprenda a usá-la.

Nessa visão, letramento envolve um estado ou condição muito maior do 

que o simples ato de ler e escrever, de ser alfabetizado. Quando as habilidades 

de leitura e escrita estão inseridas em um contexto social e de forma significativa, 

ganham sentido naquilo que lemos ou escrevemos, são práticas sociais de leitura 

e escrita, para além da aquisição do sistema de escrita, ou seja, “para além da 

alfabetização” (Soares, 2002, p. 144). 

Muitos autores durante anos continuam discutindo a respeito do termo 

“letramento”. Segundo Rojo (2013, p. 11),  

As práticas de letramento ganham corpo, materializam-se, nos diversos 
“eventos de letramento” dos quais participamos como indivíduos, em 
nossas comunidades, cotidianamente. Os novos estudos do letramento 
definem “eventos de letramento” como qualquer ocasião em que um 
fragmento de escrita faz parte integral da natureza das interações dos 
participantes e de seus processos interpretativos. 

Assim, pode-se dizer que, em uma sociedade letrada, as práticas de 

letramento são variadas, sejamos alfabetizados ou não. Todos podem participar 

de práticas letradas, mesmo sendo analfabetos, ou seja, analfabetos 

reconhecem produtos que querem adquirir olhando os rótulos, pegam ônibus, 

metrô, retiram dinheiro de caixas eletrônicos. Nas palavras da autora:  

a criança, mesmo não alfabetizada, já pode ser inserida em processos 
de letramento, pois ela já faz a leitura incidental de rótulos, imagens, 
gestos, emoções. O contato com o mundo letrado acontece muito antes 
das letras e vai além delas (Rojo, 2012, p. 35). 
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Dessa maneira, autora se opõe à visão do associacionismo, pelo qual o 

conhecimento alicerçava-se apenas numa simples associação de uma letra a um 

som. Segundo Rojo (2009, p. 70), “nessa perspectiva, estando a criança pronta 

(prontidão), isto é, tendo desenvolvido acuidade visual e auditiva e motricidade 

fina para grafar, bastaria associar um desenho a um som”. Segundo a 

pesquisadora, nas décadas de 1980 e 1990, tanto pela perspectiva construtivista 

(representado por Emília Ferreiro, Ana Teberosky e Jesus Palácios), quanto pela 

perspectiva sócio-construtivista, que resgata a obra de Vygotsky no Brasil, 

surgiram críticas ao associacionismo, pela artificialidade do processo de escrita 

com o uso das cartilhas e métodos artificiais, que levavam ao processo de 

retenção, exclusão, evasão escolar na época. 

Dessa maneira, com tantas discussões e posicionamentos levantados 

durante décadas sobre alfabetização e letramento, é de fundamental importância 

que busquemos as definições assumidas por diversos autores para entendermos 

o processo de ensino-aprendizagem que se pretende nos dias atuais e que foi 

buscado em discussões na formação de professores participantes desta 

pesquisa. 

Lorenzi e Pádua (2012, p 35), ao discutir os conceitos de letramento e 

alfabetização, retomam Magda Soares (1998), para definir alfabetização como 

“ação de ensinar/aprender a ler e escrever”. Rojo (2009), faz a discussão sobre 

letramento e alfabetização, e, em suas palavras: 

 

O conceito de letramento abre o horizonte para compreender os 
contextos sociais e sua relação com as práticas escolares, 
possibilitando investigar a relação entre práticas não escolares e o 
aprendizado da leitura/escrita. Se este é um fenômeno social, devemos 
trazer para o espaço escolar os usos sociais da escrita e considerar que 
a vivência e a participação em atos de letramento podem alterar as 
condições de alfabetização. 
 

Porém, a maioria dos alunos que chegam às escolas se deparam somente 

com práticas de alfabetização. Muitos professores ainda se utilizam de textos 

com o propósito somente de avaliar os alunos quanto ao processo de leitura e 

escrita, tornando essa prática nada prazerosa. Rojo (2006),em uma de suas 

pesquisas, mostra claramente o exemplo de uma professora que usa rótulos de 

embalagem para alfabetizar. Embora a professora se utilize de textos que são 

familiares para os alunos e que poderiam ser discutidos indo “além do processo 
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de alfabetização”, a professora ainda apresenta dificuldades em trabalhar com a 

perspectiva do letramento, e a aula tem como objetivo apenas a aprendizagem 

da leitura e escrita por parte dos alunos, ou seja, o texto é dessa forma usado 

como pretexto para a alfabetização. Nas palavras de Soares (2004): 

dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 
das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de 
leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e 
pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita – o letramento.  

A autora afirma ainda que alfabetização e letramento não são processos 

independentes, mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização 

desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, 

isto é, por meio de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 

desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-

grafema, isto é, em dependência da alfabetização 

Dessa maneira, a aprendizagem da leitura e escrita não pode estar 

desvinculada da “vida que se vive” (Marx e Engels, 2006, p. 26). Maciel e Lúcio 

(2008, p. 31) defendem, ainda, que  

conduzir o trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento, mais 
do que uma decisão individual, é uma opção política, uma vez que 
estamos inseridos num contexto social e cultural em que aprender a ler 
e escrever é mais do que o simples domínio de uma tecnologia.  

A partir dessas discussões, ressaltar que o modo como o professor 

conduz o seu trabalho é “crucial para que a criança construa o conhecimento 

sobre o objeto escrito e adquira certas habilidades que permitirão o uso efetivo 

do ler e do escrever” (Maciel e Lúcio, 2008, p. 32), ou seja, os modos como o 

professor criará ZPD, com o uso de instrumentos que possibilitem o processo de 

letramento e alfabetização, com sentido e significado será fundamental para o 

desenvolvimento da leitura e escrita por parte dos alunos. 

Para  Smolka (2012, p. 12), o conceito de letramento está relacionado a 

um conjunto amplamente diversificado de práticas sociais envolvendo os mais 

variados usos da forma escrita da linguagem na atualidade; já a alfabetização 

pode ser considerada como uma prática típica de letramento escolar cuja 
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principal agência seria a própria escola. Além disso, nas palavras de Smolka 

(2012, p. 65), 

 
A leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a ver com as 
experiências de vida e de linguagem das crianças. Nesse sentido é 
estéril e estática, porque baseada na repetição, na  reprodução, na 
manutenção do status quo. Funciona como um empecilho, um bloqueio 
à transformação e à elaboração do conhecimento crítico. A 
alfabetização na escola, reduz-se a um processo, individualista e 
solitário, que configura um determinado tipo de sujeito e produz a 
“ilusão da autonomia” (“autônomo” é aquele que “entende o que a 
professora diz; aquele que realiza sozinho, as tarefas; é aquele que 
“não precisa perguntar” é aquele que “não precisa dos outros”. Revela-
se o mito da autossuficiência que, além de camuflar a cooperação, 
aponta e culpa os “fracos e incompetentes”). 

 

Muitas discussões ainda podem se desenvolver sobre alfabetização e 

letramento, muitas são as direções que tomaram essa discussões durante 

décadas, chegando aos multiletramentos, às novas tecnologias. Porém, cabe 

aqui discutir e aprofundar especificamente sobre letramento e alfabetização, 

esses dois conceitos que emergiram em contexto de formação desta pesquisa. É 

também de fundamental importância, perceber se por meio desses encontros as 

relações que foram criadas possibilitaram refletir sobre o tema e propor novos 

caminhos a respeito dessa mesma discussão que não é nova, mas que ainda 

causa confusão em muitos docentes. Para Lúcio e Maciel (2008, p. 17),  

 
Não é raro observarmos professores que consideram necessária a 
interação com diferentes gêneros textuais na formação do leitor/escritor 
competente, mas que, na sala de aula, recorram basicamente a 
pseudotextos no trabalho da alfabetização. Esse tipo de prática não 
possibilita aos estudantes interagir com os materiais escritos fora do 
espaço escolar nem refletir sobre as funções sociais desses textos e 
sobre as relações que se estabelecem entre as pessoas por meio 
desses textos. 

 

Percebe-se ainda, em contextos de formação, que mesmo profissionais 

que atuam durante muito tempo na alfabetização ainda têm dúvidas sobre suas 

práticas e questionam se o trabalho que realizam condiz com as concepções de 

aprendizagem que desejam adotar. Muitos também não têm clareza e fazem 

confusão ao tratar de alfabetização e letramento. Alguns professores ainda 

acreditam que somente após os alunos estarem alfabetizados é que poderá ser 

iniciado o processo de letramento, ou seja, “para se tornar letrado, é preciso, 

primeiramente, adquirir a tecnologia da escrita” (Lúcio e Maciel, 2008, p.17). Por 
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tudo isso, o que se pretende com esta discussão é promover uma reflexão sobre 

o tema discutido e, em contexto de formação de professores, questionar: Como 

alfabetizar na perspectiva de utilização social da leitura e da escrita?  

Este estudo tem por objetivo final, por meio da criação de contextos 

críticos-colaborativos, em um possível diálogo argumentativo entre professoras e 

pesquisadora, propor transformações a partir de discussões conceituais e análise 

de trabalhos de professoras em práticas de sala de aula. 

A seguir serão confrontadas algumas metodologias adotadas em 

formação de professores alfabetizadores. 

 

2.4. Formação de Professores Alfabetizadores  

Esta pesquisa, com foco na formação de professores, a partir de uma 

visão de linguística aplicada, está apoiada numa abordagem crítico-colaborativa, 

que busca a transformação de práticas vigentes em sala de aula. Para tanto, 

propõe um repensar sobre o conceito de reflexão e sua relação com a formação 

de professores para possibilitar a compreensão do papel do professor 

alfabetizador. Nessa direção, aponto os três tipos de reflexão comumente 

enfocados em trabalhos de formação: reflexão técnica, reflexão prática e a 

reflexão crítica (Van Manen, 1977, apud Liberali, 2010), com o objetivo de 

entendê-los não como ações isoladas, mas como complementares, em um 

contexto de colaboração-crítica entre os interagentes. 

Inicio com a definição de reflexão técnica cujo pressuposto está em definir 

um tipo de profissional técnico, capaz de enfrentar problemas concretos, 

utilizando-se de teorias e técnicas científicas para a resolução dos problemas 

encontrados. Como aponta Liberali (2010, p. 27), 

 
este tipo de reflexão está conectado à tentativa de usar novas 
abordagens sem analisar e avaliar práticas anteriores. Sua maior 
preocupação seria a eficiência e eficácia dos meios para atingir 
determinados fins, sendo que esses fins não estariam abertos à crítica 
ou à mudança. Há o interesse por aquele tipo de conhecimento que 
permite a previsão e controle dos eventos. 

 

Nessa perspectiva, o professor é um técnico que conhece e aplica as 

regras criadas por teóricos e pesquisadores. Reconheço que ter o conhecimento 

teórico sobre o qual apoia sua ação em sala de aula é bastante importante, mas 
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definir a ação do professor com base nesse critério apenas é extremamente 

reducionista. 

A reflexão prática, por outro lado, busca encontrar a solução de problemas 

da prática na própria prática, enquanto a teoria fica em segundo plano. As 

pesquisas de Schön (1992), ao retomar e avançar as discussões de Dewey 

sobre reflexão vão nessa direção. Isto é, Schön (1992) propõe um projeto de 

formação reflexiva de professores, em que o ensino é compreendido como uma 

forma de investigação e experimentação pelo profissional. Dessa maneira, o 

professor dá aulas, presta atenção em como atua e como os seus alunos 

compreendem ou têm dificuldades em compreender o que foi trabalhado. O foco 

está na ação individual, ou seja, na formação do indivíduo como um bom 

profissional.  

Nessa perspectiva, Schön (1992) discute vários tipos de reflexão: a 

reflexão na ação, que ocorre durante a prática; a reflexão sobre a ação, que 

ocorre depois do acontecimento da prática, quando a ação é revista e analisada. 

É na reflexão sobre a ação que o profissional toma consciência de  sua prática e 

reformula ao analisá-la (Dorigon e Romanowski, 2008). Segundo  Schön  (1992, 

p. 84), o conceito reflexão na ação envolve “uma série de momentos sutilmente 

combinados numa habilidosa prática de ensino”. Desta maneira, para que ocorra 

a reflexão na ação, o professor no momento em que atua pensa sobre sua 

atuação, tendo uma postura mais propensa para a mudança (Liberali, 2010, p. 

29).  

Outro tipo de reflexão – a reflexão sobre a reflexão na ação – tem um 

papel central no desenvolvimento profissional, uma vez que pressupõe que o 

professor combine os dois tipos de reflexão anteriores e, como profissional, 

repense seu processo reflexivo ao repensar sua prática, construindo sua forma 

pessoal de conhecer.   

Diferentemente das anteriores, a reflexão crítica está apoiada na 

pedagogia crítica inicialmente proposta por Freire (1970) e combina as duas 

ações discutidas anteriormente. Isto é, retoma as características da reflexão 

técnica e da reflexão prática, porém, coloca foco não apenas em contextos 

escolares, mas em questões éticas, referindo-se à sociedade como um todo, 

bem como em relações colaborativas, tendo como questão central as relações 

dialógicas e dialéticas. 
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Como salienta Liberali (2010, p. 32),  

 
a reflexão crítica implica a transformação da ação, ou seja, a 
transformação social. Não basta criticar a realidade, mas mudá-la, já 
que o indivíduo e sociedade são realidades indissociáveis. Assumir uma 
postura crítica implica ver a identidade dos agentes como intelectuais 
dentro da instituição e da comunidade, com funções sociais concretas 
que representam formas de conhecimento, práticas de linguagem, 
relações e valores sociais que são seleções e exclusões particulares da 
cultura mais ampla. Portanto, ao refletir criticamente, os educadores 
passam a ser entendidos e entenderem-se como intelectuais 
transformadores, responsáveis por formar cidadãos ativos e críticos 
dentro da comunidade. 

 

Essa discussão sobre reflexão crítica sustenta a compreensão apontada 

nesta dissertação sobre formação de professores alfabetizadores, pois, nesta 

investigação, busca-se possibilitar que as participantes (professoras e 

pesquisadora) reflitam, conscientemente, sobre o que realizam tanto em sala de 

aula quanto nas reuniões de formação. O objetivo é repensar as ações e 

relações produzidas, buscando questionar atitudes, a organização relacional, o 

entrelaçamento de vozes, que revelam os papéis de cada participante no 

contexto pesquisado.  

Dessa forma, no contexto de formação, o profissional crítico está voltado, 

não apenas à compreensão da realidade, mas também à sua transformação. 

Apesar das contribuições de Schön e Dewey terem sido importantes para o 

avanço desta pesquisa, é central ressaltar que o foco, aqui, está em uma 

formação que crie possibilidades de compreensão crítica de ações rotineiras para 

a construção do novo em um contexto coletivo. 

Smyth (1992), com foco na reflexão-crítica, aponta que, para os 

professores transformarem o contexto em que estão inseridos, é necessário que, 

no contexto de formação, eles se apropriem de um processo autorreflexivo sobre 

suas ações. Tal processo é organizado por quatro modos de ação, não 

hierárquicos, relacionados a perguntas quanto à compreensão de suas práticas 

didáticas, sobre o que significam e sobre o tipo de aluno em constituição. Esse 

processo está apoiado nas discussões de Freire (1970). As perguntas guiam o 

olhar do profissional em descrever suas ações (O que faço?), em informar sua 

base teórica (Qual a fundamentação teórica para  minha ação?), em confrontar 

as ações analisadas com a historicidade de sua constituição como profissional 

em relação com a de seus alunos e o que isso significa politicamente (Como me 
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tornei assim? ou Quero ser assim? ou Que efeito essa ação tem para meu 

aluno?). Por fim, retomando todo esse procedimento autorreflexivo, o profissional 

professor é capaz de reconstruir sua ação (Como posso agir de forma 

diferente?). 

Esse procedimento está relacionado a como organizar teórico-

metodologicamente um contexto de formação que torne possível esses quatro 

modos de ação do professor. Está assim relacionado à organização da 

linguagem nos contextos de formação (no caso desta pesquisa, à de professoras 

alfabetizadoras) de forma que o professor tenha um controle maior sobre seu agir 

e suas decisões.  

Embora a discussão sobre as ações relacionadas às perguntas seja 

antiga, destaco a sua importância nesta pesquisa, pois para Smyth (1992), em 

contextos escolares, geralmente, não são criadas possibilidades de o professor 

questionar as suas ações. O autor, que assume uma visão marxista crítica, 

salienta a necessidade da criação de um contexto em que os professores 

compreendam a que servem suas ações e as repensem na relação com os 

outros, o que é também ponto central desta pesquisa. Assim, a reflexão crítica é 

a base para a compreensão de que contexto está sendo construído e a que 

serve.  

Nesse quadro, também é necessário que a intervenção da pesquisadora 

possibilite uma organização argumentativa de linguagem que crie possibilidades 

de relações colaborativo-críticas (Magalhães, 2010). Isto é, uma organização de 

linguagem que possibilite que contradições sócio-historicamente produzidas 

sejam compreendidas, o que propicia a transformação de contextos cristalizados. 

Ainda segundo Magalhães (2010, p. 29): 

 
Colaboração envolve uma intencionalidade em agir e falar para ouvir o 
outro e ser ouvido, revelar interesse e respeito às colocações feitas por 
todos, pedir e/ou responder a um participante para clarificar ou retomar 
algo do que já foi dito, pedir esclarecimentos, aprofundar a discussão, 
relacionar práticas a questões teóricas, relacionar necessidades, ações-
discursos, objetivos. Mas também envolve ações intencionais em 
pontuar contradições, nas colocações feitas quanto a sentidos e 
significados historicamente produzidos, nos e entre os sistemas de 
atividade. 

 

O outro, portanto, é fundamental, uma vez que é por meio dessa 

organização discursiva de linguagem que alteridade e dialogia, como já discutido 
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anteriormente, possibilitarão a criação de um contexto colaborativo-crítico. Ninin, 

(2013, p. 64), também aponta que colaborar “é um processo interacional de 

criação compartilhada, mediatizado pela linguagem, que nasce de uma prática 

social entre indivíduos em busca da reconstrução e reorganização de saberes 

em um dado contexto”. Esta é uma questão importante e está apoiada na 

perspectiva crítico-colaborativa para a constituição de contextos de formação em 

que a linguagem tem um papel fundamental para criar possibilidades de 

transformação desses contextos, .  

A seguir apresento o capítulo metodológico. 
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Capítulo 3 – Organização teórico-metodológica da pesquisa 

 

Este capítulo discute, teórico-metodologicamente, a organização da 

pesquisa realizada. Com tal objetivo, apresento o contexto da pesquisa, a 

metodologia adotada e justifico-a de acordo com o embasamento teórico, 

explicitando as categorias de análise e interpretação utilizadas para responder 

as perguntas de pesquisa, e confirmando a confiabilidade deste estudo.  

 

3.1. Escolha da metodologia 

 

Pela perspectiva da Linguística Aplicada (LA), esta pesquisa está 

inserida no paradigma crítico e na Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol, 

Apresento, a seguir, algumas considerações do papel do pesquisador em 

Linguística Aplicada e discussões referentes ao paradigma crítico e à Pesquisa 

Crítica de Colaboração. 

  

3.1.1. A Linguística Aplicada e o Paradigma Crítico  

 

 Inicio esta seção fazendo algumas considerações a respeito do papel do 

pesquisador em LA, no sentido de clarificar a escolha metodológica desta 

pesquisa, e alguns aspectos que norteiam minhas ações como pesquisadora 

no quadro da Linguística Aplicada crítica. Nesta abordagem, o papel do 

pesquisador é investigar questões de linguagem em seus múltiplos contextos 

para transgredir política e teoricamente os limites do pensamento e da ação 

tradicional que, usualmente, dominam nossa sociedade (Pennycook, 2006; 

Magalhães e Liberali, 2009). 

 Com base em Bredo e Feinberg (1982), pesquisas inseridas no 

paradigma crítico estão fundamentadas nas ideias de Marx e Engels (1945-46), 

e se apoiam nas discussões sobre o papel do pesquisador como um 

profissional crítico. O pesquisador não é, pois, apenas um observador dos fatos 

a serem estudados, mas sim um participante da pesquisa, com o objetivo 

principal de intervir no contexto em foco, compreendê-lo quanto às 
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necessidades, objetivos, conceitos centrais e, assim, gerar contextos crítico-

colaborativos que possibilitem transformação.  

 Nas últimas décadas, vários estudos e investigações (cf. Liberali, 1999, 

2000; Magalhães, 1998/2007; Mateus, 2005) têm priorizado metodologias de 

pesquisas que destacam procedimentos que ultrapassam os pressupostos da 

racionalidade técnica, caminhando na direção de uma racionalidade crítica e 

valorizando as experiências e a articulação entre teoria e prática na formação 

de educadores (Guerra, 2010).  

 Na visão da racionalidade técnica, a prática educacional é baseada na 

aplicação do conhecimento científico, e questões educacionais são tratadas 

como problemas técnicos, os quais podem ser resolvidos objetivamente por 

meio de procedimentos racionais da ciência. Segundo Schön (1983, p. 21), “a 

atividade profissional consiste na solução instrumental de um problema feito 

pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”.  

 A racionalidade crítica, por outro lado, envolve metodologias que 

intencionalmente objetivam compreender e transformar práticas educacionais 

interligadas, para uma mudança nos aspectos sociais, político, éticos. Nessa 

perspectiva, linguistas aplicados críticos entendem que a linguagem 

argumentativa permite a transformação nos contextos de formação de 

professores, tal como proposto nesta pesquisa. Na mesma direção, Liberali 

(2012, p. 61) mostra que “a base de um pensar crítico (...) está em agir para 

que a argumentação seja não apenas a forma de convencer o outro, mas, 

essencialmente, uma forma dialética de construir conhecimento junto com o 

outro”. 

 A linguagem é, como aponta Vygotsky, um instrumento fundamental 

para compartilhar e transformar contextos e práticas. Partindo desses 

pressupostos, esta pesquisa, inserida em um paradigma crítico, busca 

organizar a linguagem para envolver todas as participantes em uma relação 

colaborativo-crítica, discutindo ideias, experiências, e compartilhando novos 

conhecimentos. O objetivo final é relacionar a teoria às práticas didáticas e 

compreender a que servem na constituição de alunos leitores e escritores.  
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3.1.2. A Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 

 

Esta pesquisa está, assim, inserida na metodologia de Pesquisa Crítica 

de Colaboração (PCCol),  tal como discutida por Magalhães (2011), que “tem 

como foco a centralidade da linguagem, buscando criar espaços de negociação 

em que conflitos são instaurados num espaço dialético e dialógico”. Tem como 

objetivo  

possibilitar 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). 

 

A PCCol está apoiada em uma concepção de Linguística Aplicada (LA) 

transgressiva, crítica e performativa, discutida por Pennycook (2006), “como 

uma forma de antidisciplina ou conhecimento transgressivo, como um modo de 

pensar e fazer sempre problematizador”, por tratar de questões referentes à 

linguagem, escrita e transformação social. Como salienta Magalhães (2012, p. 

21), é central para a PCCol 

 
o movimento de colaboração e contradição que define a criação de 
ZPDs como relação possibilitadora de transformação, em que todos 
os participantes aprendem uns com os outros e, juntos, negociam de 
forma crítica a produção de conhecimento sobre os modos de 
compreender e transformar os processos de ensino-aprendizagem e 
desenvolvimento nos contextos escolares. 

 

Dessa maneira, está apoiada na colaboração e na contradição, como 

forma de gerar conflitos centrais para negociação e compartilhamento de novos 

significados. Ainda segundo Magalhães (2010, p. 29), 

 
Colaboração envolve uma intencionalidade em agir e falar para ouvir 
o outro e ser ouvido, revelar interesse e respeito às colocações feitas 
por todos, pedir e/ou responder a um participante para clarificar ou 
retomar algo do que foi dito, pedir esclarecimento, aprofundar a 
discussão, relacionar práticas e questões teóricas, relacionar 
necessidades, ações-discursos, objetivos. Mas também, envolve 
ações intencionais em pontuar contradições, nas colocações feitas 
quanto a sentidos e significados historicamente produzidos, nos e 
entre os sistemas de atividade. 

 

Em resumo, de acordo com Liberali (2010) e Magalhães (2010, 2011), a 

PCCol no contexto de formação de educadores tem o intuito de criar contextos 

crítico-colaborativos, por meio da linguagem, a qual tem um papel central e é 
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considerada uma unidade básica constitutiva da consciência humana. Nesta 

pesquisa, como dito anteriormente, proporcionará por meio da linguagem 

argumentativa, um ambiente escolar na formação de professores, favorável 

para a criação de ZPDs, em que todos os participantes transformem suas 

práticas, possibilitadas pelas contradições e conflitos que serão instaurados. 

 

3.2. Contexto de pesquisa  

Apresento, a seguir, o contexto pesquisado: a entrada inicial em campo, 

a escola e os participantes da pesquisa (professores, alunos e pesquisadora). 

3.2.1.  Início da pesquisa – Entrada em campo 

É importante destacar que escolhi desenvolver este estudo na escola 

em que iniciei os meus estudos na prática, 18 anos antes, quando fiz as 

atividades de estágio, para graduação no curso de Pedagogia.  

A entrada na escola teve lugar no dia 04/04/2014 no período da tarde. 

Fui até a secretaria da escola, me apresentei e pedi para falar com a 

coordenadora ou com a diretora da escola. Fui recebida pela coordenadora e 

pela vice-diretora e tive a oportunidade de apresentar o projeto de pesquisa 

nesse primeiro dia de visita.  

Com elas ficou uma cópia da minha proposta, juntamente com meu e-

mail para uma possível resposta. Ficaram de conversar com as três 

professoras do 1º ano do ensino fundamental sobre a pesquisa que estava 

propondo. A coordenadora, por e-mail, confirmou o interesse das professoras. 

Retornei à escola no dia 07/04/2014, apresentei o projeto para as professoras 

do 1º ano do ensino fundamental, expliquei do que se tratava o projeto e qual 

era o objetivo da pesquisa proposta, bem como os procedimentos de análise e 

coleta de dados que iriam ocorrer.  

Ao final dessa primeira reunião com as professoras para, marcamos os 

dias e horários iniciais em que iria começar a vídeo-gravação em sala de aula. 

Combinamos também que, autorizadas pela direção da escola, após algumas 

aulas vídeo-gravadas, faríamos reunião em horário de Jornada Especial 
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Integral de Formação – JEIF5, para discutirmos assuntos relacionados às aulas 

e, posteriormente, sobre as sessões reflexivas.    

Como já discutido na introdução desta pesquisa, fui professora de 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e formadora educacional 

em uma editora no estado do Ceará. Retomo esta discussão, pois o objetivo de 

iniciar uma pesquisa com o intuito de criar contextos que possibilitassem 

transformação no cenário da educação, entre os participantes em sala de aula 

foi o que sempre desejei. Como professora há anos, muitas vezes também 

realizei práticas impostas pelas escolas em que trabalhava. Quando decidi 

conversar com a direção da escola em que realizei esta pesquisa e mostrar o 

projeto que iria ser realizado, fui muito bem acolhida por todos. Porém, foi 

exatamente nesse dia, 07/04/2014 que a pesquisa que havia pensado 

inicialmente começava a ser transformada. 

Nesse mesmo dia, apresentei o projeto de pesquisa para as 

professoras, com o título “Multiletramentos no 1º ano do ensino fundamental”. 

Após esse primeiro contado, uma das professoras convidou-me para assistir a 

uma de suas aulas. Foi então, que muito feliz com o aceite das professoras, 

resolvi iniciar a pesquisa, naquele mesmo dia, sem a vídeo-gravação, pois 

naquele dia só fora para conhecê-las e apresentar o projeto.  

No primeiro momento, era meu objetivo iniciar a pesquisa com foco na 

discussão teórico-prática sobre práticas de multiletramentos. Como participava 

do projeto “Digit-M-Ed” Brasil6, cheguei à escola pensando em enfocar a 

discussão para a compreensão e questionamento com foco na transformação 

de  contextos cristalizados. No contexto escolar, compreendi que no quadro 

metodológico em que a pesquisa estava inserida, como pesquisadora, não 

transformaria nada sozinha: apenas poderia criar possibilidades de 

transformação pela inserção colaborativo-crítica na prática de todos. Enfim, a 

                                                             
5“A Jornada Especial Integral de Formação (Jeif) corresponde a 40 (quarenta) 

horas/aula semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas/aula de regência e 15 (quinze) 

horas/adicionais; destas, 11 (onze) a serem cumpridas obrigatoriamente na escola e 

04 (quatro) em local de livre escolha”. Portaria nº 647 (DOC de 25/01/2008, página 
14). Maiores informações em: <http://www.sinpeem.com.br/lermais_materias>. 
6 O projeto de extensão Digt-M-Ed Brasil – Transformando o ensino-aprendizagem 

pelas múltiplas mídias – tem como objetivo a desencapsulação curricular por meio do 

trabalho crítico-colaborativo entre pesquisadores, professores, coordenadores, 
diretores e alunos como propiciadores de transformação da comunidade. Para maiores 

informações: <www.digitmed.wordpress.com>. 



58 

contradição entre minha prática de professora, constituída por minha sócio-

história como educadora, foi estabelecida ao entrar em contato com os 

sentidos e significados revelados pela organização da primeira aula de uma 

das professoras, cujo foco estava no alfabeto escrito na lousa, para que os 

alunos copiassem no caderno. 

Naquele primeiro momento, já surgiu o conflito entre os objetivos iniciais 

desta pesquisa com base em multiletramentos e o cenário que encontrara, tão 

distante da realidade vivida por esta pesquisadora. Nesse momento, acredito 

ter acontecido minha primeira transformação: reconheci que mesmo 

participando de um projeto como o “Digit-M-Ed”, liderado por Liberali, e 

concordando com os pressupostos da Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol), por Magalhães, eu não me libertara do discurso do “Eu vou fazer, Eu 

vou propor, Vai acontecer”.  

Compreendi que minha compreensão como formadora ainda era 

apoiada em uma base tradicional, recheada de práticas transmissivas, 

fortemente marcadas pela formação inicial e pelas minhas práticas de sala de 

aula, como professora. Percebi também naquele momento que era a pessoa 

que mais precisava de transformação, pois não poderia chegar com tudo 

pronto, como muitas vezes fazia nas escolas em que trabalhava. Surgia 

também o questionamento: se não iria chegar com tudo pronto para realizar a 

pesquisa, como levaria as questões que possibilitariam esse contexto crítico-

colaborativo sobre o qual tanto discutíamos nas aulas do mestrado?  

Com todas essas indagações, fui vídeo-gravando cada aula de 50 

minutos das professoras e recolhendo atividades que elas entregavam a seus 

alunos. Dessa maneira, pude acompanhar algumas aulas no 1º semestre de 

2014 e algumas aulas no 2º semestre de 2014, bem como discutir as aulas 

vídeo-gravadas nas formações de professores. 

3.2.2.  A Escola 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de São 

Paulo, localizada na zona leste da Capital, em local de fácil acesso. O bairro é 

de média densidade populacional, basicamente residencial,  com lotes, casas 

grandes e sobrados geminados, e com grandes avenidas que o interligam ao 
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centro da cidade. Predominantemente de classe média baixa, com pouco 

percentual de classe média alta. 

Não há favelas no entorno da escola e o comércio é intensivo em bairros 

vizinhos, com mercados, padarias, açougues, escolas, creches, unidade básica 

de saúde e feiras livres. Pertence à subprefeitura do bairro da Penha e é 

situado no distrito de Arthur Alvim. Sua proximidade a bairros maiores facilita o 

acesso de moradores a bancos, lojas, farmácias e hipermercados. Nas 

imediações do Jardim Nordeste, em que se situa a escola, ainda se encontram 

as estações de metrô Patriarca e Arthur Alvim, que facilitam o acesso dos 

moradores ao centro e a outras regiões.  

Quanto ao lazer, a escola encontra-se próxima à Avenida Calim Eid 

(Tiquatira). Dessa maneira, a comunidade possui fácil acesso a parques, pistas 

de skate, restaurantes, praças. Há também, no bairro, igrejas evangélicas, 

católicas, ONGs e associações de moradores.  

Quanto às profissões dos pais e responsáveis pelos alunos, encontra-se 

uma variedade delas. Muitos mulheres se dedicam às tarefas do lar e outras 

são comerciantes. Dentre os homens, há um grande número que se dedicam 

ao serviço autônomo como mecânicos, pedreiros e  comerciantes.  

Com relação ao espaço físico escolar, a estrutura do prédio se aproxima 

das demais escolas municipais de ensino fundamental da região. Possui 

quadra de esportes coberta, quadra de esportes descoberta, laboratório de 

informática, sala da diretoria, sala de professores, cozinha, sala de leitura, sala 

de secretaria, refeitório, despensa, almoxarifado, gráfica e 18 salas de aula. 

Possui acesso à internet, água filtrada e lixo destinado à coleta periódica. 

Atende turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e de EJA7 à 

noite, com um total de 750 alunos. O 1º ano do Ensino Fundamental I funciona 

no período da tarde, com 71 crianças, distribuídas em três turmas. Além disso, 

a escola oferece o projeto extracurricular “Academia Estudantil de Letras 

(AEL)8 aos alunos, que são favorecidos pelo engajamento de professores da 

escola deste projeto. 

                                                             
7 EJA- Educação de jovens e adultos. 
8 Projeto Academia Estudantil de Letras (AEL). Para saber mais acesse o portal da 

Secretaria Municipal de Educação <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br>.  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
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A formação contínua de professores nesta escola acontece em horário 

de Jornada Especial Integral de Formação – JEIF, horário coletivo cumprido na 

escola, das 19h às 21h30min, às segundas e quartas-feiras, espaço destinado 

a ações que favoreçam o processo de construção e implementação do projeto 

pedagógico e o alcance das metas de aprendizagem dos alunos, contribuindo 

para o replanejamento, acompanhamento e avaliação das ações de 

implementação do currículo. No horário de JEIF, às segundas-feiras das 19h às 

20h, quando disponibilizado pela coordenadora da escola, foi realizada a 

formação de professores alfabetizadores desta pesquisa. 

No ano de 2014, as discussões também estavam ligadas à 

implementação do novo Sistema de Gestão Pedagógica – SGP9, com o uso de 

tablets, pelos quais as famílias, professores, gestores das Unidades 

Educacionais (UE), Diretorias Regionais de Educação (DRE) e a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), poderiam fazer o acompanhamento pedagógico 

dos estudantes. 

 Fazendo uso do SGP, os professores registram, no tablet, todas as 

atividades realizadas em suas aulas, bem como a frequência de alunos, planos 

de aula, atividades avaliativas e demais anotações sobre os alunos. Como 

esse sistema estava sendo implantado no ano de 2014, a maioria das 

discussões em horário de JEIF envolviam o modo de utilização desse novo 

instrumento e o que ele modificaria na rotina da escola. O sistema novo criou 

algumas confusões na escola, pois a internet só funcionava na sala dos 

professores. Como estes ainda tinham dúvidas de como utilizá-lo, muitas vezes 

não faziam o planejamento escrito fora do sistema, e outras vezes não 

conseguiam utilizá-los no próprio sistema. Essas questões eram recorrentes 

em horário de JEIF. 

Também no ano de 2014 a escola passou por reformas, sendo 

fechadas, por algumas vezes, a sala de informática, a biblioteca e as quadras. 

A rotina foi alterada, ainda, por paralisação dos professores da rede e por ser 

um ano de Copa do Mundo. 

 

                                                             
9 SGP- Sistema de Gestão Pedagógica, em que pais, alunos, diretorias regionais de 
Educação, Secretaria Municipal realizam acompanhamento dos alunos via portal da 

internet. 
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3.2.3. Os participantes 

 

São participantes desta pesquisa, as professoras10 Silvia, Ana e Carla 

como participantes focais, os alunos do 1º ano do ensino fundamental como 

participantes indiretos e esta pesquisadora. Descrevo, a seguir, todos os 

participantes com base nas respostas de um questionário (anexo 1). 

 

a) A pesquisadora 

Formei-me em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo e 

iniciei meu trabalho como professora eventual em escola pública do estado de 

São Paulo próxima ao bairro em que cresci. Meu primeiro ano como professora 

eventual foi com alunos de classe média baixa, com vários problemas 

familiares e pessoais. Fui professora de educação infantil, ensino fundamental 

e formadora educacional. Mudei para o estado do Ceará, em que residi por 

quase 5 anos, e retomei meus estudos, cursando especialização em “Ensino-

Aprendizagem na TASHC”, na Faculdade 7 de Setembro, em Fortaleza. Nesse 

período que morei em Fortaleza, passei um ano lecionando pela manhã em 

uma escola de educação infantil e, à tarde, no ensino fundamental I, para 

turmas do 3º ano. Fui também formadora educacional em uma editora, fazendo 

parte do (PAIC) – Programa de Alfabetização Idade Certa, em parceria com o 

governo do  Ceará.  

Em 2012, retornei a São Paulo e iniciei minha pós-graduação em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC-SP, na linha de pesquisa 

Linguagem e Educação, a fim de dar continuidade aos meus estudos e também 

buscar algumas respostas e melhorias quanto à parte profissional.  

Por toda a sócio-história vivida por mim como aluna e professora,  

muitas vozes se faziam presentes, e então, quando iniciei a pesquisa 

juntamente com as professoras alfabetizadoras, percebi que o que havia 

pensado inicialmente, não poderia realizar a meu modo, pois estava em uma 

Pesquisa Critica de Colaboração, em que são instaurados conflitos, os quais 

concorrem para levantamento de sentidos e compartilhamento de novos 

significados.  

                                                             
10 Os nomes das professoras Ana, Silvia e Carla são fictícios. 
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Naquele momento de reflexão, percebi que o conflito já estava 

instaurado em mim: iria aprender muita coisa e, mais uma vez, sairia 

transformada.  

  

b) Professora Sílvia  

A professora Sílvia é casada; fez magistério e formou-se no curso de 

Psicologia no ano de 1994. É professora há 23 anos, já atuou no Ensino 

Fundamental II, foi orientadora de um grupo de psicologia, trabalhou no 

hospital psiquiátrico (PINEL), em uma casa com crianças com deficiência e na 

Casa de Davi. Trabalha atualmente em duas escolas municipais como 

professora do 1º ano do Ensino Fundamental. Faz cursos oferecidos pela SME 

como PROFA, TOF e PNAIC11. A sua sala de aula é formada por 23 alunos.    

Segundo ela, sua ação como professora está apoiada em uma visão 

psicanalítica, base dos seus estudos de formação e de fundamental 

importância para sua compreensão como professora no relacionamento com 

seus alunos em sala de aula. No questionário, ela escreveu: 

 
Tenho uma base psicanalítica, estudei psicanálise. (...) Quase não 
estudei Vygotsky. Estudei Freud, Melanie Klein, Lacan (...) A minha 
faculdade tinha muito o foco na psicanálise (...) Sou Freudiana. Então 
eu vou acreditar sempre na fase oral, anal, fálica, da latência e 
genital. É assim que é formada a personalidade. 

 

c) Professora Ana 

A professora Ana é casada e tem dois filhos. Não fez magistério; cursou 

Pedagogia e se formou no ano de 1992. Foi bancária durante 11 anos; é 

professora de escola municipal há 11 anos e trabalha há 3 anos na escola 

pesquisada. Atualmente este é seu único emprego. Leciona para uma turma do 

ensino fundamental I, composta por 23 alunos e faz cursos oferecidos pela 

SME (PROFA, TOF).  

A professora Ana descreve a relação que desenvolveu com alguns de 

seus professores e explicita que não esquece do trabalho da professora que 

lutou para ter uma biblioteca na escola. O relato da professora Ana, no 

                                                             
11 PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 
  TOF – Projeto Toda Força 

  PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 
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questionário proposto, mostra o contexto sócio-histórico em que estudava 

quando era aluna do ensino-fundamental. Em suas palavras: 

 
Lembro-me de alguns professores (uns mais disciplinadores, 
tradicionais e outros mais próximos aos alunos, mais abertos a 
opiniões). Era uma relação distante, pouco participativa com a 
maioria dos professores, porém alguns eram mais comunicativos e 
mais abertos a nossas opiniões. Uma professora marcou muito a 
minha infância, pois em suas aulas ela incentivava muito as práticas 
de leitura e durante o exercício de sua profissão lutou muito para 
formar a primeira sala de leitura da nossa escola. 

 

d) Professora Carla 

 

A professora Carla é casada, fez magistério e é formada em Pedagogia 

há 23 anos. Trabalha apenas na escola municipal em que está sendo realizada 

a pesquisa. Já fez cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

(PROFA, TOF e PNAIC). Leciona para uma turma do ensino fundamental I 

composta por 25 alunos.  

Carla lembra como era seu professor de inglês, e fala do medo que 

sentia ao ir para a escola. A professora também mostra por meio das respostas 

do questionário, como ficava nervosa ao passar por avaliações propostas pelos 

seus professores. Em suas palavras: 

 
Nas nossas salas de aula ainda tinham os “palanques” em que 
ficavam as mesas dos professores e estes, ficavam sempre “acima” 
dos alunos. Me lembro de um professor, em especial, que dava aulas 
de inglês e era também o diretor do colégio em que estudava. Ele era 
bem tradicional, quando entrava na sala todos tinham que levantar. 
Quando algum aluno pronunciava alguma palavra errada ele chegava 
a xingá-lo de “MOLÓIDE”. Todos os alunos morriam de medo dele, 
pois ele também puxava a orelha dos “bagunceiros”. 

 (...) lembro das aulas bem tradicionais, como por exemplo, chamada 

oral de tabuada (eu passava o dia anterior tentando decorar a 
tabuada e, na hora da chamada, sempre dava aquele “branco”). Me 
lembro de decorar várias questões de Geografia, pois para a prova a 
professora iria escolher dez questões que iriam cair. 

 

A fala de Carla revela parte do contexto sócio-histórico que viveu como 

aluna nas séries iniciais, o que será de grande relevância para a compreensão 

de suas ações nesta pesquisa.  
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3.2.3.1. Participantes indiretos  

 

 Os alunos 

 

Como foi descrito anteriormente, a escola pública está localizada na 

zona leste da capital, no município de São Paulo. Os alunos são, 

predominantemente de classe média, com pouco percentual de classe média 

alta. Muitos alunos residem próximos à escola, alguns em bairros vizinhos; por 

isso, a maioria deles vai para a escola a pé, e uma minoria em transporte 

público, particular ou de TEG (Transporte Escolar Gratuito). Mesmo sendo 

participantes indiretos desta pesquisa, é importante ressaltar que os 71 alunos 

do 1º ano do ensino fundamental I, divididos em três salas de aula, estudantes 

do segundo turno da escola, têm papel importante para todo o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

A seguir apresento a produção e coleta de dados. 

 

3.3. Produção e coleta dados 

 

Como apresentado anteriormente, os dados desta pesquisa foram 

produzidos e vídeo-gravados em aulas das professoras Ana, Carla e Silvia, e 

em discussões crítico-colaborativas realizadas nos encontros das atividades de 

formação de professoras do 1º ano do Ensino Fundamental, formando um 

sistema de atividades.   

Além da vídeo-gravação, foi produzido um diário de pesquisa, bem como 

um questionário para compreender o histórico  profissional das professoras e o 

contexto escolar em que se constituíram alfabetizadoras. A reunião inicial com 

a coordenadora e a vice-diretora e a reunião com as professoras para 

explicação do projeto de pesquisa não foram vídeo-gravadas, por isso só estão 

citadas no quadro abaixo. Também foram coletadas cópias de exercícios 

produzidos pelas professoras e distribuídos aos alunos. 

 

A seguir apresento a ordem cronológica da pesquisa: 
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QUADRO 1 – QUADRO CRONOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

                      04/04                 07/04              24/04                 28/04              05/05               12/05                19/05               23/05                26/05              28/06 

             ________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                    Encontro                                         Paralização                                         Aula                                                    Aula                                               Sessão 

                                                        Com                                                   dos                                               Simone                                              Simone/                                            reflexiva 

                      Encontro            professoras/                                    professores       1ª Sessão                Carla                 1ª Sessão                 Ana e               Aula Silvia/          individual 

                         Com                 Aula da Ana           Aula                                                reflexiva                 Ana                   reflexiva               Carla em              sessão                 com Carla 

                       Direção                                               Ana                                                coletiva                                             coletiva              paralização          reflexiva 

                e coordenação                                         Carla                                              cancelada                                                                                                    individual  

                                                                            Silvia                                                                                                                                                                       com 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Silvia 

29/06           12/08               18/08                  21/08                08/09            01/09                 15/09             22/09                29/09                 06/10                  13/10                

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                          Aula                                                   Aula                                                 Aula                                                    Aula                                                5ª sessão               

                           Ana/                                                Carla                                                   Ana                                                   Simone                                           reflexiva               

Aula                  Sessão                 Aula                                                   Aula                                              3ª sessão                                           4ª sessão               coletiva           6ª sessão 

 Carla               Reflexiva               Ana/                                                  Silvia/                                          reflexiva                                             reflexiva                                          reflexiva 

                         Individual           2ª Sessão                                          2ª sessão                                                                                                  coletiva                                            coletiva 

                           Ana                   reflexiva                                           reflexiva 

                                                     Coletiva                                              coletiva 

                                                     cancelada 
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A seguir, descrevo o registro  das atividades com objetivo, conteúdo 

temático e instrumentos de produção de dados, para melhor entendimento de 

como ocorreu a produção de dados. 

 

Quadro 2 – Visão geral dos instrumentos de produção de dados e sua 
utilização 

 

DATA:  
2014 

PARTICIPANT
ES 

OBJETIVOS 
CONTEÚDO 
TEMÁTICO 

INSTRUMEN
-TOS DE 
PRODUÇÃO 
DE DADOS 

04/04 Coordenadora, 
vice-diretora e 
pesquisadora 

Apresentar projeto 
de pesquisa para a 
coordenadora e a 
vice-diretora e pedir 
autorização para a 
realização da 
pesquisa 

- Apresentação do 
projeto de pesquisa  
- Discussão sobre o 
projeto 
 

Apresentaçã
o não vídeo-
gravada 

07/04 Professoras 
Ana, Carla, 
Silvia e 
pesquisadora 

Apresentar projeto 
de pesquisa para as 
professoras 

- Apresentação do 
projeto de pesquisa  
- Discussão sobre o 
projeto 
 

Apresentaçã
o não vídeo-
gravada 

07/04 Professora  
Ana, alunos e 
pesquisadora 

Reconhecer e nomear 
as letras do alfabeto 

- Apresentação do 
alfabeto pela 
professora 
- Cópia do alfabeto no 
caderno pelos alunos 

Aula não 
vídeo-
gravada 

24/04 Professora Ana, 
alunos e 
pesquisadora 

Identificar os 
cuidados com a 
saúde, relacionados à 
alimentação, higiene 
pessoal e vacinação 
Decodificar palavras 
e identificá-las em 
uma lista 

- Organização das 
atividades do dia 
- Discussão sobre a 
visita das agentes do 
posto de saúde 
- Discussão sobre a 
importância da 
higiene e  de uma boa 
alimentação 
- Apresentação  e 
explicação do 
exercício do dia 

Aula  vídeo-
gravada  

24/04 Professora 
Carla, alunos e 
pesquisadora 

Compreender textos 
lidos por outras 
pessoas, de 
diferentes gêneros e 
com diferentes 
propósitos 
Dominar as 
correspondências 
entre letras ou grupo 
de letras e seu valor 

- Leitura do livro “A 
princesa e a ervilha”, 
realizada pela 
professora em voz 
alta 
- Discussão sobre a 
parte central da 
história 
- Representação da 
história por meio de 

Aula  vídeo-
gravada 
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sonoro, de modo a 
escrever palavras 

desenhos 
- Brincadeira de forca 

24/04 Professora 
Silvia, alunos e 
pesquisadora 

Compreender 
palavras diferentes, 
certas letras, sílabas. 

- Realização de 
atividades pelos 
alunos com as sílabas 
“FA-FE-FI-FO-FU’ 
- Orientação  do 
exercício pela 
professora 
- Realização de 
pintura dos desenhos 
da folha de exercício 

Aula não 
vídeo-
gravada 

28/04 Paralização dos professores 
05/05 1ª sessão reflexiva cancelada 
12/05 Professora 

Silvia, alunos e 
pesquisadora 

Identificar 
semelhanças sonoras 
em sílabas e em 
rimas 

- Apresentação sobre 
a tarefa do dia 
- Apresentação do 
vídeo “A galinha 
pintadinha” 
- Organização dos 
alunos em duplas 
- Realização de 
exercício pelos 
alunos 
- Orientação da 
professora nas 
duplas 

Aula  vídeo-
gravada 

12/05 Professora 
Carla, alunos e 
pesquisadora 

Elaborar, comparar, 
comunicar, 
confrontar e validar 
hipóteses sobre as 
escritas e leituras 
numéricas, 
analisando a posição 
e a quantidade de 
algarismos e 
estabelecendo 
relações entre 
linguagem escrita e 
oral 

- Visto dado pela 
professora na tarefa 
de casa 
- Cópia do cabeçalho 
pelos alunos 
- Jogo da adição 
realizado com dados 
pelos alunos 
- Cópia da adição no 
caderno 
- Orientação dada 
pela professora de 
mesa em mesa 

Aula  vídeo-
gravada  

12/05 Professora Ana, 
alunos e 
pesquisadora 

Dominar as 
correspondências 
entre letras ou grupo 
de letras e seu valor 
sonoro, de modo a 
escrever palavras e 
textos 

- Apresentação da 
tarefa do dia 
- Entrega da folha da 
tarefa pela 
professora 
- Realização da tarefa 
de completar sílabas 
nas palavras pelos 
alunos 
- Questionamento 
pela professora sobre 
a escrita de sílabas 
iniciais das palavras 

Aula  vídeo-
gravada  
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da atividade proposta 
- Recolhimento da 
tarefa de Português e 
entrega da tarefa de 
Matemática em folha 

19/05 Professoras 
Ana, Carla, 
Silvia e 
pesquisadora 

Discutir sobre o que é 
alfabetização e 
letramento. 
Conhecer a base 
teórica em que as 
professoras se 
apoiam Analisar e 
discutir as aulas 
vídeo-gravadas das 
professoras 

- Retomada dos 
conceitos sobre 
alfabetização e 
letramento entre as 
professoras e 
pesquisadora 
- Professoras relatam 
que fazem sondagem 
da escrita dos alunos 
- Pesquisadora 
questiona sobre o 
trabalho com  textos 
e palavras soltas 
- Professoras 
explicam como 
realizam o 
planejamento 
- Professoras falam 
sobre a base teórica 
em que se apoiam 
- Professoras e 
pesquisadora 
observam e discutem 
a aula transcrita da 
professora Ana 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

23/05 Professora 
Silvia, alunos e 
pesquisadora 

Avaliar - Os alunos 
executaram uma 
atividade de 
avaliação 

Aula  vídeo-
gravada  

23/05 Professoras Ana e Carla em paralização 
26/05 Professora 

Silvia, alunos e 
pesquisadora 

Escrever o próprio 
nome 
Reconhecer e nomear 
as letras do alfabeto 

- Organização dos 
alunos em roda para 
atividade coletiva 
- Distribuição dos 
nomes dos alunos em 
tiras de papel 
- Discussão sobre 
letras iniciais e finais 
dos nomes dos 
alunos 
- Organização da lista 
com o nome dos 
alunos 
- Discussão sobre 
outros tipos de listas 
e para que servem 

Aula  vídeo-
gravada 

26/05 Professora 
Silvia e 
pesquisadora 

Discutir sobre 
questões específicas 
da aula da 

- Professora fala do 
estagiário que fica em 
sua sala de aula e da 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
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professora. experiência que 
ganha ao tê-la como 
referência 
- Pesquisadora 
questiona sobre a 
participação dos 
alunos 
- Professora e 
pesquisadora 
observam a atividade 
realizada pela 
professora 
- Professora e 
pesquisadora 
conversam sobre a 
participação de um 
aluno da sala. 

gravada 

28/06 Professora 
Carla e 
pesquisadora 

Discutir sobre 
questões específicas 
da aula da professora 
Carla 

- Professora e 
pesquisadora 
relembram as 
discussões da 
primeira sessão 
reflexiva  e analisam 
a discussão da 
primeira sessão 
reflexiva 
- Professora fala que 
é contra as atividades 
prontas que não 
levam os alunos  à 
reflexão 
- Professora afirma 
que é vygotskiana e 
que acredita na 
interação 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

29/06 Professora 
Carla, alunos e 
pesquisadora 

Avaliar os alunos - Entrega da prova de 
matemática para os 
alunos 
- Discussão sobre a 
Copa do Mundo 
- Orientação da prova 
de matemática pela 
professora. 

Aula  vídeo-
gravada 

12/08 Professora Ana, 
alunos e 
pesquisadora 

Compreender textos 
lidos por outras 
pessoas, de 
diferentes gêneros e 
com diferentes 
propósitos 

- Organização da 
rotina do dia na lousa 
- Organização dos 
alunos em roda 
- Apresentação do 
livro “Bruxa, bruxa, 
venha a minha festa!” 
- Leitura da história 
realizada pela 
professora para os 
alunos 

Aula  vídeo-
gravada 
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- Discussão sobre os 
personagens da 
história 

12/08 Professora Ana 
e pesquisadora 

Discutir sobre 
questões específicas 
da aula da 
professora. 
 
 
 

-Retomada da 
discussão sobre a 
primeira sessão 
reflexiva 
- Professora fala do 
seu papel como 
professora e do papel 
dos seus alunos 
- Professora fala da 
punição dada para 
um aluno que ficou 
sem a aula de 
educação física e 
relata da angústia 
que sente ao ter essa 
atitude 
- Discussão entre 
professora e 
pesquisadora sobre a 
importância de todas 
as aulas 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

18/08 Professora Ana, 
alunos e 
pesquisadora 

Reconhecer gêneros 
textuais 
Segmentar palavras 
em texto 

- Leitura de várias 
parlendas realizada 
pela professora 
- Questionamento da 
professora sobre 
outras parlendas 
conhecidas pelos 
alunos 
- Alunos falam 
algumas parlendas 
para a professora 
- Brincadeira com as 
parlendas entre 
professora e alunos 
- Organização dos 
alunos em duplas 
- Orientação da 
atividade em folha 

Aula  vídeo-
gravada  

18/08 Sessão reflexiva cancelada 
21/08 Professora 

Carla, alunos e 
pesquisadora 

Reconhecer gêneros 
textuais. 
Segmentar palavras 
em texto 

- Organização dos 
alunos em círculo, 
sentados no chão 
- Leitura de duas 
lendas pela 
professora 
- Organização dos 
alunos em duplas 
- Realização do 
exercício em folha, 
em duplas, pelos 

Aula  vídeo-
gravada  
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alunos 
- Cópia do cabeçalho 

01/09 Professora Ana, 
alunos e 
pesquisadora 

Identificar unidades 
de tempo: dia, 
semana, mês, ano; e 
utilizar calendário e 
agenda 

- Organização da 
rotina do dia 
- Cópia do cabeçalho 
no caderno 
- Discussão sobre o 
uso do calendário 
- Exercícios do livro 
completados pelos 
alunos sobre meses e 
dias da semana 
- Discussão das 
atividades realizadas 
pelos alunos 

Aula  vídeo-
gravada 

08/09 Professora 
Silvia, alunos e 
pesquisadora 
 

Avaliar - Entrega e explicação 
da avaliação de 
matemática 
- Realização da 
avaliação pelos 
alunos 

Aula  vídeo-
gravada  

08/09 Professoras 
Silvia, Carla e 
pesquisadora 

Retomar a primeira 
sessão reflexiva 
coletiva e avançar 
nas discussões sobre 
letramento e 
alfabetização. 
Discutir sobre 
argumentação e 
punição. 
 

- Retomada da 
discussão da sessão 
reflexiva passada 
sobre punição e 
argumentação 
- Retomada sobre 
regras e combinados 
em sala de aula 
- Síntese da discussão 
do dia pelas 
professoras 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

15/09 Professoras 
Silvia, Carla, 
Ana e 
pesquisadora 

Discutir sobre o 
papel do professor e 
do aluno e as 
diferentes 
abordagens de 
ensino-aprendizagem 
Analisar e discutir os 
vídeos “Pink Floyd 
the Wall” e o vídeo 
“Quando sinto que já 
sei” 
 
 

- Retomada da 
discussão da sessão 
reflexiva coletiva  
anterior sobre 
argumentação e 
punição, regras de 
convivência 
- Discussão sobre os 
teóricos Skinner, 
Piaget e Vygotsky 
- Discussão sobre a 
diferença entre 
behaviorismo, 
comportamentalismo 
e sócio-
interacionismo e 
relação de definições 
com teóricos   
- Discussão do papel 
de professor, 
mediador ou 
organizador? 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 
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- Análise de pequeno 
trecho do vídeo “Pink 
Floyd the Wall” e do 
vídeo “Quando sinto 
que já sei” 
- Síntese da discussão 
do dia pelas 
professoras 

22/09 Professora 
Silvia, alunos e 
pesquisadora 

Ampliar 
progressivamente o 
campo numérico, 
investigando as 
regularidades do 
sistema de 
numeração decimal 
para compreender o 
princípio posicional 
de sua organização 
(dez unidades 
agrupadas formam 
uma dezena) 
 

- Organização dos 
alunos em grupos no 
pátio da escola. 
- Distribuição de 
jogos de quebra-
cabeça, sílabas, 
massinha,  para 
diferentes grupos 
- Orientação do jogo 
“Nunca dez”  
- Brincadeira do jogo 
“Nunca dez”, entre 
professora e alunos” 
- Rodízio das 
brincadeiras entre os 
grupos 
- Rodízio da 
orientação e 
brincadeira da 
professora em cada 
grupo 

Aula  vídeo-
gravada  

29/09 Professoras 
Silvia, Carla, 
Ana e 
pesquisadora 

Retomar as 
discussões da sessão 
passada sobre as 
abordagens de 
ensino-aprendizagem 
Discutir sobre a 
TASHC e sobre a 
importância do 
brincar 
Analisar e discutir o 
vídeo da Atividade 
Social “Participar de 
um sarau” 

- Retomada da sessão 
reflexiva coletiva 
- Retomada das 
discussões sobre o 
papel do professor e 
sobre abordagens de 
ensino-
aprendizagem: 
behaviorismo, 
comportamentalismo 
e sócio-
interacionismo 
- Retomada do vídeo 
“Quando sinto que já 
sei” 
- Discussão sobre o 
Power Point 
Atividade Social 
“participar de um 
sarau” 
- Discussão da 
importância do 
brincar e da TASHC 
- Discussão pelas 
professoras e 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 
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pesquisadora sobre 
como trabalhar com a 
Teoria da Atividade e 
com brincadeiras no 
1º ano 
- Síntese da discussão 
do dia 

06/10 Professoras 
Silvia, Carla, 
Ana e 
pesquisadora 

Discutir sobre os 
elementos que 
compõem a atividade 
e a importância da 
linguagem. 
 

- Retomada da sessão 
reflexiva passada 
- Estudo coletivo 
sobre a TASHC 
- Leitura dos escritos 
iniciais de Vygotsky 
sobre o professor ser 
organizador e não 
mediador 
- Discussão sobre 
propostas de 
atividades 
- Síntese da discussão 
do dia 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

13/10 Professoras 
Silvia, Carla, 
Ana e 
pesquisadora 

Estudar os conceitos 
de ZPD e o brincar. 

- Retomada da sessão 
reflexiva passada 
- Continuação do 
Power point “A 
importância do 
brincar” 
- Discussão sobre 
ZDP 
- Síntese do dia 

Sessão 
reflexiva 
vídeo-
gravada 

  

3.3.1. Aulas vídeo-gravadas  

Todas as aulas foram vídeo-gravadas pela pesquisadora com um tripé 

colocado no fundo da sala, sendo a filmadora direcionada à lousa enquadrando 

a maior quantidade de alunos possível. As aulas das professoras foram vídeo-

gravadas no período de março a novembro de 2014. 

Com a dinâmica de observar a sala de aula das professoras e as 

sessões reflexivas foi possível entender o movimento de transformação entre 

pesquisadora, professoras e, inclusive, a sala de aula. Apesar do foco não ser 

a análise das aulas vídeo-gravadas, elas serviram de instrumentos na 

formação de professores. Serviram também para que a pesquisadora pudesse 

registrar em sua agenda, as discussões durante a formação.  
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3.3.2. Encontros de formação (Sessões reflexivas) 

As  sessões foram vídeo-gravadas com uma filmadora, geralmente 

apoiada em um tripé, colocada no fundo da sala de aula no período de março a 

3.novembro de 2014. Todas as sessões foram transcritas posteriormente para

melhor compreensão dos discursos. 

Quando aconteciam os encontros de formação de professores no 

período de JEIF das 19h às 20h, eles eram conduzidos a uma sala de reunião 

na própria escola. Não foi possível discutir todos os dados das aulas vídeo-

gravadas, pois em alguns momentos as professoras não estavam presentes na 

JEIF porque estavam em greve, ou porque tinham outros assuntos pendentes 

para serem discutidos na reunião com toda a escola, tais como as notas dos 

alunos, o uso do SGP.  

Tendo o foco deste estudo na formação de professores, estas sessões 

serviram para discutir o papel do professor e dos alunos em sala de aula, as 

regras e a divisão do trabalho, a partir das aulas que tinham acontecido, 

sempre observando a relevância de alguns fatos ocorridos. Além disso, 

pretendíamos discutir a relação entre as aulas e a teoria que as embasa, e 

refletir criticamente sobre as questões de ensino-aprendizagem quanto à 

alfabetização dos alunos.  

De acordo com Magalhães (1998/2007, p. 98), “essas sessões podem 

propiciar contextos para que professores e pesquisador externo problematizem, 

explicitem e, eventualmente, modifiquem as formas como compreendem sua 

prática e a si mesmos”. Dessa maneira, acredito ser a sessão reflexiva um local 

para constituição do profissional crítico-reflexivo em educação, em que cada 

participante tem a oportunidade de agir sobre o outro por meio da linguagem 

argumentativa, possibilitando a transformação de todos os envolvidos, ou seja, 

um espaço de prática colaborativo-crítica.  

As aulas e sessões reflexivas analisadas no capítulo 4 estão disponíveis 

em anexos 2 e 3, no final desta dissertação. 

3.3.3. Diário de pesquisa 

O diário de pesquisa foi utilizado com o intuito de registrar os dias e 

horários de entradas em sala de aula e as ocorrências de sessões reflexivas. 
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As anotações registradas também serviram de base para a discussão nas 

sessões reflexivas, pois em cada aula vídeo-gravada, foram registrados os 

assuntos que não poderiam deixar de ser tratados nas sessões reflexivas. As 

aulas que não foram vídeo-gravadas, foram descritas no diário e serviram de 

instrumento para posteriores discussões.  

Flick (2009, p. 269), afirma que “uma documentação desse tipo não é 

apenas um fim em si mesmo ou um conhecimento adicional, servindo também 

de reflexão ao processo de pesquisa”. Assim, a produção desse diário foi de 

grande relevância para o entendimento de como acontecia a relação entre os 

sistemas de atividades e serviu também de reflexão para o processo desta 

pesquisa. 

 

3.3.4. Questionário12  

 O questionário elaborado por esta pesquisadora foi enviado por e-mail 

dia 20 de maio para as três professoras, e teve como objetivo levantar alguns 

conhecimentos sobre o contexto histórico pessoal e profissional das 

professoras, bem como analisar a relação com a escola em que elas 

estudaram, trazendo apenas um pequeno recorte daquilo que lembravam de 

quando eram alunas. Foi de grande importância também para se observar a 

relação que essas professoras estabeleciam com seus alunos em sala de aula 

e a visão de professores que tinham quando estudavam, sendo de grande 

relevância para a apresentação de cada participante da pesquisa. 

3.3.5. Tarefas distribuídas para os alunos13  

As tarefas, que são relevantes para possível discussão de dados, são 

elaboradas pelas professoras e entregues para a gráfica da escola, que as 

reproduz para os alunos. 

A seguir descrevo e justifico os dados que foram utilizados nesta 

pesquisa. 

                                                             
12 Este questionário compõe o anexo 1 desta pesquisa, com perguntas relacionadas ao 

ano de formação, cursos, relação professor-aluno no tempo escolar. 
13 O anexo 4 desta pesquisa traz algumas das atividades elaboradas pelas professoras 

do 1º ano. 
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3.4. Seleção de dados 

 Como apresentado anteriormente no quadro geral da pesquisa, foram 

produzidos dados por ocasião da observação das aulas das professoras Ana, 

Carla e Silvia, bem como das sessões reflexivas. Todos os dados foram sendo 

analisados, e os de maior relevância estão descritos no capítulo 4 para 

responder as perguntas de pesquisa abaixo. 

 

1- Quais são os sentidos e significados, atribuídos por professores em 

contexto de sala de aula, ao ensino-aprendizagem de leitura e escrita, 

papéis de alunos e professores, que emergem das aulas do 1º ano do 

ensino fundamental?   

 

2- Quais são os sentidos e significados sobre os temas enfocados acima, 

ressignificados nas sessões reflexivas, compartilhados por professores e 

pesquisadora?  

A seguir, as categorias de análise e interpretação de dados. 

3.5. Categorias de análise  

As categorias utilizadas serão descritas e exemplificadas em seus 

aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos, por estar esta pesquisa 

inserida no quadro da pesquisa sócio-histórico-cultural. A argumentação 

também será fundamental para a compreensão do processo crítico-

colaborativo e para a produção de significados compartilhados. O procedimento 

adotado foi o levantamento do plano geral do texto, bem como conteúdo 

temático (Bronckart,1997/2009; Liberali, 2013) tipos de pergunta (Ninin, 2013), 

mecanismos de composição do discurso (Liberali, 2013).  

 

3.5.1. Aspecto Enunciativo 

O aspecto enunciativo, segundo Liberali (2013), focaliza o contexto em 

que o evento é realizado: momento, veículo, participantes, objetivos, a dialética 

entre o local, conteúdos a serem abordados, modos de produção e realização. 
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As aulas e as sessões reflexivas, por terem relação com o contexto de 

produção e recepção do discurso, serão analisadas tendo em vista os 

seguintes aspectos: local e momento de produção/ recepção/ circulação; papel 

dos interlocutores (Enunciadores); Objetivos da interação-Fim; Objeto/conteúdo 

temático. O contexto enunciativo das aulas e sessões reflexivas que serão 

analisadas estarão disponibilizados no capítulo 4 desta dissertação.  

3.5.1.1. Plano geral do texto e conteúdo temático 

O plano geral do texto, segundo Bronckart (1997/2009, p. 120), “refere-

se à organização do conjunto que compreende o conteúdo temático, mostra-se 

visível no processo da leitura e pode ser codificado em um resumo”. Este foi o 

primeiro procedimento de análise dos dados da pesquisa, com a finalidade de 

compreender as interações ocorridas nas aulas e sessões reflexivas.  

Na seção 2.3, há o quadro 2, que permite identificar os assuntos 

discutidos pelos sujeitos da interação e seus objetivos. 

3.5.2. Aspecto discursivo 

Segundo Liberali  (2013, p. 68), “na construção do discurso, um aspecto 

central da argumentação é a forma como ideias, posições, pontos de vista são 

apresentados, contrastados, sustentados, acordados”.  

Os aspectos discursivos têm relação com a articulação argumentativa da 

linguagem e com as características do contexto. Outra maneira de analisar a 

argumentação é por suas características discursivas.  

É na observação da articulação entre as ideias apresentadas em 

contexto de formação – “sessão reflexiva” entre professoras e pesquisadora – e 

por meio da categorização das perguntas, que será possível compreender 

quais relações foram construídas neste contexto para a transformação dos 

sentidos iniciais das professoras e pesquisadora quanto a: leitura e escrita, 

papel de aluno, papel de professor, no 1º ano da E.F.  

Liberali (2013, p. 66) destaca que “as características discursivas são 

compreendidas a partir de quatro aspectos centrais com relação ao modo como 

o texto pode ser disposto: o plano organizacional, a organização temática, o 

foco sequencial e a articulação entre as ideias apresentadas”.  
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Nesta pesquisa os modos de articulação entre as ideias terá por base os 

modos de articulação discursiva abordados por Liberali (2013) e a 

categorização de perguntas proposta por Ninin (2013). Apresento a seguir 

quadros que sintetizam as categorias utilizadas. 

QUADRO 3 – Modos de articulação discursiva 

Articulação Discursiva Explicação 

Questão 
Controversa 
 
 

Cria possibilidade de respostas com 
perspectivas diversas e permite aos 
interlocutores assumirem posicionamento 

Apresentação do ponto de vista/tese Apresentação de uma posição pelo 
interlocutor que demanda 
sustentação ou requer sustentação 
por parte dos demais 
interlocutores 

Espelhamento 
 
 

Recolocação do que foi apresentado por 
outro interlocutor de forma parafraseada ou 
reproduzida 

Espelhamento com pedido de 
dis/concordância 

Uso do espelhamento como forma de 
recolocação da questão controversa, porém 
com uso do posicionamento de outro 
interlocutor 

Concordância com ponto de vista 
 

Apresentação da ideia apresentada com ou 
sem acréscimo de novas possibilidades de 
interpretação do tema 

Discordância/ contestação do 
ponto de vista 
 
 

Apresentação de oposição ao 
ponto de vista expresso, sem 
necessariamente expandir em um novo 
posicionamento 

Negação/refutação de argumento Não aceitação de  suporte apresentado para 
ponto de vista, mesmo que o posicionamento 
do enunciador seja o mesmo daquele de 
quem nega o argumento 

Acordo ou síntese 
 

Tentativa de encontrar nova 
posição que aglutine diferentes 
posicionamentos 

Pedido / apresentação de esclarecimento 
 
 

Solicitação e/ou apresentação de maiores 
detalhes sobre o argumento de sustentação 
ou ponto de vista apresentado 

Acordo ou síntese 
 

Tentativa de encontrar nova 
posição que aglutine diferentes 
posicionamentos 

Pedido/ apresentação de contra-argumento 
 

Solicitação ou apresentação de posição 
distinta da que está sendo discutida ou da 
que foi proposta por outro interlocutor 
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Pedido/ apresentação de sustentação 
 
 

Conexão ou relação necessária 
entre as ideias 

Questão para entrelaçamento de falas Modos de questionar que contribuem pra que 
os interlocutores percebam ou criem 
relações entre suas falas e de outros 
participantes do evento 

                                        Fonte: Adaptado de Liberali (2013, p. 68-71) 

3.5.2.1 Categorias para análise e interpretação da colaboração 

Ninin (2013) desenvolveu um quadro, que segue abaixo, com princípios 

norteadores para o desenvolvimento da colaboração, no qual explicita as 

regras de participação e papéis do sujeito conforme cada princípio. 

 

QUADRO 4 – Padrões de colaboração, papéis e regras 

PADRÃO PAPEL DO SUJEITO 
REGRAS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Responsividade 

Comprometer-se com a própria 
participação do outro, em direção ao 
ato de responder, seja por meio de 
ação ou de reflexão. 
 
Perguntar ou responder implicam 
considerar a resposta ou pergunta do 
outro como artefato mediacional para 
seu próprio desenvolvimento; implica 
em envolver-se com a resposta do 
outro. 

 
 
 
 

Explicitar pontos de 
vista em busca de 
articulação com os 
demais. 

Deliberação 

Buscar, por iniciativa própria, 
consensos com base em argumentos. 
 
Perguntar implica saber o porquê de 
uma dada pergunta feita ao outro (ato 
consciente), implica na intenção de 
envolver-se na interação, no jogo 
pergunta-resposta. 

 
 

Explicitar 
argumentos com 

clareza; 
fundamentar pontos 

de vista. 

Alteridade 

Considerar seu ponto de vista na 
relação com o ponto de vista do outro. 
 
Perguntar implica conhecer o outro e 
nessa perspectiva, o que se pergunta 
nunca é algo que o outro não tem 
como responder. A resposta 
esperada/solicitada não pode ser pré-
estabelecida por quem pergunta. 

 
 

Articular-se 
discursivamente 
nos momentos de 
interação, 
distanciando-se de 
posicionamentos 
pessoais para 
compreender os 
dos outros. 

Humildade e Cuidado 
Abandonar posicionamentos pessoais 
em prol dos interesses coletivos. 
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Perguntar implica considerar-se parte 
de um grupo e, portanto, considerar 
conhecimentos e necessidades do 
grupo. 

Acolher e colocar 
em discussão 

posicionamentos 
divergentes. 

Mutualidade 

Garantir espaços de pronunciamento e 
participação. 
 
Perguntar implica considerar toda e 
qualquer resposta como meio para 
impulsionar o pensar. Nessa 
perspectiva, não há “resposta errada”. 

 
 
 

Considerar toda e 
qualquer 
participação como 
legítima. 
 

Interdependência 

Considerar o caráter essencialmente 
dialógico e polifônico dos processos 
interacionais. 
 
Perguntar implica considerar seu 
próprio conhecimento inacabado ou 
suscetível a mudanças em decorrência 
das diversas vozes que entrecruzam o 
discurso dos interlocutores 
respondentes. 

 
Garantir a presença 

e o 
entrecruzamento 

das diferentes 
vozes discursivas 
nas interações. 

                                                                    Fonte: Ninin (2013, p. 67-68) 

3.5.2.2. Categorização de perguntas 

Os tipos de perguntas utilizadas pelos participantes constituem uma das 

categorias de análise, pois elas podem sinalizar quais as ações da reflexão 

crítica aparecem no contexto das sessões reflexivas: se houve conflitos 

instaurados entre os participantes para um compartilhamento de sentidos e 

novos significados. 

Nesta pesquisa, os encontros de formação conduzidos por meio de 

perguntas, possibilitou a criação de ZPDs em um contexto colaborativo-crítico, 

em que todas as participantes tiveram a oportunidade de perguntar e 

responder, compartilhando sentidos e criando novos significados. Segundo 

Ninin (2013, p. 26),  

 
Questionar significa, em um primeiro momento, eleger um dado 
assunto como fonte de investigação e solicitar do interlocutor que 
expresse sobre ele um ponto de vista, não para avaliá-lo, mas para 
tecer, com ele, novos significados ou, no mínimo, para mantê-los. 
Não podemos pensar que questionar sirva apenas para que as 
pessoas nos apresentem soluções para alguma questão, pois se 
assim o fizermos, estaremos afirmando que perguntas têm o 
exclusivo papel de definir e encerrar uma situação de interação. 
Questionar implica oferecer oportunidades para que o outro manifeste 
seu pensamento, fruto de sua visão de mundo, produto de suas 
experiências individuais e socioculturais a serem compartilhadas, 
impulsionando transformações. 
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No início desta pesquisa, foi elaborado um questionário, cujas perguntas 

tinham o intuito de conhecer as professoras pesquisadas, a historicidade de 

sua formação profissional bem como a historicidade de quando eram alunas do 

Ensino Fundamental. Porém, no decorrer da pesquisa, as perguntas são 

criadas para oferecer oportunidades de reflexão, para procurar transformar as 

práticas tanto das professoras como da pesquisadora. Segundo Garcia (2015), 

“nas interações entre os sujeitos das atividades de formação, é importante 

considerar que a pergunta é um instrumento para o questionamento, para a 

reflexão que se pretende, sempre que possível, crítica”.  

Assim, o que se pretende nesta pesquisa, é que as perguntas, como 

instrumentos para o questionamento, possam possibilitar reflexão crítica entre 

os participantes, criando espaços argumentativos, em que cada participante 

adquira confiança para perguntar e responder, propiciando cada vez mais um 

contexto colaborativo-crítico nos espaços de formação de professores. No 

entanto, utilizarei uma parte da categorização de perguntas propostas por Ninin 

(2013, p. 102-103), como se pode conferir nos quadros abaixo, pois criam a 

possibilidade do desenvolvimento das discussões em contexto de formação. 

 QUADRO 5 – Categorizando perguntas – Quanto ao Tipo 

 

 

 

 

 

 

Perguntas quanto ao 

TIPO (características das 

possibilidades de 

respostas – 

dialogicamente 

expansivas ou 

 

 

 

Fechada 

(induz a um 

dado tipo de 

resposta ou 

restringe o 

campo de 

respostas) 

 

 

- Dependente (de pergunta anterior ou de resposta 

já dada pelo respondente) - pode ser aberta ou 

fechada 

- Secundária/irrelevante (exige que o respondente 

articule algo ao já perguntado; não contribui 

diretamente para o desenvolvimento temático, 

porém, permite a manutenção/descontração da 

interação)- pode ser aberta ou fechada 

- De esclarecimento (exige a explicação ou 

justificativa) - preferencialmente aberta 

- Sumarização ou síntese (exige identificação e 

recuperação de ideias relevantes apresentadas em 
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dialogicamente 

contrativas) 

 

 

 

Aberta 

(possibilita 

liberdade na 

escolha da 

resposta) 

uma discussão) - preferencialmente aberta 

- De expansão (possibilita expandir/aprofundar o 

pensamento, avançar no raciocínio, pede mais 

evidências, clarificação sobre o assunto/raciocínio; 

permite links com contribuições já apresentadas) - 

preferencialmente aberta 

- Polêmica (exige posicionamento sobre temas 

polêmicos quando discutidos em grupos que 

divergem) - pode ser aberta ou fechada, mas 

quando aberta, tende a produzir desdobramentos 

- Fraudada (induz o respondente) – pode ser 

aberta ou fechada; aquele que pergunta guia o 

respondente em direção a uma resposta 

preexistente 

 

                                                                         Fonte: Ninin (2013, p. 102) 

QUADRO 6 – Categorizando perguntas – Quanto ao Conteúdo 

Perguntas quanto ao  

CONTEÚDO 

(“o que” é tratado) 

Fatos/conceitos/ações 

Sentidos/Significados 

Relações interpessoais/atitudes/comportamentos/sentimentos 

                                                                      Fonte: Ninin (2013, p. 103) 

QUADRO 7 – Categorizando perguntas – Quanto à Condução Temática 

Perguntas quanto à 

CONDUÇÃO TEMÁTICA 

(características dos 

recursos de progressão 

temática) 

Introdutória (usada para levar conhecimentos prévios e introduzir 

assuntos) 

De desenvolvimento (usada para permitir relacionar 

conhecimentos anteriores aos que estão sendo construídos) 

Focal (usada para evitar que haja dispersão/digressão em relação 

ao objeto do conhecimento) 

Conclusiva (usada para possibilitar a síntese ou conclusão do que 

está em discussão) 

                                                               Fonte: Ninin (2013, p. 103) 

3.5.3. Aspecto Linguístico 

A discussão das características linguísticas da argumentação segundo 

Liberali (2013, p. 74), é realizada a partir da abordagem de alguns aspectos da 
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materialidade do texto, considerados como mecanismos de composição do 

discurso. 

Para a análise dos aspectos linguísticos da argumentação foram 

selecionados: mecanismos de distribuição de vozes, mecanismos de 

modalização e mecanismos lexicais. Sendo assim, a análise do aspecto 

linguístico, nesta dissertação, tem como objetivo identificar que tipos de 

colaboração foram criados na formação de professores e nas salas de aula das 

professoras. Segundo Liberali (2013, p. 74), são mecanismos de composição 

do discurso: 

 

Mecanismos de interrogação: podem ser considerados por diferentes 

perspectivas. Para os fins da relação com a argumentação, focalizamos na 

distinção: perguntas de sim/não (você gosta de sorvete?), do tipo de múltipla 

escolha ou de escolha única (gosta de morango ou baunilha?) e perguntas com 

pronomes interrogativos (O quê?, Por quê?, Como?, Quem?, Para que? 

Quando? Onde? Com quem?). A análise dessa tipologia pode permitir observar 

e interpretar o modo como as formas de questionamento favorecem o 

entrelaçamento do conhecimento que está em produção de interação.(...) 

Por outro lado, o uso de perguntas de sim/não pode levar a respostas do tipo 

réplica simples, sem que resulte, portanto, uma exploração maior dos sentidos 

pessoais que permitem expandir o significado compartilhado. 

 

Mecanismos lexicais: estão relacionados ao sistema lexical, ao assunto que 

se torna foco no enunciado e às figuras utilizadas. Torna-se relevante, neste 

aspecto, compreender o uso dos vocabulários próprios, das expressões 

ambíguas, o gêneros dos nomes, os números, as palavras marcadas por sua 

relação com teorias ou conceitos e expressões escolarizadas. 

 

Mecanismos de distribuição de vozes: marcam a implicação do sujeito no 

enunciado. Essa tipologia permite aos interlocutores criarem condições para a 

realização de maior integração dos sentidos e constituição de novos 

significados. 
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Mecanismos de modalização 

Os mecanismos de modalização se organizam para avaliar: 

 

Modalização Deôntica – Aspectos de domínio do direito, da obrigação social 

e/ou da conformidade com as normas em uso (deve, posso, é concebível, é 

inadmissível). Podem ser expressos em graus: alto (obrigações e necessidade: 

Você deve fazer as lições), médio (conselhos: Você deveria fazer as lições) e 

baixo (permissões: Você pode fazer suas lições mais tarde)  

 

Modalização Apreciativa – Resultados de julgamento como benéficos, infelizes, 

estranhos, etc. (infelizmente, felizmente, graças a Deus) 

 

Modalização Lógica – Aspectos/condições de verdade, lógica, probabilidade e 

obrigatoriedade (necessariamente, certamente, é evidente, necessário, 

indiscutível, exclusivo). Pode expressar-se em graus: alto (certamente, 

definitivamente, isto deve ocorrer), médio (provavelmente, isto pode ocorrer) ou 

baixo (possivelmente, isto poderia ocorrer) 

 

Modalização Pragmática – Capacidade/desejo (quis fazer, pode ir, imaginou-

se) 

A seguir, apresento um quadro-síntese da pesquisa. 

QUADRO 8 – Síntese da Pesquisa 

Objetivos 
específicos 

Perguntas de 
pesquisa 

Categorias de 
análise 

Categorias de 
interpretação 

a)  investigar 

os sentidos e 

significados 

que emergem 

nas aulas por 

meio das 

ações das 

professoras 

1- Quais são os 

sentidos e 

significados,  

atribuídos por 

professores em 

contexto de sala de 

aula, ao ensino-

aprendizagem de 

Categorias  

enunciativas - 

conteúdo temático e 

plano geral do texto 

 

Categoria discursiva 

- tipos de pergunta 

 

Sentidos e 

significados 

     

Mediação 

ZPD 

Iniciação – 

Resposta -

Avaliação 
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no 1º ano de 

E.F. quanto a 

linguagem, 

compreensão 

teórico-prática  

e  papéis de 

professor  e 

alunos nas 

atividades de 

ensino-

aprendizagem 

inicial de 

leitura e 

escrita 

  

leitura e escrita, 

papéis de alunos e 

professores que 

emergem das aulas 

do 1º ano do ensino 

fundamental?   

 

Categorias 

linguísticas -  

mecanismos lexicais  

- mecanismos  de 

modalização 

 

 

(IRA)  

b) investigar 

a organização 

da linguagem 

no contexto 

de formação 

para a 

compreensão 

dos sentidos 

e significados 

sobre ensino-

aprendizagem 

inicial de 

leitura e 

escrita, e 

papéis de 

alunos e 

professores 

em contexto 

2- Quais são os 

sentidos e 

significados sobre 

os temas enfocados 

acima, 

ressignificados nas 

sessões reflexivas, 

compartilhados por 

professores e 

pesquisadora?  

 

 

Argumentação  - 

Para ver 

posicionamento 

hierárquico- 

linguagem 

argumentativa 

Categorias 

enunciativas - 

conteúdo temático e 

plano geral do texto 

 

Categorias 

discursivas - modos 

de articulação das 

vozes-  

- questões 

controversas  

- espelhamento 

Colaboração-

crítica e 

reiterativa- 

(olhar aula e 

sessão 

reflexiva) 

 

Discurso 

autoritário e 

internamente 

persuasivo 

 

 

 

 

colaboração 
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de formação (analisar a retomada 

de turnos) 

- apresentação de 

ponto de vista 

- tipos de pergunta  

Categorias 

linguísticas 

- mecanismo  de 

distribuição de vozes 

- mecanismos de 

modalização 

- tipos de perguntas 

3.6.  Credibilidade da pesquisa 

A credibilidade desta pesquisa foi construída entre os anos de 2013 e 

2015 durante os cursos do mestrado, em atividades e eventos acadêmicos, 

sessões de orientação, participação em seminários de pesquisa e nas 

discussões realizadas durante as aulas, bem como nas atividades realizadas 

com as professoras alfabetizadoras, participantes desta pesquisa. Alguns 

dados que foram vídeo-gravados da sala de aula das professoras pesquisadas, 

foram analisados e discutidos em trabalhos da PUC-SP. Outros trabalhos 

realizados no mestrado serviram de instrumentos para as discussões  na 

formação de professores, como mostra o quadro abaixo. 
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QUADRO 9 – Credibilidade da Pesquisa 

Atividade 
Acadêmica 

Tipo de 
participação 

Local/Ano Contribuição 

Seminário de 
orientação e 
pesquisa  

Apresentação do 
desenvolvimento 
da pesquisa, 
análise e 
discussão dos 
dados 

PUC-SP 
2014-2015 

Possibilitou discutir os dados 
desta pesquisa, e a reelaboração 
de objetivos e perguntas de 
pesquisa 

Organização 
de evento 

Monitora FEDUC- 7º 
Simpósio 
Ação 
Cidadã- 14 
e 15 de 
novembro 
 
PUC-SP/ 
Fórum 
LACE -  
2014 

Participar de eventos 
acadêmicos, possibilitou conhecer 
diferentes pesquisas realizadas 
no campo da L.A.  

Disciplina de 
mestrado:  
Teorias da 
Linguagem: 
Questões 
teóricas e 
metodológicas 
da ciência 

Apresentação 
oral e escrita na 
disciplina  

PUC-SP/ 
2013 

Essa disciplina foi essencial pois 
tive a oportunidade de me 
aprofundar sobre as teorias da 
linguagem com todos os colegas 
da turma de diferentes linhas de 
pesquisa  

 Disciplina de 
mestrado: 
 “A pesquisa 
de intervenção 
crítico-
colaborativa 
em 
investigações 
conduzidas no 
contexto 
escolar” 

Apresentação 
oral e escrita 

PUC-SP/ 
2014 

Nessa disciplina apresentei dados 
sobre a pesquisa, e aprofundei 
algumas discussões sobre a 
PCCol com a colaboração dos 
colegas de diferentes grupos de 
pesquisa 

Disciplina de 
mestrado 
(LA1: ) 
Panorama 
histórico da 
linguística 
aplicada 

Apresentação  de 
trabalho sobre os 
conceitos centrais 
de Vygotsky 

PUC-SP/ 
2014 

Nessa disciplina apresentei o 
trabalho sobre os conceitos 
centrais de Vygotsky e pude 
conhecer as diferentes linhas de 
pesquisa da L.A. Essa disciplina 
também possibilitou discussões 
de diferentes trabalhos, que me 
fizeram avançar sobre questões 
referentes à linguagem 

7º Simpósio 
Ação Cidadã e 
III ISCAR 
Brasil 

Comunicação “O 
brincar como 
necessidade 
fundamental para 

FEDUC/SP- 
2014 

Possibilitou ampliar as discussões 
sobre o brincar como 
necessidade fundamental para o 
desenvolvimento infantil 
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o 
desenvolvimento 
infantil” 

FÓRUM LACE  Pôster “Os 
pressupostos 
teóricos-
metodológicos da 
pesquisa crítico 
de Colaboração 
(PCCol)” 

PUC-SP/ 
Fórum 
LACE - 
2014 

Participar desse evento 
acadêmico, possibilitou me 
aprofundar sobre a Pesquisa 
Crítica de Colaboração (PCCol), 
pela possibilidade de discutir a 
respeito do tema com diversos 
participantes do evento 

Apresentação 
de trabalho 

Apresentação de 
pôster “Digit-M-
Ed/Brazil Project 
Transforming 
Teaching and 
learning though 
multimídia” e 
comunicação em 
eventos, devido a 
participação 
neste grupo 

PUC-SP/ 
Fórum 
LACE - 17 
de maio de 
2014 

Participar do grupo Digit-M-
Ed/Brazil no ano de 2014, 
permitiu que eu participasse da 
apresentação deste trabalho, o 
que me fez aprofundar nas 
questões sobre os 
multiletramentos 

Qualificação Apresentação da 
pesquisa aos 
professores que 
compuseram a 
banca de 
qualificação 

PUC-SP/ 
2015 

As contribuições das professoras 
da Banca permitiram a 
reorganização da pesquisa e 
pontos relevantes que 
precisariam ser discutidos. 

Aponte-se, que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, cujo 

protocolo consta no site da Plataforma Brasil nº. 39281614.5.0000.5482 e parecer 

do CEP nº. 930.75314. 

No capítulo 4, a seguir, faço a descrição e discussão dos resultados da 

análise dos dados. 

14 Cf. Anexo 5. 
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Capítulo 4 – Descrição e Discussão dos dados 

  

O objetivo deste capítulo é descrever e discutir os resultados obtidos para 

responder as perguntas de pesquisa, de modo a investigar os sentidos e 

significados iniciais dos professores no 1º ano quanto ao ensino-aprendizagem 

de leitura e escrita na alfabetização: os papéis de professores e alunos na sala 

de aula, bem como os sentidos e significados que embasam a compreensão da 

linguagem na organização do contexto de formação em sua relação com o 

compartilhamento de novos significados. Conforme já apresentado, essas 

compreensões se tornaram possíveis por meio dos estudos dos sistemas de 

atividade que foram observadas nas ações iniciais das salas de aula e nas 

discussões das sessões reflexivas a partir das quais emergiram quatro temas 

que foram investigados ao longo da pesquisa:  “alfabetização, letramento, papel 

de professor e papel de aluno” para a compreensão do processo de formação. 

De fato, com base nesses temas, a análise dos aspectos enunciativo, 

discursivo e linguístico na organização argumentativa da linguagem, observando-

se plano  geral do texto, conteúdo temático, tipos de pergunta, categorização de 

perguntas, escolhas lexicais, possibilitou a seleção das aulas e das sessões 

reflexivas a serem mais cuidadosamente estudadas para a compreensão dos 

sentidos e significados atribuídos por todas as participantes à leitura e escrita, ao 

papel de professores e alunos em sala de aula e dos novos compartilhamentos.  

Dessa forma, este capítulo está organizado para  a discussão de: 1. os 

quatro temas que emergiram da análise das aulas e sessões reflexivas no início 

da pesquisa, isto é, os sentidos e significados sobre alfabetização e letramento, 

papel de professoras e alunos; e 2. o compartilhamento de novos significados 

nas sessões reflexivas. 

 

4.1. Situação inicial 

 

Como discutido no capítulo metodológico, a primeira aula a que assisti foi 

a da professora Ana, no dia 07/04/2014, logo após o horário de reunião com as 

professoras para explicar o projeto de pesquisa. Embora não tenha sido vídeo-
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gravada, porque era meu primeiro contato com as professoras, retomo esta 

questão, pois esse foi o momento em que o primeiro conflito ocorreu quanto à 

base teórico-prática que apoiava as ações em sala de aula de alfabetização. Isto 

é, a professora Ana escrevia o alfabeto na lousa, enquanto os alunos o copiavam 

no caderno. Nesse momento, compreendi que havia um abismo entre os 

objetivos iniciais e a base teórica desta pesquisa com base em multiletramentos 

e aquele cenário que encontrava. Ambos estavam tão distantes do que havia 

previsto, que percebi a necessidade de repensar o percurso deste estudo.  

Iniciando a pesquisa e assistindo às aulas das demais professoras, fui 

anotando em minha agenda quais as perguntas que eu poderia fazer para criar 

um contexto colaborativo-crítico em que todas as participantes tivessem a 

oportunidade de exporem suas ideias, discutirem seus posicionamentos, 

concordarem ou não, apresentando pontos de vista. Enfim, repensei em como 

criar um contexto para que pudéssemos colaborar criticamente para a 

compreensão e transformação das práticas cristalizadas que observava em sala 

de aula. A seguir, discuto os quatro temas que foram emergindo das aulas e da 

formação de professores: “alfabetização, letramento, papel de professor e papel 

de aluno”. 

 

4.1.1. Alfabetização como decodificação e a organização linear da 

linguagem que marcava o papel de professora e de alunos em contexto de 

sala de aula 

 

Antes da discussão e análise dos dados, apresento um resumo do 

contexto enunciativo15 das aulas e dos encontros de formação cujos excertos 

serão utilizados para responder as perguntas de pesquisa.  

CONTEXTO ENUNCIATIVO DA AULA DA PROFESSORA ANA – 12/05/2014 

 A aula da professora Ana foi vídeo-gravada com um tripé colocado no 

fundo da sala de modo a enfocar uma maior quantidade de alunos possível. O 

objetivo da aula era que os alunos dominassem as correspondências entre letras 

                                                             
15 Transcrições das aulas e sessões reflexivas utilizadas neste capítulo estão 
disponíveis no anexos 2 e 3 deste trabalho.  
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ou grupo de letras e seu valor sonoro, de modo que pudessem  escrever 

palavras. Nesse dia, os alunos estavam sentados enfileirados e, após a entrega 

da folha do exercício, a professora fez a leitura em voz alta do título do exercício. 

Os alunos iam acompanhando a leitura e, após a explicação da tarefa, eles 

realizavam o exercício individualmente em folhas. Em alguns momentos, a 

professora passava de mesa em mesa fazendo perguntas referentes ao exercício 

para os alunos, que deveriam completar as palavras com as sílabas que estavam 

faltando.  

O excerto abaixo, extraído da aula da professora Ana, exemplifica a sua 

prática e compreensão de ensino. No momento destacado, a professora Ana 

entrega para cada aluno uma folha com desenhos e os finais das respectivas 

palavras que se referem a eles; as crianças devem preencher os espaços 

deixados com as sílabas formadas pelo que se chama de “família” nas cartilhas 

de alfabetização. Abaixo, segue um exemplo do exercício proposto. 
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Excerto 1 

PA1: [A professora apontando para a figura e a palavra  que falta] Aqui nós 

temos várias figuras desenhadas para nós completarmos os nomes 

destas figuras. Tá vendo que tem uma linha aqui embaixo, um espacinho 

pequeno? É porque está faltando, é porque está faltando a sílaba 

inicial de cada nome. Por exemplo, esta primeira figura que tem aqui. 

A1:  É um urso. 

PA2: Não, não é um urso, é um furão. 

A2: Mas ele parece um gato. (falta de contextualização da tarefa, aluno não 

consegue relacionar a figura ao nome do animal) 

PA3: É, mas ele é tipo de um ursinho; o nome dele é furão (...)  Então olha, eu 

preciso completar o nome desse bichinho que é furão. Qual sílaba que 

começa? FUUU –rão,  FUUUUUUU! 

A2.1 F: O F e o U. 

PA4: O F e o U. A sílaba FUUUU. Como é o FUUUUU? (Alfabetização como 

decodificação) 

A3: O F e o U. 

PA5: Isso, então eu vou completar aqui ó, nesse pequeno espaço o FU. Todo 

mundo sabe como é FU? Quem não sabe olha aqui em cima óh! 

Procura o FU aqui (aponta para a atividade) e completa lá. Quem não 

lembra mais, procura aqui em cima! Aqui tem a dica! Completou? 

(professora pergunta para um aluno) 

A4: Completei 

 (Visão unidirecionada da linguagem, a professora centraliza as ações) 

Após a introdução e o questionamento da professora no início do exercício 

no turno PA1 ((Aqui nós temos várias figuras desenhadas para nós 

completarmos os nomes destas figuras. Tá vendo que tem uma linha aqui 

embaixo, um espacinho pequeno?)), os alunos revelam a falta de 

compreensão dos comandos dados pela professora nos discursos do turnos A1 

(É um urso) e A2 (Mas parece um gato). Eles demonstram não compreender o 
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exercício, pois a atenção está na adivinhação da figura e não na leitura da letra 

que falta.   

Essa prática de escrita em que os alunos devem completar os espaços 

com sílabas que faltam para formar palavras, revela que a prática de leitura e 

escrita nesse contexto é a-histórica e descontextualizada do contexto social real. 

Isso leva os alunos a tentarem adivinhar, pela figura, a letra que falta. Magalhães 

(2011, p. 25), com base em Vygotsky (1934) mostra que essa prática está  

 
apoiada no conhecimento tácito a-histórico, que não leva em conta a 
sócio-história e a cultura do contexto de ação, nem as questões 
epistemológicas e teórico-metodológicas dos textos de base sobre 
ensino-aprendizagem e sobre leitura e escrita nas diversas áreas do 
conhecimento. 

  

Ainda o discurso realizado pela professora nos turnos PA1 (está faltando 

a sílaba inicial de cada nome; PA3 (Qual sílaba que começa?); PA4 (Como é 

o FUUUUU?); PA5 (Todo mundo sabe como é FU?) (...)(Procura o FU aqui) 

também revela uma compreensão da alfabetização como  decodificação, apoiada 

no método sintético em que as crianças aprendem das partes para o todo, ou 

seja, da letra para o texto.  

Lorenzi e Pádua (2012, p. 35), ao discutir os conceitos de letramento e 

alfabetização, retomam Magda Soares (1998), para definir alfabetização como 

“ação de ensinar/aprender a ler e escrever”. Apontam, em seguida, que “o 

conceito de letramento comporta o conceito de alfabetização, e a alfabetização 

supõe ações específicas”. Para as pesquisadoras, é necessário “trazer para a 

escola os usos sociais da escrita e considerar que a vivência e a participação em 

atos de letramento podem alterar as condições de alfabetização” (Lorenzi e 

Pádua, 2012, p. 36). Essa questão não é levada em consideração na sala de 

aula da professora Ana, o que torna a prática de leitura e escrita como já 

discutido, descontextualizada, a-social.  

É importante ressaltar que a prática da professora está apoiada na 

historicidade da sua formação profissional e em sua prática como professora 

durante 11 anos, o que revela seus sentidos sobre alfabetização, ensino-

aprendizagem e papéis.  
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O próximo excerto revela a mesma abordagem (Começa com que 

letra?), (Que letra é essa?) e a mesma incerteza dos alunos em preencher os 

espaços.  

Excerto 2 

 (...) 

A12: Professora é assim? 

PA34: Como é o FO, qual é que você colocou? 

A12: [Inaudível] 

PA34: Não, não é assim! Olha bem o FO da folha. Como que é FO? Você está 

fazendo o contrário. Olha como está aqui em cima óh! (Professora aponta para 

o exercício em folha). Eu vou apagar, tá? Olha bem aqui, olha. FOO-LHA.

Começa com que letra? 

A13: [Inaudível] 

PA35: FOOOOOOO. Que letra é essa?  

A13.1: O 

PA36: Esse é o O? 

A13.2: Aluna faz sinal negativo com a cabeça 

PA37: Olha bem! Qual que é essa? 

A13.3: Fica pensativa 

PA38: Como é o O? 

A13.4: Aponta para o O. 

PA39: Ah bom! Então coloca esse lá. Mas é primeiro o “O” que vem? 

A13.5: Não 

PA40: Quem vem primeiro? Que letra é essa? Qual que é essa letra? 

A13.6: (Fica pensativa) 

PA41: Vai lá no alfabeto ver que letra é essa. Procura ela. 

A14: É o F. 

PA42: Achou? 
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A13.7: É  o F. 

PA43: Isso. Muito bem! (modalização apreciativa) Coloca lá! O F e depois 

qual é a letra? 

A13.8: O o. 

PA44: Isso. 

Nesse segundo excerto percebe-se mais uma vez a organização 

discursiva da professora (Olha bem), (Como é o O?) (Quem vem primeiro? 

Que letra é essa? Qual que é essa letra?) (Vai lá no alfabeto ver que letra é 

essa. Procura ela.) que, como discutido no excerto anterior, o foco está na 

apropriação da letra F, da sílaba, reforçando que a aula não tem uma base 

enunciativa para os alunos se apoiarem, apenas os desenhos que estão 

xerocados na folha de exercício.  

A partir dessas discussões, ressalto que o modo como a professora 

conduz o seu trabalho não possibilita “que a criança construa o conhecimento 

sobre o objeto escrito e adquira certas habilidades que lhe permitirão o uso 

efetivo do ler e do escrever em diferentes situações sociais”, conforme defendem 

Maciel e Lúcio (2008, p. 31). Ou seja, a professora não cria uma ZPD que 

possibilite o processo de alfabetização que seja entendido como letramento, isto 

é, que tenha base social, o que é fundamental para o desenvolvimento da leitura 

e escrita por parte dos alunos e que discuto, a seguir. 

4.1.2. Alfabetização e letramento, papéis de alunos e professores em 

contexto de formação  

Primeira formação de professores – 19/05/2014 

Neste encontro, em que estavam presentes as três professoras 

alfabetizadoras (Ana, Silvia e Carla) e esta pesquisadora, aconteceu após as 

professoras assistirem em casa, ao primeiro vídeo das aulas das professoras 

Ana e Carla, que foram entregues em DVD. Fiz a primeira colocação sobre as 

questões que havia anotado em minha agenda, na vídeo-gravação das primeiras 

aulas: O que é alfabetização? O que é letramento? Que alunos as professoras 

querem formar? Qual o papel do professor e de aluno? Dessa forma, o objetivo 
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da formação foi trazer para a discussão os sentidos iniciais observados no 

contexto da sala de aula sobre letramento e alfabetização, linguagem e papéis.  

Iniciei com a pergunta: O que é alfabetização e o que é letramento? Meu 

objetivo era criar contexto para questionamento da abordagem verificada em sala 

de aula, discutida acima. 

 Como são apenas três participantes, elas foram falando o que é 

alfabetização e letramento, cada uma completando a fala da outra. Durante toda 

a sessão reflexiva, as professoras mostram que estão muito preocupadas com a 

apropriação do código, querem que os alunos aprendam a escrever. Uma das 

professoras relata que o importante é saber escrever para depois conquistar o 

mundo. Pergunto, então, em que base teórico-metodológica elas estão 

baseadas. Finalizo a 1ª sessão reflexiva questionando qual a diferença entre 

algumas concepções teóricas e peço que pesquisem sobre essas concepções. 

Nem todas as perguntas elaboradas puderam ser levantadas, por isso, deixei 

anotadas para os encontros seguintes. 

O excerto 3, a seguir, destacado da primeira reunião de formação de 

professores, revela os sentidos sobre letramento e alfabetização. Nas 

observações de aula das professoras, pode-se constatar que, embora tenham 

uma sócio-história diferenciada de formação acadêmica e de contexto de sala de 

aula, apresentam uma maneira muito parecida no modo de conduzir a aula, 

talvez pela elaboração das tarefas e planejamento serem coletivos.  

Excerto 3 

F3: Pra vocês, alfabetização é uma coisa e letramento então é outra? Vocês 

acham isso? (Pedido de esclarecimento)  

S7: Eu acho, é, pra mim é16! Alfabetização é uma coisa e letramento é outra mas 

acontecem simultaneamente. (concordância com ponto de vista) 

C4: É, eu acho que esse é o grande desafio, você alfabetizar letrando, e letrar 

alfabetizando (retomada de uma fala teórica). Eu vou ser sincera também, 

eu me preocupo mais mesmo com o processo de do sistema de escrita 

alfabético, eu me preocupo muito com isso, porque igual a Ana falou, né 

Ana? Primeiro alfabetizar depois conquistar o mundo. Eu acho que é 

16 Cores que destacam o texto: colaboração/ contradição/ agência 
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bem por ai mesmo. ( Concordância com ponto de vista e contradição 

interna entre conceito e prática) 

(...) 

 C6: Não que isso vai excluí-la de outras coisas, igual a Silvia estava falando, 

eu acho que esse é o grande desafio, eu não acredito que assim, “Ah! ele 

não sabe ler então eu não vou dar um livro pra ele ler”. Jamais, isso ai já 

foi, né, a gente não pensa mais assim, eu acho que são as duas coisas 

juntas. Mas o meu foco maior é nesse processo de aquisição do código 

mesmo, trabalhando com texto, né, com livro, mas o meu foco é isso. 

      ( Concordância com ponto de vista (alteridade)) (Contradição – MAS – 

conectivos de contraposição) (sentidos e significados sobre 

alfabetização) (Duplo vínculo – chama a amiga para dividir a 

responsabilidade com ela) 

S8: Por isso que eu acho que a gente alfabetiza letrando, Carla! 

Responsividade – (justificativa com ponto de vista) 

C7: É (Corte) 

S9: A gente não separa uma coisa da outra a gente separa pra nós.  

C8: Você entendeu Iris? 

S10: Mas é na hora de aplicar. (conflito entre teoria e prática)        

C9: É a nossa preocupação maior, mas a gente procura juntar as duas coisas. 

S11: A gente, pra alfabetizar, vamos supor, a gente usa uma parlenda, então a 

parlenda se você for analisar está dentro de um gênero, que na minha 

opinião, faz parte do letramento, mas ao mesmo tempo que eu estou 

usando esse gênero eu estou focando em algumas palavras 

        (apresentação do ponto de vista  em que a base teórica não tem nada a 

ver com a prática de sala de aula). 

C11: Exatamente 

  

Dessa maneira, no primeiro encontro, o objeto idealizado (Leontiev, 1977; 

Engeström, 2008, 2009) da atividade de formação de professoras alfabetizadoras 

estava voltada para a formação com foco para compreender os sentidos sobre o 

processo de alfabetização e de letramento, e de papéis de professores e alunos. 

Os meus primeiros questionamentos foram motivados pela contradição 

entre a minha sócio-história como professora e pelo que havia pensado  enfocar 
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nesta pesquisa inicialmente, que era realizar juntamente com as professoras um 

trabalho na perspectiva dos multiletramentos – como descrito na metodologia – e 

que mudou após eu assistir à primeira aula da professora Ana. Dessa maneira, a 

pergunta realizada por mim, pesquisadora, quanto à condução temática, de 

desenvolvimento no turno F3 (Pra vocês, alfabetização é uma coisa e 

letramento então é outra? Vocês acham isso?), permitiu que fosse iniciado o 

posicionamento das professoras a respeito do tema “alfabetização e letramento”, 

colocando seus pontos de vista, e relacionando os conhecimentos anteriores aos 

que estavam sendo construídos, bem como permitiu iniciar a discussão sobre os 

sentidos iniciais que se faziam presentes nas aulas.  

Após o levantamento de sentidos sobre o que as professoras entendiam 

sobre o processo de alfabetização e letramento, ficou evidente na fala da 

professora Carla no turno C4 (eu me preocupo mais mesmo com o processo 

de sistema de escrita alfabético (...) primeiro alfabetizar depois conquistar o 

mundo), o seu ponto de vista sobre o modo linear de os alunos aprenderem a ler 

e escrever. Ou seja, o foco na decodificação é considerado como essencial para 

a apropriação do sistema de escrita alfabético como visto na aula da professora 

Ana, discutido nos excertos 1 e 2. 

 Soares (2004), ao discutir essa questão, aponta como um equívoco 

dissociar alfabetização de letramento. Em suas palavras: 

 

dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 
das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de 
leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de escrita - a alfabetização - e 
pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita - o letramento.  

 

A autora afirma que alfabetização e letramento não são processos 

independentes, mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização 

desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, 

isto é, por meio de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 

desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-

grafema, isto é, em dependência da alfabetização. Para Soares, o letramento é 
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fundamental para a criação de um contexto social que possibilite ao aluno a 

apropriação do código, isto é, a alfabetização. 

O discurso das professoras revela um conflito causado por uma 

contradição entre a teoria enfocada em formações e a prática na apropriação do 

código, vivenciada tradicionalmente nas escolas. Assim, ainda no turno C6, a 

professora Carla se apoia na fala de Silvia (igual a Silvia estava falando), e 

sustenta a posição de ambas (eu acho que as duas coisas são juntas). Porém, 

continua seu discurso (Mas meu foco maior é nesse processo de aquisição 

do código mesmo), e complementa sua fala (trabalhando com o texto né, 

mas meu foco é isso). O conectivo de contraposição (MAS), utilizado pela 

professora Carla, mostra que existe uma contradição sobre os seus sentidos 

referentes ao trabalho com textos, pois acredita que a alfabetização, ou seja, 

diferentemente de Soares, o domínio do código é mais importante do que a 

criação de um contexto social na alfabetização, o que pode ser visto no turno C4 

(Primeiro alfabetizar depois conquistar o mundo). A concordância em relação 

ao foco na decodificação revela que as professoras discutem e preparam as 

aulas juntas, mas também revela, pela aula observada, que não há base em 

letramento na ação em sala de aula. 

 Nesse momento a professora Silvia também dá suporte à fala da 

professora Carla no turno S8 (Por isso que eu acho que a gente alfabetiza 

letrando, Carla!). Nos turnos S9, S10 e S11, as professoras Silvia e Carla 

continuam dando suporte uma à outra e no turno S11 a professora Silvia ainda 

reforça a sua opinião apresentando seu ponto de vista  (para alfabetizar , a 

gente usa uma parlenda (...) que na minha opinião, faz parte do letramento, 

mas ao mesmo tempo que eu estou usando esse gênero eu estou focando 

em algumas palavras). Nesse primeiro momento, observa-se então que as 

professoras utilizam em suas aulas, o texto como pretexto, como aponta Rojo 

(2006), pois acreditam que levar para o contexto de sala de aula gêneros 

textuais, estão alfabetizando e ao mesmo tempo letrando seus alunos, tendo 

uma compreensão de letramento diferenciada das discussões apresentadas por 

autoras como, por exemplo, Soares e Rojo. A conclusão das professoras está 

apoiada em suas compreensões de que letrar é usar textos na aula e alfabetizar 

é enfocar algumas palavras desse texto utilizado. 
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Esse uso do texto em sala de aula foi comentado por Maciel e Lúcio 

(2008, p. 17), quando discutem como alguns professores consideram “necessária 

a interação com diferentes gêneros textuais na formação de leitor e escritor 

competente, mas que na sala de aula, recorrem basicamente a pseudotextos no 

trabalho de alfabetização”. Essas autoras salientam que, ao agirem assim, não 

possibilitam aos alunos refletirem sobre as funções sociais desses textos e sobre 

as relações estabelecidas com as pessoas, uma vez que o texto está totalmente 

descontextualizado da realidade dos alunos. Também nas aulas iniciais vídeo-

gravadas para este estudo, o foco da produção escrita está no escrever 

individualmente, não está apoiado em uma compreensão de letramento e, sim, 

em uma abordagem de base cognitivista.  

Retomando as discussões de Rojo (2009, p. 10), o que é central para esta 

dissertação, a alfabetização é definida por ela como a “ação de alfabetizar, de 

ensinar a ler e a escrever”, enquanto que  

 
o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de 
linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam 
eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo 
contextos diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), numa 
perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural (Rojo, 2009, p. 
98).  

 

Apesar de as professoras participantes deste estudo realizarem seu 

trabalho de alfabetização com foco na decodificação, como mostra o excerto 1 da 

aula da professora Ana, o processo iniciado nesse primeiro momento entre as 

professoras Silvia e Carla foi de grande importância para o avanço das 

discussões que se seguem nos próximos excertos. Também, meu papel 

enquanto pesquisadora, nesse momento, criou possibilidade de questionamento 

dos posicionamentos assumidos. No excerto abaixo, por exemplo, ajo com 

perguntas para o grupo discutir e enfocar a contradição revelada pelas 

colocações acima entre letramento e alfabetização. 

 

Excerto 4 

F41 Você falou agora, Ana, que você vai trabalhar uma lista e às vezes 

você vai trabalhar uma lista que comece com F, né? (foco na 

contradição no objeto da atividade que é a discussão da 
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alfabetização entre a teoria e prática)  

A22 É. ( réplica simples) 

F42 Ai (...) 

A23 Num dado momento, não é do nada assim!! (discordância) 

F43 Por exemplo, a Ana falou, “então hoje a gente vai fazer uma lista”, 

não sei se é isso que você está pensando, “começadas com as 

palavrinhas com a Letra F”, não é isso? (exemplificação com 

pergunta aberta com pedido de concordância ) 

A24 IIIssooo, aí eles vão olhar lá, quem começa com o F lá na chamada, 

tem a Fernanda, tem o Felipe, tem o Fábio, (Concordância com a 

extensão da ideia de F43) tem (...) “vocês conhecem outras 

palavras?” “Ah, eu conheço a faca, a fada”, sei lá e aí vai. 

F44 Mas (conectivos de contraposição) aí seria um texto com sentido 

pra vocês? (questão controversa - condicional com pergunta 

que pede esclarecimento introduzida por mecanismo de coesão 

verbal adversativo) Seria, Carla? (futuro do pretérito l - Pergunta 

indutiva) 

C31 Não, né, não!!! (discordância do ponto de vista) 

A25 Depende do contexto! (apresentação de novo ponto de vista sem 

suporte) 

C32 Mas é o que a Ana está falando, vai ter um momento que a gente 

vai fazer isso, a gente vai trabalhar as listas que fazem sentido. 

(argumento de suporte) 

F45 Sabe por que eu estou questionando isso? Porque vocês me 

disseram, vocês falaram que vão trabalhar, que vocês trabalham os 

textos e vocês sempre pensam num sentido pra trabalhar, pra usar 

os gêneros textuais. (justificativa do uso da lista como exemplo) 

C33 Certo. 

F46 E aí vocês falaram que querem alunos leitores e escritores, a Ana 

disse, né? Se (futuro do pretérito) vocês estão falando de sentido, 

se vocês estão falando das palavras, de não se trabalhar com as 

palavras soltas, de se trabalhar isso dentro dos gêneros, como é 

que vocês vão fazer, conseguindo utilizar por exemplo as palavras 
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com F numa lista, que seja uma lista de uso (...) (pergunta que 

pede esclarecimento para a justificativa de um conflito causado 

por uma contradição). 

C34 Social 

F47 Social (espelhamento) isso ((risos)). 

S50 Eu acho que (...)   

A26 Só escolarizado né? (Apresentação de um novo ponto de vista, ) 

F48 Você acha que é escolarizado? (pedido de explicação) 

A27 Eu acho (apresentação de ponto de vista) 

F49 Por quê? (mecanismo de interrogação com pergunta de 

esclarecimento) 

A28 Eu acho que é só na escola que você faz uma lista de palavras com 

F. (exemplificação, modalização lógica) 

C35 Com F 

A29 

 

 

 

 

Agora, o que você pode fazer (modalização pragmática) quanto a 

isto, é o seguinte, ah, desta lista que nós fizemos, quais são os 

nomes de pessoas que vocês estão vendo aqui, vamos elencar, o 

que é comida, o que é fruta, o que é cor (proposta com foco no 

reconstruir) 

C36 Mas mesmo assim ainda cai naquilo que a Iris tá falando, qual é o 

uso social disso né? (contestação do ponto de vista)  

(Desenvolvimento de agência relacional) 

F50 

 

Então, qual é o uso social disso? (espelhamento, questão 

controversa) 

 

S51 

 
Eu acho que nesse momento (...) 
 

C37 

 

É o sistema, é análise do sistema de escrita. (apresentação de 

ponto de vista) 

S52 É a alfabetização. 

C38 Que na verdade essa é a nossa preocupação. (concordância com 

ponto de vista)    

S53 Eu separo, eu separo 
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No excerto acima, um novo movimento acontece com o meu 

posicionamento que até o momento não aparecia nas discussões das 

professoras. Ao apresentarem os sentidos sobre o gênero textual lista, verifica-se 

que os sentidos que elas trazem são diferentes do meu, o que revela a 

contradição entre participantes. Essa discussão foi para um novo caminho e a 

colaboração-crítica, possibilitada por meio da linguagem, criou uma “zona de 

instabilidade” (Magalhães, 2011) propiciando que sentidos fossem levantados e 

novos significados fossem compartilhados. 

 Assim, a discussão de sentidos sobre a utilização da lista começadas 

com a letra F foi o momento inicial para que eu, pesquisadora, realizasse uma 

pergunta com pedido de esclarecimento no turno F 44 o que explicitava um 

conflito quanto ao objeto em discussão (Mas (conectivos de contraposição) aí  

seria um texto com sentido pra vocês?). O verbo no futuro do pretérito (Seria), é 

utilizado para inibir o ponto de vista do outro que é contraditório em relação ao 

que eu concebo como valor de verdade.  

Percebe-se, nesse momento, que o modo como eu entendo o gênero lista 

e o processo de alfabetização e letramento é diferente do entendimento das 

professoras. Elas entendem gênero na perspectiva de ensino para a criança e 

têm como foco a escrita das palavras, as letras iniciais, ou seja, o processo de 

alfabetização. Fica evidente, pelo discurso estabelecido na formação, que para 

essas professoras alfabetizadoras o gênero lista, é lista de palavras 

independente do contexto, o que para elas não seria sem sentido, diferentemente 

do sentido de lista que eu construí, como pode ser visto no turno F46. Mais uma 

vez a contradição aparece em minha colocação de ponto de vista, com o 

conectivo adversativo SE no turno F46 (Se (Futuro do pretérito) vocês estão 

falando de sentido, se vocês estão falando das palavras, de não se trabalhar com 

as palavras soltas), de se trabalhar isso dentro dos gêneros, como é que vocês 

vão fazer, conseguindo utilizar por exemplo as palavras com F numa lista, que 

seja uma lista de uso (...) 

O movimento discursivo iniciado por mim possibilita a compreensão das 

professoras A e C quanto à compreensão da relação contraditória entre a teoria 

que externalizam ao definir letramento e alfabetização e a prática de listas 
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descontextualizadas. Minha colocação em F44 questionada por C32 e retomada 

por mim em F46, em que resumo a relação contraditória entre a teoria e pratica, 

possibilita que C34 e A26 repensem o uso de lista descontextualizado e a 

definam como uma tarefa apenas escolarizada sem função social.  

Os conflitos instaurados nessa primeira sessão reflexiva, possibilitados, 

em linguagem colaborativo-crítica, pelo entrelaçamento das vozes da 

pesquisadora e das professoras quanto ao conflito instaurado entre teoria e 

prática, foi de grande importância para o avanço das discussões nas próximas 

reuniões de formação de professores. A agência relacional (Edwards, 2005), na 

retomada de C36 em contraposição e engajamento consciente em relação à 

professora Ana, revelou a central importância da ingerência de uma  participante 

no discurso da outra. Essa ação relacional criou espaços colaborativo-críticos 

para que as professoras repensassem o ensino-aprendizagem de leitura e escrita 

em salas de alfabetização. 

  

4.1.3. Ressignificação de sentidos e significados na sala da professora Silvia 

 

Esta seção descreve e discute as aulas observadas na sala da professora 

Silvia. Tais observações ocorreram em 24/04/2014, 12/05/2014 e, após a 

primeira sessão reflexiva, no dia 26/05/2014. Descrevo o contexto de cada uma 

dessas aulas com o objetivo de contextualizar a ressignificação de sentidos e a 

construção de significados compartilhados em discussões na sessão reflexiva.  

 

 Contexto enunciativo – Aula 24/04/2014 

 

A primeira observação da aula da professora Silvia foi no dia 24/04/2014. 

O objetivo da aula era ensinar aos alunos as correspondências entre letras ou 

grupo de letras e seu valor sonoro, para que eles  escrevessem palavras. 

Observei que era uma aula muito parecida com a da professora Ana, em que os 

alunos deveriam completar os espaços das palavras com as sílabas FA-FE-FI-

FO-FU. Os alunos estavam sentados enfileirados e a professora passava de 

mesa em mesa para tirar as dúvidas. Esse procedimento revela que as 

professoras preparavam as aulas juntas e que o apoio teórico-metodológico na 
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compreensão do conceito de alfabetização era semelhante, o que já foi discutido 

anteriormente nas sessões reflexivas analisadas. 

O único momento em que se conseguia ouvir as vozes dos alunos era 

quando a professora fazia perguntas relacionadas ao exercício, a cada aluno, 

individualmente. A discussão que trago neste momento se refere ao modo como 

a linguagem escolarizada perpetua uma relação unidirecionada, nesse espaço, 

em que a professora comanda a aula e os alunos participam somente quando 

solicitados.  

 

 Contexto enunciativo – Aula 12/05/2014 

 

A segunda observação de aula da professora Silvia foi no dia 12/05/2014. 

O objetivo da aula foi identificar semelhanças sonoras em sílabas e rimas. Do 

mesmo modo os alunos estavam organizados: sentados enfileirados. Nesse dia a 

professora projetou o vídeo da “Galinha Pintadinha” em seu próprio computador, 

passando de fileira em fileira enquanto os alunos assistiam. O que mais me 

chamou a atenção foi o fato de os alunos apenas observarem o vídeo sem cantar 

a música, o que só aconteceu após a professora passar por todas as fileiras e 

dar o comando: “Agora vamos cantar juntos?” 

 

 Contexto enunciativo – Aula 26/05/2014 

 

Essa aula teve como objetivo trabalhar com o reconhecimento e 

nomeação das letras do alfabeto e com a escrita pelas alunos do próprio nome. É 

importante lembrar que esta aula ocorreu após a sessão reflexiva, em que 

discutimos a necessidade das listas de palavras serem contextualizadas. 

A professora orientou sobre a tarefa que iriam realizar e chamou os alunos 

de fileira por fileira para irem formando um círculo, sentados no chão na frente da 

sala, próximos à lousa. Silvia foi colocando uma tira de papel de cada vez no 

meio do círculo, com os nomes dos alunos. Após estes reconhecerem seus 

nomes fazia questionamentos sobre início, final de palavras e letras, e sobre a 

diferença de um nome para o outro, fazendo comparações na escrita das sílabas 

e pedindo para que os alunos respondessem aos questionamentos realizados. 

Após toda essa discussão sobre a escrita dos nomes dos alunos, a professora 
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pergunta como uma lista pode ser organizada e para que serve uma lista. Os 

alunos participam da aula dando exemplos de uso de listas. 

No excerto a seguir, a professora Silvia inicia uma mudança de postura 

em relação às duas aulas anteriores observada nos dados. 

Excerto 5 

P24: Agora vamos colocar o nome do Derick e do Danilo aqui no meio! Olhem 

aqui! Os dois começam com a letra. 

As: D. 

P25: Então, e se a professora tampasse assim óh? ((Professora deixa somente o 

D inicial e o DA inicial aparecendo)).  

A4.2: Porque o Derick tem um D e um E e o Danilo tem um D e um A. 

P27: Ai meeeeu Deeeeeus do céééééu!!! (( Professora sorri)). O que é isso? 

muito bem! Você é muito esperto! (modalização apreciativa)  Agora volta, não 

é necessário subir um em cima do outro! Abre! Abre, que eu não quero virar 

sardinha na lata! 

 (...) 

P61: Eu quero saber porque a Kamile é primeiro que o Kauã. Ó, agora eu vou 

perguntar. Olha (( Professora aponta para os nomes)). Vocês falaram que a 

primeira letra é igual, então temos que olhar a segunda letra que também são 

iguais (( aponta para os “A”)) E agora? (professora faz uma pergunta  

epistêmica apoiada em um contexto pragmático direcionada a criar 

conflitos para os alunos pensarem na organização alfabética das palavras e 

verificar se os alunos se apropriaram do código). 

A15: A terceira letra. 

P62: A terceira letra? 

Alunos: Sim. 

P63: O senhor tem certeza? 

A15.1: Sim. (Alunos concordam com sinal positivo) 

P64: Vocês concordam com ele? (Pedido de esclarecimento) 

Alunos: Sim. 

P65: Por quê? (mecanismo de interrogação) 

A4.17: Porque os dois têm a letra K na primeira. (apresentação de ponto de 

vista) 

P66: Porque os dois têm a letra k na primeira? (espelhamento) 
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A15.2: E os dois têm a letra a na segunda. 

P67: E os dois têm a letra a na segunda. (espelhamento) Então eu vou... 

Alunos: Olhar na terceira. 

A7.3: Porque a terceira letra não é igual.  

P68: Só porque a terceira letra não é igual, e aí? A terceira letra não é igual, 

tudo bem tá certo. (P pede suporte.) 

A4.18 e A7.4: ((Falam juntas)) 

A4.18: Porque o M vem primeiro que o U. (apresentação de suporte) 

A7.4: Porque o U vem depois do M. (apresentação de suporte, sustentação do 

turno A7.3) 

P69: Excelente! (Modalização apreciativa) 

[Alunos e professora colam os nomes na cartolina em ordem alfabética.] 

(...) 

 

No excerto acima, a linguagem estabelecida nas relações entre professora 

e alunos revela uma mudança de postura nas ações da professora Silvia em 

contexto de sala de aula, em várias questões. Pela primeira vez, observei uma 

mudança na configuração da sala de aula: os alunos estavam sentados em 

círculo no chão, podendo participar efetivamente do exercício. Posso dizer que 

“somente o sentar em círculo” não configura uma mudança de postura em 

relação aos modos de ensinar-aprender; porém, há, na relação da professora 

com seus alunos, uma grande transformação, visto que ela tentou criar uma 

organização de linguagem e um relacionamento entre os participantes em que 

um podia falar na fala do outro sem sua permissão como anteriormente.  

Embora inicialmente o foco do exercício proposto ainda estivesse 

diretamente relacionado com a decodificação para o trabalho de apropriação do 

processo de leitura, a professora apontou que o objetivo da aula seria a 

elaboração da lista de nomes para deixar exposto na sala por ordem alfabética, 

dando sentido ao exercício de alfabetização. Essa questão está também 

revelada no turno P61 (Eu quero saber porque a Kamile é primeiro que o Kauã. 

Ó, agora eu vou perguntar. Olha ((Professora aponta para os nomes)). Vocês 

falaram que a primeira letra é igual então temos que olhar a segunda letra que 

também são iguais ((aponta para os “A”)) E agora?). Esse discurso mostra que 
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Sílvia estava preocupada em, intencionalmente, criar situações pragmáticas 

significativas, para que os alunos se apropriassem do código. 

Essa intencionalidade está visível no turno P 25 (Então, e se a 

professora tampasse assim, ó), em que Silvia cria, com o uso do SE mais 

imperfeito do subjuntivo, um contexto em que o conflito é instaurado, dando a 

possibilidade de os alunos se posicionarem, o que não acontecia anteriormente 

nas aulas. Também, as perguntas aos alunos a respeito das diferenças das 

letras iniciais dos nomes, com a utilização de mecanismos de interrogação e de 

perguntas que pedem apresentação de ponto de vista, como visto nos turnos 

P61, P62, P63, P65, P68, revelam que Silvia começa a permitir e criar um 

organização discursiva em que os alunos são mais participativos. 

Também é importante apontar que a professora tenta levar para sua sala 

de aula o que havíamos construído colaborativamente no contexto da primeira 

formação sobre o uso de gêneros textuais com sentido e significado. Isso 

acontece após a elaboração da lista de nomes para ser colocada na parede da 

sala pelos alunos.  

Na sequência, Silvia retoma o que fora feito na aula pela fala dos alunos, 

usando perguntas que havíamos discutido na sessão reflexiva.  

 

Excerto 6  

(...)  

P70: Como chama isso aqui que a gente fez? 

A15.3: Lista de nomes pra colocar na sala. 

P71: Sim, uma lista de nomes pra colocarmos na sala. (Concordância com 

espelhamento) 

P72: A lista serve pra alguma coisa? (Pedido de apresentação de ponto de 

vista) 

As: Siiiim, nããõ ((falam juntos)). 

A7.4: Pra saber quem é o ajudante. (Apresentação de ponto de vista) 
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P73: Tá, usamos a lista pra saber quem é o ajudante, saber a ordem da 

chamada. (Concordância do ponto de vista com espelhamento e 

apresentação de ponto de vista que objetivara) Em que outros momentos da 

nossa vida a gente faz uma lista? (questão para relacionar a lista a práticas 

sociais) 

A15.4: Em nascimento, lista de nascimento. (apresentação de ponto de vista) 

P74: Lista de nascimento? O que é isso? (Pedido de esclarecimento) 

A15.5: Pensativo 

P75: Na vida assim da gente, no dia a dia, a gente costuma fazer lista pra 

alguma coisa? (Pergunta que oferece suporte aos alunos) 

Alunos: Sim. 

A4.19: Lista pra saber o que comprar. (apresentação de ponto de vista) 

P76: Aonde? 

A4.20: No mercado 

P77: Ah é? 

Alunos: Ééé. 

P78: Vocês já viram alguém fazendo lista? (Pergunta aberta) 

As: ((Falam todos juntos)). 

A13.3: A minha mãe faz. 

P79: Faz? A gente faz uma lista pra não esquecer, pra organizar. 

A6.1: Professora, ontem minha mãe fez uma lista, de mercado. (apresentação 

exemplo) 

(...) 

P80: Alguém saberia (modalização lógica) dar outro exemplo de lista? A gente 

tem a lista da chamada, lista de mercado. A lista vocês já falaram ela tem uma 
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utilidade, quando a gente vai ao mercado serve por exemplo, pra gente não 

esquecer aquilo que a gente vai comprar. Os meninos já deram o exemplo das 

suas mães de lista de mercado, quando elas vão ao mercado fazem uma lista. 

Agora, em que outro lugar vocês já viram uma lista? 

 

Após o término da identificação dos nomes dos alunos, enfocando as 

letras e sílabas iniciais, a professora Silvia usa, no turno P70, uma pergunta 

aberta (Como ((mecanismo de interrogação com foco no processo) chama isso 

aqui que a gente fez?), ressaltando a questão do gênero de discurso lista. 

Nesse momento é como se ela retomasse as vozes da primeira formação de 

professores, criando ZPD, revelando uma ressignificação de  suas ações 

anteriores. 

 Silvia ainda continua fazendo perguntas com pedidos para que os alunos 

relacionem o gênero em foco com práticas sociais nos turnos P72 (A lista serve 

para alguma coisa?), P73 (Em que momentos da nossa vida a gente faz uma 

lista?), P75 (a gente costuma fazer lista para alguma coisa?) P78 (Vocês já 

viram alguém fazendo lista?). Dessa forma, como vimos em discussões 

anteriores, este excerto revela como a professora Silvia, após a discussão sobre 

questões de alfabetização e letramento em reunião reflexiva, trabalha com seus 

alunos o uso social de uma lista. Nesse momento, a professora realiza perguntas 

epistêmicas para a solução de conflitos estabelecidos no contexto pragmático. 

Segundo Ninin (2013, p. 87), 

 

Se o que marca prioritariamente o significado de pragmática é o fato de 
que a língua deixa de ser um instrumento de representação para tornar-
se um instrumento que se constitui na práxis, também fortalece a ideia 
de que a ação discursiva que ocorre nessa práxis exerce influência 
direta no desenvolvimento dos sujeitos envolvidos. 

 

Dessa maneira, a aula de Silvia revela que o discurso que começou a ser 

construído na prática social da sala possibilitou, por meio das perguntas em que 

conflitos foram instaurados, um maior envolvimento dos alunos na prática de sala 

de aula. Quanto às questões epistêmicas, Ninin (2013, p. 89), relata que  

Outra dimensão relevante em se tratando das atividades orientadas por 
perguntas é a epistêmica, relacionada aos modos como alguém  
constrói conhecimentos em um campo específico e o que fundamenta 
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esse conhecimento. Nessa perspectiva, estão contempladas, por 
exemplo, ações discursivas relacionadas ao domínio do conhecimento 
posto em jogo na atividade, que favoreçam o avanço nas etapas entre o 
conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. 

 

Assim, a professora cria, após a sessão reflexiva, uma outra organização 

para a discussão da lista, não apenas reproduzindo o que havíamos construído 

crítico-colaborativamente em contexto de formação, mas sim uma ação nova. 

Revela-se, pois, nesse contexto, uma organização discursiva que possibilita 

agência relacional (Edwards 2009), dos modos de agir em sala de aula, 

propiciadora de “aprendizagem que leva ao desenvolvimento” (Magalhães, 2011 

p. 29). 

A professora começa também a utilizar em seu discurso a modalização 

lógica (alguém saberia), dar outro exemplo de lista? Nesse momento, o 

discurso modalizado começa a criar espaço para que os alunos se posicionem, 

constituindo aí o início de uma cultura de colaboração-crítica, o que não 

acontecia antes, pois a professora adotava um discurso em que unidirecionado, 

ou seja, dizia o que era para ser feito e os alunos apenas realizavam o que era 

pedido, não agindo como efetivos participantes em aula.  

A transformação na condução da aula de Silvia, ainda que “pequena”, 

mostrou que, por meio da linguagem da colaboração-crítica (Magalhães, 2011), 

houve grandes transformações e avanços no contexto de formação de 

professores e, posteriormente, em sala de aula. Discuto, a seguir os sentidos e 

significados sobre alfabetização e letramento que subjaziam às ações das 

professoras. 

 

4.1.4.  Alfabetização e letramento nos papéis de professoras e alunos  

 

Esta seção discute os sentidos e significados atribuídos a alfabetização e 

letramento e que apoiavam as práticas das professoras. Discute a quarta sessão 

reflexiva de formação de professores, que aconteceu no dia 22/09/2014, em sala 

de reunião, às 19 horas, horário de JEIF. A sessão foi vídeo-gravada com uma 

filmadora em um tripé colocado ao fundo da sala. Estavam presentes as três 

professoras Carla, Ana, Silvia e esta pesquisadora. Foram retomadas as 

concepções discutidas no encontro anterior, pois a professora Silvia não havia 
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participado. Assistimos a mais uma parte do vídeo “Quando sinto que já sei”, que 

já havia sido visto na sessão passada, a pedido das professoras. Após o vídeo, 

as professoras discutiram sobre o planejamento da escola. Relataram sobre a 

importância dos jogos para o desenvolvimento das crianças e falaram sobre as 

atividades lúdicas que vêm realizando com os seus alunos em sala de aula. 

Quando questionadas sobre a possibilidade de trazer jogos para a sala de 

aula pensando em uma atividade social, as professoras relataram que essa é a 

parte de que elas mais gostam. Pedi exemplos de como trabalhariam com jogos 

que envolvessem poemas se fossem professoras de 3º ano. As professoras 

relataram que é necessário que a escola se aproxime da vida, uma escola para 

ser vivida e deram exemplos do trabalho que realizavam com seus alunos. 

Mostrei, também, uma atividade social que propus em uma sala de terceiro ano.   

No excerto a seguir, dando continuidade ao que havíamos construído 

colaborativamente nas formações com base na Teoria da Atividade, como 

descrito no capítulo teórico-metodológico, abordamos formas de possibilitar um 

contexto em sala de aula que mais se aproximasse da vida real, tal como 

discutido por Marx e Engels (1845-46/2007, p. 26). Vejamos a discussão 

transcrita: 

 

Excerto 7 

(...) 

F1: Vocês estão falando de jogos de divisão, de multiplicação de soma de 

subtração 

C1: e de troca 

S1: De mudar da dezena para a unidade da unidade para a dezena. 

F2: Esse é um jogo que vocês fizeram. E se a gente fosse pensar numa atividade 

social? Pensando no sócio-histórico-cultural, como é que a gente poderia fazer 

(modalização) esse mesmo jogo pensando na vida que se vive? [risos] 

(...) 

A1: [Risos] A lente da verdade, essa é a parte que eu mais gosto pra falar a 

verdade, é a que eu mais gosto, só que na verdade é a parte que a gente sente 

mais dificuldade pra realizar, por quê? Talvez nos falte essa orientação, né? 
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Como? ( mecanismo de interrogação) Como você trabalha de uma forma mais 

prazerosa dentro da sala de aula? (mecanismo de interrogação com pergunta 

revela uma autorreflexão) 

F3: Você sabe, Carla, como poderia (modalização pragmática) ser pensada 

uma atividade para ser (...) 

C2: Nããããooo! Olha minha cara de ponto de interrogação! 

Todas: [risos] 

S2: A gente já mudou bastante a nossa vivência com os jogos que a gente 

realiza. 

C3: Mas esse é o jogo didático que você está falando, a Iris está falando de outra 

forma, como......? 

S3: Sim 

F4: Eu to pensando aqui com vocês né, se nós estamos falando, vamos 

transformar a nossa sala de aula, como vamos transformar essa sala (...) 

C4: Na vida que se vive!!! Gostei disso  

F5: Na vida que se vive. (espelhamento) 

C5: Eu já senti faz tempo que você está com um pezinho lá no Marx. 

 

A pergunta realizada por mim, como pesquisadora, no turno F 2 (E se a 

gente fosse pensar numa atividade social? Pensando no sócio-histórico-

cultural como é que a gente poderia fazer esse mesmo jogo pensando na 

vida que se vive?) teve o objetivo de trazer uma reflexão sobre como mudar a 

sala de aula. 

O uso de modalização (poderia fazer), fez com que um espaço crítico-

colaborativo fosse criado, pois possibilitou a colocação de diferentes ideias. O 

mecanismo de interrogação como, que aponta a inserção de modos de agir, 

possibilitou também que as professoras tivessem a possibilidade de aprofundar 

suas colocações e ideias em sala de aula, visto que “a análise dessa tipologia 

pode permitir observar e interpretar o modo como as formas de questionamento 

favorecem o entrelaçamento do conhecimento que está em produção na 

interação” (LIBERALI, 2013, p. 82-3).  
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A professora Ana no turno A1 com a pergunta (Como? Como você 

trabalha de uma forma mais prazerosa?), com os mecanismos de interrogação 

Como? e a pergunta que pede colocação de propostas sobre novos 

procedimentos revela que a professora Ana quer se apropriar de uma nova 

maneira de dar aula. Em A1 (Talvez nos falte essa orientação, né?), a 

professora revela a necessidade de apoio da escola para repensar os modos de 

agir e de como realizar a sua aula de maneira mais prazerosa. Assim, nos 

contextos de formação, as discussões possibilitadas por meio da linguagem da 

colaboração-crítica, instrumentalizam a pesquisadora na criação de ZPD, 

fazendo avançar aprendizagem e desenvolvimento dos participantes da 

pesquisa, tal como destacam Magalhães e Oliveira (2011). Em suas palavras: 

 
A ZPD (...) configura-se como uma noção descritiva de processos inter-
intra-extra psicológicos, característicos da produção de sentidos, na e 
pela linguagem; um movimento de organização de linguagem nas 
relações interpessoais que criam contextos para aprendizagem e 
desenvolvimento (Magalhães e Oliveira, 2011, p. 107-8). 

 

Ainda no turno F3, eu peço suporte para a professora Carla (Você sabe 

como poderia?) usando modalização para convidar a professora a participar da 

construção colaborativa sobre os modos de alfabetizar e letrar os alunos de 

forma mais significativa. Porém, é após o turno Silvia 2 (A gente já mudou 

bastante a nossa vivência com os jogos que a gente realiza), que a 

professora Carla – com o conectivo de contraposição MAS (Mas esse é o jogo 

didático que você está falando, a Iris está falando de outra forma, como (...)?) – 

estabelece mais uma vez o conflito que enfoca uma contradição construída pela 

sócio-história das participantes. Carla salienta, assim, que eu estou apontando 

não só uma mudança mas novos significados sobre ensinar a aprender a ler e 

escrever.  

É interessante destacar que, ao explicitar que estou buscando novos 

modos de agir no turno F4 (Eu estou pensando aqui com vocês né, se nós 

estamos falando, vamos transformar a nossa sala de aula, como vamos 

transformar essa sala (...), a professora complementa a minha fala, com o turno 

C2 (Na vida que se vive! Gostei disso!), reproduzindo o estudo que havíamos 

feito anteriormente, em formações passadas, como já dito anteriormente. Desse 

modo, apesar de a professora se apropriar do discurso dos estudos realizados 
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por nós em encontros anteriores, o conflito se instaurou no objeto em foco, pois 

não sabia se Carla apenas reproduzia as teorias que havíamos discutido ou se 

realmente havia entendido como propor um trabalho utilizando os estudos sobre 

Teoria da Atividade. Busquei, então, levantar os sentidos do grupo a respeito do 

material teórico estudado. Meu objetivo era criar possibilidades de todos exporem 

suas compreensões por meio do trabalho que realizariam em sala com seus 

alunos.   

Assim, no excerto 8, inicio com perguntas utilizando o futuro do pretérito 

(SE), para que as professoras pudessem exemplificar como dariam aulas para 

uma sala de terceiro ano, pensando em tudo o que já havíamos construído 

colaborativamente, em contextos de formação.  

Excerto 8 

(...) 

F6:  Se a gente for pensar na vida que se vive e transformar isso na sala de aula, 

por exemplo, e se a gente fosse trabalhar com poesias em um terceiro ano? 

Depois eu vou mostrar o meu trabalho pra vocês 

C4: Isso, por favor, mostra! 

F7: Se vocês fossem professoras do 3º ano e fossem trabalhar com poesias, 

como vocês ensinariam poesias?  

S3: Ah, eu acho assim, a gente começa sempre com a leitura deleite. Eu 

selecionaria as poesias para a leitura deleite, aí a gente vai perguntando, se eles 

já viram aquele tipo de texto. 

A2: O que eles observam. 

S4: É!  O conhecimento prévio. 

A3: Vão identificar as rimas 

S5: Eu costumo trazer alguns slides pra eles, alguns poemas têm rimas outros 

não ...Trazer poemas que eles já conhecem num datashow e as crianças vão se 

familiarizando com aquilo, aí com o passar do tempo você vai fazendo as 

perguntas também. O que vocês acharam deste texto, o que vocês 

percebem? Comparando com o texto que nós vimos ontem... Aí a gente traz a 

caixa com brincadeiras com rimas... 

F8: E você, Carla? (pedido de esclarecimento) 

C5: Não, é isso mesmo. 

F 9: Mas você ia falar alguma coisa da (...) 
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C6: Não, é isso, que quando a gente traz uma leitura deleite, como por exemplo 

uma poesia, a gente sempre começa com o prazer, com o lúdico, quando tem as 

palavras que rimam eles começam a dar risadas  

A4: Eles até falam RIMOOU 

(...) 

A5: Você não vai chegar hoje eu vou trabalhar poemas, no decorrer do ano você 

vai lendo diversos tipos de textos né? Por exemplo, hoje eu leio um poema, 

amanhã uma história em quadrinho, depois de amanhã sei lá, uma curiosidade 

sobre um animal, um trava-língua 

S6: A gente não trabalha assim, vamos trabalhar com poemas então trabalha 

poemas o mês inteiro, acho que a gente vai selecionando as leituras, as 

atividades. 

F10: Eu vou mostrar17 pra vocês, não quer dizer (...) 

C7: Uma receita 

F11: Isso, exatamente. Receitas, de dizer que é assim que tem que ser feito. 

A6: É só uma luz né? 

(...) 

C8: Não fica isolado da realidade né? Agora eu tô entendendo aonde você quer 

chegar!!! Trazer para a realidade. 

 

F12: Trazer para a realidade 

C9: Agora eu entendi o q é “A vida que se vive”. Trazer para a escola a vida 

que se vive. Não ser aquela coisa só escolarizada, um conteúdo só escolarizado. 

  

Dessa forma, no turno F 6 (e se a gente fosse trabalhar com poesias no 

terceiro ano), mais uma vez as professoras são chamadas por meio da pergunta 

modalizada (fosse trabalhar), a participarem de maneira colaborativa no 

levantamento de sentidos. Também fica claro que no aspecto linguístico, o uso 

de futuro do pretérito acompanhado do conectivo condicional SE nos turnos F 6 

e F 7 abre espaço para que as professores possam dar exemplos de como 

trabalhariam em sala de aula.  

                                                             
17 Eu, pesquisadora, estava me referindo a um trabalho em power point que havia 

realizado na escola em que trabalhava quando era professora do terceiro ano com o 
título: Atividade Social - Participar de um sarau, que foi discutido nesta formação de 

professores.  
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Nesse momento, apesar de já estarem familiarizadas com a parte teórica, 

ficaram pensativas em como colocar o que havíamos discutido com exemplos de 

prática. Vygotsky, em suas discussões sempre com base no materialismo 

histórico-dialético de Marx, aponta a linguagem como organizadora das relações 

dialógicas e dialéticas em práticas sócio-histórico-culturais entre os sujeitos. E é 

por meio dessa interação possibilitada por  artefatos culturais, sendo o principal 

deles a linguagem, que esse contexto de sala de aula e de formação de 

professores se constituirá como um novo espaço, possibilitado pela organização 

crítico-colaborativa das relações. 

Desse modo, a partir da pergunta para entrelaçamento de falas no turno F 

7 (Se vocês fossem professoras do 3º ano e fossem trabalhar com poesias, 

como vocês ensinariam poesias?), o mecanismo interrogativo COMO convida 

as professoras a se comprometem, a se posicionarem e revelarem como agir, o 

que acontece nos turnos S3, S4 e S5 e A2. Há, novamente uma concordância 

entre as professoras, mas não há um intervenção minha solicitando que 

explicitem como fazem isso, que tipo de perguntas fazem, quais os papéis de 

aluno e de professor nesses procedimentos.  

Após as professoras assistirem ao trabalho “Atividade Social – apresentar 

um sarau”, a contradição estabelecida no excerto 8 sobre a reprodução da teoria 

por parte da professora Carla sem uma efetiva compreensão do que estávamos 

discutindo foi confirmado no turno C8 (Agora eu tô entendendo aonde você 

quer chegar!!!) e C9 (Agora eu entendi o que é “A vida que se vive, trazer 

para a escola a vida que se vive, não ser aquela coisa só escolarizada, um 

conteúdo só escolarizado). Essas colocações evidenciam que somente naquele 

momento Carla realmente entendeu o que estávamos discutindo sobre a teoria 

enfocada. Dessa maneira, as perguntas realizadas nesse momento, 

possibilitaram a criação de uma zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 

1934/2001) permitindo que os sentidos trazidos pelas professoras e 

pesquisadora fossem compartilhados e apoiassem a busca da produção de um 

novo significado compartilhado com o grupo. 

O excerto 9, a seguir, revela a responsividade das professoras 

participantes, apresentando pontos de vista e expondo os sentidos a respeito do 

que havíamos construído colaborativamente nas discussões anteriores. 
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Excerto 9 

 (...) 

F 55: Gente, vamos fazer uma síntese? (...) O quê foi mais relevante pra vocês? 

(pedido de síntese) 

S48: O que eu acho que tem a favor de tudo aquilo que a gente já tá estudando, 

é uma escola pra vida, é uma escola que se assemelha ao dia a dia. É preparar 

os pequenos e depois os adolescentes, para o exercício da cidadania, não é uma 

escola que se distancia da vida, é uma escola que se aproxima da vida, uma 

escola para ser vivida. (apresentação de ponto de vista) 

F 56: Vocês acham que já estão fazendo essa escola que se aproxima da vida, 

pra ser vivida na aula de vocês? (Pedido de suporte) 

S49: Eu acho que esse pontapé inicial sim. 

C35: ((Chacoalha a cabeça com sinal negativo)) 

F 57: Qual é esse pontapé inicial? (Pedido de apresentação de sustentação) 

S50: A gente já mudou muito o jeito de dar aula, já trouxemos o lúdico para a 

escola (...)  

C36: Iris, essa preocupação com o significativo, né? Que eles vão aprender o 

que tem sentido, serem alfabetizados com sentido, com práticas de letramento e 

não só apreender a ler né? (apresentação de ponto de vista) 

S51: É isso que a gente quer, uma escola para ser vivida. (apresentação de 

esclarecimento) 

Com a pergunta que fiz às professoras no turno F 55 (O quê foi mais 

relevante pra vocês?), as professoras puderam relacionar os conhecimentos 

anteriores aos que estavam sendo construídos (Ninin, 2013), apresentando de 

maneira responsiva, os seus sentidos sobre a escola. No turno S48, Silvia 

apresenta seu ponto de vista: (É preparar os pequenos e depois os 

adolescentes, para o exercício da cidadania, não é uma escola que se 

distancia da vida, é uma escola que se aproxima da vida, uma escola para 

ser vivida) e no S51 (É isso que a gente quer, uma escola para ser vivida). 

Da mesma maneira, a professora Carla apresenta seu ponto de vista, 

acreditando que ainda não realiza esse tipo de atividade com os seus alunos em 

sua sala de aula, pois quando faço um pedido de apresentação de 
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esclarecimento no turno F 56 (Vocês acham que já estão fazendo essa escola 

que se aproxima da vida, pra ser vivida na aula de vocês?), C 35 chacoalha a 

cabeça com sinal negativo. Dessa maneira, ela demonstra reconhecer que ainda 

há muito o que ser feito, porém, o que acredito que ela ainda não saiba é da sua 

evolução enquanto professora.  

4. 2. Concluindo 

Embora a discussão sobre letramento e alfabetização seja antiga, percebe-se, 

por meio da análise dos dados obtidos, que é necessário retomar esses 

conceitos nas salas de alfabetização, estabelecendo relação com as práticas 

efetivas, pois existe muito equívoco a respeito do tema enfocado. Os dados 

foram analisados priorizando os aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos, 

com base nos sentidos da argumentação. Pelos resultados atingidos, pode-se 

concluir também que muitos avanços ocorreram nesta pesquisa por meio da 

colaboração-crítica, em que conflitos foram instaurados, possibilitando 

transformação no contexto escolar.  Desse modo os sentidos e significados sobre 

o agir pedagógico foram se modificando, as práticas de leitura e escrita

começaram a ganhar sentido na vida real e as questões a-históricas, 

descontextualizadas iniciais foram sendo repensadas e ressignificadas ao longo 

do caminho. Assim, os sentidos iniciais atribuídos por professores e 

pesquisadora quanto ao ensino-aprendizagem de leitura e escrita, papéis de 

alunos, professores e pesquisadora foram se transformando colaborativamente 

durante a pesquisa e novos significados foram sendo construídos, levando os 

professores a uma nova relação com seus alunos, os alunos a uma nova relação 

com os professores, e a pesquisadora e os professores a uma nova visão de 

ensino-aprendizagem. O que não posso deixar de explicitar é a transformação 

que ocorreu em mim enquanto pesquisadora e que estará melhor detalhada nas 

considerações finais a seguir. Esse processo foi muito importante e com vários 

conflitos instaurados durante a caminhada, pois trabalhar em um contexto 

inesperado fez com que eu repensasse as minhas práticas e o meu papel 

enquanto pesquisadora. Falei por várias vezes com as docentes a respeito da 

necessidade de práticas que enfocassem a vida real e me vi reproduzindo ações 

que eu mesmo questionava nas professoras. No decorrer da pesquisa, acredito 
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que os participantes foram transformando os papéis crítico-colaborativamente, 

porém me questiono a respeito do quanto ainda preciso aprender. 
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Considerações finais 

Após quase um ano do trabalho desenvolvido juntamente com as 

professoras da escola pesquisada e seus alunos, e dois anos e meio com os 

meus colegas da PUC-SP, levantando nossos sentidos e compartilhando 

significados sobre as práticas de alfabetização em suas salas, percebi mais do 

que nunca a importância de um grupo colaborativo-crítico para que as 

transformações realmente aconteçam. 

Não posso deixar de expor aqui, que esta pesquisa de cunho crítico-

colaborativo não foi uma tarefa fácil para mim. Como relatado na dissertação, 

logo no início, na entrada em campo, as minhas certezas, o meu modo de agir e 

pensar foram sendo transformados após assistir à primeira aula de uma das 

professoras. Então, ao perceber que o que havia pensado, inicialmente, não 

conseguiria colocar em prática, a contradição entre os conceitos teórico-práticos 

foi de alguma forma paralisante. Em lugar das certezas “Vou fazer, Vai 

acontecer”, surgiram incertezas, o que trouxe a necessidade de buscar uma 

organização discursiva que colocasse em prática aquilo que estava discutindo 

nas aulas de mestrado – como partir das compreensões que apoiavam as 

práticas didáticas para a construção coletiva do novo. 

Então, indo a campo percebi que, a cada dia de formação de professores, 

um novo conflito se instaurava, o que possibilitou várias mudanças no contexto 

escolar e em mim enquanto pesquisadora. Pude compreender a sócio-história na 

constituição de todas nós, participantes, o que nos faz pessoas diferentes, com 

linguagens e compreensões diferentes. Todavia, pude concluir que a PCCol 

(Pesquisa Crítica de Colaboração) foi fundamental para a criação de todo esse 

contexto discutido acima.  

A cada momento de encontro com as professoras, cada conflito instaurado 

no grupo, cada pergunta realizada para criar entrelaçamento de vozes, por várias 

vezes me fez ganhar forças, mesmo querendo desistir, pois em muitos 

momentos cheguei a não acreditar que conseguiria ir até ao fim, tamanha 

incerteza, desconforto e dúvidas. 

Também não posso deixar de compartilhar aqui, que este trabalho teve 

vários entraves devido a ser um ano de Copa do Mundo, de reforma da escola, 
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implantação do novo sistema (SGP), e também um ano de muitas paralisações 

de professores. Permanecemos, porém, seguindo de acordo com as 

possibilidades encontradas ao longo do ano. Algumas vezes, após a vídeo-

gravação da aula da professora Silvia (que mais permaneceu na escola durante 

todo o ano), discutimos em alguns momentos sobre a greve e a importância da 

luta para a melhoria das condições de trabalho e educação para uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

Nosso estudo, porém, prosseguia. As imagens nos vídeos e o discurso 

sobre as práticas e suas bases teóricas revelaram a resistência inicial de uma 

prática escolarizada apoiada em conceitos atuais compreendidos com base em 

ações didáticas tradicionais, em que o professor tem o papel de dizer e o aluno o 

de responder e fazer o que é pedido, por meio de uma linguagem linear 

professor-aluno-professor. Assim, após analisar a relação professor-aluno no 

início e no término da investigação, pude perceber que muita coisa ainda 

precisava ser mudada. 

Entretanto, os dados mostravam transformações nesse percurso: a 

insegurança inicial das professoras, com a minha presença, se transformou em 

confiança, revelada pelas respostas a meu questionamento – passamos a ser um 

grupo, isto é, fui aceita em uma comunidade de discussão das professoras 

alfabetizadoras. 

Retornando à escola, hoje, não sei se poderia afirmar que as professoras 

continuam a realizar os trabalhos que haviam iniciado com seus alunos, mas 

acredito que alguma coisa já tenha ficado diferente de quando começamos os 

nossos estudos. Por exemplo, quando estava para finalizar a pesquisa, as 

professoras estavam preparando um trabalho para o dia das crianças pensando 

em uma atividade social. Ao invés de entregarem folhas de exercícios para os 

alunos pintarem como faziam anteriormente, transformaram o dia das crianças 

em uma atividade chamada “cinema na escola”, não assistido por mim, mas 

relatado pelas professoras.  

Por isso, acredito, sim, que se retornar ao mesmo lugar, hoje, para realizar 

uma nova pesquisa com o mesmo grupo, os medos e inseguranças serão muito 

menores, tanto das professoras, quanto os meus.   
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Sintetizando meu percurso, posso afirmar que entrei na escola e me 

deparei com os problemas da vida real, tantas vezes discutidos na universidade, 

mas que, ali, existiam. Eu olhava e pensava – Como posso agir?  

Ao término da investigação, minha reflexão me leva a concluir que, em se 

tratando desta pesquisa desenvolvida em contextos reais, nada poderia ser tão 

direcionado como havia pensado no começo, ainda mais considerando que não 

estou sozinha nesse espaço colaborativo-crítico. Criar espaços dialógicos e 

dialéticos em uma pesquisa de intervenção é central para que a transformação 

aconteça. 

Avançando nas discussões, me deparo com várias questões que acredito 

devam ser mencionadas, pois também são fundamentais para que a comunidade 

escolar avance. Considero importante a participação de toda a comunidade 

escolar para que os resultados sejam apropriados efetivamente. Acredito que 

coordenação e direção da escola necessitariam participar ativamente de projetos 

e pesquisas que acontecem dentro e fora da escola para que as questões 

relacionadas ao ensino-aprendizagem dos alunos, as questões da linguagem, os 

papéis, consigam avançar ainda mais. Só quando todos se envolverem nas 

discussões, a escola poderá ser percebida como uma comunidade de aprendizes 

(Magalhães 2009), cujos participantes têm papéis fundamentais – e claros – 

dentro desse contexto. 

Assim, chegando às considerações finais, penso em continuar meus 

estudos ainda voltados para a formação, porém uma ideia que ainda está 

amadurecendo é a de fazer o foco em um trabalho em que os coordenadores 

também possam se envolver, dando uma maior continuidade à pesquisa, visto 

que estão em constante processo de formação com os seus professores. 

Para finalizar, acredito que o que eu fui antes, hoje não sou mais. Passei 

pelo processo de “ser” e “tornar-se” Holzman (2009), tão discutidos por nós nas 

nossas aulas de mestrado, e ainda fico mais feliz porque hoje entendo que estou 

sempre em processo de mudança, sempre aprendendo, “me tornando” a cada 

dia que passa por meio da colaboração-crítica com as pessoas com que me 

deparo em contexto da vida real. 
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Anexo 1 – Questionário 

QUESTIONÁRIO 

Nome:  

Idade: 

É casada? 

Tem filhos? 

Fez magistério? 

Trabalha em outra escola? 

Em que se formou? Qual o ano de formação? 

Você se lembra dos seus professores e das aulas que você assistia? O que você mais se lembra 

que ficou marcado na sua vida escolar? 

Como era a relação entre professores e alunos no tempo em que você era aluna? Você pode 

descrever como era um de seus professores? 
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Anexo 2 – Transcrição de aulas analisadas 

 

AULA- 12/05/2014- Profª Ana 

 (Alunos entregam exercício finalizado)) 

PA1: Mais alguém acabou? Shiiiiiii. Raissa, senta. Quem mais terminou a folha 

grande? A folha pequena que eu dei agora é o seguinte.[A professora 

apontando para a figura e a palavra que falta] Aqui nós temos várias figuras 

desenhadas para nós completarmos os nomes destas figuras. Tá vendo que 

tem uma linha aqui embaixo, um espacinho pequeno? É porque está faltando, 

é porque está faltando a sílaba inicial de cada nome. Por exemplo, esta 

primeira figura que tem aqui. 

A1: É um urso. 

PA2: Não, não é um urso, é um furão. 

A2: Mas ele parece um gato. 

PA3: É, mas ele é tipo de um ursinho;.o nome dele é furão. [A aluna  Maria se 

levanta e mostra sua folha para professora]. Maria arruma seu nome, tá 

faltando uma letra! Então olha, eu preciso completar o nome desse bichinho 

que é furão. Qual sílaba que começa? FUUU –rão, FUUUUUUU! 

A2.1: O F e o U. 

PA4: O F e o U. A sílaba FUUUU. Como é o FUUUU? 

A2.3: O F e o U. 

PA5: Isso, então eu vou completar aqui ó, nesse pequeno espaço o FU. Todo 

mundo sabe como é o FU? Quem não sabe olha aqui em cima ó! Procura o Fu 

aqui (aponta para a atividade) e completa lá. Quem não lembra mais, procura 

aqui em cima! Aqui tem a dica! Completou? (professora pergunta para um 

aluno) 

A.4: Completei 

PA6: A segunda figura que tem aí, a Mônica está usando o quê? 

A5: O ferro 

PA7: O ferrooo! Para passar a roupa!FEEERROOO. Olha! Então qual é a 

sílaba que começa a palavra FEEERROO? 
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A6.1: O F e o E! 

 PA8: Como é FEEE? 

A6.2: O F e o E 

PA9: Issoo! O F e o EEE! Quem não sabe como é o FE, procura aqui em, cima. 

Achou Miguel, o FE ?(dirige-se a mesa de Miguel) E completa esse 

espacinho!Achou o FE? (Pergunta para Miguel) Procura aqui, qual que é o FE? 

(Pergunta para Miguel!) FE! FE! Como é o FEEE? (Miguel responde baixo e 

professora concorda com Miguel: Isso! Qual é aqui desses? ) Issoo! Coloca ele 

aqui então óh, na linha! Quem mais já encontrou?Pq vc ´t em pé?  

A7: Inaudível! 

PA10:Pega o lápis de escrever e vai! (Fala para um aluno q procurava um lápis 

enquanto passa pelas mesas) O FE, FEEE do ferro! Achou? O FU do Furão, 

como é que é? 

A8:Inaudivel 

PA11: Isso; Então coloca! Agora aqui, FERRO, FEE! 

A8.1: Qual é o EFE? 

PA12: Procura aqui! (aponta para a folha)Qual que é? 

A8.2: O F e o O? 

PA13: Não!  FEEE, o F e o O? 

A8.3: O F e o U! 

PA14: O F e o U fica FE? FEEEEEEEEEEERRO! 

A8.4: O F e o I? 

PA15: O F e o I fica FE? O F e o E fica FE? Como é o F e o E? 

Aluno do outro lado da sala responde: O F e o E, o F e o E! 

PA16: Qual q é, me mostra P8.4! Procura aqui qual que é o FE! Qual que é 

esse? (Prof. aponta para a folha) 

A8.5: Inaudível 

PA17: Esse é FE? Olha bem! O F e o A, fica como? 

A8.6: FA 

PA18: FA! E  esse? 
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A8.7: Fica pensativa (aponta para a folha) 

PA19: Isso! É esse! 

(...) 

PA20: O terceiro é uma fada! Como é o FA? (pergunta para a sala) 

Dois alunos respondem juntamente: O F e o A 

PA21: Isso, o F e o A. Então completem aí. 

(...) 

PA22: Completaram a fada? Como é o FAA da fada? 

A9: O f e o A 

PA23: Mas o q vc ta fazendo? Já completou , A.10? como é o Faz da fada? 

(olha tarefa da A10). Muito bem! Conseguiu completar A.8? 

A8.9: Sim 

PA24: E vc A11? 

A11: Sim 

PA25: Aqui embaixo qual que é o desenho? 

Alunos: Folha 

PA26: Uma folha. Então vez podem fazer sozinhos. Como que é o FO? 

Pensem! 

A6.4: O F e o, F e O (fala bem alto)o F e o. 

PA27: Então completa!Quem achou completa. Ai nós temos na figura, 

acontecendo o que na próxima?  

Alunos: Inaudível 

A11.1: Brincando 

PA28: Brincando? 

A6.5: Inaudível 

PA29: Elas estão cozinhando, né? Onde elas estão cozinhando? 

A11.2: Na cozinha. 

PA30: E estão usando o que para esquentar as panelas? 
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A11.3: O fogão. 

PA31: O FOOO- Gao, o fogão, o fogão. 

A6.6: O F e o 

PA32: Como é o FO? 

Alunos: O F e o. 

PA33: Então completem. 

A12: Professora é assim? 

PA34: Como é o FO, qual é que você colocou? 

A12: Inaudível 

PA34: Não, não é assim! Olha bem o FO da folha. Como que é FO? Você está 

fazendo o contrário. Olha como está aqui em cima óh! (Prof. aponta para o 

exercício em folha). Eu vou apagar, tá? Olha bem aqui, olha. FOO-LHA. 

Começa com que letra? 

A13: Inaudível 

PA35: FOOOOOOO. Que letra é essa? 

A13.1: O 

PA36: Esse é o? 

A13.2: Aluna faz sinal negativo com a cabeça. 

PA37: Olha bem! Qual que é essa? 

A13.3: Fica pensativa 

PA38: Como é o? 

A13.4: Aponta para o. 

PA39: Ah bom! Então coloca esse lá. Mas é primeiro o O que vem? 

A13.5: Não 

PA40: Quem vem primeiro? Que letra é essa? Qual que é essa letra? 

A13.6: (Fica pensativa) 

PA41: Vai lá no alfabeto ver que letra é essa. Procura ela. 

A14: É o F. 
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PA42: Achou? 

A13.7: É o F. 

PA43: Isso. Muito bem! Coloca lá! O F e depois qual é a letra? 

A13.8: O o. 

PA44: Isso. 

(...) 

PA 70: Então assim, nós vamos terminar essa lição, se vocês terminarem antes 

do jantar, na volta do jantar nós vamos fazer a brincadeira da forca. 

 

AULA- 26/05/2014- Profª Silvia 

P1: Hoje nós vamos fazer uma atividade e para fazer essa atividade nós vamos 

empurrar um pouquinho a carteira de vocês. Eu vou explicar tudo depois a 

gente faz, tá tom? Então! A professora não deu o crachá pra vocês 

As: Siiiiim. 

P2: Hoje a professora não entregou os crachás? Não foi a toa! Vamos formar 

uma roda e a professora vai colocar os nomes, igualzinho está escrito nos 

crachás, o mesmo tipo de letra pra ninguém se confundir. 

A1: Inaudível. 

P3: Vai! Aí vamos fazer uma roda e vai colocar no chão ((professora segura um 

nome como exemplo)) e vocês vão continuar sentadinhos tá? Tem espaço pra 

todos! Aí aos poucos vocês vão dizendo, ao a pessoa vai lembrando, vai 

certificar o próprio nome, vai dizendo “é meu”, e aí cada um vai ficar segurando 

o papelzinho que tem o seu próprio nome, Então óh, não é pra correr, não é 

pra se afobar. 

A2: O que é se afobar? 

P4: É fazer tudo assim, uma coisa por cima da outra, por cima do colega, com 

pressa. Então vamos organizar por fileiras? Nós vamos formar uma roda com 

os nomes no meio. Então a gente vai formar a roda, ficar sentado, fazendo a 

atividade com bastante atenção. Então vem a primeira fileira, vão dando a 

mãozinha, Depois vamos empurrar um pouco essas carteiras. Segunda fileira, 

vem! Não precisa trazer o lápis, vão dando as mãos, um para o outro. Terceira, 

quarta, isso! Vai dando a volta! Isso! Vem Helen! Deixa um espacinho pra mim 

né! Eu tenho que entrar na roda! Essa parte aqui pode juntar. Podem ir 

sentando, sentando. Então, óh! A pessoa que encontrar o seu nome vai falar se 
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ela está reconhecendo o nome dela, se ela não estiver, aí os colegas vão 

ajudar. Combinado? 

As: Sim. 

A3: É um jogo? 

P5: É, é, podemos dizer que sim. Óh!((professora coloca o papel com o nome 

do aluno no chão no meio da roda, um das alunas reconhece seu nome e o 

pega))Como você sabe que esse é o seu nome e não é o do Marcos? 

A4: Dá risada. 

P6: Pode falar. 

A4.1: Por causa que termina com a letra A. 

P7: Ah! Porque termina com a letra A? 

A5: E Marcos termina com a letra S. 

P8:Óóóóh!Vamos ver! E esse nome? 

P9: Agora Guilherme, você vai explicar pra turma como é que você sabe que 

esse é seu nome.  

A5.1: Porque o meu nome termina com E. 

P9: Mostra pra nós. Mas daí né, a gente pode pegar outro nome, tem muitos 

nomes que terminam com E. Olha aqui por exemplo! Esse nome aqui também 

termina com a letra E. 

A6: Riane. 

P10: Eu ainda nem perguntei! Como é que você sabe que esse nome é o seu?  

A7: Porque o dele começa com G. 

P11: Ah! Começa com G! 

A7.1: E termina com E. 

P12: Ah! Muito bem! Agora sim! Esse que está aqui? 

Alunos: Ryane, Ryane. 

P13: Pode falar meu bem! (( Pede para a aluna Dayane responder)). 

A8: É porque começa com R. 

P14: Mostra pra nós! Começa com R e o que que tem no seu nome? Quantas 

letras? 
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A8.1: R-Y-A-N-E 

P15: Põe aqui pra todo mundo ver! Então (...), tem o R? 

A8.2: Y-A-N-E. 

P16: Muito bem! Pode pegar. ((Professora coloca outro nome no chão)). 

As: Helen. 

A9: Começa com a letra E e termina com a letra N. 

P17: Você sabe todas as letras do seu nome Elen? 

A: 9.1: ((Faz um sinal de concordância com a cabeça)). 

P18: Então mostra pra nós! 

A9.2: Inaudível. 

P18:Mas mostra pra nós, pra nós podermos ver! 

A9.3: E-L-E-M 

P19: M ou N? 

A9.4: N. 

P20: Ah! ((Coloca outro nome na roda)). E esse aqui? 

A: 7.2: Derick. 

P21: Agora explica pra nós Derick! 

A10: O meu começa com D e termina com K. 

P22: E você sabe todas as letras? 

A10.1:Sim. 

P23: Quais as letras você gostaria de mostrar para turma? 

A10.2: D-E-R-I-C-K. 

P24: Agora vamos colocar o nome do Derick e do Danilo aqui no meio! Olhem 

aqui! Os dois começam com a letra. 

 As: D. 

P25: Então, e se a professora tampasse assim óh? ((Professora deixa somente 

o D inicial e o DA inicial aparecendo)). 

A4.2: Porque o Derick tem um D e um E e o Danilo tem um D e um A. 
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P26: Vocês vão se matar, é isso? ((Todos estavam deitados no chão se 

apertando na roda)) 

As: ((Dão risada e falam juntos)). 

P27: Ai meeeeu Deeeeeus do céééééu!!! (( Professora sorri)). O que é isso? 

Mas muito bem! Você é muito esperto! Agora volta, não é necessário subir um 

em cima do outro! Abre!Abre, que eu não quero virar sardinha na lata! 

As: ((Dão risada)). 

PROFESSORA CONTINUA PERGUNTANDO NOME POR NOME E 

FAZENDO COMPARAÇÕES DE ESCRITA. 

P28: Empresta o seu Leandra. Óh! Aqui no da Leandra, essa letra é o L. 

((Mostra a letra inicial para os alunos)). Aí eu coloco o E, vai ficar LE, tudo 

bem? Mudou, não mudou? Sozinho é o L e com o E fica LE. 

A11: Fica LE. 

P29: Mas e no caso do P, P e PE? E agora, que explicação vocês têm para 

isso? 

A12: Porque tá o P sozinho e o P com o E. 

P30: Então! Mais não fica P do mesmo jeito? 

As: Sim. 

P31: Olha! P e PE ((Mostra nos papeis)). Deis eu perguntar uma coisa pra 

vocês. O P é vogal ou consoante? 

Alguns Alunos: Vogaaal. 

A12.1: Consoante! 

P32: Porque? Quais são as vogais? 

Alunos: A-E-I-O-U. 

P33: Eu posso só escrever com vogais ou eu tenho que colocar consoantes? 

A12.2:Tem que ter consoante e vogal! 

P34: Tem que ter consoante e vogal sempre? 

Alunos: Siiim, nããão! 

A12.3: Sim. 

P35: Então! Sim ou não?  
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Alunos: Siiim, nããão. 

P36: Aqui óh! Eu tenho uma vogal. Aliás desculpa gente! Eu tenho uma 

consoante, e outra consoante, pode? 

A4.3: Pode! 

P37: Por quê? 

A13: Inaudível 

P38: Aaah! 

A4.4: Tem que falar as três letras juntas! 

P39: Tem que falar as três letras juntas? 

A4.5: Inaudível. 

P40: Então junta as três letras. O que vai formar? 

A4.6: DRO. 

P41: DRO. Nós vamos fazer uma lista com o nome de vocês. Então é só cada 

um colocar o seu nome e pronto? 

Alunos: Nããããão! 

P42: Porque não? 

A4.7: Sim. 

P43: Porque sim? 

A:4.8: Porque sim. 

Alunos: ((risos)) 

P44: Então nós estamos fazendo uma lista de alunos que é o nome de vocês. 

Então a gente pode fazer a lista de qualquer jeito? Ou tem que ter regrinhas? 

A14: Tem regra. 

P45: E aí, como é que a gente vai fazer? Eu quero uma lista organizada. 

A4.9: A da Ana é a primeira porque ela é a primeira da lista. 

P46: E porque ela é a primeira da chamada? Tá certo o que você falou! E por 

quê? E porque não pode ser a Riane a primeira da chamada? 

A4.10: Porque ela é depois. 

P47: E por quê? 
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A4.11: Porque sim! 

P48: Porque sim não é reeeeespoooostaaaa! 

A4.12: Porque tem que seguir as regras. 

P49: Então, mas que regras são essas que a Ana vem primeiro? 

A4.13: Porque na lista é ela. 

P50: Porque na lista é ela, mas porque? 

A4.14: Deve ser. 

A15: Porque eu acho que ela foi a primeira a chegar. 

P51: Ah, porque ela foi a primeira a chegar aqui na escola? 

A15.1: Porque ela foi a primeira a ser dessa sala. 

P52: Vocês chegaram todos juntos. 

A4.15: Então não sei! ((risos)) 

P53: Vocês não sabem? Eu não vou dar a resposta dessa vez não! (( risos)) 

(...) 

P54: Óh, prestem muita atenção na chamada! Agora nós vamos ter que 

descobrir o porque da ordem da lista! Então enquanto a professora vai fazendo 

a chamada vocês vão prestando atenção. Vamos ver se alguém aqui consegue 

descobrir.  

A13.1: Inaudível. 

P55: Você já sabe? 

A13.2: Já. 

A11.1: Eu também. 

P56: Isso nós vamos ver já já. ((Professora começa a chamada)). Ana Alice, 

Ana Vitória ... Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer uma 

roda. Vem! ((Professora espalha todos os nomes no chão, cada aluno pega o 

seu nome no meio da roda)). E agora nós vamos formar a nossa lista. Deixa a 

professora pegar o papel. Pega para a professora boneca? Muito obrigada, 

você é muito gentil!((Professora estica as cartolinas coladas no chão para fazer 

a lista com os alunos)). Então, vocês já descobriram quem é o primeiro? 

As: Ana Alice. 
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P57: Muito bem! Vocês estão vendo aqui Ana Alice e Ana Vitória. Eu quero 

saber porque elas são as primeiras. 

A14: Porque é a ordem do abecedário. 

P58: Tem certeza? 

A14.1: Sim. 

A4.16: E porque começa com a letra A. 

A14.2: Sim. 

P59: E o que que tem a letra A? 

A14.3: É porque a letra A é a primeira do abecedário. 

P60: Do alfabeto? 

A14.4: Do alfabeto e o nosso nome é todo do alfabeto. 

(...) 

P61: Eu quero saber porque a Kamile é primeiro que o Kauã. Ó, agora eu vou 

perguntar. Olha(( Professora aponta para os nomes)). Vocês falaram que a 

primeira letra é igual então temos que olhar a segunda letra que também são 

iguais(( aponta para os “A”)) E agora? 

A15: A terceira letra. 

P62: A terceira letra? 

Alunos:  Sim. 

P63: O senhor tem certeza? 

A15.1: Sim. (Alunos concordam com sinal positivo) 

P64: Vocês concordam com ele? 

As: Sim. 

P65: Por quê?  

A4.17: Porque os dois têm a letra letra K na primeira. 

P66: Porque os dois tem a letra k na primeira? 

A15.2: E os dois tem a letra A na segunda. 

P67: E os dois tem a letra A na segunda. Então eu vou 

 As: Olhar na terceira. 
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A7.3: Porque a terceira letra não é igual. 

P68: Só porque a terceira letra não é igual, e aí? A terceira letra não é igual, 

tudo bem tá certo. 

A4.18 e A7.4: ((Falam juntas))  

A4.18: Porque o M vem primeiro que o U 

A7.4: Porque o U vem depois do M. 

P69: Excelente! 

ALUNOS E PROFESSORA COLAM OS NOMES NA CARTOLINA EM ORDEM 

ALFABETICA. 

P70: Como chama isso aqui que a gente fez? 

A15.3: Lista de nomes pra colocar na sala. 

P71Sim uma lista de nomes pra colocarmos na sala.  

P72: A lista serve pra alguma coisa? 

Alunos: Siiiim, nããõ (( falam juntos)). 

A.7.4: Pra saber quem é o ajudante. 

P73: Tá, usamos a lista pra saber quem  é o ajudante, saber a ordem da 

chamada. Em que outros momentos da nossa vida a gente faz uma lista? 

A15.4: Em nascimento, lista de nascimento. 

P74: Lista de nascimento? O que é isso?  

A15.5: Pensativo 

P75: Na vida assim da gente, no dia a dia, a gente costuma fazer lista pra 

alguma coisa? 

Alunos: Sim. 

 A4.19: Lista pra saber o que comprar 

P76: Aonde? 

A4.20: No mercado 

P77; Ah é? 

Alunoss: Ééé. 

P78: Vocês já viram alguém fazendo lista? 
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As: Falam todos juntos. 

 A13.3: A minha mãe faz. 

P79: Faz? 

A6.1: Professora, ontem minha mãe fez uma lista de mercado.  

(...) 

P80: Alguém saberia dar outro exemplo de lista? A gente tem a lista da 

chamada, lista de mercado. A lista vocês já falaram ela tem uma utilidade, 

quando a gente vai ao mercado serve por exemplo pra gente não esquecer 

aquilo quer a gente vai comprar. Os meninos já deram o exemplo das suas 

mães de lista de mercado, qdo elas vão ao mercado fazem uma lista. Agora, 

em que outro lugar vcs já viram uma lista? 

As: Pensativos 
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Anexo 3 – Transcrição de sessões reflexivas analisadas 

 

1ª FORMAÇÂO Data: 19/05/2014  

 

F1: E só pra gente iniciar o que vêm na mente de vocês, quando vocês pensam 

em alfabetização. O que é alfabetização pra vocês? O q é alfabetizar?  

S1: A gente pode ir falando e as outras irem completando? 

F2: Pode também. 

S2: Tá! Eu costumo dividir alfabetização e letramento. Sei que hoje em dia é visto 

como um todo, mas pra mim alfabetização ela se torna mesmo naquela parte 

escrita da palavra. 

C1: Que é a aquisição (Inaudível) do sistema de escrita alfabético 

S3: Igual no curso que a gente estava vendo a consciência fonológica que a 

pessoa tem que ter para conseguir escrever aquela palavra, então pra mim 

alfabetização ela fica praticamente restrita a isso, só que eu acho que atualmente 

a gente trabalha simultaneamente alfabetização e letramento. 

C2: Eu acho que é o grande desafio 

S4: E o letramento pra mim é estar trabalhando com os gêneros textuais, estar 

trabalhando com os textos mesmo, alfabetizar mais incluindo os textos. 

, 

(...) 

 

F3: Pra vocês alfabetização é uma coisa e letramento então é outra? Vocês 

acham isso? 

S7: Eu acho, é, pra mim é! Alfabetização é uma coisa e letramento é outra mas 

acontecem simultaneamente 

C4: É, eu acho que esse é o grande desafio, você alfabetizar letrando, e letrar 

alfabetizando. Eu vou ser sincera também, eu me preocupo mais mesmo com o 

processo de do sistema de escrita alfabético, eu me preocupo muito com isso, 

porque igual a Ana falou, né Ana? Primeiro alfabetizar depois conquistar o 

mundo. Eu acho que é bem por ai mesmo. 
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(...) 

 

          C6: Não que isso vai excluí-la de outras coisas, igual a Silvia estava 

falando, eu acho que esse é o grande desafio, eu não acredito que assim, “Ah! 

ele não sabe ler então eu não vou dar um livro pra ele ler”. Jamais, isso ai já foi, 

né, a gente não pensa mais assim, eu acho que são as duas coisas juntas. Mas 

o meu foco maior é nesse processo de aquisição do código mesmo, trabalhando 

com texto, né, com livro, mas o meu foco é isso. 

S8: Por isso que eu acho que a gente alfabetiza letrando, Carla! 

C7: É (Corte) 

 S9: A gente não separa uma coisa da outra a gente separa pra nós 

     C8: Se entendeu Iris? 

 S10: Mas é na hora de aplicar 

C9: É a nossa preocupação maior, mas a gente procura juntar as duas coisas. 

 

(...) 

 

S11: A gente, pra alfabetizar, vamos supor, a gente usa uma parlenda, então a 

parlenda se você for analisar está dentro de um gênero, que na minha opinião, 

faz parte do letramento, mas ao mesmo tempo que eu estou usando esse gênero 

eu estou focando em algumas palavras. 

C11: Exatamente 

 (...) 

F8: ,Quando vocês vão pra sala de aula, eu já entendi toda essa preocupação 

com a escrita, com a alfabetização, eu percebi agora que vocês tem muita 

preocupação que os alunos de vocês escrevam. Que aluno eu quero formar? 

Vocês estão pensando nisso? Que aluno eu quero formar!!! 

A7: Leitor, escritor, que use as coisas com autonomia, que entenda uma 

mensagem que ele leu, um texto, que leia um livro e subtraia dali, qual é a 

essência daquele livro, porque às vezes também fica só aquela coisa mecânica, 

aquela decodificação, né, o B A BA, o Bo o Bu, aí quando ele lê a frase ele nem 

consegue entender, mas a nossa preocupação não pode ser essa, só o código, 

ter o domínio do código, ele tem que ter do contexto, da mensagem. 
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S14: Eu acho também, o contexto é muito importante, porque se fosse pensar  

assim, que ele não vai entender,  então eu não vou ler um texto de jornal pra ele, 

no entanto a gente lê, bota na roda de conversa, ele vai dar as explicações dele 

de acordo com a faixa etária dele, com certeza se você for comparar as 

explicações que ele vai dar com 5, 6 anos e um aluno de 8, 9 anos, você vai ver 

que as colocações, o vocabulário são diferentes, mais eu acho que ai vai das 

intervenções que você vai fazendo para o aluno ir avançando nisso, então 

mesmo quando ele não sabe ler, ele tem acesso ao portador e a leitura, 

independente de ser gênero, né. Ninguém mais lê aqueles livrinhos que são 

textos pobres 

A8: Como é que é? O boi como é que é? A babá? 

(...) 

S20: Então na época que vinha, porque não? Nós líamos um texto do ciências  

para eles. Vinham algumas curiosidades nessa revista, mais vinha coisas 

realmente cientificas, assim não era uma brincadeirinha. E eles gostavam muito 

que nós liamos né. Embora muitas vezes algumas palavras eu acredito que 

fugiam do vocabulário deles, mas isso vai acontecer com o decorrer do tempo e 

eles vão se acostumando, vão ampliando, isso é um processo natural 

A10: Uma coisa que eu acho legal, assim na leitura, por exemplo né, você pega 

uma criança que não sabe ler, aí você entrega pela primeira vez uma revista em 

quadrinhos, um gibizinho, ele começa a folhear aquilo, ele não tem muita noção 

de como seguir aquela sequência, vai olhando rápido, ai conforme a gente vai 

lendo, aqui a gente tem aqui disponível vários iguais, várias revistinhas iguais ai 

eu faço isso, eu distribuo um pra cada um e ai eu falo: Olha, hoje eu vou ler a 

historinha da página tal, ai a gente vai acompanhando, agora eles vão sozinhos 

acompanhando  

F14: Vão acompanhando a sua leitura? 

A11: Mesmo que eles não saibam ler agora eu não preciso mais ler pra eles. 

Eles vão acompanhando os quadrinhos, e eles vão né, criando histórias 

sozinhos, olhando  aquela sequência. 

S21: Eu acho que isso aconteceu porque nós fomos dando os caminhos pra eles 

A12: É, sim 

S22: Porque quando eles chegaram. (Chacoalha a cabeça negativamente). 
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F15: Você disse que vai dando os caminhos pra eles. Como é que você vai 

dando caminhos? 

S23: Eu acho que são as intervenções. 

F16: Nas intervenções? 

S24: Eu acho assim, quando você, a forma como você faz determinadas 

perguntas pra criança, eu costumo estar sempre por perto. A pergunta que você 

faz para uma criança não é igual que você faz para outra porque as pessoas não 

pensam todas iguais. 

F17: Você acha que a intervenção é importante? 

S25: Importantíssima. Na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que 

tem, é a forma que você provoca, éééé, para que a criança pense (....) sobre 

aquilo que você está propondo, né, então assim, é, o jeito que você pergunta, ou 

o jeito que ele te responde a coisa, a partir daquela resposta você faz outra 

pergunta, isso é fundamental 

C14: Com certeza 

S26: Eu acho que é isso que faz eles irem avançando, porque você 

simplesmente, (pensativa) porque que nem quando você pegou o quadrinho pela 

primeira vez e você colocou ali, que nem uma parlenda, né, que que eles vão 

ajustando, aí você vai fazendo aquelas perguntas, mas como você já acabou 

aqui, olha o texto termina ali, e eles vão voltando, voltando, lógico, vai chegar 

uma hora que se você percebe que a criança não consegue de jeito nenhum 

você vai dar a informação pra ela, que eu acho que a criança não pode sair daqui 

sem a informação, enquanto não está esgotado todas as possibilidades. 

C15: (Balança a cabeça concordando com Simone) 

F18: Você concorda, Carla? 

C16: Conhecimento se dá através da interação, como dizia Vygotsky 

   S27: Todas, todas, todas, você esgotou todas as possibilidades todas as 

perguntas que você achou cabíveis ali naquele momento e a criança não, não 

soube, aí eu explico, eu dou a resposta, eu dou a informação 

 

(...) 

S32: Aí eu provoco. Eu provoco Fi- LÓ. É I ou é FI? Então começo a provocar 

até, ela vai tentando, se ela não conseguir, não conseguir de jeito nenhum, ai eu 

falo. 
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F22: Você falou da sondagem, né? Você faz a sondagem dos alunos. 

S33: Fazemos 

F23: Pra? 

S34: Pra saber a hipótese de escrita 

F24: Vocês chamam os alunos ... 

 S35: Individualmente, naquele processo, polissílaba, trissílaba, dissílaba, 

monossílaba e frase 

F25: Aí vocês acreditam que chamando o aluno, e ele fazendo esse processo, é 

importante pra vocês saberem o nível que ele está, É isso? 

As três: Isso 

S36: E na verdade não fica ai né? Saber o nível que ele está e muitas vezes ali 

quando você está dando atividade na sala de aula, eu acho assim, se você ir 

trabalhando com as intervenções no dia a dia, eu acho que a sondagem não 

surpreende o professor, que trabalha bem atento ali no dia a dia do aluno né, 

mas é assim, nós temos que passar todos esses dados, né. 

F26: Você também acha importante Ana? 

A13: Tem que fazer, porque se não, eu não sei, eu acho que é difícil você, é, 

entender o processo de alfabetização da criança se você não fizer essa 

avaliação. 

F27: De sondagem? 

A14; De sondagem 

F28: Vocês estão falando da sondagem e da sua importância. E vocês falaram 

pra mim que é importante também se trabalhar com o texto. Porque a 

importância de trabalhar com o texto que vocês falaram? Você se lembra, Carla? 

A importância de se trabalhar com o texto na alfabetização? 

C19: Pra introduzir, por conta do letramento né? Letramento, porque você 

trabalha textos, não.. 

 A15: Textos e não as palavras soltas né 

C20: Isso 

F29: Não a palavra solta. E quando vocês fazem essa sondagem, vocês não 

estão, diretamente eu posso até dizer, vocês não estão trabalhando com a 

palavra solta? 

Todas falam juntas e alto. 

(...) 
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C22: A gente trabalha o texto, a palavra até a sílaba. Agente trabalha o texto mas 

também... 

 F30: Mas vocês começam com o texto ou com as vogais depois vão para 

as consoantes, palavras. 

C23: A gente trabalha tudo através de texto, por exemplo, se a gente trabalha as 

vogais mais a gente começa com o texto. 

F31: Mas todas as aulas? 

C24: Por exemplo, se a gente vai trabalhar o A, por exemplo, a gente trabalha a 

musiquinha da aranha. 

S38: Mas ai a gente não trabalha só o A da aranha 

A17: Vai chegar um momento que você vai trabalhar as palavras 

    S39:(( Inaudível) tinha a aranha, tinha parede 

      C25: Exatamente 

A18: Tinhas várias palavras, assim tinha o banco de palavras como apoio, 

então... 

 C26: Entendeu, Iris? 

Risos 

   A19: Então eles iam procurando. Procurando no banco isso pra mostrar que 

eles sabiam de cor 

F32: Eu acho que vai (corte) 

        C27: A abordagem é uma avaliação 

               S40: se você for pensar nessa questão da palavra solta e você tiver 

trabalhando com listas, a lista também são palavras soltas, só q faz parte de um 

gênero. 

         A20: Faz um sentido pra eles 

    C28: Faz um sentido 

F33: Então, olha só que interessante, você acha que a lista faz um sentido, é 

isso? 

S41: Faz, faz bastante. 

F34: Por que que a lista faz sentido? 

S42: A gente usa a lista no dia-a-dia. 

F35: E como é que você dá a lista para o seu aluno na sala de aula? Quando 

você faz uma lista? 
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C29: Já entendi aonde você quer chegar!!! Não pode por exemplo é, é, eu acho 

que ela fala é por exemplo, fazer uma lista de palavras com E no caso, é lista 

que faça sentido 

S43: Não, Não, é lista de animais, de feira de supermercado, assim lista de 

geladeira, mais não é palavras com G, é assim, o que que é que a gente pode 

guardar na geladeira, 

F36: Então todas as vezes que vocês trabalham com listas, vocês fazem ou listas 

de animais, ou listas de geladeira, igual você está falando? 

(...) 

F41: Você falou agora Ana que você vai trabalhar uma lista e às vezes você vai 

trabalhar uma lista que comece com F né? 

A22: É 

F42: Ai 

 A23: Num dado momento, não é do nada assim 

F43:  Por exemplo, a Ana falou, então hoje a gente vai fazer uma lista, não sei se 

é isso que você está pensando, começadas com as palavrinhas com a Letra F, 

não é isso? 

A24: Issooo, aí eles vão olhar lá, quem começa com o F lá na chamada, tem a 

Fernanda, tem o Felipe, tem o Fábio, tem (...), vocês conhecem outras palavras? 

Ah, eu conheço a faca, a fada, sei lá e ai vai. 

F44: Mas, ai seria um texto com sentido pra vocês? Seria, Carla? 

C31: Não né, não 

A25: depende do contexto 

C32: Mas é o que a Ana esta falando, vai ter um momento que a gente vai fazer 

isso, a gente vai trabalhar as listas que fazem sentido. 

F45: Sabe porque eu estou questionando isso? Porque vocês me disseram, 

vocês falaram que vão trabalhar, que vocês trabalham os textos e vocês sempre 

pensam num sentido pra trabalhar, pra usar os gêneros textuais 

C33: Certo. 

F46: E aí vocês falaram que querem alunos leitores e escritores, a Ana disse, 

né? Se vocês estão falando de sentido, se vocês estão falando das palavras, de 

não se trabalhar com as palavras soltas, de se trabalhar isso dentro dos gêneros, 

como é que vocês vão fazer, conseguindo utilizar por exemplo as palavras com F 

numa lista, que seja uma lista de uso. 
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C34: Social 

F47:Social, isso  

Risos 

S50: Eu acho que 

 A26: Só escolarizado né?  

F48: Você acha que é escolarizado? 

A27: Eu acho 

F49: Por que? 

A28: Eu acho que é só na escola que você faz uma lista de palavras com F 

C35: Com F 

A29: Agora o que você pode fazer quanto a isto, é o seguinte, desta lista que nós 

fizemos, quais são os nomes de pessoas que vocês estão vendo aqui, vamos 

elencar, o que é comida, o que é fruta, o que é cor. 

C36: Mas mesmo assim ainda cai naquilo que a Iris tá falando, qual é o uso 

social disso né? 

F50: Então, qual é o uso social disso? 

S51: Eu acho que nesse momento. 

C37: É o sistema, é a análise do sistema de escrita 

   S52: É a alfabetização 

      C38: Que na verdade essa é a nossa preocupação 

       S53: Eu separo, eu separo 

(...) 

F74: Eu queria saber em quais teóricos vocês se apoiam, em quais deles? Qual 

a metodologia utilizada? 

C46: Eu acho que eu sou vygotskyana. Que é na interação mesmo. Eu acredito 

muito na interação. É a mesma coisa que falam né? Por exemplo, você colocar 

ali a mesa e deixar ali escrito mesa, pode ficar escrito ali que 

   S85: 100 anos 

C47: Eu acredito na interação, que a criança vai pegar, aprender mesmo 

interagindo com o objeto de conhecimento, qualquer um, alfabetização, qualquer 

coisa eu acho que tem que ser na interação mesmo. Eu sou Vygotsky. 

 A48: Vamos dizer que no sócio-interacionismo. 

C49: Sócio interacionismo. 
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F77: Eu quero que vocês pensem. Qual a diferença do Vygotsky, Piaget e do 

Skinner?, Será que a gente sabe definir? Porque às vezes a gente vai para a 

nossa sala de aula e a gente fala que é mais vygotskyniana ou piagetiana e às 

vezes a gente não sabe muito a diferença de um para o  outro. Depois voltamos 

nisso, tá certo?  

 

 

4ª sessão reflexiva – 22/09/14 

(RETOMADA DAS FORMAÇÕES PASSADAS) 

F1: Vocês estão falando de jogos de divisão, de multiplicação de soma de subtração. 

C1: E de troca. 

S1: De mudar da dezena para a unidade da unidade para a dezena. 

F2:  Esse é um jogo que  vocês fizeram. E se a gente fosse pensar numa atividade social? 

Pensando no sócio-histórico-cultural, como é que a gente poderia fazer esse mesmo jogo 

pensando na vida que se vive? 

(...) 

A1: [Risos] A lente da verdade, essa é a parte que eu mais gosto pra falar a verdade, é a que eu 

mais gosto, só que na verdade é a parte que a gente sente mais dificuldade  pra realizar, por 

quê? Talvez nos falte essa orientação né? Como? Como você trabalha de uma forma mais 

prazerosa dentro da sala de aula? 

F3: Você sabe Carla, como poderia ser pensada uma atividade pra ser (...) 

C2: Nãããããõ! Olha minha cara de ponto de interrogação! 

Todas: [risos] 

S2: A gente já mudou bastante a nossa vivência com os jogos que a gente realiza. 

C3: Mas esse é o jogo didático que você es tá falando, a Iris está falando de outra forma, como  

S3: Sim 

F4: Eu to pensando aqui com vocês né, se nós estamos falando, vamos transformar a nossa sala 

de aula, como vamos transformar essa sala (...) 

C4: Na vida que se vive!!! Gostei disso 

F5: Na vida que se vive.  

C5: Eu já senti  faz tempo que você está com um pezinho lá no Marx. 
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F6: Se a gente for pensar na vida q se vive e transformar isso na sala de aula, por exemplo, e se a 

gente fosse trabalhar com poesias em um terceiro ano? . Depois eu vou mostrar o meu trabalho 

pra vocês. 

C4: Issso, por favor, mostra! 

F7: Se vocês fossem professoras do 3º ano e fossem trabalhar com poesias, como vocês 

ensinariam poesias? 

S3: Ah, eu acho assim, a gente começa sempre com a leitura deleite. Eu selecionaria as poesias 

para a leitura deleite, ai a gente vai perguntando, se eles já viram aquele tipo de texto 

A2: O que eles observam. 

S4: É! O conhecimento prévio. 

A3: Vão identificar as rimas. 

S5: Eu costumo trazer alguns slides pra eles, alguns poemas têm rimas outros não ...Trazer 

poemas que eles já conhecem num Datashow  e as crianças vão se familiarizando com aquilo, aí 

com o passar do tempo você vai fazendo perguntas também. O que vocês acharam deste texto, o 

que vocês percebem? Comparando com o texto que nós vimos ontem... Aí a gente traz a caixa 

com brincadeiras com rimas. 

F8: E você Carla? 

C5: Não é isso mesmo. 

F9: Mais você ia falar alguma coisa da (...) 

C6: Não, é isso, que quando a gente traz uma leitura deleite, como por exemplo uma poesia, a 

gente sempre começa com o prazer, com o lúdico, quando tem as palavras que rimam eles 

começam a dar risadas. 

A4: Eles até falam RIMOOU 

(...) 

A5: Você não vai chegar “hoje eu vou trabalhar poemas”, no decorrer do ano você vai lendo 

diversos tipos de textos,  né? Por exemplo, hoje eu leio um poema, amanhã uma história em 

quadrinho, depois de amanhã sei lá, uma curiosidade sobre um animal, um trava-língua. 

S6: A gente não trabalha assim, vamos trabalhar com poemas então trabalha poemas o mês 

inteiro, acho que a gente vai selecionando as leituras, as atividades. 

F10: Eu vou mostrar pra vocês, não quer dizer (...) 

C7: Uma receita 

F11: Isso, exatamente. Receitas, de dizer  que é assim que tem q ser feito. 

A6: É só uma luz né? 
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(...) 

C8: Não fica isolado da realidade né? Agora eu tô entendendo aonde você quer chegar!!! Trazer 

para a realidade.  

F12: Trazer para a realidade. 

C9: Agora eu entendi o que é “Avida que se vive”. Trazer para a escola a vida que se vive. Não ser 

aquela coisa só escolarizada, um conteúdo só escolarizado. 

(...) 

F55: Gente, vamos fazer uma síntese!(...) O quê foi mais relevante pra vocês? 

S48: O que eu acho que tem a favor de tudo aquilo que a gente já tá estudando, é uma escola pra 

vida, é uma escola que se assemelha ao dia a dia. É preparar os pequenos e depois os 

adolescentes, para o exercício da cidadania, não é uma escola que se distancia da vida, é uma 

escola que se aproxima da vida, uma escola para ser  vivida. 

F56: Vocês acham que já estão fazendo essa escola que se aproxima da vida, pra ser vivida na 

aula de vocês? 

S49: Eu acho que esse pontapé inicial sim 

C35: ((Chacoalha a cabeça com sinal negativo)) 

F57: Qual é esse pontapé inicial? 

S50: A gente já mudou muito o jeito de dar aula, já trouxemos o lúdico para a escola (...) 

C36: Iris, essa preocupação com o significativo, né? Que eles vão aprender o que tem sentido, 

serem alfabetizados com sentido, com práticas de letramento e não só apreender, né? 

S51: É isso que a gente quer, uma escola para ser vivida. 
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Anexo 4 – Exemplos de atividades didáticas 

 Exemplos de exercícios dados pelas professoras
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