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Se quisermos apreender o humano e seu 
processo de constituição, temos de 
compreender esse processo de relação 
do humano com o mundo fundamentado 
nas atividades transformadoras e 
mediada pela linguagem (AGUIAR, 2010). 

 
 
 



 
RESUMO 

 
 
 

A presente tese tem como objetivo geral identificar e apreender os sentidos e 
significados produzidos pela professora de uma escola pública acerca da sua 
atividade pedagógica, tendo como foco as estratégias de ensino utilizadas durante 
as aulas. Fundamentamos esse trabalho nos pressupostos teórico-metodológicos da 
Psicologia Sócio-Histórica de Lev S.Vigotski e colaboradores e da Clínica da 
Atividade de Yves Clot. Destacamos algumas categorias essenciais para 
compreendermos os elementos de sentidos da professora pesquisada, tais como: 
atividade, mediação, sentido e significado e subjetividade. As informações foram 
produzidas por meio dos seguintes instrumentos: entrevistas semi-estruturadas e 
vídeogravações. Para discussão das vídeogravações, utilizamos o procedimento de 
Autoconfrontação Simples. No que se refere à análise da produção das informações, 
tomamos como base a proposta metodológica de Aguiar e Ozella (2006), a qual 
resultou em, primeiro lugar, no levantamento dos pré-indicadores que foram em 
grande número e, em seguida, articulamos e aglutinamos os pré-indicadores em 
indicadores. Por fim, a articulação desses nos núcleos de significação, para depois, 
efetuarmos a interpretação das informações. O lócus da pesquisa foi à cidade de 
Mossoró-RN. A escolha foi realizada por ser a cidade onde nascemos e residimos 
até hoje, além de entendermos que, como professora da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, temos um compromisso com a educação local. No início da 
produção das informações, no ano de 2008, a professora, sujeito desta pesquisa, 
lecionava uma turma do terceiro ano do Ensino Fundamental, acompanhando-a até 
o 5 ano. A partir das Autoconfrontações Simples, a professora foi refletindo sobre a 
sua atividade pedagógica e procurou ressignificar suas estratégias de ensino, 
conforme depoimento: falha minha porque tenho alunos ótimos em Matemática [...]. 
Agora estou prestando mais atenção quando os alunos estão fazendo as atividades. 
Essa e outras falas nos levaram a hipotetisar a ocorrência de mudanças fixadas-
apropriadas por ela, que contribuíram para qualificação da sua prática. Ficou 
evidente, durante as ACS, que o sujeito, quando é instigado a falar por meio de 
questionamentos sobre a sua atividade realizada, reflete, mobiliza-se, muitas vezes 
entra em conflito, gestando-se, assim, possibilidades de mudança. Identificamos, 
durante esse processo, quatro movimentos de ressignificação da atividade 
pedagógica da professora. Tais movimentos tornaram-se reveladores para 
compreendermos o quanto a técnica metodológica de ACS pode gerar reflexões e 
ressignificações do fazer do sujeito pesquisado. A percepção, a análise e a 
teorização que realizamos a respeito dos movimentos nos permitiram a produção de 
reflexões teóricas sobre a atividade pedagógica. Esperamos que a conclusão desta 
pesquisa venha contribuir e fortalecer com as discussões nos cursos de formação de 
professor, quer nos cursos de licenciaturas, onde atuamos, quer nos cursos de pós-
graduação, voltados para está área. 

Palavras-chave: Psicologia Sócio-Histórica. Clínica da Atividade. Sentindo e 

Significado. Atividade Docente. Estratégia de Ensino. 

 



 
ABSTRACT 

 
 
 

This thesis has as main aim to identify and analyze senses and meanings 
produced by a public school teacher about her pedagogical activities with emphasis 
on teaching strategies during her classes. The research is based on theoretical and 
methodological assumptions in social historical psychology by Lev S. Vigostski and 
associated to Clinical Activity by Yves Clot. We have considered some essential 
categories to understand meaning constructions provided by the participant-teacher 
in this study such as: activity, mediation, sense, meaning and subjectivity. Data were 
produced by the following techniques: semi-structured interviews and video records. 
In order to discuss on video records, we have considered Simple Autoconfirmation 
Procedures. To analyze other information we have taken into account the 
methodological proposals by Aguiar e Ozella (2006) which resulted in pre-indicators 
data used further articulated to compose definitive indicators. The articulation of 
those meaning nucleus contributed for data interpretation. The research locus was 
Mossoró, a city in Rio Grande do Norte state. This city was chosen because it was 
the place where I was born and have lived until now. I also understand that as a 
State University of Rio Grande do Norte professor I have a responsibility in local 
education. By the beginning of data production, in 2008, the teacher, research 
subject, taught a third-term classroom in Fundamental Teaching (Ensino 
Fundamental) and I had the opportunity to follow her until her fifth-term experience. 
Based on Simple Autoconfrotation techinique, the teacher had the chance to reflect 
on her pedagogical activity and tried to resignify her teaching strategies, as she 
exposed: it was my fault because I have a lot of very good students in mathematics 
[$] now I pay more attention to them when they are doing their activities. Those and 
other sayings directed us to hypothesize changes appropriated by her, which 
contributed to qualify her practice. During ACS experience, the teacher-subject was 
provoked to answer questions about her previous activities, reflection, mobilization, 
conflicts, to create possibilities to cause changes. We identify, during the process, 
the existence of four resignification movements in her pedagogical practice. Those 
movements have revealed how productive can be ACS technique to generate 
reflections and resignifications on researched subjects. Perception, analysis and 
theorization achieved during those movements have provided theoretical reflection to 
pedagogical activity. We expect that the conclusion here presented can contribute to 
provide discussions in different contexts of teacher formation courses: graduation or 
post-graduation or any other related area. 

Keywords: Socio-historic Psychology. Clinical Activity. Sense and Meaning. Teaching 
Activity. Teaching Strategy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

as últimas décadas, o tema formação de professor vem se constituindo 

em palavra de ordem nos documentos oficiais, nas reformas 

educativas, nos acontecimentos científicos sobre Educação, nos cursos de 

licenciaturas, cursos de atualização, cursos de especialização voltados para a 

formação do professor e em todos os ambientes que requerem a presença e a 

prática desse profissional.  

São discussões que giram em torno da formação do professor, mas 

principalmente sobre a atividade pedagógica, saberes docentes, profissionalização 

docente, professor reflexivo, identidade do professor, planejamento, avaliação, 

estratégia de ensino, ensino e tantas outras discussões advindas das necessidades 

vigentes dos educadores.  Tais discussões advêm de pesquisas desenvolvidas por: 

Rios (2001), Gatti (1997; 2003), Garcia (2005), Costa (1995), Sacristán (1995; 1998), 

Nóvoa (1998) e tantos outros.  

Do acima exposto, é possível verificarmos as várias nomenclaturas que fazem 

parte do crescente número de pesquisas vinculadas tanto à formação do professor, 

profissionalização e profissão docente, quanto à valorização do professor e à prática 

docente. 

Esta pesquisa está diretamente relacionada com as investigações voltadas 

para os sentidos e significados produzidos pelo professor acerca da sua atividade 

pedagógica. A linha de investigação a respeito do sentido e significado está 

alicerçada nos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica de 

Lev S. Vigotski (1995; 1998; 200; 2004) como seu principal teórico e colaboradores 

N
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como Leontiev (1978; 1987; 1988), Luria (1991) dentre outros. Em âmbito nacional 

alguns pesquisadores tem se destacado nessa discussão como Aguiar (2000; 2001; 

2006), Aguiar e Ozella (2006), Aguiar e Davis (2008; 2010). 

Esta tese está centrada na articulação entre duas vertentes teóricas sobre 

atividade docente: a teoria sócio-histórica em psicologia desenvolvida por Vygotski e 

a proposta atual da ergonomia francesa que tem como autor Yves Clot. A partir do 

referencial adotado destacamos algumas categorias, que estão contempladas no 

capítulo I desta tese e que nos ajudaram a analisar e interpretar os dados 

produzidos durante um ano e nove meses, em uma escola municipal da cidade de 

Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte.   

O objetivo desta tese é identificar e apreender os sentidos e significados que 

uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental tem em relação a sua 

atividade pedagógica. No âmbito da formação do professor é evidente que as 

discussões sobre atividade docente são relevantes tanto na formação inicial quanto 

na formação continuada, pelas muitas dificuldades do professor em saber como 

planejar, como orientar as atividades.  

A importância desta tese está fundamentada em três pilares que se integram: 

a) Fundamentação na teoria da Psicologia Sócio-Histórica, tendo como 

destaque algumas categorias que alicerçam a análise e interpretação dos dados, 

como: atividade, mediação, pensamento e linguagem, sentido, significado e 

subjetividade. 

b) Definição da Autoconfrontação Simples – ACS como procedimento de 

pesquisa.  

c) Socialização, por meio das interpretações, da importância do procedimento 

de ACS nos cursos de formação de professor.  



14 

 

Na sua atividade pedagógica de ensinar, o professor recorre inevitavelmente 

às técnicas que o auxiliarão a um ensino melhor, como por exemplo: planejar suas 

atividades diárias, na perspectiva de como fazer, saber fazer, para que fazer, para 

quem fazer e avaliar continuamente as atividades e, principalmente, mediar o saber 

cotidiano do aluno, com o saber intelectual historicamente construído pelas 

gerações. Ao professor é atribuído o papel de rever, simultaneamente, dentre outros 

aspectos, os currículos prescritos e vividos, os valores e normas difundidas pela 

sociedade, as experiências pedagógicas vividas e, sobretudo, a necessidade em 

canalizar esforços tendo em vista o compromisso de inovar sua prática pedagógica 

para atender às necessidades vigentes. 

Preocupados com a melhoria da qualidade da educação e, 

consequentemente, com a formação do professor, vários países do primeiro mundo, 

França, Espanha, Portugal, entre outros, reformularam seus cursos de licenciaturas, 

tendo em vista melhorar a preparação deste profissional para atuar no ensino.  

O interesse em pesquisar a atividade de sala de aula, do professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, de uma escola pública, vem atrelado a minha 

trajetória profissional, já que desde o ano de 1982 leciono em cursos de formação de 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas Prática de 

Ensino e Didática.  

No ano de 1980 conclui o Curso de Pedagogia – Habilitação em Estudos das 

Disciplinas Pedagógicas – EDAP. O objetivo principal desse curso era preparar 

futuros professores para lecionar na Habilitação do Magistério do 2º Grau, visando 

a formar professores para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Concluído o curso, fui convidada a lecionar no Centro Educacional “Jerônimo 

Rosado” a disciplina de Didática, no curso de Magistério do 2º Grau, atualmente 
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ensino médio. Destaco essa atividade como uma oportunidade ímpar para refletir 

criticamente a respeito do que é ser professor do ensino de 1º a 4º ano, mas 

também para refletir acerca de muitas situações ocorridas em sala de aula, como 

por exemplo: indisciplina, dificuldade para aprender, dificuldade para ensinar, falta 

de material didático e escolas públicas totalmente sucateadas. 

No ano de 1995, prestei concurso público de provas e títulos para professora 

auxiliar do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte (URRN), atualmente denominada, de Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Diante da experiência como professora 

de Prática de Ensino, na Habilitação do Magistério do 2º Grau, no segundo ano de 

atividades no ensino superior, fui convidada para lecionar a disciplina Prática de 

Ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental no Curso de Pedagogia da UERN. 

Como professora dessa disciplina, observei alunos estagiários nas escolas públicas 

municipais e estaduais e algumas escolas particulares do Município de Mossoró – 

RN, que recebiam os alunos para a realização do estágio. Acompanhar o aluno e 

futuro professor durante o estágio possibilitou-me uma vivência da formação 

superior do professor do Ensino Fundamental, haja vista observar tanto o aluno do 

curso, como o professor atuante dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa 

experiência possibilitou um movimento de reflexão permanente sobre o que é 

ensinar e como ensinar, mas, principalmente, a respeito das teorias que 

fundamentam o ensino. Para isso, as contribuições sobre o processo formativo do 

professor, desenvolvidas por Sacristán (1998), sustentaram nossa investigação.  

Esse autor mostra como a teoria e prática se retroalimentam continuamente, em 

uma constante relação dialética, na qual a prática alimenta a teoria e vice-versa. 

Como esse é um processo complexo e dialético, exige que o educador seja um 
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sujeito autônomo que precisa aprender a se autorizar, ser autor do seu próprio fazer 

pedagógico, e não um mero reprodutor de propostas implantadas de cima para 

baixo, sem nenhuma visão sobre o entrelaçamento dos problemas advindos da 

sociedade. 

A reflexão advinda da experiência acima, conduziu-me à preocupação com a 

atuação do professor no seu fazer diário, em sala de aula, relativas às atividades 

pedagógicas e às dificuldades em planejar, organizar e agir. Tais dificuldades foram 

enfatizadas por professores durante minha pesquisa de mestrado (BARBOSA, 

2006), quando num dos encontros realizados com um grupo de professores em 

formação no Programa Especial de Formação Profissional para Professores de 

Educação Básica- PROFORMAÇÃO - Curso de Pedagogia - UERN um deles se 

expressou assim: “O curso é bom e tá me ajudando, mas eu tenho muita dificuldade 

pra entender os textos e algumas coisas. Tenho muita dificuldade de ensinar e, vim 

fazer o curso na esperança de melhorar.” Outra fala que marca a dificuldade em 

relacionar a teoria no cotidiano escolar é expressa na fala de outro aluno-professor 

desse curso: “Professora e agora que faço com os conteúdos que estudo aqui?” E 

continua: “Não sei o que fazer, sei que eu preciso e quero aprender”. Esse 

depoimento mostra a busca pelo teórico, mas também a dificuldade em articular a 

teoria quando realiza suas atividades diárias na escola. A questão não é simplificar o 

processo educativo, mas ser capaz de vê-lo e assumi-lo como um processo 

multideterminado que implica, entre outros aspectos, nas atividades pedagógicas.  

Sobre a complexidade do ato de ensinar Roldão (2005), afirma que se 

quisesse ser uma professora hoje no 1º ciclo, precisaria adquirir mais saberes 

científicos do que tem hoje, tendo em vista a especificidade e abrangência dos 

conteúdos, como por exemplo, do campo da linguística, da construção cognitiva do 
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cálculo matemático, além dos conhecimentos geográfico, histórico e das ciências, 

necessários ao ensino de crianças desse ciclo. 

Não se pode pensar num professor que não esteja constantemente voltado 

para estudos, para pesquisa e para ampliação de seus conhecimentos. Esse 

professor deve estar preocupado com suas atividades pedagógicas, com os 

processos avaliativos, com a elaboração dos planos de aulas, com a 

descontinuidade dos estudos. Tudo isso tem relação com o saber, que implica 

desejo, vontade de fazer bem e de aprender cada vez mais. Para Charlot (2005, 

p.76), “uma aprendizagem só é possível se for imbuída de desejo (consciente ou 

inconsciente) e se houver um envolvimento daquele que aprende”. Ele deve ser 

capaz de estabelecer relações entre os vários conhecimentos sobre o mundo e 

situá-los no tempo histórico para seus alunos. 

Percebi durante as observações, entrevistas e conversas informais sobre as 

atividades de sala de aula do aluno-professor as suas fragilidades na elaboração e 

orientação das atividades diárias de sala de aula, mesmo cursando Pedagogia. A 

prática pedagógica é complexa, difícil e exige do professor uma reflexão diária e 

necessária que não fique apenas no movimento de reflexão, mas que este se 

materialize em ações.  

A pesquisa do mestrado despertou em mim a necessidade de prosseguir 

com o estudo sobre formação de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Dessa vez, no curso de doutorado, a pesquisa tem como meta 

identificar e apreender os sentidos e significados produzidos por uma professora 

acerca da sua atividade pedagógica, tendo como foco as estratégias de ensino 

utilizadas no dia-dia de sala de aula.  
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Todo esse processo de ensino-aprendizagem requer um plano de aula com 

objetivos claros e coerentes com os conteúdos e a avaliação. Para tanto, torna-se 

necessário planificar a sequência e o desenvolvimento da aula, ou seja, selecionar 

estratégias de ensino, que envolvam os alunos, como sujeitos ativos, criativos nas 

diversas atividades de aprendizagem.  

Nessa direção, os estudos de Anastasiou e Alves (2005) ressaltam a 

importância do professor em organizar suas ações anuais, semestrais, mensais e 

diárias a partir dos planos de ensino, deslocando o foco da ação docente e do 

ensino para aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Nessa perspectiva, “a 

aprendizagem é uma ação intencional, direcionada e deliberada por parte do aluno, 

exigindo esforços conjunto com o professor para o domínio do conhecimento” 

(ANASTASIOU e ALVES, 2005, p. 58). 

No processo de ensinar torna-se imprescindível o professor propor atividades 

desafiadoras que possibilitem o desenvolvimento das operações mentais do aluno. 

Para que isso aconteça 

 

 

o professor deverá ser um verdadeiro estrategista, o que justifica a adoção 
do termo estratégia, na perspectiva de estudar, selecionar, organizar e 
propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se 
apropriem do conhecimento (ANASTASIOU e ALVES 2005, p. 69). 
 

 

 

Assim, as estratégias de ensino devem caminhar na orientação do processo 

ensino-aprendizagem através da busca por procedimentos que viabilizem a 

superação dos limites e dificuldades tanto do professor quanto do aluno. Por meio 

das estratégias de ensino, o professor deve recorrer a pesquisas, estudos em grupo, 
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resolução de problemas, projetos, aulas dialogadas, dramatizações, produções 

textuais, jogos e demais estratégias de ensino.  

Mas, o que é estratégia? Segundo a terminologia da palavra, estratégia vem 

“do grego strategía e do latim strategia, é a arte de aplicar ou explorar os meios e 

condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específicos” (ANASTASIOU e ALVES, 2005, p. 68). Refere-se, portanto, a 

criatividade, percepção e a capacidade do professor em criar meios de ensino que 

viabilizem a construção do conhecimento. 

No cotidiano da sala de aula, a discussão dos conteúdos deve ser articulada 

com diferentes estratégias que tenham coerência com o princípio metodológico, 

como por exemplo: problematização, exposição dialogada, trabalho de grupo, 

pesquisa, seminário, experimentação, debate, jogos educativos, dramatização, 

produção coletiva, estudo do meio, etc. O conjunto de estratégias expostas, como 

também outras, deve ser utilizado de acordo com o desenvolvimento do aluno e 

deve ser alternado e modificado de acordo com as necessidades dele.  

As estratégias de ensino visam substituir uma aprendizagem ineficiente e 

pouco efetiva, por uma aprendizagem que possibilite o sucesso do aluno na escola. 

No entanto, tal firmação só pode ser considerada frente à compreensão de que as 

estratégias de ensino consistem em ações pensadas e planejadas de acordo com a 

necessidade do aluno, e, não como técnica mecânica para trabalhar com conteúdos 

prontos e acabados na realização de uma aula. 

Nessa perspectiva, edifiquei a seguinte questão norteadora desta tese: Quais 

os sentidos e significados atribuídos pela professora acerca da sua atividade 

pedagógica, tendo como foco as estratégias de ensino utilizadas durante as aulas?  
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Uma vez edificado a questão norteadora desta tese, estabelecemos os 

seguinte objetivo de pesquisa: Investigar os sentidos e significados produzidos por 

uma professora de escola pública, acerca da sua atividade pedagógica, 

Para responder aos questionamentos e alcançar o objetivo proposto, a tese 

está estruturada em quatro capítulos. 

 No capítulo I - PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA: DISCUSSÕES ACERCA 

DA CONCEPÇÃO DE HOMEM E CATEGORIAS - fazemos uma discussão acerca 

da teoria sócio-histórica, que tem Lev. S. Vigotski (1998; 2001; 2004) como seu 

principal teórico. Essa discussão será ampliada através dos referenciais teóricos dos 

seus colaboradores: Leontiev (1978; 1987; 1988), Luria (1991), que contribuíram 

com vários aspectos para essa teoria, não discutidos com profundidade pelo seu 

autor principal. A apresentação dos componentes da Teoria Sócio-Histórica, tornou-

se fundamental em nossa pesquisa, uma vez que elegemos algumas de suas 

categorias para fundamentar e ampliar nossas análises, tais como: atividade, 

mediação, pensamento e linguagem, sentido, significado e subjetividade. 

No capítulo II - O MÉTODO DE PESQUISA NA PERSPECTIVA SÓCIO-

HISTÓRICA, apresentamos a construção do método da pesquisa, o contexto onde 

vive os sujeitos da pesquisa - pesquisadora e pesquisada - e  iniciamos com a 

exposição a respeito da cidade onde elas vivem, para que o leitor possa conhecer 

um pouco da cidade de Mossoró, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Para 

fornecer maiores informações, descrevemos a escola, a sala de aula e a professora, 

sujeito ativo da pesquisa. Em seguida, apresentamos os procedimentos de pesquisa 

utilizados como entrevistas semi-estruturadas, vídeogravações da atividade da 

professora pesquisada, autoconfrontação simples, alicerçada nas pesquisas de Clot 

(2006). É importante ressaltar que em uma pesquisa cujos fundamentos teórico-
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metodológicos se vinculam à teoria sócio-histórica, os aspectos sociais, políticos, 

culturais e econômicos são vitais para a compreensão das informações produzidas. 

Assim, esses aspectos serão descritos de modo detalhado nesta parte do trabalho. 

No capítulo III - DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS PRÉ-

INDICADORES À CONSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO, 

desenvolvemos a análise das informações produzidas, utilizando os núcleos de 

significação, por acreditarmos que esse procedimento de análise da fala permite que 

o investigador vá além da aparência, permitindo a análise das informações com 

maior amplitude (AGUIAR e OZELLA, 2006; AGUIAR e DAVIS, 2008; 2010). 

No capítulo IV - O DESENVOLVIMENTO DA INTERPRETAÇÃO DAS 

FORMAÇÕES - apresentamos as interpretações e reflexões a respeito das 

entrevistas, como também das Autoconfrontações Simples (ACS). Nesse momento 

teoria e prática são focos de análise frente à teoria estudada. 

Nas considerações finais, destacamos nossas contribuições teóricas acerca 

do estudo realizado.  
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CAPÍTULO I - PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA: DISCUSSÕES ACERCA DA 
CONCEPÇÃO DE HOMEM E DAS CATEGORIAS 

 

 

La vida em polis y el uso de los instrumentos 
necesarios para viver em ella hacen del ser 
humano precisamente lo que es. La consciencia 
para viver em ella hacen del ser humano 
precisamente lo que es. La consciência existe 
encarnada em los mismos signos que nos permiten 
viver y ser membros de la polis (VIGOTSKI, 2001). 

 

 

1.1 A concepção de homem na perspectiva sócio-histórica 

 

 

s bases epistemológicas da Psicologia Sócio-Histórica encontram-se 

alicerçadas no materialismo histórico-dialético. Tal posicionamento 

teórico-metodológico implica uma concepção de homem como ser social, histórico e 

psicológico constituído nas e pelas relações sociais, sem deixar de considerar 

também que esse mesmo homem é constituinte ativo dessas mesmas relações. 

Nesse enfoque, o homem é concebido como um sujeito ativo, com atitudes criativas, 

que planeja sua atividade e que é capaz de projetar-se no seu meio sócio-cultural e 

ir mais além dele, constituindo-se como sujeito, como humano. 

Essa concepção de homem é desenvolvida a partir de uma visão que nega as 

concepções idealistas, as concepções mecanicistas do que seja o ser humano. 

Nega, assim, o homem como um ser universal e abstrato, destituído de valores 

históricos e se afirma na visão de um sujeito constituído histórica e culturalmente; 

um ser concreto, complexo e inacabado. Nessa perspectiva, seu desenvolvimento 

se processa continuamente, durante toda a vida, dialeticamente. Dessa forma, o 

A
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homem não se reduz a uma determinação simplista de interação com o meio. Para 

Leontiev (1987, p. 49)  

               

Os homens em sua atividade, não se conformam em adaptar-se a natureza. 
Transformam esta em função de suas necessidades em desenvolvimento. 
Inventam objetos, ferramentas e máquinas muito complexas. Constroem 
moradias, tecem roupas, produzem outros valores.1 

 

 

Sendo assim, na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, a concepção de 

homem supera a visão fragmentada/reducionista acerca do ser humano, já que 

esse, não se reduz nem ao social nem ao individual, mas se constitui como sujeito, a 

partir de sua atividade nos diferentes processos da sociedade, ou seja, nos 

momentos históricos, culturais e no tempo. Revela-se, assim, dialeticamente tanto 

na dimensão social, quanto na dimensão individual. 

Essa concepção também é defendida por Severino (2007), quando afirma que 

tudo que é feito pelo homem é realizado por um ser social, ou seja, por um ser 

coletivo que mesmo agindo individualmente é sempre um agente mediador da ação, 

que mantém sua dimensão social.    

  Na perspectiva de Vigotski (2001a; 2001b) o homem é um ser social, haja 

vista estabelecer relações com outros homens e constituir-se a partir dessas 

relações. Nessa abordagem vigtskiana a aprendizagem se desenvolve através das 

interações sociais, já que o ser humano é uma síntese de múltiplas determinações, 

                                                           

1 Los hombres, en su actividad, no se conforman con adaptarse a la naturaleza. Transforman a ésta 
en función de sus necesidades en desarrollo. Inventan objetos capaces de satisfacerlos, y crean 
medios para producir estos objetos, herramientas y luego máquinas muy complejas. Construyen 
viviendas, tejen vestidos, producen otros valores materiales. 
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transformando e sendo transformado pelos inúmeros processos de desenvolvimento 

que compõem essas relações. Para a Psicologia Sócio-Histórica, o homem é um ser 

histórico, social e único, ao mesmo tempo. De acordo com Bock (1999, p. 30) 

 

 

Não há uma natureza pronta. Não há aptidões. A única aptidão do homem é 
poder desenvolver várias aptidões. E o desenvolvimento do indivíduo se dá 
no contato com a cultura e com os outros homens. Os objetos da cultura 
materializam a história, cristalizam as aptidões desenvolvidas pela 
humanidade no decorrer de sua história. 
 
 
 
 
 

O que se apreende da afirmação acima é que é impossível delimitar entre o 

que pertence ao passado e o que faz parte do acervo da sua época, pois um 

depende do outro. Não existindo homem sem passado, sem história, “[...] 

entendendo que o homem se constitui historicamente enquanto homem, por meio da 

transformação da natureza, em sociedade, para a produção de sua existência” 

(GONÇALVES, 2001, p. 39). Essas discussões nos permitem concluir que o homem 

é um ser social, que não só vive no seu espaço social, como também no tempo 

histórico, sendo produto e produtor das relações, num processo contínuo, histórico e 

dialético. Por isso, Vigotski afirma que “cada minuto do homem está cheio de 

possibilidades não realizadas” (2004a, p. 69). É desse modo que esse autor 

considera o homem como um ser capaz de transformar a realidade objetiva em 

realidade humana como também criar condições de existências, transformando-se a 

si próprio. É desse modo que homem e sociedade vivem uma relação de mediação, 

em que cada pólo expressa e contém o outro, sem que nenhum deles se dilua no 

outro ou perca sua singularidade (AGUIAR, 2000). 
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Mediante a importância da Psicologia Sócio-Histórica para a compreensão do 

desenvolvimento do homem, elegemos, para subsidiar as análises da nossa 

pesquisa, algumas categorias fundamentais, como: Atividade, Mediação, 

Pensamento e Linguagem, Sentido, Significado e Subjetividade. Procuramos realizar 

as discussões acerca dessas categorias de análises, de forma separada, para que 

haja uma melhor compreensão durante a leitura.  

É importante compreendermos que as categorias são construtos teóricos 

norteadores das reflexões teórico-metodológicas que fundamentam as pesquisas. 

As categorias “são abstrações que se constituem a partir da realidade e que 

orientam a investigação de processos, procurando apreender as múltiplas 

determinações dos fenômenos e seus nexos, relações contraditórias, que não se 

manifestam diretamente” (KAHHELE e ROSA, 2009, p. 20).  No plano da análise dos 

dados 

 

As categorias se apresentam então como aspectos do fenômeno, 
constituído a partir do estudo do processo, do movimento, da gênese desde 
último. As categorias de análises devem dar conta de explicitar, descrever e 
explicar o fenômeno estudado em sua totalidade. São construções ideais 
(no plano das idéias) que representam a realidade concreta e, como tias, 
carregam o movimento do fenômeno estudado, suas contribuições e sua 
historicidade (AGUIAR, 2001a, p. 95).  

 

 

É assim que as categorias têm relações com o mundo real e tentam explicar a 

realidade, a partir de um determinado pressuposto teórico. Estudar historicamente 

fatos, acontecimentos e atividades, significa estudá-las no processo de 

transformação, de mudança, sendo esse requisito essencial ao método dialético.   
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1.2 Categoria atividade 

 

 

Para a Psicologia Sócio-Histórica, a categoria atividade tem destaque 

relevante, por ser a categoria central que explica a constituição do humano, haja 

vista ser na atividade que o homem se constitui e constitui o mundo. Também para o 

nosso trabalho, essa categoria, adquire uma importância essencial, já que estamos 

observando e explorando a atividade docente, na perspectiva de tentar alcançar não 

só o real da atividade como também atividade real.  

Para tratarmos da categoria atividade faz-se necessário debatermos aspectos 

que dizem respeito, em primeiro lugar, aos estudos desenvolvidos pelos teóricos da 

Psicologia Sócio-Histórica, como Vigotski, Luria e principalmente Leontiev que voltou 

seus estudos para essa categoria. Em segundo lugar, discutiremos aspectos que 

dizem respeito à Clínica da Atividade do Laboratório de Psicologia do Trabalho do 

Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM – Paris-França, cujo pesquisador 

responsável pela equipe de pesquisa é Clot. Adentramos, assim, em algumas 

noções esclarecedoras e norteadoras da fundamentação teórica desse método que 

se alicerça nos pressupostos teórico-metodológicos de Vigotski, Wallon, Bakhtin, 

Guillant. Nessa perspectiva, a atividade não se constitui só do que é realizado, mas 

também de atividade que não foi possível realizar. Para compreendermos o 

processo de constituição do homem na atividade, destacaremos as seguintes 

categorias: atividade real, real da atividade, gênero da atividade, estilo da ação e 

tarefa. 
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1.2.1 Discussão sócio-histórica da categoria atividade 

 

 

A atividade do homem se processa por meio das mediações e 

intencionalidade, sendo realizada coletivamente através dos conhecimentos 

construídos historicamente e transmitidos as gerações futuras, nos mais diversos 

espaços sociais e culturais. É por meio da atividade que o homem transforma o 

mundo natural em social, ou seja, “as relações sociais existentes entre ele e o 

restante do grupo ou, em outras palavras, o conjunto da atividade social” (DUARTE, 

2004, p.53). 

Leontiev (1978, p. 74) nos seus estudos pergunta: “que atividade é esta, 

especificamente humana, a que chamamos de trabalho?” E, baseando-se em Marx, 

refere-se ao trabalho como um processo que liga o homem à natureza, isto é, o 

processo de ação do homem sobre a natureza. Marx, referindo-se à atividade afirma 

que “ela é evidentemente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o 

produto de muitas revoluções econômicas, do aparecimento de toda uma série de 

antigas formações” (1978, p. 189). O autor enfatiza que ao mesmo tempo em que 

age sobre a natureza exterior e a modifica, o homem modifica também a sua própria 

natureza, desenvolvendo as faculdades que nele estão adormecidas.  

Nessa perspectiva, o sujeito, ao longo de sua vida, estabelece relações 

sociais e culturais e, assim, seu processo de humanização se intensifica, através 

das relações que estabelece com os outros em espaços diversificados do cotidiano 

histórico. É essa a concepção de Heller (2004, p. 17), para quem “a vida cotidiana é 

a vida de todo homem. Todos vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu 

posto na divisão intelectual e física”. As suas ações, seus registros, seus contatos 
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com o mundo provocam reações tanto positivas quanto negativas, já que recebe 

influências tanto do seu entorno quanto do mundo de forma geral, de maneira 

continua e contraditória do mundo externo diferente do seu.  

Para Aguiar (2001a) é na atividade externa que se produz as possibilidades 

da atividade interna. Por meio da atividade, o homem transforma o seu entorno e se 

transforma num processo dialético de criação e re-criação de ferramentas, 

instrumentos que possibilitaram a sua relação com outros sujeitos. É, portanto, na 

produção de instrumentos que o homem produz suas condições de sobrevivência 

que irão atender as suas necessidades. Hoje se constata, mais do que nunca, os 

avanços nos vários setores da sociedade contemporânea, nos quais o homem 

produz continuamente ferramentas não só para atender as suas necessidades, mas, 

principalmente, para atender aos apelos do mundo capitalista.  

Segundo Heller (2004, p.106), 

 

O homem é mais do que o conjunto de seus papéis, é antes de mais nada 
porque esses são simplesmente as formas de suas relações sociais, 
estereotipadas em clichês, e posteriormente porque os papéis jamais 
esgotam o comportamento humano na sua totalidade.   

 

 

 

Desde o início da civilização, o trabalho humano é mediatizado, tanto por 

instrumentos, quanto por outros homens. Nas palavras de Marx,  

 

 

Na produção, os homens não agem apenas sobre a natureza. Eles só 
produzem colaborando de uma determinada maneira e trocando entre si as 
suas atividades. Para produzir, entram em ligações e relações determinada 
uns com os outros e não é senão nos limites destas ligações sociais que se 
estabelece a sua ação sobre a natureza, a produção (1978, p. 237).  
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Dessa maneira, o homem usa instrumentos para edificar o trabalho social, 

desde os primórdios da história da humanidade. São instrumentos psicológicos 

referentes ao sistema de signos lingüísticos e instrumentos materiais como enxada, 

facão, faca, machado, prato, etc. que são utilizados como mediadores e, apesar de 

se constituírem diferentes, ambos são intimamente vinculados e atuam na 

transformação do homem e do mundo.  

Para Leontiev (1978), a principal característica constitutiva da atividade é seu 

caráter objetal, ou seja, no próprio conceito de atividade encontra-se implícito o 

conceito de seu objeto, pois sem objeto não existe investigação científica da 

atividade. A atividade é uma unidade molar não aditiva da vida do sujeito corporal e 

material, cuja função consiste em orientar o sujeito no mundo dos objetos. Assim, 

Leontiev (1978) considera que a atividade não é uma reação, mas um sistema com 

uma estrutura, passos internos ou convenções, ou seja, um desenvolvimento. Dessa 

forma, a atividade é formada pelo conjunto de características próprio do sujeito, 

condicionado, portanto, ao meio social, cultural e material que o cerca. 

Luria (1991) apresenta três características fundamentais da atividade 

consciente do homem que o diferencia dos animais. Segundo esse autor, o primeiro 

traço diferenciador é que a atividade consciente do homem não é ligada, 

obrigatoriamente, aos motivos biológicos. “A atividade do homem é regida por 

complexas necessidades, frequentemente chamadas de ‘superiores’ ou 

‘intelectuais’” (LURIA, 1991, p.71). A segunda característica da atividade consciente 

do homem, descrita por Luria, consiste na reflexão, no conhecimento, na 

compreensão e na interpretação que ele (o homem) realiza mediante suas 

necessidades. Já a terceira característica, segundo Luria (1991), tem dois traços que 

diferencia os animais do homem: 1) os programas hereditários de comportamento, 
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jacentes no genótipo e 2) os resultados de experiência individual.  O autor explica 

que a atividade consciente do homem possui uma terceira fonte e que a grande 

maioria de seus conhecimentos e de suas habilidades são formados por meio da 

assimilação da experiência de toda humanidade, acumulada histórico e socialmente 

pelas gerações passadas.       

  Para uma melhor compreensão de como essas relações se constituem, 

apresentamos um exemplo citado por Leontiev (1978): um sujeito está com fome 

(necessidade de comer) e pode satisfazer essa necessidade se buscar comida 

(objeto).  Encontra, então, o motivo para a atividade de buscar comida quando sente 

necessidade de comer e quando idealiza um objeto que possa satisfazê-lo. Com o 

passar do tempo, outros tipos de necessidades foram surgindo não, mas vinculadas 

ao corpo humano como a sede, a fome, mas as necessidades vinculadas à 

produção material da vida humana . Os exemplos aqui descritos encaminham-nos 

para a compreensão de que os motivos, os objetivos e as condições formam o 

conteúdo da atividade.  

 

 

1.2.2 Discussões acerca da clínica da atividade 

 

 

Os estudos voltados para atividade na perspectiva da Clínica do Trabalho têm 

na figura de Yves Clot seu maior representante. Segundo esse autor, a clínica do 

trabalho se volta para a ação sobre o campo profissional e busca desenvolver a 

capacidade de agir dos trabalhadores sobre eles mesmos e sobre seu campo 
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profissional (CLOT, 2006b).  A noção do trabalho, para esse pesquisador, é sem 

dúvida,  

 

[...] um dos maiores gêneros da vida social em seu conjunto, um gênero de 
situação do qual uma sociedade dificilmente pode abstrair-se sem 
comprometer sua perenidade; e do qual um sujeito pode dificilmente 
afastar-se sem perder o sentimento de utilidade social a ele vinculado [...] 
(CLOT, 2006a, p. 69).  

 

 

No âmbito dessa discussão, Clot (2006a) apresenta três noções fundamentais 

para compreensão de sua discussão teórica: a noção de gênero, estilo de atividade 

e tarefa. Entende que gênero é um corpo intermediário entre os sujeitos, um 

interposto social situado entre eles, por um lado, e entre eles e o objeto do trabalho, 

por outro. Para esse autor, o gênero vincula entre si os que participam de uma 

situação, tornando-os co-atores que conhecem, compreendem e avaliam a situação 

em que estão inseridos. Em sua compreensão, o gênero é um sistema aberto de 

regras impessoais não escritas, definindo, num meio dado, o uso dos objetos e o 

intercâmbio entre as pessoas. Ele é uma forma de rascunho social que costura as 

relações entre os homens  para agirem sobre o mundo. 

Aguiar e Davis (2006, p. 8) a respeito da discussão de “gênero social do 

ofício” ou “gênero profissional”, acrescentam: 

 

[...] o gênero refere-se às obrigações que se impõem – sem serem 
buscadas, mas também sem poderem ser evitadas – àquelas que tentam 
realizar seu trabalho a despeito de como ele é prescrito pela organização do 
trabalho. O gênero profissional é, enfim, um corpo de avaliações partilhadas 
que regula, de maneira tácita, a atividade pessoal.  
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O que a citação acima deixa entrever é que o gênero oferece ao trabalhador a 

possibilidade de organização de determinadas situações, que não podem ser 

evitadas e que acontecem no ato de sua atividade, sem serem previstas. O 

trabalhador efetua uma avaliação (compreensão) constante da sua atividade em 

fase dos erros a ela atribuída e a reorganiza (transformação) para que não mais 

aconteça. Dessa forma, o gênero “é sempre o mesmo e outro, velho e novo ao 

mesmo tempo. É assim que ele garante a continuidade do trabalho” (CLOT, 2006a, 

p. 51). 

 O gênero, segundo Clot (2006a, 49), irá definir as fronteiras móveis do 

aceitável e do inaceitável no trabalho, ao organizar o encontro do sujeito com seus 

limites requerendo, assim, o estilo pessoal. Para esse estudioso, os estilos são a 

reformulação dos gêneros em situação, sendo, por sua vez, o contrário de estado 

fixo. Outra característica é que eles são sempre inacabados. 

O estilo “[...] é o movimento mediante o qual esse sujeito se liberta do curso 

das atividades esperadas” (CLOT, 2006a, p. 52), não pela sua negação, mas pelo 

seu desenvolvimento. Assim, a análise do trabalho do professor nos possibilitará 

explicitar a interioridade recíproca dos gêneros e dos estilos, levando-nos a 

compreender a atividade desenvolvida pela professora-sujeito pesquisada, 

compreendendo que  

 

 

[...] a atividade não é somente um atributo da pessoa. A tarefa prescrita é 
redefinida pelos coletivos que formam e transformam os gêneros sociais da 
atividade vinculados com as situações reais. Eles delimitam gêneros de 
situação de trabalho, memória impessoal e instrumento, graças aos quais 
os sujeitos agem ao mesmo tempo no mundo e entre si (CLOT, 2006a, p. 
52). 
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Clot (2006a) destaca o fato de que as ações são permeadas por 

pensamentos e reações, sendo necessária a atenção permanente do pesquisador, 

para apreender o real da atividade.  Para tanto, ele deverá mobilizar o sujeito da 

pesquisa, a fim de que esse revele o que foi planejado e não realizado e ficou 

reprimido de alguma forma. Para esse estudioso, “[...] as reações que não 

venceram, mais ou menos reprimidas, formam resíduos incontrolados cuja força é 

apenas suficiente para exercer uma influência na atividade do sujeito, mas contra a 

qual ele pode ficar sem defesa” (CLOT, 2006a, p. 115 -116). 

Nessa perspectiva teórico-metodológica, o pesquisador deverá provocar o 

sujeito pesquisado para que revele o sentido da sua atividade. Esse método, 

segundo Clot, não é só empírico, mas também há um sustentáculo teórico. 

Baseadas em Vigotski, Bakhtin, Ivar Oddone, Yves Schwartz, as orientações 

metodológicas de Clot permitem que o sujeito seja provocado a falar tanto a respeito 

da atividade realizada, quanto daquela pensada, mas que, por algum motivo, não 

pode ser realizada.     

A atividade dirigida do trabalho só existe, porque o homem a conduz. Ele é 

sujeito ativo das atividades sociais, políticas, culturais e, porque não dizer, do 

trabalho. Segundo Clot (2006a) a atividade do trabalho dirigida é “triplamente dirigida 

e não do modo metafórico. Na situação vivida, ela é dirigida não só pelo 

comportamento do sujeito ou dirigida por meio do objeto da tarefa, mas também 

dirigida aos outros” (2006a, p. 97). Na mesma obra, há um reforço explicativo desse 

funcionamento da atividade, quando esse autor afirma que ela é dirigida aos outros, 

depois de ter sido destinatária da atividade destes e antes de o ser de novo.  Assim 

sendo, a atividade é resposta à atividade dos outros, sendo também eco de outras 

atividades. 
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Para entender esse processo, tendo em vista a atividade docente, é 

necessário compreendermos a categoria mediação, nas atividades encetadas pelo 

professor no processo de ensinar e aprender. Segundo Oliveira (2002), a mediação, 

em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário 

numa relação que deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse 

elemento.  

 

 

1.3 A mediação, a linguagem, o pensamento e o ato de ensinar e aprender 

 

 

Dentre os teóricos que se dedicaram ao estudo da mediação, destaca-se 

Vigotsky que explica seu funcionamento levando em consideração a produção de 

instrumentos e de símbolos pelo sujeito enraizado nas relações sociais, culturais e 

históricas. 

 

O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo 
de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 
individual e história social (VIGOTSKI, 1998b, p. 40).  

 

 

 

Para esse teórico, as atividades sociais são fundamentalmente mediadas por 

pessoas, instrumentos ou símbolos sociais e culturais que vem sendo construídos 

historicamente pelos nossos antepassados. Vale ressaltar que  
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A mediação não é a presença física do outro, não é a corporeidade do outro 
que estabelece a relação mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, 
da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação. A presença 
corpórea do outro não garante a mediação (MOLON, 2003, p. 102).  

 

Segundo a pesquisadora acima citada, a mediação é um processo que ocorre 

na relação com o outro nas diferentes formas de semiotização e que possibilita e 

sustenta a relação social, uma vez que é um processo de significação que permite a 

comunicação entre as pessoas e a passagem da totalidade à partes e vice-versa.  

A mediação como categoria teórico-metodológica é necessária, haja vista 

permitir 

 

[...] romper com as dicotomias interno-externo, objetivo-subjetivo, 
significado-sentido, assim como afastar-nos das visões naturalizantes [...] 
Por outro lado, possibilita-nos uma análise das determinações inseridas 
num processo dialético, portanto, não causal, linear e imediato, mas no qual 
as determinações são entendidas como elementos constitutivos do sujeito. 
(AGUIAR e OZELLA, 2006, p. 225). 

 

 

Severino (2007) tratando da mediação considera que ela é uma instância que 

relaciona objetos, processos ou situações entre si. Para esse autor, a mediação 

designará um elemento que viabiliza a realização de outro e que, diferenciando-se 

dele, garante a sua efetivação e lhe dá concretude. Essa categoria possibilita 

compreender que o homem nasce com potencial para desenvolver-se como ser 

humano, sendo, importante destacar que ele só será humano por meio das relações 

sociais e culturais estabelecidas com os outros homens, através dos conhecimentos 

acumulados pelas gerações antecedentes. Dessa forma, entende-se que, o homem 

não nasce humano e vai se humanizando no percurso de sua vida, por meio do 
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contato com outras pessoas.  Essa é a concepção de Leontiev (1978, p. 267), para 

quem “[...] cada indivíduo aprende a ser humano. O que a natureza lhe dá quando 

nasce não lhe basta para viver em sociedade”. É somente na relação, na troca com 

o outro e com a cultura produzida socialmente que o indivíduo se tornará humano. A 

relação homem-sociedade será sempre permeada por vários tipos de mediações 

constitutivas do ser humano, estando implicadas numa relação dialética.  

Nas suas reflexões sobre a mediação, Vigotski (1995) deu especial atenção 

aos signos.  Para ele, os signos podem ser definidos como elementos que 

representam ou expressam outros objetos, eventos, situações. São todos objetos 

cujo uso serve para preparar e reposicionar externamente a informação, na qual se 

usa a inteligência, a memória, a atenção, etc.. Ou seja, todo estímulo condicional 

criado pelo homem artificialmente e do qual se utiliza como meio para dominar a 

própria conduta ou a alheia é um signo (VIGOTSKI, 1995). Podemos entender como 

signos, ou instrumentos psicológicos, tudo que se usa para lembrar das tarefas do 

dia-a-dia, ou chamar a atenção para elas, como por exemplo: o nó no lenço; a troca 

do anel do dedo da mão para não esquecer um compromisso; uma anotação na 

agenda; uma lista de compras; uma chamada no celular e, sobretudo, o conjunto de 

instrumentos fonéticos, gráficos, táteis etc., que o homem construiu como um 

sistema de mediação instrumental - a linguagem. 

O signo, primeiramente, é sempre um meio de relação social, um meio de 

influência sobre os demais e, só depois, se transforma em meio de influência sobre 

si mesmo. Desse modo, a história filogenética da inteligência prática está ligada não 

apenas ao domínio da natureza, mas também ao domínio do próprio homem. 

Conforme as suas necessidades, o homem produziu os instrumentos do trabalho, 
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também produziu os estímulos que regulam seu próprio comportamento, 

submetendo, a seu jugo, as suas próprias forças.  

A linguagem é o sistema simbólico básico do homem e, por isso, a questão do 

desenvolvimento da linguagem e das suas relações com o pensamento também 

ocupam lugar de destaque na obra de L. S. Vigotski. O estudo da relação linguagem 

e pensamento são centrais na obra de Vigotsky e, embora linguagem e pensamento 

possuam origens diferentes do ponto de vista filogenético e ontogenético, em um 

determinado possuem origens diferentes do ponto de vista filogenético quanto 

ontogenético, mas num determinado ponto do processo de desenvolvimento estas 

duas funções psicológicas se unem e não se separam mais. Para Vigotski, as raízes 

genéticas do pensamento e da linguagem são diferentes e independentes antes que 

ocorra a estreita ligação entre eles. No processo de desenvolvimento dessas 

funções, podem-se distinguir duas fases: a pré-lingüística do pensamento e a pré-

intelectual da linguagem.  

Assim, pensamento e linguagem são funções psicológicas superiores de 

origem social que se formam por um processo. Vigotski estudou a origem da 

linguagem (fala) e do pensamento, buscando identificar se são funções 

independentes ou não e em qual momento se relacionam. Segundo esse teórico, 

 

 

 [...] a relação entre pensamento e palavra é, antes de tudo, não uma coisa, 
mas um processo é um movimento do pensamento à palavra e da palavra 
ao pensamento. À luz da análise psicológica, essa relação é vista como um 
processo em desenvolvimento, que passa por uma série de fases e 
estágios, sofrendo todas as mudanças que, por todos os seus traços 
essenciais, podem ser suscitadas pelo desenvolvimento no verdadeiro 
sentido desta palavra. Naturalmente não se trata de um desenvolvimento 
etário e sim funcional, mas o movimento do próprio processo de 
pensamento da idéia à palavra é um desenvolvimento. O pensamento não 
se exprime na palavra, mas nela se realiza. (VIGOTSKY, 1995, p. 409). 
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Depreendemos do acima exposto que a relação pensamento e linguagem não 

pode ser outra que não uma relação de mediação, na qual ao mesmo tempo em que 

um elemento não se confunde com o outro, não pode ser compreendido sem o 

outro. Dito de outro modo, um constitui o outro. 

A explicação de Vigotsky nos mostra que a criança, até aproximadamente 

dois anos de idade, não tem ainda capacidade de representação, mas uma pré-

linguagem e um pré-pensamento. A capacidade de simbolização e atribuição de 

significado às coisas é adquirida pela criança por volta dos dois anos quando o 

pensamento e a linguagem se unem. Como a capacidade de representação ocorre 

via mediação social, somente quando passa a interagir com o meio, essa 

capacidade começa a se desenvolver. 

Em relação ao pensamento, Vigotsky o considera uma função psicológica 

superior que permite ao homem instituir diferentes idéias. Também chamado de 

raciocínio, o pensamento é uma função de natureza histórica e de origem sócio-

cultural, obtida através de um processo de mediação, realizado pelo contato que a 

criança estabelece com o entorno em que vive e as pessoas que a rodeiam.  Esse 

processo consiste no aspecto psicológico em que a criança assimila gradativamente 

as ações e as operações do pensamento, cada vez mais complexas, com as 

palavras, as quais formam a estrutura interna dos conceitos (LEONTIEV, 1987). É 

desse modo que para ser de fato uma palavra é preciso que o som tenha um 

significado, pois sem isso ele se torna apenas um conjunto de fonemas. O que torna 

a palavra um signo vivo é a existência do significado. Como diz Vigotski (1995, p. 

398), “a palavra desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o 

significado é um traço constitutivo indispensável à palavra.”  
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Ao utilizar os signos, a criança é capaz de lançar mão de instrumentos 

intermediários para resolver problemas do seu dia-a-dia, como, por exemplo, colocar 

uma cadeira e subir para alcançar um pote de bombons em cima da mesa ou afastar 

uma cadeira para pegar a bola que correu para baixo. Essa maneira de resolver os 

problemas demonstra que ela possui uma espécie de inteligência prática que lhe 

permite a ação no ambiente sem a intermediação da linguagem: uma ação 

subjetivamente significativa ou, em outras palavras, conscientemente intencional. 

Por conseguinte, há uma clara independência das reações intelectuais rudimentares 

com relação à linguagem.  

O choro, o balbucio, os risos, os variados sons provocados pela criança, no 

primeiro ano de vida, são em geral interpretados como consolo emocional, mas nem 

todos se limitam à função de descarga emocional, pois servem também de meio de 

contato social. Demonstra, assim, que a função social da linguagem já é aparente na 

fase pré-intelectual do desenvolvimento da linguagem.  

A criança, com aproximadamente dois anos de idade, faz a associação entre 

pensamento e linguagem. Tal associação é atribuída à necessidade de interação 

entre os homens durante o percurso de vida – as curvas da evolução do 

pensamento e da linguagem, até então separadas, encontram-se, unem-se, 

interceptando-se mutuamente para formar um novo tipo de comportamento. Nesse 

processo, “a linguagem se intelectualiza, se une ao pensamento e o pensamento se 

verbaliza, se une à linguagem” (VIGOTSKI, 1995, p.172).  

Conforme Vigotski (1998b), a vontade de dominar a linguagem se segue à 

primeira percepção difusa do propósito da fala, quando a criança descobre que cada 

objeto tem seu nome, o que só é possível após ela ter atingido um nível 

relativamente elevado do desenvolvimento e de linguagem. Assim, a linguagem 
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começa a servir ao intelecto, adquire função simbólica, generalizante e o 

pensamento torna-se verbal, mediado pelos significados fornecidos pela linguagem.  

Para Vigotski (2001a), o processo de aprendizagem não é entendido como 

um processo de interação direta entre a pessoa e o meio social, mas como um 

processo de apropriação, por parte da pessoa, dos métodos de ação existentes em 

uma determinada cultura. Nesse processo de apropriação, desempenham papel 

relevante os instrumentos simbólicos que o mediatizam. Isso coloca em questão a 

distinção entre aprendizagem direta e aprendizagem mediada (VIGOTSKI, 1995). Na 

situação da aprendizagem, o aluno interage diretamente com o meio exterior e essa 

interação pode adotar a forma de aprendizagem observacional, aprendizagem por 

ensaio e erro ou aprendizagem condicionada, entre outras. Em qualquer destes 

casos, a situação de aprendizagem caracteriza-se pela interação direta do aluno que 

aprende com os conteúdos e as atividades que devem ser aprendidos. Na situação 

de aprendizagem mediada, as condições de interação mudam radicalmente, tanto 

pela presença e função (ajuda e guia no processo de aprendizagem e/ou como 

mediador na construção de significados) de um agente mediador mais capaz do que 

a criança que aprende, como pelas atividades que desenvolve, seleciona, modifica, 

amplia, interpreta os conteúdos e as atividades que devem ser aprendidas (a 

mediação social e a internalização de instrumentos simbólicos como condição 

necessária para melhorar os processos de aprendizagem).  

Ainda discorrendo sobre a mediação, Vigotski (1995) a entende como uma 

característica da cognição humana, uma vez que ela está relacionada à 

internalização das atividades e dos comportamentos sócio-históricos e culturais. 

Nesse plano, a linguagem é a ferramenta principal da mediação, possibilitando a 

apropriação de interpretações, de intencionalidades e significados necessários à 
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comunicação e às suas expressões de interação. Considerando esse 

funcionamento, tanto a linguagem desenvolve a atividade prática, quanto a atividade 

prática aperfeiçoa a linguagem.  

 

 

1.4 A importância das categorias sentidos, significados e subjetividade para a 
compreensão do humano 
 
 
 
 

As categorias sentidos e significados são constitutivos e constituintes do 

pensamento e da linguagem. São, portanto, categorias fundamentais para a 

compreensão do indivíduo como sujeito, como ser ativo, histórico, social e individual 

que se relaciona com mundo, com os outros e que é mediado pelas significações 

simbólicas e afetivas.  

Embora diferentes, as categorias sentidos e significados, não se desvinculam, 

já que uma é intrínseca a outra e formam uma unidade dialética. Nessa perspectiva, 

Vigotski (1998b, p. 181) enfatiza que “o significado dicionarizado de uma palavra 

nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma 

potencialidade que se realiza de formas diversas na fala”. 

O homem transforma a natureza e a si mesmo na atividade e é fundamental 

que se entenda que esse processo de produção cultural, social e pessoal tem como 

elemento constitutivo os significados. Nessa perspectiva, a atividade humana é 

sempre significada, ou seja, o homem, na sua atuação como humano, executa uma 

atividade externa e uma interna e ambas  operam com os significados. Dessa forma, 

Vigotski (2001a) afirma que o que internalizamos não é o gesto como materialidade 
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do movimento, mas a sua significação que tem o poder de transformar o natural em 

cultural. 

Os significados são, portanto, produções históricas e sociais. São eles que 

permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Muito embora 

sejam mais estáveis, "dicionarizados", eles também se transformam no movimento 

histórico e cultural, momento em que sua natureza interior se modifica, alterando, 

em conseqüência, a relação que mantêm com o pensamento, entendido como um 

processo. 

Os significados referem-se, assim, aos conteúdos estabelecidos, mais fixos, 

compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas 

próprias subjetividades. 

O significado refere-se ao campo semântico da palavra e corresponde ao 

nível mais estabilizado (compartilhado) dos múltiplos sentidos particulares que ela 

pode estabelecer no campo psicológico. O significado é uma generalização, um 

conceito. Para Vigotski (2001a), a palavra desprovida de significado não é palavra, é 

um som vazio. Portanto, o significado é um traço constitutivo indispensável da 

palavra. É a própria palavra vista no seu aspecto interior. Isso significa que, do ponto 

de vista psicológico, o significado da palavra não é senão uma generalização ou 

conceito. Generalização e significado da palavra são sinônimos. Toda 

generalização, toda formação de conceitos é o ato mais específico, mais autêntico e 

mais indiscutível de pensamento. É nesse sentido que Vigtsky considera o 

significado da palavra como um fenômeno de pensamento. 

Luria também discute o significado e afirma: 
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por significado entendemos o sistema de relações que se formou 
objetivamente no processo histórico e que está encerrado na palavra. [...] O 
‘significado’ é um sistema estável de generalizações, que se pode encontrar 
em cada palavra, igualmente para todas as pessoas (2001, p.45).  
 
 

 

Percebemos, por essa discussão, que o significado é construído pelos 

homens ao longo da sua história, tendo como alicerce as relações mantidas com o 

seu entorno sócio-cultural. O significado tem, portanto, a função de permitir a 

comunicação e socialização das experiências vividas. Essa socialização é 

justamente para que o significado possa ser apropriado pelos demais sujeitos e 

configurado a partir de suas próprias subjetividades.  

Ainda referindo-se ao significado, Vigotsky (1998b, p.156) afirma que “os 

significados das palavras são formações dinâmicas, e não estáticas. Modificam-se à 

medida que a criança se desenvolve; e também de acordo com as várias formas 

pelas quais o pensamento funciona.”  Assim, o significado da palavra, uma vez 

estabelecido, não pode deixar de desenvolver-se e sofrer modificações. A 

associação que vincula a palavra ao significado pode ser reforçada ou debilitada, 

pode ser enriquecida por uma série de vínculos com outros objetos da mesma 

espécie, pode, pela aparência ou contigüidade, estender-se a um círculo mais amplo 

de objetos ou, ao contrário; pode restringir esse círculo. Noutros termos, pode sofrer 

uma série de mudanças quantitativas e externas, mas não pode mudar a sua 

natureza psicológica interior, uma vez que, para tanto, deveria deixar de ser o que é, 

ou seja, uma associação. 

Segundo Aguiar (2006a), o significado para Vigotski é uma construção social 

de origem convencional relativamente estável, porque o homem ao nascer encontra 

um sistema de significações pronto, elaborado historicamente, enquanto que o 
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sentido é a soma de eventos psicológicos que a palavra evoca na consciência. Por 

essa explicação, Aguiar afirma que o sentido se constitui,  a partir do confronto entre 

significações sociais vigentes e a vivência pessoal.  

No campo semântico, o significado, para Vigotsky (2001a), corresponde às 

relações que a palavra pode encerrar; já no campo psicológico, é uma 

generalização, um conceito. Quanto ao sentido, o autor o entende como pessoal, 

singular, idiossincrático, ainda que constituído a partir da cultura, do social.  

O sentido é mais da ordem da subjetividade e se relaciona com os processos 

cognitivos, afetivos e biológicos. Para se compreender a categoria sentido é preciso 

retornar a um dos princípios da dialética: “a unidade contraditória existente na 

relação simbólico – emocional” (AGUIAR, 2006a, p. 15). Os sentidos da palavra são 

inesgotáveis e devem ser vistos de forma contextualizada historicamente. 

O sentido se coloca em um plano que se aproxima mais da subjetividade que, 

com mais precisão, expressa o sujeito, a unidade de todos os processos cognitivos, 

afetivos e biológicos.  Deles podemos apenas nos aproximar, considerando algumas 

zonas de sentido. 

 Assim, pode-se afirmar que cada sujeito, ao longo de sua vida, vai 

produzindo sentidos individualizados, resultado de uma relação dialética entre a 

trajetória vivida e seu tempo histórico que, ao ser vinculado a outras histórias 

anteriores, vão se constituindo num valor específico. Dessa forma, o sentido é 

compreendido como uma unidade constitutiva da subjetividade, haja vista estar 

intrinsecamente vinculado às experiências de vida, ou seja, aos relacionamentos, 

que justificam a conduta do sujeito perante a sociedade e que motiva a maneira de 

ser, de pensar e sentir de cada um.  

É importante ressaltar que, conforme Aguiar (2001a), que o processo de 
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produção de sentidos, pode conter elementos contraditórios, gerando sentidos 

subjetivos contraditórios, incluindo emoções e afetos como prazer e desprazer, 

gostar e não gostar, por exemplo. A autora observa que o sentido é muito mais 

complexo e mais amplo do que o significado, já que esse último constitui uma das 

zonas do sentido, ou seja, a mais estável e precisa. 

Como defendem as concepções apresentadas sobre o sentido acima 

expostas, ele deve ser compreendido como um ato do homem mediado socialmente 

e como efeito na subjetividade. A categoria sentido destaca a singularidade 

historicamente construída. Como coloca Namura, 

 

 

A análise da relação do sentido com a palavra mostrou que o sentido de 
uma palavra nunca é completo, é determinado, no fim das contas, por toda 
a riqueza dos momentos existentes na consciência. [...] o sentido da palavra 
é inesgotável porque é contextualizado em relação à obra do autor, mas 
também na compreensão do mundo e no conjunto da estrutura interior do 
indivíduo (2003, p.185). 

 

 

Na perspectiva sócio-histórica, portanto, não pode jamais haver a separação 

entre pensamento e afeto, sob o risco de fechar-se definitivamente o caminho para a 

explicação das causas do próprio pensamento, já que a análise do pensamento 

pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades e interesses 

que orientam o seu movimento. Desse modo, além de apontarmos a relação 

dialética entre o aspecto afetivo e o simbólico, destacamos a importância de 

agregarmos a noção de necessidade e motivos para a compreensão do sujeito e, 

assim, dos sentidos.  
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Como aponta Leontiev (1987), necessidades e motivos são processos 

psicológicos, reguladores da atividade do sujeito e, portanto, participam do processo 

de desenvolvimento da consciência humana. O autor afirma que  

 

 

[...] la necesidad primeramente se manifiesta sólo como una condición, 
como una premisa para la actividad, pero, tan pronto el sujeto comienza a 
actuar, imediatamente se opera en ella una transformación y la necesidad 
deja de ser lo que era virtualmente ‘en sí’. Mientras más avance el 
desarrollo de la actividad, más su premisa se transforman en su resultado 
(p. 156). 
 

 

As necessidades são entendidas como um estado de carência do indivíduo 

que leva a sua ativação com vistas a sua satisfação, dependendo das suas 

condições de existência. Temos, assim, que as necessidades se constituem e se 

revelam a partir de um processo de configuração das relações sociais, processo que 

é único, singular, subjetivo e histórico ao mesmo tempo. A consideração da inserção 

dos sujeitos nas práticas sociais para definição do que seja necessidade, parece 

recorrente: 

 

 

as necessidades estão associadas ao processo do sujeito dentro do 
conjunto de suas práticas sociais. Elas são formadoras de sentido na 
processualidade das diferentes das ações e práticas sociais do sujeito. 
(GONZÁLEZ REY, 2003, p. 246). 
 
  
 
 
 

  É fundamental destacar que muitas vezes o sujeito necessariamente não tem 

o controle consciente do movimento de constituição das suas necessidades. Assim, 

tal processo só pode ser entendido como fruto de um tipo específico de registro 
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cognitivo e emocional, ou seja, a constituição das necessidades se dá de forma não 

intencional, tendo nas emoções um componente essencial. Como coloca González 

Rey, "Se a emoção diz não, os meios não estão disponíveis. A emoção é que define 

a disponibilidade dos recursos subjetivos do sujeito para atuar" (2003, p. 245).  

Observamos, desse modo, a complexidade desse processo, marcado 

especialmente pela força dos registros emocionais, geradores de um estado de 

desejo, de tensão, que mobiliza o sujeito, que cria experiências afetivas que, como 

atividade psíquica, tem papel regulador. Esse estado emocional, que mobiliza e que, 

como nos aponta González Rey, "[...] caracteriza o estado do sujeito ante toda a 

ação fundamental" (2003, p. 242), deve ser analisado para chegarmos aos sentidos.  

A relação entre necessidade e atividade aparece como fundamental na 

produção de significados. Assim, 

 

 

Esse processo, de ação do sujeito no mundo a partir das suas 
necessidades, só vai completar-se quando o sujeito significar algo do 
mundo social como possível de satisfazer suas necessidades. Aí sim, esse 
objeto/fato/pessoa vai ser vivido como algo que impulsiona/direciona, que 
motiva o sujeito para a ação no sentido da satisfação das suas 
necessidades. Tal movimento, ou seja, a possibilidade de realizar uma 
atividade vai na direção da satisfação das necessidades, com certeza 
modifica o sujeito, criando novas necessidades e novas formas de atividade. 
(AGUIAR, 2006, p. 17) 
 
 
 
 
 

Concordamos com Aguiar (2006) que esse movimento se define como a 

configuração das necessidades em motivos. Com isso, estamos dizendo que os 

motivos se constituirão como tal, somente no momento que o sujeito os configurar 

como possível de satisfazer as suas necessidades. 

Segundo González Rey (2003, p. 246) 
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Os motivos, diferentemente da necessidade, são sistemas de necessidade 
que foram configurados de forma relativamente estável na personalidade e 
em que sempre participam núcleos de sentido que atravessam as mais 
diversas formas de atividade do sujeito, que poderiam ser dominados como 
tendências orientadoras da personalidade.  
 

 

Ao se apreender o processo por meio do qual os motivos se configuram, 

avança-se na apropriação do processo de constituição dos sentidos, definidos como 

a melhor síntese do racional e do emocional. Aproximamo-nos, dessa forma, do 

processo gerador da atividade, ao mesmo tempo gerado por ela. Apreendemos o 

que é a atividade para o sujeito, e, assim, algumas zonas de sentidos da atividade 

são atravessadas pelos significados, mas, no caso, revelando uma forma singular de 

vivê-las e articulá-las. 

A apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma só resposta, 

certa, completa, mas muitas das vezes contraditórias expressões do sujeito. 

Sabemos o quanto é difícil sua apreensão, já que ele não se mostra claramente; não 

se encontra na aparência e muitas vezes, o próprio sujeito não o conhece, dessa 

forma, não se apropria da totalidade de suas vivências, e, conseqüentemente, não 

faz as articulações necessárias.  

Não podemos esquecer que o pensamento, sempre emocionado, não pode 

ser entendido como algo linear, fácil de ser captado; não é algo pronto, acabado. É 

interessante quando Vigotski afirma que o pensamento muitas vezes termina em 

fracasso, não se converte em palavras. Com essa afirmação compreendemos que 

as vivências ocorrem num processo continuo, dialeticamente. 
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[...] o sentido da palavra é inesgotável. A palavra só adquire sentido na 
frase, e a própria frase só adquire sentido no contexto do parágrafo, o 
parágrafo no contexto do livro, o livro no contexto de toda a obra de um 
autor. O sentido real de cada palavra é determinado, no fim das contas, por 
toda a riqueza dos momentos existentes na consciência e relacionados 
àquilo que está expresso por uma determinada palavra (VIGOTSKI, 2001a, 
p. 466). 

 

 

Os sentidos são mais singulares, subjetivos, ao mesmo tempo são mais 

reflexíveis e variam de acordo com o contexto do discurso. Fica evidente, que os 

sentidos, estão implicados pela subjetividade que constitui o homem em toda sua 

historicidade. Sendo, portanto, os sentidos implicados pela unidade afetivo-cognitiva 

constitutiva do ser humano. 

Na discussão sobre a categoria subjetividade González Rey (2003; 2005b) 

destaca que a assume frequentemente na condição dos processos internos do 

sujeito. A respeito da definição dessa categoria, o autor assim se posiciona:  

 

 

Na nossa opinião, a subjetividade é um sistema complexo de significações e 
sentidos subjetivos produzidos na vida cultural humana e ela se define 
ontologicamente como diferente dos elementos sociais, biológicos, 
ecológicos e de qualquer outro tipo, relacionados entre si no complexo 
processo de seu desenvolvimento. Temos definidos dois momentos 
essenciais na constituição da subjetividade – individual e social –, os quais 
se pressupõem de forma recíproca ao longo do desenvolvimento 
(GONZÁLEZ REY, 2003, p.36 – 37). 

 

 

Percebe-se, assim, que as significações e os sentidos advêm da rede cultural 

e social na qual os sujeitos se inserem. Nessa perspectiva “o sentido aparece como 

registro emocional comprometido com os significados e as necessidades que vão se 

desenvolvendo no decorrer de sua história” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 234-240).  
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O indivíduo se constitui enquanto dimensão da subjetividade social e, de igual 

modo, desenvolve-se a partir dela. O que se reflete no individual é implicação do que 

se tem materializado no plano do social e, de igual maneira, o social é processo 

refletido das subjetividades individuais. Para esclarecer esse processo, González 

Rey (2003, p. 37) admite:  

 

 

Excluir a dimensão individual da subjetividade social leva a ignorar a história 
do social em sua expressão diferenciada atual, que se expressa nos 
indivíduos. Negar o indivíduo como singularidade subjetivamente constituída 
é ignorar a complexidade da subjetividade, a qual se constitui 
simultaneamente em uma multiplicidade de níveis, que podem ser 
contraditórios entre si, mas de cujo funcionamento dependem os diferentes 
momentos do desenvolvimento subjetivo. As subjetividades social e 
individual constituem dois níveis que se integram na definição qualitativa do 
subjetivo que, ao mesmo tempo, são momentos constantes de tensão e 
contradição que atuam como forca motriz do desenvolvimento de ambas as 
instâncias da subjetividade. 

 

 

Nessa discussão, fica nítido que o social e o individual se relacionam através 

das mediações sociais, implicadas na relação do outro, através da linguagem. 

Podemos afirmar que ambas são expressões indivisíveis. 

Esse aspecto social e individual da subjetividade também é discutido por 

Murta (2008), para quem a constituição da subjetividade é um processo complexo 

originado da relação dialética que envolve o sujeito, o outro e a sociedade, ao 

mesmo tempo apresentando uma configuração subjetiva e objetiva. A autora afirma 

ainda que é no movimento externo-interno, social-individual, outros-eu que a 

subjetividade humana se constitui. Nesse movimento, o social é subjetivado e o 

subjetivo é objetivado, convertendo-se na realidade social. 
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Nessa perspectiva, o indivíduo não se separa de seu interior, revelada por 

meio de seus medos, de seus sonhos, de seus desejos, de suas vontades, de suas 

necessidades, enfim, de suas construções subjetivas, consciente ou não, como 

também não se separa das relações sociais, haja vista, não conseguir viver no 

isolamento.  
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CAPÍTULO II - O MÉTODO DE PESQUISA NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

O método, isto é, o caminho seguido, se 
contempla como um meio de cognição: mas o 
método vem determinado em todos os pontos pelo 
objetivo a que conduz. Por isso, a prática 
reestrutura toda a metodologia da ciência 
(Vigotski, 2001).  

 

 
2.1 Considerações sobre o método 

 

 

 método na realização de uma pesquisa é uma das questões mais 

relevantes. É à luz da base teórico-metodológica escolhida que se 

constitui as normas e procedimentos a serem utilizados no processo de 

obtenção/produção, análise e síntese de informações, da realidade pesquisada. O 

objetivo deste capítulo incide na discussão do método aplicado ao estudo do 

problema proposto, que elaboramos da seguinte forma: quais os sentidos e 

significados atribuídos pela professora acerca da sua atividade pedagógica, tendo 

como foco as estratégias de ensino utilizadas durante as aulas?  

Os pressupostos teórico-metodológicos que alicerçaram a presente pesquisa 

são da Psicologia Sócio-Histórica, a qual se sustenta na matriz filosófica do 

materialismo histórico e dialético. Tais, pressupostos orientam o olhar do 

pesquisador, em relação ao que é pesquisar. Essa perspectiva nos permite romper 

com dicotomias, com posições irredutíveis, superar visões pautadas pela aparência, 

desvinculadas do todo.  

O
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Por ser criativo, produtor e transformador, o sujeito vai se desenvolvendo ao 

longo da sua vida, na relação com o outro, por meio dos instrumentos sociais e 

culturais disponíveis na sociedade, através das mediações entre o mundo objetivo e 

subjetivo, apreendendo assim a realidade para transformá-la. Com essa posição, 

adentramos na escola para produzir informações via conversas e diálogos que se 

constituíram nas relações estabelecidas com o corpo de funcionários que compõem 

a instituição escolar na qual realizamos a investigação empírica. Segundo González 

Rey (1999, p. 89) 

 

El tejido de diálogos que se desarrollan en el curso de la investigación 
adquiere una organización propia, donde los participantes se convierten en 
sujetos activos, que no solo responden a las preguntas formuladas por el 
investigador, sino que construyen sus propias preguntas y desarrollan sus 
propias reflexiones dentro de este proceso.   

 

 

Está idéia é assumida por nós quando adotamos tal posicionamento a 

respeito do que é pesquisar. Entendemos que esse processo implica na reflexão 

permanente, tanto por parte do pesquisador quanto do sujeito pesquisado, 

resultando em transformações de ambos. Nas ciências humanas, o objeto de estudo 

é o homem, sujeito ativo e criativo. Na sua presença, o pesquisador fala com ele, 

interage, mantém um diálogo. Dessa forma há uma relação entre sujeitos que tem 

voz e que sabem se posicionar.  

Para análise da realidade investigada, adotamos os três princípios teórico-

metodológicos que compõem a base da abordagem de análise das funções 

psicológicas superiores apresentadas por Vigotski (1998b). 
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 O primeiro princípio afirma que os fenômenos humanos devem ser estudados 

em processo de transformação e mudanças. Nessa perspectiva, o pesquisador deve 

focar sua atenção no processo em observação e não no produto. Assim, as 

mediações fazem parte do processo constitutivo do objeto estudado. 

O segundo princípio indica que a simples descrição dos fatos não desvela as 

relações dinâmica-causais, reais, subjacentes aos fenômenos. A esse respeito 

Vigotski (1998a) alerta que não devemos nos contentar somente com a descrição da 

experiência imediata, pois é necessário ir além da aparência, procurando 

compreender as ligações reais entre os estímulos externos e as respostas internas 

que são á base das formas superiores de comportamento. É necessário 

compreendermos que nessa abordagem teórico-metodológica Vigotski (1998a) 

procura mostrar a essência dos fenômenos psicológicos, ao invés de analisar as 

suas características evidentes. Vigotski (1998a, p. 71) exemplifica esse princípio: 

“uma baleia, do ponto de vista de sua aparência externa, situa-se mais próximo dos 

peixes do que dos mamíferos; mas, quanto à sua natureza biológica está mais 

próxima de uma vaca ou de um veado do que de uma barracuda ou de um tubarão”.  

Sendo assim, faz-se necessário que o pesquisador rompa com o paradigma da 

aparência, do perceptível do objeto estudado e busque conhecer em profundidade a 

sua essência, sua origem. Vigotski (2001a) observa que é importante ver o outro 

lado da lua, pois somente a aparência não condiz com a realidade.  

O terceiro princípio básico da abordagem Sócio-Histórica - o problema do 

comportamento fossilizado - explica a posição de Vigotski segundo a qual estudar 

algo significativo historicamente implica estudá-lo no processo de mudança, significa 

“descobrir sua natureza, sua essência uma vez que é somente em movimento que 

um corpo mostra o que é” (VIGOTSKI, 1998a, p. 86). Ou seja, um ponto nuclear 
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desse método é que todos os fenômenos sejam estudados como processos em 

movimento e em mudança. Portanto, a investigação deve ser capaz de captar 

elementos que possam tornar possível a compreensão do sujeito da investigação 

nesse processo. Para tanto é necessário ir à gênese da questão, procurando 

reconstruir a história de sua origem e de seu desenvolvimento, pois focalizar o 

processo de realização de uma tarefa pode levar à descoberta das estruturas 

internas de desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.  

O pesquisador, com base nessa concepção, irá buscar o que se encontra atrás 

da aparência, isto é, aquilo que não está explícito, mas que é essencial nesse tipo 

de pesquisa. Muitas vezes os sujeitos nem percebem o que está por trás de suas 

palavras, de suas ações ou do seu comportamento.  Em um processo investigativo, 

é preciso estar atento para desvendar a forma como o sujeito procede, haje e como 

intervem durante a sua atividade, para que se possa ter uma leitura refinada dos 

movimentos, gestos e palavras.  

Assim, para efetivação da nossa pesquisa tomamos esses três princípios 

acima citados, por compreendermos que eles ajudam na reflexão e discussão sobre 

os sentidos e significados atribuídos pela professora colaboradora a sua atividade 

pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esperamos que o processo 

investigativo e a análise produzida possam gerar conhecimentos relevantes e 

contribuir com o processo formativo e com a atuação de professores, educadores e 

pesquisadores dos cursos de formação inicial e continuada das diversas instituições 

de ensino superior.  

Para uma melhor compreensão das discussões acerca desse estudo, 

retomamos o objetivo dessa pesquisa: identificar e apreender os sentidos e 

significados produzidos pela professora de uma escola pública acerca de sua 
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atividade pedagógica, tendo como foco as estratégias de ensino utilizadas em sala 

de aula. 

 

 

2.2 O cenário da pesquisa 

 

 
A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a 
vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja 
seu posto na divisão do trabalho intelectual e 
física. (...) A vida cotidiana do homem inteiro; ou 
seja, o homem participa na vida cotidiana com 
todos os aspectos de sua individualidade, de sua 
personalidade.   
(A. HELLER, 2004). 

 

 

 

Nesta parte do trabalho, apresentamos primeiramente a cidade de Mossoró - 

lugar da nossa pesquisa - situando sua história, cultura, economia, bem como, os 

problemas inerentes a uma cidade-pólo da região oeste do Rio Grande do Norte, 

advindos dos impactos do crescimento populacional e do desenvolvimento sócio-

econômico e político. Destacamos alguns avanços econômicos, culturais e 

educacionais fazendo uma breve análise de algumas das histórias que permeiam 

esse município. Buscamos, assim, fazer uma leitura plural de alguns aspectos que 

são destaques nessa cidade, conhecida como cidade do sal, do sol, do petróleo e do 

progresso.  

Em outro momento deste capitulo, apresentamos os critérios da escolha da 

professora colaboradora, o contato com a direção e coordenação pedagógica, 

situando a escola, a sala de aula onde se desenvolveu o processo investigativo 

vivenciado durante o período de 2008 a 2010. Faremos, então, uma apresentação 
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de como tudo começou, a respeito da pesquisa, as nossas preocupações e 

inquietações.  

Após essas apresentações discutiremos os procedimentos utilizados para a 

produção de informações, como: entrevista, vídeogravação e a autoconfrontação 

simples (ACS). 

 

 

2.2.1 Situando a cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte: ontem e hoje 

 

 

Mossoró, segunda maior cidade do estado de Rio Grande do Norte, é rica 

em tradições que muito orgulham seu povo. Foi a primeira cidade do Rio Grande do 

Norte a fazer campanhas sistemáticas para libertação dos seus escravos, 

envolvendo uma parcela significativa da sociedade mossoroense, em prol dessa 

luta.  

No ano de 1862, contava com uma população de 2.493 habitantes e, possuía 

somente 153 escravos. Mesmo assim, o dia 30 de setembro de 1883 ficou 

assinalado no calendário como a data designada para a libertação dos escravos. 

Sendo, portando, até hoje a maior festa cívica da cidade de Mossoró que dentre os 

vários manifestações culturais exibe o teatro de arena chamado “Auto da Liberdade”, 

numa montagem espetacular que desperta a atenção de pesquisadores da cultura 

brasileira. 

Outro movimento importante foi o Motim das Mulheres cuja data se deu no dia 

04 de setembro de 1875, reunindo 300 mulheres que foram às ruas indignadas com 

a obrigação de alistamento dos seus filhos e maridos para participarem da guerra do 
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Paraguai. Em protesto, as mulheres desse movimento invadiram o cartório militar, 

rasgando as fichas de alistamento, enfrentando a polícia, armadas de utensílios 

domésticos, para defender seus filhos e maridos. 

A resistência ao bando de Lampião, cangaceiro temido em todo o Nordeste 

pela sua coragem e algumas vezes crueldade, foi outro fato importante, para 

Mossoró. O dia 13 de junho de 1927 ficou na memória dos que resistiram e lutaram 

bravamente, impedindo a ação do bando de Lampião na cidade de Mossoró.  

No palco externo da igreja de São Vicente, local do embate, acontece 

anualmente a encenação da peça teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró”, 

durante as festividades juninas. O espetáculo é gratuito e atrai pessoas de várias 

cidades do Brasil. 

Outro fato histórico que orgulha os mossoroenses é o fato da primeira mulher 

a votar no Brasil ser filha desta cidade. A primeira mulher eleitora inscrita no Brasil, 

no cartório eleitoral militar, foi Celina Guimarães Viana. Mulher atuante na cidade de 

Mossoró, destacando-se por ser juíza de futebol e professora. Mesmo não 

constando a proibição na Constituição Federal, não era permitido no Brasil que a 

mulher votasse. Então, a partir de 1928, foi registrado o seu título, o que provocou a 

abertura para que outras mulheres do estado e do Brasil se inscrevessem como 

eleitora.  

A cidade de Mossoró está situada na região oeste do estado e conta 

atualmente com uma população aproximada em 244.287 habitantes. Localizada em 

uma região semi-árida, com temperatura média de 33ºc, a água que abastece 

grande parte da cidade, apresenta uma temperatura de 50º a 56º graus, haja vista 

que vem de poços profundos.  
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No aspecto econômico, Mossoró destaca-se na produção de mais de 70% de 

sal produzido no Brasil, como a maior produtora de petróleo terrestre, camarão e 

frutas tropicais, produzidas por meio de irrigação, que abastecem mercados 

nacionais e internacionais (MEDEIROS, 2006).  

A cidade tem sido manchete em alguns programas televisivos, a partir da 

divulgação da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, na qual ela 

ocupava o 26º lugar como uma das melhores cidades do país para se trabalhar, num 

conjunto de 100 (cem) cidades. Mesmo com os resultados apontados pela pesquisa, 

o que se constata em Mossoró é um crescimento desordenado, que não se 

diferencia de boa parte das cidades brasileiras, haja vista que esta cidade ocupa a 

posição no ranking no Índice de Desenvolvimento Humano de 2.076. Esses dados, 

por si, já revelam uma cidade profundamente paradoxal na qual seu 

desenvolvimento econômico não se traduz em desenvolvimento social.  

Hoje se constata em Mossoró um índice acentuado de prostituição infanto-

juvenil, um avanço desenfreado de drogas, o que acarreta a marginalização de 

crianças e adolescentes e um avanço preocupante da criminalidade.  Nesse 

município, considerável parcela da população vive à margem dos bens culturais e 

econômicos, o número de desempregados é grande e motivo de preocupação de 

governantes, igrejas, setores educacionais e outros. Para que o leitor visualize essa 

cidade, sem conhecê-la, citamos alguns serviços oferecidos à população: 

 

Quadro 1: Serviços oferecidos à população mossoroense. 

SERVIÇOS 2008 – 2009 

Instituições de Ensino Superior 07 

Instituições de Ensino Básico 363 
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Instituições de Saúde 55 

Rádio-difusão: AM e FM 09 

Imprensa Escrita diária 05 

Agências Bancárias 12 

Teatros 03 

Secretarias Municipais  08 

Poder Legislativo 13 

Ginásio de Esportes 05 

Fonte: Pesquisa da autora na internet IBGE cidades 2008
2. 

 

 

No setor educacional, Mossoró vem se destacando também pelo número de 

escolas da rede pública e particular, distribuídas tanto na zona urbana quanto na 

zona rural. Há uma preocupação por parte do poder público municipal de que toda 

criança em idade escolar esteja na escola, conforme declaração de setores da 

Gerência Executiva da Educação, que ampliou ofertas de vagas para a Educação 

Infantil e hoje atende a crianças com necessidades educacionais especiais. Para 

isso, investe na capacitação do seu quadro docente com o objetivo de melhorar o 

trabalho junto a essa clientela. 

A Secretaria Municipal de Cidadania, através da Gerência Executiva da 

Educação e do Desporto, tem a seguinte estrutura organizacional: Departamento 

Administrativo, Departamento de Ensino, Departamento de Apoio ao Educando e 

Superintendência Escolar que coordena a Rede Vencer, do Instituto Airton Senna, 

que orienta pedagogicamente a rede municipal de educação do município de 

Mossoró.  

                                                           
2
 Fontes: (1) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 
- Censo Educacional 2008; (2) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP - Censo da Educação Superior 2007; NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos 
municípios onde não há ocorrência da variável. 
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As ações direcionadas pelo instituto não atendem às expectativas de alguns 

professores, que reclamam da sobrecarga de atividades e da falta de orientação por 

parte dos órgãos competentes. Os depoimentos de professores falam da falência da 

educação e das dificuldades que a Rede Vencer coloca para a educação municipal. 

Apesar das críticas, muitos professores se acomodam por receberem tudo 

praticamente pronto.   

No plano da política educacional, no dia 24 de junho de 2004 foi sancionado o 

Plano Municipal de Educação (PME), na forma da Lei Nº 1978/2004, tendo em vista 

nortear as políticas públicas da educação no município de Mossoró. O documento 

final está em sintonia com o Artigo 2º da Lei Federal 10.172/2001 que institui o Plano 

Nacional de Educação e aponta para o compromisso de todos os estados e 

municípios da federação na elaboração dos seus respectivos planos. Com essa 

orientação, o decênio para o município de Mossoró foi implantado a partir da 

promulgação de 2004, estendendo-se até o ano de 2013. 

Em relação ao ensino superior, Mossoró hoje conta com duas instituições 

públicas credenciadas a desenvolver ensino, pesquisa e extensão: Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

– UFERSA e com três universidades particulares - Universidade Potiguar - UnP; 

Faculdade Mater Christi, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – 

FACENE-RN.  Ainda oferecendo ensino superior, há o Centro de Pastoral de 

Ciências Religiosas - CENPRACRE3. Na rede de ensino federal destaca-se ainda o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -  IF-

RN. Hoje, pode-se afirmar que Mossoró centraliza a maior parte dos cursos 

                                                           
3O CENPACRE instituição religiosa, vinculada a Diocese de Mossoró, voltada para capacitação de 
agentes de pastoral e professores de ensino religioso. Oferta o Curso Superior de Iniciação 
Teológica. 
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superiores ofertados na região, o que faz da cidade um pólo regional de influência 

econômica e, principalmente, educacional. A presença da UERN em várias regiões 

do estado atesta isso. A UERN conta com um campus central, situado em Mossoró e 

cinco campi avançados localizados nas cidades de Açu (fundado em1974), Pau dos 

Ferros (fundado em1977), Patu ( fundado em 1980), Natal (fundado em 2002) e 

Caicó (fundado em 2004), além de 12 núcleos, presentes em 12 municípios, em um 

raio de abrangência de outros estados, como Ceará e Paraíba, oferecendo,  cursos 

de graduação, licenciatura e bacharelado nas áreas das ciências humanas, exatas e 

biomédicas.  

Atualmente, a UERN tem um déficit em relação a pós-graduação, haja vista 

dispormos de apenas 3 cursos stricto sensu e apenas um curso de Doutorado em 

parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFRN,  

curso vinculado ao Projeto DINTER da CAPES. Na política de pós-graduação o 

destaque é para a pós-graduação lato sensu, com 28 cursos. No quadro de 

docentes conta com 717 professores, sendo: 109 doutores, 313 mestres, 246 

especialistas e 49 graduados. 

 

 

2.2.2 Aproximação com a realidade a ser estudada 

 

 

Inicialmente, dialogamos com alguns professores, da Faculdade de Educação 

- Curso de Pedagogia da UERN, a respeito dos alunos egressos do referido curso. 

Solicitamos, então, indicações sobre ex-alunas que sempre se mostraram 

interessadas nos estudos e discussões no âmbito da educação, quando alunos do 
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curso e que hoje são consideradas professoras que vêm se destacando no 

município. Na ocasião, os professores mencionaram vários nomes de professoras 

egressas do citado curso e que, logo em seguida a conclusão do Curso de 

Pedagogia, ingressaram como alunas, no Curso de Especialização em Educação, 

dessa instituição superior, destacando-se como ótimas alunas. 

De posse de alguns nomes de professoras, a seleção procedeu-se de 

maneira intencional, haja vista termos eleito docentes que apresentassem as 

seguintes características: 1) lecionassem em escolas públicas dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental; 2) evidenciassem interesse em participar de uma pesquisa 

desta natureza, e, sobretudo, se dispusessem a discutir as atividades de sala de 

aula, tendo como foco as estratégias de ensino utilizadas em sala de aula; 3) serem 

estudiosas, comprometidas, responsáveis - característica apontada pelos 

professores da FE - Curso de Pedagogia da UERN e que adotamos como critério 

para seleção dos sujeitos pesquisados. 

No ano de 2008 mantivemos contados com duas professoras, Áurea e 

Veruska4, da rede pública municipal de ensino da cidade de Mossoró – RN. Nesse 

primeiro contato, apresentamos e discutimos o objetivo da pesquisa, a metodologia 

e como poderíamos colaborar com elas e vice-versa.  

Feita as devidas explicações a respeito da pesquisa, as professoras se 

mostraram interessadas em participar de um estudo com estas proposições, no qual 

elas poderiam refletir sobre sua atividade pedagógica através do seu olhar sobre a 

sua imagem, como também o olhar de outro sujeito, ou seja, a pesquisadora, 

quando da realização da Autoconfrontação Simples (ACS). 

                                                           
4 Os nomes das professoras são fictícios. 
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Mas apesar de ambas se mostrarem disponíveis no processo de informações 

obtidas, durante a realização das ACS, percebemos o quanto seria difícil 

trabalharmos com a professora Veruska que apresentava dificuldades em dialogar 

sobre as suas atividades e procurava fugir das questões formuladas. Considerando 

que nessa perspectiva de trabalho “o diálogo passa a ser o pano de fundo do 

momento instrumental da pesquisa” (GONZÁLEZ REY 2005a, p. 47- 48), 

descartamos a participação dessa professora da pesquisa, explicando-lhe sobre os 

critérios dessa decisão. 

Para o uso da técnica de ACS entendemos que o sujeito tem que ter 

disponibilidade para falar ao ver sua imagem projetada na tela, objetivando a 

realização da reflexão sobre a sua prática. É mister elucidar que a sua participação é 

de suma importância para o processo e sem o seu empenho durante a participação, 

não há como fazer ACS, uma vez que para isso é necessário a reflexão, análise, 

sugestões, dúvidas e questionamentos do sujeito sobre sua atuação.  

Diante dessas ponderações, optamos por realizar a análise e interpretação 

das informações prestadas pela professora Áurea cuja riqueza dos seus 

depoimentos, disponibilidade e vontade de mudar mostraram-se produtivos para 

ACS. 

A seguir descreveremos como foi o encontro com a direção e a coordenação 

pedagógica da escola onde Áurea trabalha. 
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2.2.3 Encontro com a direção e coordenação pedagógica da escola 

 

 

La historia y el contexto que caracterizan el 
desarrollo del sujeto, marcan su profunda 
singularidad, la cual no es más que una expresión 
de la riqueza y plasticidad del fenómeno subjetivo. 
(GONZÁLEZ REY, 1999).  
 
 
 
 

Entramos em contato com a direção da escola para sabermos se havia 

concordância para realização desta investigação. Foi uma conversa proveitosa e o 

diretor aceitou e se prontificou em oferecer as devidas informações a respeito da 

escola, como por exemplo: projeto político pedagógico, plano anual, plano diretor e 

os projetos planejados para o ano letivo. O diretor da Escola Municipal do Ensino 

Fundamental Anísio Teixeira5 mostrou-se satisfeito em poder contribuir com a 

pesquisa e orgulhoso pela escolha da escola, já que, segundo ele, esse seria um 

momento de expor o trabalho de que tanto se orgulha. 

Nessa primeira visita à escola, além de nos apresentarmos ao diretor e a 

supervisora pedagógica, explicamos a pesquisa, os objetivos e como procederíamos 

no decorrer da produção das informações. Falamos da vídeogravação e discutimos 

a respeito da ética na pesquisa com o sujeito. Dessa forma apresentamos o termo 

de “Autorização de Consentimento Livre e Esclarecido” (Brasil, 2003, p. 36) que 

prontamente foi assinado pelo diretor, supervisora e a professora participante da 

pesquisa.   

Marcamos uma entrevista com o diretor e uma entrevista com a supervisora 

pedagógica da escola para conhecermos a organização, as ações, os projetos, as 

                                                           
5
 Nome fictício da escola e da professora. 
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metas do desenvolvimento das atividades escolar. Solicitamos que as entrevistas 

fossem gravadas e filmadas e fomos prontamente atendidos. 

No ano de 2008, no período de agosto a outubro, estivemos na escola oito 

vezes para filmar as atividades pedagógicas da professora. Reiniciamos as 

vídeogravações no ano de 2009, com atraso, tendo em vista o movimento grevista 

dos educadores da rede municipal de ensino, o que dificultou a produção de 

informações. Tão logo a escola retornou suas atividades, recomeçamos com as 

filmagens, durante os meses de abril e maio e  nos meses de outubro e novembro. 

 

 

2.2.4 Situando a Escola  

 

 

A escola situa-se num dos bairros pobre da cidade de Mossoró – RN. Esse 

estabelecimento de ensino funciona de forma precária, já que as instalações não 

atendem as necessidades dos alunos e do corpo de professores. As dependências 

da escola são quase restritas às salas de aulas, sem ventilação, sem iluminação. 

Existe uma minúscula biblioteca que não permiti um trabalho sistemático com os 

alunos e essa mesma sala é utilizada para os alunos assistirem a filmes, a 

documentários, o que ocorre com os alunos todos sentados no chão, já que não há 

cadeiras suficientes. Para termos idéia da precariedade da escola, essa sala 

também é utilizada para reunir os professores durante o intervalo e, além disso, para 

as reuniões mensais e planejamentos semanais dos professores.  

 A precariedade das condições físicas da escola é visível ainda na seguinte 

situação: a sala da direção está dividida por uma cortina, sendo que de um lado fica 



67 

 

o birô e armários, contendo documentos oficias e, do outro lado da cortina, são 

guardados os materiais de expediente e limpeza.  Também não existe local 

adequado para recreação dos alunos, pois o espaço existente é descoberto, exposto 

ao sol muito quente, durante boa parte do dia. Dessa forma, para amenizar essa 

precariedade, a escola organizou a recreação pela manhã na primeira aula e no 

turno vespertino é na última aula. Todas as professoras reclamam desse descaso do 

órgão responsável e algumas culpam também o diretor, por não pressionar a 

Gerência Executiva da Educação para solucionar os problemas enfrentados pela 

escola.  

Apesar da incipiente estrutura, o diretor se orgulha da escola, por ela se 

destacar em desempenho entre as melhores escolas do município. Segundo ele 

“mesmo tendo uma estrutura precária a escola, no que se refere ao rendimento dos 

alunos tem se destacado. Aqui todos se envolvem para que haja uma boa 

aprendizagem dos alunos”.    

A Escola Municipal Anízio Teixeira tem doze anos de funcionamento, foi 

criada em 1998 e surgiu da necessidade da comunidade carente. Segundo 

depoimento do diretor, nesse período, até os dias atuais foram criadas várias 

escolas no bairro, mas, mesmo assim, ela continua atendendo a vários bairros da 

região norte da cidade, devido aos bons resultados na aprendizagem dos alunos.  

A escola dispõe de cinco salas de aulas que funcionam no turno matinal e 

vespertino do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. No ano de 2009, foram 

matriculados 234 alunos, preenchendo a totalidade da capacidade instalada, 

resultando numa lista de espera de alunos que queriam estudar na escola.   

O entorno da escola apresenta um alto índice de criminalidade. Muitas 

crianças e adolescentes, na sua maioria ausente da escola, são viciadas em drogas, 
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principalmente o crack. Também alguns pais são traficantes, meliantes, ladrões e 

muitos estão presos. Outro fato preocupante na escola é a prostituição infanto-

juvenil, que a cada ano cresce, sem que as autoridades tenham um programa 

efetivo de prevenção e combate. Como consequência algumas adolescentes ficam 

grávidas e abandonam os estudos, e, passam a se dedicar a atividades vinculadas a 

crimes de várias naturezas, como por exemplo: pequenos furtos, roubos, assaltos, 

tráfico de drogas, entre outros. 

O corpo docente é formado por 10 professoras, todas formadas em 

Pedagogia, sendo que 9 possuem curso de pós-graduação lato sensu e apenas uma 

professora ainda não o fez e acha que não irá cursar. Por seu porte, a escola dispõe 

apenas de um diretor, de uma supervisora pedagógica, de uma secretária, duas 

merendeiras e quatro funcionárias de serviços gerais que atendem aos dois turnos. 

 

 

2.3 O sujeito da pesquisa: um pouco da sua história de vida  

 

 

A escolha da professora Áurea foi realizada atendendo aos critérios 

estabelecidos. Queríamos uma professora estudiosa, cumpridora de suas 

obrigações, comprometida com a profissão, que além de possibilitar uma inter-

relação com a pesquisadora, quisesse participar de uma pesquisa dessa natureza.  

A história de vida de Áurea é permeada pela importância de sua família nas 

decisões que tomou ao longo de sua vida. É a filha mais nova de uma família 

humilde, de oito filhos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Áurea começou a 

estudar com cinco anos e meio, no Jardim de Infância Modelo, instituição de 



69 

 

referência, entre as décadas de 50 a 90, na Educação Infantil. Ao terminar o jardim 

de infância, foi estudar na Escola Municipal Felício de Moura e sobre esse momento, 

prestou o seguinte depoimento sobre uma fala de sua mãe que a marcou bastante,  

quando esta a  conduziu à sala de aula: “Tá ai o quadro. Você só tem que olhar para 

ele e só escutar sua professora”. Hoje, Áurea se intitula como tímida, fruto da 

educação recebida no percurso de sua vida, pois, como ela afirma, “porque sou a 

mais nova das quatro irmãs, elas não queriam que eu fizesse amizades”. Para ela 

esses fatos marcaram profundamente sua vida de criança e parte da adolescência, 

pois tinha medo de falar com os colegas e não podia desrespeitar sua mãe, o que a 

tornou solitária e muito tímida. 

Áurea é natural da cidade de Mossoró, onde sempre morou. Hoje com 36 

anos de idade, está casada há 12 anos. É mãe de uma única filha, de 4 anos, a 

quem dedica parte de sua vida, tendo se mostrado como uma mãe dedicada, 

carinhosa, atenciosa e preocupada com a educação da filha. Seu marido, segundo 

ela, a apóia muito e colabora com as obrigações de casa e os cuidados com a filha. 

Quando fala da sua escolha em ser professora, externa com ênfase: 

 

Não saberia fazer outra atividade que não fosse ensinar. Sou feliz com a 
escolha profissional, pois, desde pequena, via minhas irmãs, todas, 
professoras, estudando, planejando, cortando papel para elaborar cartazes, 
lancheiras e outros recursos para suas aulas.  
 
 
 
Foi nesse ambiente familiar que a professora Áurea cresceu, escutando as 

irmãs falarem das suas preocupações a respeito do ensinar e aprender, o que 

despertou nela o desejo de ensinar.  
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A professora enfatiza que sempre gostou muito de matemática e por esse 

motivo aos 11 anos começou a ensinar aos colegas, tanto para ajudá-los, haja vista 

terem dificuldades nessa área, quanto para ganhar um “dinheirinho”, pois era muito 

pobre e precisava dessa pequena renda, já que as mães dos colegas efetuavam o 

pagamento das aulas particulares e isso a ajudava muito a realizar algumas 

compras. Durante a entrevista ela se expressa desde modo: 

 

 

Eu gosto muito de matemática não fiz matemática por exigência de Mara, 
minha irmã disse que não fizesse porque era uma área mais difícil para 
arranjar emprego e a gente é de família humilde, precisa trabalhar cedo. 
Então eu fiz Pedagogia e não me arrependo, porque tudo que eu me 
proponho a fazer, procuro fazer bem feito, mesmo minha preferência sendo 
matemática. Mas, eu fiz Pedagogia. Eu tenho que fazer direito. 
 

 

 

Em todo o processo de produção de informações Áurea se mostrou ser uma 

professora responsável, cumpridora de suas obrigações, preocupada com a 

aprendizagem dos seus alunos. Segundo ela, quando começou a ensinar com 

carteira assinada, aos 17 anos, procurou sempre elaborar atividades diferentes que 

motivassem os alunos a aprenderem. 

Atualmente, ressalta que sacrifica até os domingos para elaboração dos seus 

planos de aula, pois como ensina matemática, em outra escola, não dispõe de 

horários para planejar suas atividades. E acrescentou: 

 
 
 

Não é porque ensino em escolas públicas que não preciso estudar, ao 
contrário, preciso cada vez mais estudar e procuro dar o melhor de mim. Eu 
sei que não sou exemplo de professora, mas eu procuro me esforçar e dar o 
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melhor de mim. Estou procurando melhorar. Mas, eu procuro fazer o melhor 
dentro das minhas limitações.  

  

 

 

Percebemos durante as entrevistas, vídeogravações e nas ACS o prazer de 

ensinar, materializado pela satisfação com que ela mostrou seus livros, seus planos 

de aula e a elaboração e execução dos projetos de ensino. A professora conseguiu 

dar vida ao processo de ensinar e aprender, e, enfaticamente diz “tenho prazer em 

ver meus alunos aprenderem”. Para Charlot (2000, p.76), “uma aprendizagem só é 

possível se for imbuída de desejo (consciente ou inconsciente) e se houver um 

envolvimento daquele que aprende”.  

No depoimento sobre a sua atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

ela se mostrou orgulhosa pela sua contribuição na educação: São 18 anos de 

experiência como professora, narra ela. Tendo iniciado, oficialmente, numa escola 

particular, na Educação Infantil, onde lecionou no maternal. Ainda falando de sua 

escolha, ressalta que sempre quis ser professora, uma boa professora, pois sempre 

teve vontade de ser boa naquilo que fazia. Para alcançar esse objetivo, a professora 

Áurea fez pós-graduação lato sensu na área de alfabetização na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, onde se destacou como ótima aluna e, 

atualmente, espera realizar o sonho de cursar o mestrado.  

 Quando a convidamos para participar da pesquisa ela demonstrou interesse 

e ficou feliz em poder contribuir com o nosso trabalho, bem como “aprender com 

vocês”. Durante todo o processo das entrevistas, vídeogravações e das 

Autoconfrontações Simples, a professora sempre se mostrou disponível e 

agradecida por essa oportunidade, requisito fundamental para o trabalho de ACS. 
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2.3.1 A sala de aula da professora Áurea 

 

 

A sala de aula da professora é composta por 20 alunos. Seu espaço é estreito 

de 2,75 metros de larguras por 6,50 metros de cumprimentos, dificultando, assim, a 

sua organização. A sua localização se constitui, segundo a professora, numa 

dificuldade para desenvolver as atividades pedagógicas, já que fica próxima ao 

único portão de acesso, e todos os ruídos de vozes refletem no seu interior, 

provocando, com isso desconcentração dos alunos. Mesmo com esse espaço, 

minúsculo, a cada dia a professora Áurea organiza a sala de aula de forma diferente 

e não deixa de fazer atividades em grupos. Segundo ela o espaço é estreito e, é 

difícil para organizar os alunos em grupos, mas tento fazer o melhor.  

A organização das carteiras é formada por 3 filas na largura e com 

aproximadamente 7 carteiras no cumprimento. Existe um armário na parede 

esquerda de alvenaria e um armário de aço no fundo da sala, onde são utilizados 

para guardarem livros, tesouras, lápis de cores, cola, cadernos, revistas, réguas, 

papel de rascunho, caixas, tampinhas, e outros materiais.  

Na parede da frente encontra-se o quadro verde medindo 2,30m. Nas 

paredes estão afixados vários cartazes com alfabetos, sílabas, textos dos alunos, 

trabalhos com cartazes e datas comemorativas.  Esse material é bem distribuído e 

renovado uma vez por semana. Um cartaz, exigência da Gerência Executiva da 

Educação, com o nome de todos os alunos, representa a lista de chamada e é 

trabalhado todos os dias. Segundo a professora, a cada semana um aluno fica 

responsável para preenchê-lo. Esse aluno também faz a chamada, acompanha a 

professora na correção das atividades de casa e vai pintando o cartaz de acordo 
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com o desempenho dos seus colegas. Por exemplo: se um aluno falta sem justificar, 

seu nome é pintado de vermelho; se o aluno faz a atividade de casa, então seu 

nome é pintado de verde; se faz parte das atividades de casa, o aluno tem seu nome 

pintado de amarelo. Com isso, tanto a professora quanto a supervisora pedagógica 

e a Gerência Executiva da Educação têm um panorama do desenvolvimento dos 

alunos. Essa é uma avaliação continua do nosso aluno, destaca Áurea. 

Ao observarmos esta prática percebemos que a Gerência Executiva de 

Educação orienta-se por um modelo de avaliação importado do Programa Airton 

Senna que determinada as diretrizes do ensino no Município de Mossoró, cuja 

adesão data dos anos 90. Ao enfatizar o desempenho e premiação do aluno, 

desenvolve um referencial quantitativo que classifica o processo ensino-

aprendizagem como resultado de uma premiação, separando os que sabem 

daqueles que apresentam dificuldades.  

No início da produção das informações, no ano de 2008, percebemos o 

quanto era difícil ter atenção dos alunos para as diversas atividades, já que muitos 

se mostravam inquietos, andando na sala, parecendo pouco interessados pelas 

atividades desenvolvidas durante as aulas. Mesmo com algumas dificuldades, a 

professora não se dava por vencida e se movimentava na sala de aula o tempo todo; 

pedia a cada instante a compreensão dos alunos no sentido de que eles a 

escutassem e prestassem atenção.  

Para melhorar a situação de indisciplina, a professora criou o castigo do 

silêncio para ter condições de dar aula. Ela explica que  

 

O castigo do silêncio, é onde o aluno está privado de todos os direitos, 
inclusive o de falar e o de ser ouvido.  Ninguém fala com ele, ninguém o ouve 
e ninguém o vê. Ele fica excluído, é um desprezo total. Essa foi a única forma 
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de dar aulas, pois eles estão acostumados a não prestarem atenção.  Mesmo 
com ameaça do castigo do silêncio é muito difícil trabalhar com essa turma, 
pois eu sou a sexta professora. Foi uma estratégia que utilizei num momento 
de desespero para alcançar os objetivos, ou seja, a aprendizagem dos 
alunos. Pensei e até disse várias vezes, que ia deixar essa turma, mas 
sempre volto atrás, pois sei como é importante o saber cientifico para os 
alunos 
 

 

  No processo de avaliação de seu trabalho, a professora pediu ajuda aos 

pais, o que contribuiu para melhorar o comportamento dos alunos. Hoje, ela não 

recorre mais a esse castigo.  

  As videogravações realizadas mostraram que, mesmo diante de alguns 

momentos de agressividade, Áurea é responsável, dinâmica, cumpridora de suas 

obrigações e preocupada com a aprendizagem dos alunos. Ao longo de nossa 

permanência na sua sala de aula, fomos percebendo a maneira carinhosa no seu 

tratamento com os alunos. Também observamos que ela estimulava constantemente 

seus alunos a participarem das atividades propostas em cada aula.  

 

 

2.4 Procedimentos utilizados para a produção de informações  

 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa fez-se necessário a utilização de 

vários instrumentos que possibilitaram gerar informações de qualidade para 

compreender o movimento do sujeito da pesquisa. Isso permitiu o diálogo sobre o 

fazer docente e troca de experiências entre a professora e a pesquisadora. Segundo 

González Rey (1999, p. 89) é necessário “una organización propia, donde los 
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participantes se convierten en sujetos activos...” Para tanto, fizemos uso de: 

entrevista, vídeogravação e Autoconfrontação Simples (ACS).  

Consideramos, na escolha dos instrumentos e na forma de utilizá-los a 

necessária coerência proposta pela abordagem teórico-metodológica adotada.  

Nessa abordagem teórico-metodológica o pesquisador ao adentrar no campo de 

pesquisa, não ingressa como um sujeito neutro, frio, distante da realidade 

investigada. Ao contrário, como enfatiza González Rey “[...] es un sujeto interactivo, 

motivado e intencional, que assume una posición frente a las tareas que enfrenta” 

(1999, p. 57). E continua: “La investigación em las ciências humanas es, entre outras 

cosas, um proceso de comunicación entre investigador e investigado,  um diálogo 

permanente que toma diferentes formas en el curso de este proceso” (1999, p. 57). 

Por isso, foi importante situar o sujeito da pesquisa, para que pudéssemos 

compreender melhor seus posicionamentos.  

Comugamos com a perspectiva sócio-histórica no sentido de que a chegada e 

a permanência no campo de pesquisa constituem uma conquista, onde haja a 

disponibilidade dos sujeitos para informar, deixar-se observar, participar ativamente 

do processo, para que, assim, aconteça uma produção co-construída durante a 

investigação. 

 Segundo Barbosa (2006) é necessário estabelecer com clareza, desde o 

início, que a pesquisa visa compreender a situação como ela se apresenta e que os 

sujeitos jamais serão incomodados ou prejudicados nos seus afazeres cotidianos e 

nas suas relações. Por isso, é necessário que o pesquisador saiba transitar no 

campo de pesquisa, evitando aborrecimentos desnecessários. Não adianta querer 

impor um trabalho do qual o sujeito não queira participar, pois essa participação  
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demanda paciência, cautela, responsabilidade, honestidade e capacidade de 

persuasão.  

A importância social da pesquisa aponta para o compromisso ético, 

despojamento de vaidades acadêmicas, sabedoria em transitar pelas seduções que 

emergem das relações institucionais, se possível, a disponibilidade para uma 

contrapartida efetiva.  

Com a determinação de produzirmos informações, realizamos em primeiro 

lugar as entrevistas por entendermos que elas possibilitam o contato direto com o 

sujeito-alvo. Tal instrumento, permitiu-nos um primeiro contato com a professora, 

fornecendo-nos material relevante para nos apoiar nas discussões nos momentos 

das autoconfrontações simples. Em seguida, discutimos a vídeogravação e a 

Autoconfrontação Simples e sua utilização para o processo de formação do 

professor.  

 

 

2.4.1 Entrevista 

  

 

Utilizamos a entrevista por entendermos que ela possibilita conhecer melhor a 

professora e também por permitir a volta ao sujeito da pesquisa quantas vezes 

forem necessárias, para discussão, resolução de dúvidas e aprofundamento das 

informações produzidas. Elegemos a entrevista semi-estruturada por ser aberta e 

flexível e por se constituir em um instrumento que possibilita produzir informações 

tanto a respeito da história de vida da professora pesquisada, quanto a respeito da 

sua atuação em sala de aula.  
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A nossa atenção voltou-se sempre aos acontecimentos, fatos, entrefalas e 

entretextos. De acordo com Aguiar (2001a, p. 134), “A fala do sujeito histórico 

expressa muito mais do que uma resposta ao estímulo apresentado, ou, de outra 

forma, ela revela uma construção do sujeito, uma construção que é histórica [...]”, 

sendo portando, a entrevista, um instrumento fundamental para apreensão da 

realidade.  

Nessa perspectiva, a entrevista é um instrumento que possibilita diálogo, fala 

reveladora na apreensão de sentidos e significados, na compreensão do sujeito da 

pesquisa.  

 

 

[...] El diálogo constituído en el escenario de la investigación científica se 
extiende en sus acontecimentos de forma espontânea, ancanzando zonas 
de interés del investigador, sobre las cuales este no tenía ninguna idea al 
comienzo de la investigación.  (GONZÁLEZ REY, 1999, p. 90). 
 

 

 

 

O diálogo coerente ou contraditório é um elemento constitutivo da pesquisa, 

no qual o pesquisador encontra o sujeito pesquisado e fala com ele, à medida que 

participa das suas atividades, pede explicações, solicita informações, procura 

compreendê-las.  

Nessa forma de construir a entrevista, o pesquisador deve elaborar um roteiro 

semi-estruturado para que possa conduzi-la, já que é um instrumento cujo objetivo 

deve está explícito, projetado, relativamente guiado por uma problemática e por 

questões de alguma forma já organizadas. Assim, recomenda-se a elaboração de 

um roteiro flexível, no qual a informação inesperada possa ser incluída e explorada. 
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Por isso, é importante que o pesquisador tenha algum conhecimento da 

situação a ser estudada, para que efetivamente saiba aproveitar os vários momentos 

da entrevista a ser explorada.  No processo da entrevista, é necessário que o 

pesquisador esteja atento às palavras, frases e que volte a ela tantas vezes quantas 

forem necessárias para esclarecimentos e questionamentos. Esse é o momento 

para refletir e complementar informações inerentes ao objetivo da investigação. 

Segundo Aguiar e Ozella (2006), após a leitura da entrevista, o pesquisador, 

juntamente com o pesquisado deve eliminar dúvidas, aprofundar colocações e 

reflexões acerca de questões a serem esclarecidas. Assim, podemos afirmar que 

esse momento constitui o início da análise com a co-participação do sujeito da 

pesquisa. É um entrelaçamento de informações, tanto para o sujeito pesquisado, 

quanto para o pesquisador. 

Para Zanelli (1992) esta posição em relação ao ato de pesquisar significa a 

ausência de neutralidade, já que o conhecimento é construído num processo de 

trocas, em um contexto de forças sociais e valores individuais. A interação entre 

pesquisador e pesquisado pressupõe também autonomia de ambos os 

interlocutores, que têm a possibilidade de discutir o fenômeno estudado. Para essa 

autora, o processo está relacionado à produção desse conhecimento ativo. 

Conhecimento e ação, portanto, estão dialeticamente associados.  

A utilização da entrevista possibilita uma melhor compreensão do sujeito. Por 

esse motivo, fizemos uso dela, para trazer uma riqueza de informações que 

possibilitassem conhecermos as condições históricas da professora Áurea. 
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2.4.2 A produção das vídeogravações como instrumento de registros da atividade 

docente 

 

 

Para Sadalla e Larocca (2004) a vídeogravação permite registrar 

acontecimentos imperceptíveis que muito provavelmente escapariam a uma 

observação direta. A palavra "vídeo", segundo Ferrés (1996) provém do latim, do 

verbo videre, que quer dizer "eu vejo". O vídeo é como um espelho, porém mais 

poderoso, já que devolve sua imagem invertida. O fato do sujeito se observar, 

escutar sua voz, perceber seus gestos, atitudes, postura, a maneira de atuar e ser 

quando do desenvolvimento das suas atividades, faz muito provavelmente, que as 

imagens provoquem reflexões e mudanças na sua atuação.  

A vídeogravação provoca no sujeito a contemplação e a reflexão sobre a sua 

própria atuação. Nesse processo, é provável que o sujeito perceba aspectos que 

passaram despercebidos. Por isso, Sadalla e Larocca (2004) enfatizam que a 

videogravação permite registrar, até mesmo, acontecimentos fugazes e não-

receptíveis que muito provavelmente escapariam a uma observação direta. Não há 

como colocar o sujeito frente a frente consigo mesmo sem esse recurso. É 

necessário reconhecer que esse procedimento de filmagem do sujeito na atividade 

docente demanda tempo, atenção de quem filma, paciência, já que, algumas vezes, 

por motivos alheios à vontade do pesquisador, esse procedimento pode ser adiado 

para outro dia. A paciência é um dos requisitos essenciais para o êxito esperado, 

pois esse processo não pode ser efetivado de maneira aligeirada.  
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2.4.3 Autoconfrontação simples: imagem refletida do sujeito pesquisado 

 

 

A realização das sessões de autoconfrontações simples possibilita que as 

atividades efetivadas e filmadas sejam discutidas e refletidas pelo sujeito ao assisti-

las em uma tela de televisão. A ACS é a interação entre o sujeito, a imagem e o 

pesquisador. Para Aguiar e Davis (2008) a discussão na ACS focaliza as expressões 

de dois sujeitos: a) o professor ao se olhar nas filmagens selecionada, fala sobre o 

que fez e o que poderia (ou não) ter realizado; e, b) o pesquisador querendo se 

assegurar da compreensão dos comentários do docente, faz suposição sobre eles. 

Assim, o professor explica o que ele pretende com as atividades selecionadas para 

a discussão. Nessa perspectiva, nas autoconfrontações simples, criam-se 

possibilidades de gestar mudanças na sua forma de atuar como professora, 

conforme discussão em seguida. 

Para realização das sessões de autoconfrontação simples em primeiro lugar o 

pesquisador deverá expor sucintamente o projeto de pesquisa. A explicação de 

como constituirão as ACS e da importância de sua adesão para esse procedimento. 

Sem a sua adesão e participação não há como realizar autoconfrontação, tendo em 

vista que ela será marcada por reflexões, análises, sugestões, dúvidas, 

questionamentos, no qual o sujeito pesquisado será o personagem central.  

A autoconfrontação simples se caracteriza fundamentalmente como uma 

“atividade em si em que o trabalhador descreve sua situação de trabalho para o 

pesquisador” (CLOT, 2006a, p.135). Este participa com perguntas e 

questionamentos. 
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Ao descrever sua atividade para o pesquisador, o sujeito, mediado pelo 

recurso da sua imagem, atravessa crises e é implicado a pensar sobre suas ações, 

sobre o que pode ser possível e o que parece impossível em sua atividade. Mas ele 

não é implicado apenas pela filmagem, mas também, pelo pesquisador, que ao 

participar desse processo com perguntas e questionamentos, tecendo conjecturas 

acerca dos comentários do sujeito, oxigeniza o processo de reflexão deste e, ao 

mesmo tempo, se apropria das possibilidades de suas mudanças gestadas por esse 

processo. Afinal, como aponta Clot (2006a, p. 5), “o pensamento se desenvolve na 

discussão, na confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do pensamento”. 

 

 

2.5 O desenvolvimento do processo de produção de informações 

  

 

1ª Etapa: Entrevista com o diretor e supervisora pedagógica da Escola 

 

A realização da entrevista com o diretor teve como objetivo obter informações 

a respeito da instituição escolar, seu projeto pedagógico, as normas e regras, que 

constituem o conjunto de determinações que regem a organização da escola. 

Também adentramos na sua história e tudo que nos possibilitasse compreender os 

discursos oficiais, seja da Gerência Executiva de Educação, seja da Escola.  

Assim, em um primeiro momento, foi realizado um encontro com o diretor, 

tendo em vista a realização da entrevista. Em um segundo momento, entregamos a 

transcrição da entrevista para as devidas modificações, caso fosse necessário. É 
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importante registrar que a entrevista foi transcrita na íntegra e entregue ao diretor; 

este leu e não fez nenhuma alteração.  

Também realizamos uma entrevista com a supervisora pedagógica, com o 

objetivo de conhecermos os aspectos pedagógicos referentes ao processo ensino-

aprendizagem. Vale registrar a sua disponibilidade para discutir sobre todas as 

questões pedagógicas, como o planejamento anual, semanal e bimestral; as 

estratégias de ensino que utiliza; o procedimento de avaliação dos alunos e como a 

Gerência Executiva da Educação efetua a avaliação, bimestralmente, do rendimento 

escolar, bem como procede quanto a avaliação do professor Em seguida realizamos 

a transcrição e a entregamos a supervisora entrevistada, para realizar as devidas 

alterações ou complementações, mas ela  nos retornou sem modificações.  

 

 

2ª Etapa: Entrevista com a Professora Áurea 

 

Atendendo a solicitação da professora Áurea, a entrevista foi realizada em 

sua casa, num domingo do ano de 2008, já que ela justificou que não dispunha de 

tempo durante a semana, uma vez que trabalhava no horário das 7 horas às 11 

horas e 30 minutos, em uma escola e, à tarde, em outro estabelecimento de ensino.  

Está entrevista teve como objetivo obter informações sobre parte da sua 

história de vida, bem como sua compreensão sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Tais informações comporão o quadro dos núcleos de significação 

que nos auxiliaram no processo de conhecimento da professora.  

No primeiro encontro, as perguntas da entrevista abordaram questões 

direcionadas para sua história de vida. Durante o transcurso da entrevista foi 
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perceptível a vocação para o magistério revelada pela professora que desejava ser 

professora de matemática, mas se formou em Pedagogia. Mesmo assim, assumiu 

prazerosamente a docência e o trabalho com a criança.  

Depois de transcrita literalmente e na íntegra e de realizarmos uma primeira 

análise, devolvemos a entrevista para que ela pudesse efetuar as modificações 

necessárias. A professora fez mudanças na estrutura gramatical, como também 

complementou algumas informações. Nessa ocasião, ainda, efetuamos perguntas 

fundamentais para complementação das informações dos dados pessoais. 

No terceiro encontro demos prosseguimento a entrevista, focalizando a 

atividade docente: tipos de atividades; como planejava; quais as estratégias de 

ensino; como acompanhava o desenvolvimento dos alunos e também como avaliava 

seu aluno e a si própria. Esse encontro foi muito proveitoso, já que a professora 

relatou a sua preocupação com o desenvolvimento cognitivo dos alunos; explicou 

como e porque realizava trabalhos em grupos; justificou que passava os domingos 

estudando e planejando, já que sua preocupação era ensinar bem.  

Depois dessa entrevista, novamente transcrevemos e a entregamos o 

material colhido para que a professora Áurea lesse e fizesse as devidas 

complementações. Fizemos isso mais de uma vez, objetivando esclarecer dúvidas a 

respeito de vários procedimentos realizados pela professora. 

 

 

3ª Etapa: A constituição das Vídeogravações 

  

A primeira etapa da vídeogravação começou no mês de agosto de 2008 e foi 

até o mês de outubro do mesmo ano. Realizamos durante esse período 08 
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filmagens, em dias alternados. O primeiro dia na sala de aula teve como objetivo o 

reconhecimento do ambiente e do estabelecimento de uma relação entre a 

pesquisadora, professora e alunos, no qual eles deveriam se acostumar com a 

pesquisadora e com a filmadora na sala de aula.  

Logo após a nossa chegada, a professora Áurea nos apresentou para os 

alunos e disse que íamos filmar as aulas, durante um período, pois realizávamos um 

trabalho de vídeogravações. Eles ficaram agitados e curiosos para saberem em qual 

emissora de TV trabalhávamos. Por mais explicações que fornecêssemos, eles não 

conseguiam entender que a pesquisadora não trabalhava numa emissora de TV. Foi 

um momento engraçado e ao mesmo tempo difícil, já que o barulho era intenso e 

não conseguíamos nos fazer entender. Para criar um clima mais descontraído, 

decidimos mostrar a filmadora e dar início a filmagem aleatoriamente, nesse primeiro 

dia, para que os alunos se acostumassem com nossa presença e com a filmagem.  

Nesse momento, os alunos agitavam as mãos, ficavam à frente da filmadora, vinham 

nos mostrar as atividades, gritavam, querendo aparecer na filmagem. Observada 

essa reação, resolvemos demorar apenas uma hora na sala de aula, para não 

tumultuar por demais a aula da professora.  

Os dias se passaram e, lentamente, nossa presença e a filmadora foram 

deixando de ser novidades. A partir daí, realizarmos as vídeogravações com o 

objetivo de obtermos as cenas das atividades da professora e efetuarmos, 

posteriormente, as autoconfrontações simples (ACS). 

Durante esse processo de produção de informações, pensamos em levar uma 

ajudante de pesquisa, mas compreendemos a dificuldade de mais uma pessoa 

externa a sala de aula participar desse trabalho, considerando a postura que os 

alunos vinham apresentando, Outro fator que impediu a presença de mais uma 
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pessoa na sala de aula era o seu espaço físico muito pequeno, conforme exposto 

neste trabalho.  

Para a professora Áurea o espaço da sala de aula era constrangedor, pois 

como gostava de trabalhar em grupo, a sala pequena prejudicava a realização desse 

tipo de atividade. Insistentemente a professora modificava a organização da sala de 

aula, procurando fazer seu trabalho.    

No ano de 2009, a professora Áurea permanecia com quase os mesmos 

alunos, agora cursando o quarto ano. Em nossas conversas a professora nos relatou 

que infelizmente quatro alunos haviam sido reprovados e que tinha recebido dois 

alunos novos. Pudemos perceber, logo no primeiro dia, que a turma estava bem 

mais calma e todos prestavam atenção quando ela falava e explicava as atividades. 

Segundo ela isso aconteceu, infelizmente, em virtude dos alunos trabalhosos terem 

sido reprovados. Diante da situação, questionamos: será que esses alunos não 

aprenderam por que são trabalhosos ou por que não souberam ouvir, prestar 

atenção como a professora queria?  Perguntamos também se a maneira como a 

professora explicava os conteúdos dificultava a aprendizagem do aluno? 

 As questões acima vieram surgiram como modo de nos levar a refletir sobre 

as dificuldades dos alunos na aprendizagem que, geralmente, estão conectadas a 

fatores sociais, culturais e históricos, mostrando que o fracasso pode está vinculado 

ao modelo de políticas públicas da educação, da própria escola e do professor, o 

qual, muitas vezes, limita-se a reproduzir os modelos instituídos, sem nenhuma 

reflexão crítica. Segundo Baptista e Aguiar (2003, p.149) “o fracasso é um processo 

que se constrói na escola, a partir das formas de ensino, das relações que se 

estabelecessem entre o professor e aluno e da realidade de vida do aluno e de suas 

possibilidades”. O fracasso escolar é, assim, construído na e pela sociedade, por 
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gerar a desigualdade, a exclusão, por não acreditar no aluno pobre, e, 

principalmente, não o estimular a estudar, pois é mais confortável tê-lo 

submissamente, para servir a sociedade.  

Nos intervalos das vídeogravações a professora conversava sempre com a 

pesquisadora, para falar das atividades e explicar porque as tinha planejado; como 

fazia para desenvolvê-las. Outra questão abordada, por ela, era a respeito das 

atividades, onde as pesquisou e quais as estratégias utilizadas para ministrar suas 

aulas. Nos seus relatos, Áurea afirmava fazer parte de uma rede nacional pela 

internet, na qual professores de todos os Estados brasileiros trocam atividades, dão 

sugestões para as dificuldades apresentadas e discutem formas de solucioná-las. 

Passamos parte do último semestre de 2008 filmando e não realizamos 

nenhuma ACS. Recomeçamos com a segunda etapa das vídeogravações em março 

de 2009 e só fomos efetuar as ACS em agosto de 2009, com alguns episódios das 

aulas de 2008. Hoje, avaliamos e gostaríamos de registrar aqui, o que denominamos 

de falha, ou falta de experiência na utilização desta técnica, o que pode explicar o 

fato de somente iniciarmos as autoconfrontações simples nesse período, tão 

distante da realização das primeiras vídeogravações. Isso também se evidenciou na 

fala da professora Áurea, quando realizarmos a primeira ACS e perguntamos a 

respeito dos objetivos de uma das suas aulas. Nesse momento, ela assim se 

expressou: faz tanto tempo que nem me lembro mais dos objetivos dessa atividade, 

deixe eu rever mais. Avaliamos como negativo esse distanciamento das 

vídeogravações para as autoconfrontações, pois, constatamos que esse fato torna 

obscuro, em algumas ocasiões, os relatos, as discussões e o como da realização da 

atividade. 
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A partir dessa nossa avaliação, decidimos efetuar as vídeogravações durante 

aproximadamente três dias da semana e logo a seguir selecionar os melhores 

episódios, ou seja, aqueles que segundo a pesquisadora, mais contribuiriam para 

que se avançasse em relação aos objetivos da pesquisa.  

 Para realização da terceira etapa das vídeogravações, voltamos à sala de aula, e 

gravamos nos meses de outubro e novembro de 2009, em dias alternados. De 

posse das vídeogravações, executamos na segunda quinzena de dezembro de 2009 

a primeira e a segunda ACS, enquanto que a terceira ACS, por falta de tempo por 

parte da professora, só foi possível efetivá-la em janeiro de 2010. 

Iniciamos está última ACS com a retomada de alguns pontos que não ficaram 

claros nas entrevistas, como também nas duas ACS anteriores. Destacamos tal 

processo de idas e vindas, como momentos importantes, haja vista terem sidos 

reveladores dos movimentos da professora, conforme iremos enfatizar nas análises 

e interpretações. 

 

 

4ª Etapa: O Processo da Realização das Autoconfrontação Simples (ACS) 

  

 O nosso caminho para realização das Autoconfrontações Simples (ACS) se 

deu da seguinte maneira: após analisarmos as vídeogravações, por várias vezes, 

tomamos a decisão de entregar os DVD’s, à professora Áurea para assisti-los 

sozinha em sua casa, para que, assim, tivesse a oportunidade de se auto-observar 

possibilitando com isso diálogos mais proveitosos nas sessões de ACS. Ela se 

mostrou satisfeita e curiosa com esse procedimento, já que   dizia que tinha muito 

vontade de saber como era sua atuação, conforme podemos vê nessa sua fala: 
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“tenho muito vontade de saber como dou aulas”. Depois que a professora assistiu às 

gravações, marcamos um dia para iniciarmos as discussões. Durante alguns 

intervalos da aula, assistimos por várias vezes, os DVD’s, objetivando selecionar os 

melhores episódios para submetê-los ao processo de editoração. Elegemos três 

episódios para discutirmos no primeiro encontro.  

 Como mencionamos anteriormente, por solicitação da professora 

pesquisada, tanto as entrevistas quanto as sessões de ACS foram realizadas em 

sua própria residência, assegurando assim maior conforto e disponibilidade de 

tempo para dialogarmos.  

No primeiro encontro, começamos a assistir juntas aos episódios 

selecionados pela pesquisadora. Ao iniciarmos as discussões, fomos sentindo as 

dificuldades, intrínsecas ao processo. Entendemos não ser possível iniciarmos a 

ACS, por surgirem algumas interferências e dúvidas da professora a respeito dos 

episódios selecionados por nós. Com o aparecimento desse fato inesperado e diante 

das discussões surgidas, achamos ser mais interessante pararmos com a ACS e 

solicitamos que ela selecionasse também três episódios que gostaria de discutir no 

próximo encontro. Tal decisão foi sendo construída à medida que foram surgindo às 

dificuldades desse encontro, uma vez que sentimos ser impossível continuarmos 

com as discussões sobre os episódios selecionados pela pesquisadora.  

 Vale ressaltar que tais procedimentos foram sendo edificados durante o 

processo de discussões com Áurea. Entendemos também que este novo 

encaminhamento implicaria na ampliação dos conteúdos a serem abordados durante 

as próximas discussões. Cabe enfatizar que tais procedimentos não são usados por 

Clot (2006a), autor da abordagem metodológica desta pesquisa, mas, está foi uma 
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decisão nossa, por compreendermos que, agindo assim, seria mais proveitoso 

quando do tetê-a-tête com a professora Áurea.  

Passados alguns dias, retornamos à residência da professora, conforme 

combinado para efetuarmos a primeira sessão de ACS, oficial. Planejamos para 

esse momento discutirmos tanto os episódios selecionados por nós quanto pela 

docente da pesquisa. A professora Áurea, mesmo antes de qualquer 

questionamento de nossa parte, já se antecipou dizendo que, quando se viu 

ministrando as aulas de matemática, de ciências e de geografia, não tinha ficado 

satisfeita com o seu desempenho e enfatizou: “as aulas de geografia e de ciências 

não foram como eu pensava, como eu planejei”. 

Apesar de iniciar uma discussão interessante sobre os episódios 

selecionados pela professora, sentimos, como pesquisadora, dificuldades para 

questioná-los quando assistiu ao episódio da aula de Matemática que “não deu 

certo” e solicitou tempo para revê-lo, a fim de explorar aspectos importantes para o 

objetivo da pesquisa, no que Áurea concordou plenamente. 

No dia 20 de agosto de 2009, às 18 horas e 4 minutos, realizamos a segunda 

ACS com a professora pesquisada, que teve a duração de uma hora. Inicialmente, 

solicitamos que ela descrevesse o primeiro episódio eleito que havia escolhido, o 

qual denominamos de “Atividade de ciências”. Esse episódio teve duração de nove 

minutos. Assistimos ao episódio por três vezes e iniciamos as discussões que 

versaram sobre a descrição, o objetivo, se o que ela planejou tinha sido realizado , 

qual a sua sensação ao se ver ministrando a aula e, se tivesse oportunidade de 

realizá-la novamente, como procederia. Todas essas questões foram norteadoras 

para as discussões de todos os episódios, uma vez que elas geraram, na 
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professora, a reflexão, a discussão, provocando a revisão e a transformação na sua 

maneira de agir.  

O segundo episódio a ser discutido, neste dia e selecionado pela 

pesquisadora foi denominado “A aula de matemática que não deu certo”, com a 

duração de nove minutos. O terceiro episódio, também selecionado pela 

pesquisadora, foi discutido no dia 06 de janeiro de 2010 e denominado de “Produção 

textual”. Esse teve a duração de dez minutos. O quarto episódio escolhido por nós 

foi denominado “Como trabalhar com fração”, esse aconteceu também no dia 06 de 

janeiro de 2010, e teve a duração de dez minutos. 

Durante o procedimento das sessões de ACS, tornou-se evidente, em 

diversos momentos, o engendramento de inúmeras modificações no sujeito que, ao 

olhar sua própria imagem na atividade, deixa de ser “observado” para ser 

“observador” da sua própria atividade. Constatamos que ao assistir à atividade 

vídeogravada, a professora Áurea conseguiu identificar situações que poderiam ter 

sido melhor conduzidas por ela e já apresentou soluções procurando melhorá-las. 

Isso foi acentuado na seguinte fala da professora: só depois analisando vendo a 

filmagem que eu comecei a perceber que se eu tivesse procedido dessa forma teria 

ficado melhor. No momento que eu estava planejando não pensei nisso. Além disso, 

Áurea revelou que, a partir do processo desencadeado nas ACS, sua atividade já 

tinha sido modificada, conforme afirmação: “eu já mudei a minha metodologia”.  

Segundo Clot (2006a, p.136), na AC “a tarefa apresentada aos sujeitos 

consiste em elucidar para o outro e para si mesmo as questões que surgem durante 

o desenvolvimento das atividades com as imagens”.  É desse modo que, quando 

toma a atividade realizada como objeto de análise, a AC tem o potencial de 
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evidenciar características da atividade que, no momento de sua execução, passam 

despercebidas.   

No dia 06 de janeiro de 2010, realizamos a quarta e última ACS. Esse foi um 

momento rico, pois conseguimos, ao longo das discussões, das conversas 

efetuarmos uma ‘repaginagem’ de todo o processo da pesquisa empírica, ou seja, 

desde a primeira entrevista, na qual Áurea falava sobre aspectos da sua infância, 

sobre quando havia se tornado professora, esposa e mãe. Essa ACS foi muito mais 

que uma ACS, pois também se caracterizou como uma entrevista recorrente, na 

qual ela volta a discutir, provocada por nós, o castigo do silêncio, a sua postura de 

professora em sala de aula, seus erros e acertos e, principalmente, sua mudança.  

Cabe aqui salientar que todo esse processo de produção de informações teve 

uma duração um ano e nove meses de trabalho, período marcado, desde o início da 

pesquisa empírica, por um clima de muita sinceridade, respeito e confiança, 

possibilitando, assim, discussões bastante proveitosas e sem nenhum 

constrangimento. Desse modo, estabelecemos diálogos abertos, francos e sem 

subterfúgios no decorrer das ACS. 

 

 

5 ª Etapa: O processo de análise das informações  

 

Em consonância com as discussões expostas no decorrer desse trabalho, a 

análise tem como foco inicial a realidade empírica referente à fala da professora, 

obtida através das entrevistas, das conversas informais, das vídeogravações, das 

ACS sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula, vislumbrando apreender a 

palavra com significado e, deste modo, nos aproximar das zonas de sentidos. Vale 
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salientar que todo o material da pesquisa foi filmado e transcrito, sendo que nesse 

processo iniciamos várias leituras “flutuantes” para que pudéssemos, aos poucos, 

nos familiarizar com o material, visando uma melhor apropriação do mesmo, 

conforme orientam Aguiar e Ozella (2006).  

A nossa opção para análise das informações baseia-se na proposta de Aguiar 

e Ozella (2006); Aguiar (2009), tendo em vista a organização dos núcleos de 

significação. A construção desse procedimento se revela através de três momentos: 

os pré-indicadores, os indicadores e os núcleos de significação. 

Os pré-indicadores são destacados através de várias leituras flutuantes a 

partir das transcrições das entrevistas recorrentes e das ACS. A realização de tais 

leituras possibilita o destaque de palavras, frases carregadas de conteúdos, temas 

relevante para o objetivo da pesquisa. Podemos chamar esse trabalho de 

garimpagem, haja vista possibilitar a apreensão, por parte do pesquisador, de 

palavras, frases com significados para compreensão da professora. Por isso, é 

importante ir além da aparência, perceber aquilo que não está exposto claramente e 

que muitas vezes o sujeito não se dá conta. 

 Segundo Aguiar e Ozella (2006), os pré-indicadores são em grande número, 

em geral, compondo um quadro amplo de possibilidades para a organização dos 

indicadores. Os autores afirmam que “um critério básico para filtrar estes pré-

indicadores é verificar sua importância para a compreensão do objetivo da 

investigação” (2006, p. 11). Observam, ainda que a organização dos pré-

indicadores, para que resultem nos indicadores, deve ter como critérios a 

“semelhança”, “complementaridade” e “contraposição”.   

Quanto à organização dos indicadores segundo Aguiar e Ozella (2008) é um 

processo de aglutinação de pré-indicadores, no qual há uma junção de conteúdos 
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temáticos, sendo que os temas, quando organizados, possibilitam uma melhor 

percepção dos fatos e suas contradições.  

  A terceira etapa constitui-se na organização dos núcleos de significação. 

 

 

Nesse processo de organização dos núcleos de significação – que tem 
como critério a articulação de conteúdos semelhantes, complementares ou 
contraditórios – é possível verificar as transformações e contradições que 
ocorrem no processo de construção dos sentidos e dos significados, o que 
possibilita ir além do aparente e considerar tanto as contradições subjetivas 
quanto as contextuais e históricas (AGUIAR E OZELLA, 2006 p. 12-13). 

 
 
 
 

Nessa perspectiva, cada núcleo de significação busca revelar o sujeito na sua 

totalidade, no seu movimento, de forma não fragmentada. Ao trabalharmos com a 

proposta de Clot (2006a) e agregarmos outros elementos da perspectiva sócio-

histórica, admitimos que a análise deva ser adequada ao tipo de informação que se 

tem e ao tipo de realidade que se apresenta.  

Ao eleger uma estratégia como autoconfrontação simples tem-se a clareza da 

complexidade de informações que podem surgir. Temos que considerar que ACS 

provoca intencionalmente movimentos no sujeito, tendo o potencial de gerar 

informações carregadas, provavelmente, de momentos de transformações, 

impasses, dilemas que ainda não se configuraram numa contradição efetiva, mas 

que podem ou não caminhar na direção da contradição e, assim, de sua superação. 

Dito isto, é fundamental que os procedimentos de análise devem estar atentos para 

captar o processo que, de certa forma, foi provocado.  

Nessa perspectiva, a análise dos núcleos de significação se efetiva, segundo 

Aguiar e Ozella, (2006 p. 13) “por um processo intra-núcleos avançando para uma 



94 

 

articulação inter-núcleos. Em geral esse procedimento identificará semelhanças e/ou 

contradições que vão novamente revelar o movimento do sujeito”. É necessário o 

pesquisador levar em consideração os aspectos referentes ao contexto social, 

político, econômico e cultural, de onde foram produzidas as informações. Somente 

assim, é avançará na compreensão dos sentidos. Todo esse esforço para 

apreensão do movimento, da historicidade, das contradições da análise, avança na 

apreensão das zonas de sentidos (AGUIAR, 2006b). 

É mister destacar que a análise, tendo como sustentáculo teórico o 

materialismo dialético, considera que a realidade está sempre em movimento, que 

não podemos entender uma parte sem olhá-la à luz da totalidade Nessa perspectiva, 

não devemos fazer uma análise fragmentada das informações. 

A seguir apresentamos no próximo capítulo o processo de construção dos 

pré-indicadores e indicadores para, finalmente, chegarmos a organização dos 

núcleos de significação que buscam revelar o modo de sentir e agir dessa 

professora. 
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CAPÍTULO III - DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS PRÉ-INDICADORES 

À CONSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

 

[...] por trás de cada pensamento há uma 
tendência afetivo/volitiva, que traz em si a 
resposta ao último porquê de nossa análise do 
pensamento. (VIGOTSKI, 1998) 

 

 

 análise das informações obtidas, conforme explicitamos ao longo 

desse trabalho, deram-se a partir da palavra dita, ou seja, da “unidade 

do pensamento verbalizado” que é ao mesmo tempo linguagem e pensamento 

(VIGOTSKI, 2001a, p. 9). Nessa perspectiva, é necessário nos apropriarmos do 

empírico, materializado nas palavras da professora, carregadas tanto de afetos, 

quanto das contradições que lhes atravessam.  

As várias “leituras flutuantes” durante e após as transcrições das entrevistas, 

das vídeogravações e das Autoconfrontações Simples (ACS), foram fundamentais 

para o processo de explicitação dos sentidos e significados, acerca da atividade 

pedagógica da professora Áurea, tendo como foco, as estratégias de ensino. Para 

que este processo se completasse foi necessário inferir e sistematizar os núcleos de 

significação que nos ajudaram a apreender os sentidos, ou pelo menos nos 

aproximar das zonas de sentido, nosso objetivo último. Esse processo é fruto da 

proposta metodológica de Aguiar e Ozella (2006), o qual resultou em primeiro lugar 

no levantamento dos pré-indicadores, que são em grande número. Em seguida, 

articulamos e aglutinamos os pré-indicadores em indicadores e, por fim, 

descrevemos a articulação desses nos núcleos de significação.  

A
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A análise se configurou como um processo construtivo-interpretativo das 

informações e teve a intenção de ultrapassar o fenômeno na sua aparência e, assim, 

atingir novas zonas de inteligibilidade (AGUIAR E OZELLA, 2006), ou seja, “o que 

ocorre em cena é apenas parte da projeção e do reflexo de outros acontecimentos 

que se desenrolam nos bastidores” (VIGOTSKI, 1998a, p. 4). Nessa perspectiva, 

precisamos buscar o oculto, ainda que muitas das vezes esse se torne quase que 

imperceptível, mesmo assim, é imprescindível que o busquemos.    

 

 

3.1 Levantamento dos pré-indicadores das entrevistas 

 

 

No quadro abaixo destacamos em negrito as palavras, as frases e as 

expressões reveladoras de sentidos e significados, considerando-se, o objetivo da 

pesquisa.  

Isso posto, apresentamos abaixo, em primeiro lugar, a organização dos pré-

indicadores das entrevistas, que são em grande número. Segundo Aguiar, (2001b, p. 

130) “[...] para compreender a fala de alguém, não basta entender suas palavras; é 

preciso compreender seu pensamento (que é sempre emocionado), é preciso 

apreender o significado da fala.” Assim, afirmamos que ao destacar o empírico, que 

é a fala da professora Áurea, avançamos nas zonas de sentidos, contidas nas falas, 

mas que só surgem como resultado do trabalho de interpretação do pesquisador. 
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Quadro 1- Levantamento dos pré-indicadores das entrevistas 
 
PRÉ-INDICADORES 

1. Quais as suas expectativas ao ser professora?6 

O meu negócio era revolucionar a educação. Eu procurava sempre fazer 

assim coisas diferentes, queria ser boa mesmo, meu negócio era querer 

mudar, esse quadro da educação. Quando eu comecei a ensinar na rede 

pública, eu tinha a fantasia de mudar algumas coisas. 

Eu tinha esse negócio na minha cabeça, antes de entrar na escola 

pública, [...] atribuía a má qualidade de ensino ao papel do professor, 

porque o professor era ruim mesmo, não fazia porque não queria.  

[...] você, planeja a sua aula, tudo muito bonitinho, ali na sua cabeça tudo 

vai dar certo, eu estou vendo que é bem diferente, é muito diferente, a 

gente sofre, a gente não tem ajuda dos pais, o que der para gente 

conseguir dentro da escola é mérito nosso. 

2. Por que você diz que se aborrece na sua profissão? 

[...] Sou eu quem tenho que fazer tudo, tenho que sair da sala, deixar os 

alunos virando, uma turma difícil como essa. Está turma é bem 

complicada [...] E aceitei o desafio, aí estou lá [...] a turma tem defasagem de 

aprendizagem, justamente por conta da indisciplina.  

[...] É muito difícil trabalhar com criança, é muita coisinha [...] vêm as 

picuinhas, as coisas da secretaria da educação, as exigências que exige 

muita besteira, e deixa a desejar no que é realmente pra exigir não exige. 

[...] Eu sempre tive vontade de ser uma boa professora, de ser bom 

naquilo que eu sou. 

[...] tem pai de aluno, aproveitando aí a deixa, na minha sala, os pais estão 

proibidos de entrar na sala, porque eu estava tendo sérios problemas de 

pais que queriam, porque assim, todo dia quando eu chegava à escola, as 

07h05min, 07h10min, e às 7 horas eles já estavam dentro da sala [...] botei 

a lei que pai nenhum entra na sala pra resolver problema nenhum com 

aluno, porque eles chegavam e constrangiam a criança [...] Para evitar 

esse problema, não deixo mais pais entrarem na sala. Eles são muito 

                                                           
6Para melhor compreensão do leitor, optamos por colocar as questões norteadoras com letra itálica. 
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bem vindos, se quiserem pode até assistir aula, mas pra vim ajudar, para 

assistirem uma aula se quiser, pode vim, mas pra vim brigar com meus 

alunos eu não aceito, de jeito nenhum [...] briga de criança, então os pais 

vinham discutir com os alunos, todo dia era uma confusão [...] 

Minha turma [...] é a pior turma da escola, inclusive fui até colocada 

dentro dessa turma pra ver se botava um freio, pra ver se ajeitava, já 

melhorou muito, muito mesmo [...] muito menino briguento, tem um aluno, 

que já foi diagnosticado que é hiperativo [...] acredito que tem mais uns 

três que são.  

3. E quais as estratégias de ensino que você utiliza? 

A biblioteca, eu utilizo. Agora, a biblioteca de lá não suporta muita 

criança ao mesmo tempo, mas lá a gente tem um cronograma [...] Cada dia 

é uma turma diferente, tem o dia da biblioteca, o outro dia do vídeo, e o 

dia da recreação, para não coincidir [...] temos lá um carrinho de 

supermercado, que é colocado os livros dentro, e a gente leva esses livros 

pra sala. Toda segunda-feira a gente inicia a semana, com a aula da 

biblioteca. Até porque nós temos a meta dos livros lidos, que cada 

criança tem que ler, 4 livros por mês, 1 livro por semana, a gente tem 

essa meta e tem que atingir, exigência da escola e da gerência da 

educação, isso aí já é uma norma da gerência da educação.Todo dia a 

gente inicia a aula lendo, lendo uma história, é um momento de 

concentração da turma. [...] é um momento que a gente está contando a 

história, eles gostam muito [...] 

Utilizo bastante os jogos [...] jogos educativos, dado, como material 

dourado, os pontos que eles faziam, eles iam selecionando o material 

dourado depois eles faziam grupal, que é quando é dividida a turma em 

grupo, eles gostam [...] sempre procuro fazer alguma coisa diferente [...] 

eu procuro fazer o melhor. Não sei se o melhor é melhor. (Risos) 

3.1. O que você faz de diferente? 

A leitura do texto, geralmente, depois de fazer a leitura compartilhada, eu 

divido a turma em grupos, eles vão lendo de acordo com a voz do 

personagem. Depois eu faço os testes de quem está fazendo melhor, 
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depois eu enceno, não fica a leitura pela leitura. Sempre eu procuro 

envolver em outra atividade. 

3.2. E o trabalho em grupo? 

Eles trabalham em grupo muito bem, é um momento que eu tenho um 

pouco de descanso, (risos) e eles às vezes, nem trabalham muito, mas eles 

conversam ali baixinho. Eles se envolvem [...] então eles ficam muito bem. 

Eles apresentam, e eu sempre coloco exposto. Temos o varal literário, 

que é os textos que eles vão produzindo, eu deixo lá um livrinho que eles 

fazem, todo trabalho que eles fazem a gente expõe. Então eu considero 

muito boa o trabalho em grupo com eles. E tem aquele grupinho que 

quer fazer com o outro de outro grupo, eu até deixo que é quando dá 

certo, porque quando eu troco, não funciona, porque eles começam a 

dar trabalho, começam a brigar, e é muito ruim você está fazendo uma 

coisa que você não gosta. Aqui, acolá eu tiro, não, vai ficar. Procuro aqueles 

que, por exemplo, tem um nível de aprendizagem mais baixa [...] procuro 

colocar junto com aqueles que se sobressaem, os melhores, eu procuro 

fazer isso [...] vejo que dar resultado, que eles ajudam [...] vejo resultado 

[...] as vezes tem algumas atividades que quando eu vou trabalhar em grupo, 

eu deixo, por exemplo, de acordo com o nível de aprendizagem, é aqueles 

que não sabem ler, aí aqueles ficam comigo, é o dia que eu dou aula de 

reforço mesmo, que dou aula diferentes de acordo com o nível de cada 

um, não é todo dia que eu faço isso porque não é possível fazer todo dia. Até 

porque quando eu faço isso eu estou priorizando eles, e estou deixando dos 

outros. E eu não devo fazer isso, porque se eles merecem, se eles têm 

que aprenderem a avançar, os outros merecem também, não é porque tá 

num nível bom que não vai seguir. Nos anos anteriores, principalmente 

quando eu trabalhei com o “Se Liga”, que é um dos programas da “Rede 

Acelera”, (Programa Airton Senna) eu fiz um livrinho, uma sanfoninha, que 

eu ia montando, a cada mês eu fazia uma atividade com palavras, [...] foi 

muito bom [...] através da sanfoninha, o desenvolvimento da escrita da 

criança. Foi maravilhosa essa técnica que eu utilizei [...] infelizmente, com 

essa turma não era possível, mas agora já é possível, é individual, ele vai 

fazer ali na minha frente, hoje eu já tenho condições de fazer isso. Mas 
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antes não tinha condição. 

3.3. Como é que eles expõem os trabalhos? 

Temos o varal literário, que é os textos que eles vão produzindo, eu 

deixo lá um livrinho que eles fazem, todo trabalho que eles fazem a gente 

expõe. Agora infelizmente, a gente está com pouco recurso.  

        3.4. E a atividade cultural? 

Meu objetivo é diferente do diretor porque meu objetivo é ver a satisfação 

dos alunos, a família satisfeita. Então, procuro incentivá-los a participar, 

mesmo aqueles que não querem [...] Meu objetivo está sendo alcançado, 

porque hoje eu vejo que eles estão melhorando. E para o diretor é ver a 

satisfação da gerência da educação, e eu não me importo com isso. Importa 

meu aluno, seus pais, a aprendizagem dele. 

4. E a aprendizagem em grupo como é que você vê? 

Eu vejo como boa também. Por exemplo: o caso da gincana que eu citei, 

os trabalhos foram todos feitos em grupos e deu resultado, eles leram, 

não leram muito, mas eles leram acima da meta, porque a meta são quatro 

livros e na gincana eles leram sete, isso dividido por aluno, porque teve 

aqueles que não leram. 

A cada atividade que eu faça eu estou avaliando o desempenho do meu 

aluno e o meu também. Porque se eu passo uma atividade e ninguém a 

responde, então é porque eu não ensinei, eu fiz qualquer coisa, menos 

ensinar, então aí eu volto, pra reparar essa deficiência. Eu fiz uma prova 

de matemática, e eles fizeram essa prova, e não se saíram muito bem. 

Então nesse momento eu vi que eu é que não tinha trabalhado direito o 

conteúdo. Então o que eu fiz? Eu voltei agora nesse terceiro bimestre 

mais a matemática. Estou levando o material concreto, estou 

trabalhando mais. 

5. E as trocas de experiências? 

É um momento de troca, somos solidários! Eu planejo minhas 

atividades, a gente faz troca de atividades, a gente compra livros, eu 

compro uma determinada coleção, e já combinamos pra outra não 

comprar a mesma, porque a gente troca livros, scanneia livros, pega CDs e 
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troca [...] E a gente tem duas extras regências por mês, onde a gente troca 

muita experiência, tem a avaliação da escola [...] 

 

 

3.1.1 Aglutinação dos pré-indicadores em indicadores das entrevistas 

 

 

Após a conclusão da organização dos pré-indicadores extraídos das 

entrevistas, passamos a aglutiná-los considerando as semelhanças e articulações 

entre os temas/conteúdos contidos, formando assim, os indicadores “de forma a 

buscar a integração da parte ao todo, de não perder a totalidade, sem perder 

também a especificidade da parte,” (MURTA, 2008, p.97), conforme apresentamos 

no quadro abaixo. 

 

Quadro2 - Aglutinação dos pré-indicadores em indicadores das entrevistas 
 
PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

O meu negócio era revolucionar a educação [...] queria 

ser boa mesmo, meu negócio era querer mudar, esse 

quadro da educação. [...] eu tinha a fantasia de mudar 

algumas coisas. 

 

Expectativas da 

professora 

Meu objetivo é diferente do diretor porque meu 

objetivo é ver a satisfação dos alunos, a família 

satisfeita! 

[...] você, planeja a sua aula, tudo muito bonitinho, ali 

na sua cabeça tudo vai dar certo, [...] é muito 

diferente, a gente sofre, a gente não tem ajuda dos 

pais, o que der para gente conseguir dentro da escola 

é mérito nosso. 

 

 

 

 

Dificuldades 
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[...] procurava não mudar o meu trabalho, eu tinha 

aquela mesma linha no meu trabalho, mas não é 

possível, por conta das adversidades que existem na 

escola pública. [...] antes de entrar na escola pública, 

eu sempre atribuía a má qualidade de ensino ao papel 

do professor, porque o professor era ruim mesmo, 

não fazia porque não queria. [...] estou vendo que é 

bem diferente [...] 

encontradas na 

atividade docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito difícil trabalhar com criança, é muita coisinha 

[...] e a gente é humana. [...] tenho, que fazer tudo, 

tenho que sair da sala, deixar os alunos virando, uma 

turma difícil como essa. 

Vêm as picuinhas, as coisas da secretaria da 

educação, as exigências que exige muita besteira, e 

deixa a desejar no que é realmente pra exigir não 

exige. [...] Eu sempre tive vontade de ser uma boa 

professora, de ser bom naquilo que eu sou. 

Muito menino briguento tem um aluno, que já foi 

diagnosticado que é hiperativo [...] acredito que tem 

mais uns três que são. 

Então briga de criança, então os pais vinham discutir 

com os alunos, todo dia era uma confusão [...] Estou 

chegando antes de 7 horas, e botei a lei que pai nenhum 

entra na sala pra resolver problema nenhum com 

aluno, porque eles chegavam e constrangiam a criança 

[...] Para evitar esse problema, não deixo mais pais 

entrarem na sala! Eles são muito bem vindos, se 

quiserem pode até assistir aula, mas pra vim ajudar 

[...] mas, pra vim brigar com meus alunos eu não 

aceito, de jeito nenhum! 

Eu planejo minhas atividades, a gente faz troca de 
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atividades [...]  

 

 

 

 

Estratégias de 

ensino: o como 

ensinar 

A biblioteca, eu utilizo. Agora, a biblioteca de lá não 

suporta muita criança [...] lá a gente tem um cronograma 

[...] 

Inicio a aula lendo, lendo uma história, é um momento 

de concentração da turma, é um momento que eles 

gostam muito. 

[...] utilizo bastante os jogos. Jogos educativos, dado, 

com material dourado [...] eles iam selecionando o 

material dourado depois eles faziam grupal, que é quando 

é dividida a turma em grupo, aí eles gostam. 

[...] tenho até um trabalho que eu fiz com ele do folclore, 

a gente tem a gincana, a gincana folclórica, aí é muito 

bom na escola. 

A leitura do texto [...] depois de fazer a leitura 

compartilhada, eu divido a turma em grupos, então eles 

vão lendo de acordo com a voz do personagem [...] faço 

os testes de quem está fazendo melhor, depois eu 

enceno, não fico na leitura pela leitura. 

Eles se empenharam e se envolveram. Tive pena 

porque eles não ganharam, mas tiveram terceiro lugar, 

mas só perderam por conta dos livros lidos. Porque 

eles, ora, se eles não tinham o hábito de fazer as 

atividades, imagine de ler. Os trabalhos foram todos 

feitos em grupos e deu resultado, eles leram, não leram 

muito, mas eles leram acima da meta, porque a meta são 

4 livros e na gincana eles leram sete, isso dividido por 

aluno, porque teve aqueles que não leram. 

Eles trabalham em grupo muito bem, é um momento 



104 

 

que eu tenho um pouco de descanso, [...] às vezes, nem 

trabalham muito, mas eles conversam ali baixinhos, até 

porque é um estudo, o que seu grupo está falando, 

para alguém. Então eles se envolvem. 

[...] vem à mostra cultura, que é um ponto que a gente 

vai discutir, porque a mostra cultural é muito rica, 

muito bonita, nem toda escola particular faz um trabalho 

como aquele. 

Sempre procuro aqueles que, por exemplo, tem um 

nível de aprendizagem mais baixa eu procuro colocar 

junto com aqueles que se sobressaem, os melhores, eu 

procuro fazer isso. E eu vejo que dá resultado, que eles 

ajudam. 

Quando eu trabalhei com o “Se Liga”, que é um dos 

programas da “Rede Acelera”, eu fiz um livrinho, uma 

sanfoninha, que eu ia montando, a cada mês eu fazia 

uma atividade com palavras, seguindo a ordem, que é 

recomendado por Emilia Ferreira [...] Foi maravilhosa 

essa técnica que eu utilizei. Infelizmente com essa turma 

não era possível. Mas, agora já é possível, é individual, 

ele vai fazer ali na minha frente, hoje eu já tenho 

condições de fazer isso. 

Temos o varal literário, que é os textos que eles vão 

produzindo, eu deixo lá um livrinho que eles fazem, 

todo trabalho que eles fazem a gente expõe. 

A cada atividade [...] estou avaliando o desempenho do 

meu aluno e o meu também. Porque se eu passo uma 

atividade e ninguém a responde, então é porque eu 

não ensinei, eu fiz qualquer coisa, menos ensinar, 

então aí eu volto, pra reparar essa deficiência.  

 

Avaliação do 

desempenho do 
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Eu fiz uma prova de matemática, e eles fizeram essa 

prova, e não se saíram muito bem. Então nesse 

momento eu vi que eu é que não tinha trabalhado 

direito o conteúdo. Então o que eu fiz? Eu voltei agora 

nesse terceiro bimestre mais a matemática. Estou 

levando o material concreto, estou trabalhando mais. 

aluno e da 

professora 

 

 

 

3.1.2 A constituição do núcleo de significação das entrevistas 

  

 

Após a apresentação dos pré-indicadores e a aglutinação desses em 

indicadores, iniciamos o processo de organização do núcleo de significação. Para 

isso, seguimos a orientação de Aguiar (2006b) quando observa que, o processo de 

organização dos núcleos de significação, que tem como critério a articulação de 

conteúdos semelhantes, complementares ou contraditórios, é possível verificarmos 

as transformações e contradições presentes no processo de construção dos 

sentidos e significados. Para esse autor, isso possibilita uma análise mais 

consistente. 

 
 

 
Quadro 4 - Articulação dos indicadores em núcleo de significação 
 

INDICADORES NÚCLEO DE SIGNIFICAÇÃO 

Expectativas da professora 
 
O embate entre expectativas e dificuldades 

na atividade docente 

 
Dificuldades encontradas 

durante a atividade docente 
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Estratégias de ensino: o como 

ensinar 

Estratégias de ensinar e avaliar 

Avaliação do desempenho do 

aluno e da professora. 

 

 

Após a edificação do núcleo de significação das entrevistas, passamos a 

apresentar a construção dos pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação 

referentes às Autoconfrontações Simples (ACS).  

 

3.2 O Processo de Aglutinação dos Núcleos de Significação das ACS 

 

Para a observação e discussão das ACS, selecionamos quatro episódios. O 

critério utilizado foi a utilização de trechos/episódios acerca da atividade docente que 

melhor expressassem a ação da professora a respeito do objeto pesquisado. 

 

1º Episódio: Atividade de Ciências    

2º Episódio: A aula de Matemática que não deu certo 

3º Episódio: Correção da produção textual 

4º Episódio: Como trabalhar com fração: aula que deu certo! 

 

Tais episódios proporcionaram ricas discussões em nossa pesquisa, 

evidenciando vários movimentos de ressignificação da professora. Esse episódio, 

oportunizou, ao pesquisador, observar mudanças no pensar e no fazer docente, 

frente à realidade do cotidiano escolar de Áurea. Uma análise, à luz da perspectiva 
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sócio-histórica, permite-nos afirmar que é essencial entendermos que a realidade é 

movimento e que somente no movimento o corpo se mostra. 

 
3.2.1 Levantamento dos pré-indicadores das ACS 
 
 
 
 
QUADRO – 5 – Episódio 1 – Atividade de Ciências   
           
PRÉ-INDICADORES 

1. Descreva essa aula 

Era aula de Ciências. [...] fiz assim, cada atividade do livro que eles tinham eu 

deixava que eles fizessem uma leitura breve do texto respondessem a 

atividade para depois eu explorar o que eles já sabiam e o que eles eram 

capazes de fazerem sozinhos.   

Assim, eu fiz, mas, essa aula poderia ter sido melhorar explorada se eu 

tivesse realizado uma pesquisa, utilizado revistas, que na escola tem 

bastante [...] Só depois, analisando, vendo a filmagem que eu comecei a 

perceber que se eu tivesse procedido dessa forma teria ficado melhor. No 

momento que eu tava planejando não pensei nisso.  

2. Qual objetivo dessa aula? 

[...] reconhecerem os tipos de matérias necessários na construção de uma 

casa. Porque mais na frente no livro, vinha descobrindo materiais e vinha 

estudando mais a fundo o que era a porta, de onde vem, de que é feita, o 

vidro, tudo isso. 

3. Como você realizou? 

Cada atividade do livro que eles tinham eu deixava que eles fizessem 

uma leitura [...] e, respondessem a atividade para depois eu explorar o que 

eles já sabiam e o que eles eram capazes de fazerem sozinhos. 

4. Tudo que você planejou para essa aula, você realizou? 
Nessa daí eu realizei! O que quer dizer que eu não planejei bem! A gente 

vê que poderia ter sido feito mais [...] a gente volta atrás porque não tinha 

tempo para realizar. Muita coisa a gente deixa de fazer [...] eu mesmo viro 
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a noite planejando aqui. Ontem eu fui dormir de uma hora da manhã, 

planejando as coisas do folclore, procurando, atividade, fazendo as 

coisas [...] falta de dedicação não é, porque para um professor fazer mais 

do que eu faço, ele tem que viver só pra isso. 

Se fossem divididas as disciplinas eu ficasse, por exemplo, com 

Português, Matemática, História e Geografia que é o que eu gosto [...] 

talvez eu me dedicasse mais para aquelas disciplinas para as duas 

turmas, para o quarto, quinto ano, aí ficaria mais fácil, além disso, 

precisamos trabalhar outras coisas. 

5. Como você se sentiu no momento dessa atividade e agora quando 

você assiste à aula, qual o sentimento que aflora em relação a 

isso? 

[...] eu percebo que eles estão ficando mais independentes [...] porque 

eles vinham de um processo complicado, e passaram por seis 

professoras, só em um ano [...] estão ficando independentes, estão 

aprendendo, você viu que quando eu fui explorar questões do livro, [...] eles 

conseguiram fazer sozinho. 

6. E quando você observa essa aula? 

Vejo que tem coisas que poderiam ser melhores elaboradas, poderia não 

ter ficado só no livro, poderia ter sido feito um painel, com os vários 

tipos de atividades, embora tomasse o tempo da outra aula. Enquanto 

professora polivalente, a gente tem muita coisa para dar conta, é muita 

conteúdo para dar conta, nesse dia ai, nessa filmagem observe que tem 

aula de religião, ciências e tem a de matemática. Eu posso estar enganada, 

mas acho que ficariam melhores planejadas as aulas. 

7. Se você fosse ministrar essa aula hoje? 

Agora, hoje eu já mudei a minha metodologia! Eu já não estou entregando 

livro pra eles lerem, porque eu já percebi que eles estão conseguindo, eu 

vou atacando as deficiências [...] o que eu poderia fazer nessa aula, eu 

poderia ir aos DVDs, da escola, construir materiais, poderia apresentar 

primeiramente! Porque eu não fui buscar naquele momento, quando a gente 

vê e refaz uma coisa que já foi feita, é claro que a gente faz melhor, 
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porque a gente está observando as dificuldades e tentando superá-las. 

 

QUADRO 6– Episódio 2 – A aula de Matemática que não certo 
 

PRÉ-INDICADORES 
1. Vamos assistir à aula de Matemática... 

Eu tinha planejado, tinha levado no pen drive à atividade no papel 

quadriculado pra reproduzir, pra eles poderem fazer, realizar, essa questão. 

Sei que aconteceu um imprevisto de não ser rodado, mas eu insisti, em 

realizar essa atividade. E acabou não dando certo, eu suspendi então eu 

passei adiante, passei pra outra questão [...], eu acho. 

2. Mas, você ainda tentou... 

Sim, eu ainda insisti, eles fizeram na folha, mas eles ainda não tinham essa 

habilidade de milimetrar à folha. Então foi um verdadeiro caos, porque 

não era para eu ter feito porque eles não tinham essa habilidade, ou era 

para eu ter seguido pra outra coisa, ou ter voltado, ensinado a eles a 

como milimetrar o papel, então foi uma falha. 

3. Quando você se vê ministrando essa aula, qual sentimento aflorou 

em você? 

Desespero (risos). Eu fiquei angustiada! [...] porque eu perco meu tempo, 

não perco tempo, eu realizo meu trabalho direitinho, faço meu 

planejamento direitinho, então levo tudo como deve ser [...] chega lá 

começa os entraves, as adversidades que vão impedindo, impedindo, 

impedindo [...] acaba não realizando a atividade! Isso me dar uma 

angústia muito grande! Eu trabalhei 13 anos em escola particular [...] deixar 

de rodar uma atividade para um menino porque faltou a pessoa que roda, 

quer dizer ninguém mais se dispõe a fazer aquilo. Sou eu que tenho que 

fazer tudo, tenho que sair da sala, deixar os alunos virando, uma turma 

difícil como essa [...] não dar para aguentar tem certas coisas [...] porque 

na escola pública municipal e estadual só é exigido do professor, dos 

outros funcionários não é. E escola não se faz só com professor e aluno [...] 

precisa de apoio, precisa de recursos para trabalhar. Pronto agora o folclore 

[...] Não vou me empenhar como me empenhei o ano passado [...] pela 
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decepção que teve. Tem dinheiro para investir para os alunos se 

vestirem bem para se apresentarem na estação das artes. E não tem 

dinheiro para comprar folhas para rodar atividades [...] estêncil para rodar as 

atividades dos meninos [...] comprar material para gente desenvolver uma 

atividade prática dentro da sala. Então isso me revolta! 

4. Qual o objetivo dessa aula? 

[...] a sequência dos números. Antecessor, sucessor porque o quadro ele 

ia justamente encaixar os números era como se fosse um quadro de 1 a 

100, não me lembro mais ou se era como se era de 100 a 1000. Era 

recortado e o quadro ele ia encaixar [...] um quebra cabeça com os números 

eles iam identificar o sucessor e antecessor. 

5. Se fosse realizar essa atividade hoje como você faria? 

Eu tinha planejado de uma maneira que não deu certo. Diante do 

imprevisto e analisando hoje, eu teria voltado para trabalhar essa 

habilidade que eles não têm e que faz parte da matemática também. A 

atividade, eu deveria ter voltado para trabalhar essa habilidade. Nessa 

aula, mais aqui na frente, passando a questão do quadro eu percebi 

nesse momento que eles estavam com dificuldade em sistema de 

numeração decimal [...] se no primeiro momento que eu tivesse observado 

que eles não estavam conseguindo realizar a atividade, eu deveria ter 

voltado para trabalhar essa habilidade. Aqui ainda nessa aula, mais aqui na 

frente, passando a questão do quadro eu percebi nesse momento que eles 

estavam com dificuldade em sistema de numeração decimal. 

6. Você percebeu se olhando? 

Eu percebi [...] quando eu assisti ao vídeo [...] eu percebi naquele dia que 

apresentavam sinais da grande deficiência! [...] eu estou trabalhando 

hoje que é a questão do sistema de numeração, resolução de problemas, 

e o raciocínio lógico matemático deles. Na hora que eu estava 

ministrando essa aula eu percebi algumas dificuldades em alguns 

alunos, mas não tinha percebido que era a maioria. Então quando eu 

realizei a prova no primeiro bimestre [...] a prova de matemática, não sabia o 

que tinha acontecido então me surpreendi [...] a prova estava bem fácil e 
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eles saíram mal [...] segundo semestre também se saíram mal [...] 

novamente! E só [...] no terceiro semestre que eu cai na real, que esses 

meninos estavam com uma grande deficiência. 

7. A vídeogravação lhe ajudou? 

A filmagem me ajudou a perceber porque eles falharam, mas, só que eles 

não demonstraram nesse momento que não sabiam, mas, eu não 

percebi. E a minha reação [...] foi como se eles soubessem e estivessem 

distraídos [...] observando minha imagem, minha reação eu vejo o quanto 

estava equivocada, em relação a aprendizagem, me ajudou bastante 

nesse sentido [...] Agora eu vou começar a prestar mais atenção. Porque 

as vezes a gente pensa que está abafando, que eles estão progredindo, 

estão superando as deficiências, mais que não! 

Eu não me dava conta da deficiência dessas crianças. Agora eles estão 

gostando [...] é um bombardeio de problemas [...] (pausa) Não adianta 

continuar, vendo que eles não estão acompanhando, mas agora depois 

de eu tanto trabalhar [...] eles estão conseguindo. Já tinha comentado com 

a supervisora, já tinha dado o sinal na prova do primeiro bimestre, no 

trabalho do segundo, quando foi na última prova a outra decepção [...] 

tive que elaborar outra prova, senão quisesse baixar à média porque 

agora é nota, e nota não brinca, ou tira ou não tira. Então para eu não 

prejudicar uma turma todinha por uma falha minha, que eu acredito que 

tenha sido uma falta minha, porque se eles estão na minha mão desde o 

ano passado, com essa deficiência. 

8. Você percebeu essa deficiência, essa falha? 

Na prova que foi ministrada de matemática que eu comecei, quando eu 

vi, Maria, quando pegou disse tia, eu não sei de nada [...] peguei as 

provas, não tinha dado tempo de terminar, estava uma negação [...] 

aconteceu um imprevisto que eu não pude chegar no horário de 7 horas [...] 

a supervisora ficou na minha sala, ela pegou as provas e foi refazer com 

os meninos, questão por questão, assim, ela lia a questão, explicava a 

questão e eles respondiam. E ela quer que eu faça as provas assim, e eu 

não faço isso é uma coisa que eu não faço! [...] quero que eles tenham 

independência! Eu quero que na prova ele demonstre o que ele sabe e o 
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que ele não sabe, que é pra eu poder trabalhar a deficiência, que foi o 

que aconteceu na prova [...] fui corrigir as notas lá em cima e eu não quis 

isso [...] essa nota eu coloquei como trabalho! [...] porque prova já diz, ele 

vai demonstrar, vai provar o que ele sabe, no momento em que eu estou 

lendo a questão, interpretando a questão por ele, ele não está 

respondendo, quem esta respondendo sou eu! Então não quero isso pro 

meu aluno!Quero que ele pegue a prova sente e responda! Eu leio porque 

é minha obrigação ler, senão nem lia. Eles têm que serem autônomos! 

Tem que aprender a ler de verdade, a ler uma questão interpretar e 

responder! 

9. Você percebeu essa deficiência, essa falha? 

Eu tenho uns alunos que são ótimos em Matemática, excelentes [...] é na 

hora do registro, não sabiam. Falha da professora! Porque se ele 

compreende bem, se ele dar a resposta oral, ali, no trabalho todo na 

mente, e consegue dar oralmente,porque não consegue no papel? [...] a 

falha é do professor, porque quando a compreensão, quando o problema 

esta na compreensão você tem muito a fazer, mas nem sempre você 

consegue, porque isso ai é individual do aluno. O registro [...] alunos 

como Maria que é excelente, alunos como Josenildo, ele é ótimo, mas não 

conseguiu fazer, faltou [...] porque falta muito de mim é exercício de 

fixação, é duro de dizer sabe, mas que pela diversidade de atividades que 

eu passo pra eles, acabam as vezes atrapalhando [...] só com exercício de 

fixação [...] não tão repetitivo, mas que tem que se fazer também, se quiser 

que eles aprendam aquilo ali, tenho que mudar a prática! 

10. E hoje como você se ver? 

Uma coisa é você assistir minha aula, anotar e depois dizer minhas possíveis 

falhas ou as falhas que você detectou que você viu e outra coisa é você ver 

a minha conduta na sala, a maneira de eu me expressa, a maneira de 

atender ao aluno. Depois dessa experiência eu procuro me policiar mais 

[...] sou um pouco agressiva e eu procuro me policiar. Tenho muito 

facilidade a perder a paciência [...] percebi e que preciso melhorar. 

Parece minha irmã e é um jeito dela que eu não gosto e na fita percebo 

que eu era igualzinha a ela, nesse aspecto em relação à agressividade. 



113 

 

Então ao me vê na fita percebe, então com certeza sempre procuro 

melhorar, me policiar. 

 

 

Quadro 6 – Episódio 3 – Correção da produção textual 
 

PRÉ-INDICADORES 
1. Vamos assistir a mais um episódio 

O dono desse texto não errou nada na prova. Do uso do parágrafo e 

travessão. Os outros até que cometeram alguns erros. Mas, o dono desse 

texto não. 

2. Você trabalhou esse texto na prova. 

Não! Eu trabalhei para eles produziram um texto com voz de personagens 

e tudo. E eles não erram [...] alguns erram, mas, o dono desse texto que eu 

trabalhei ai não errou de jeito nenhum, parece que serviu muito mais 

para ele do que para os outros. 

3. E qual foi o objetivo de trabalhar essa aula? 

A estética do texto. O emprego da letra maiúscula, a separação dos 

parágrafos até que o texto tem a coerência, e tudo, mas, não obedece à 

estética, não tem a separação dos parágrafos. E o meu objetivo era esse 

eles compreenderem o uso da letra maiúscula, quando termina o 

parágrafo e quando inicia e termina [...] Eu comecei com um texto de Joana, 

eu queria que você visse o texto, sem pé sem cabeça totalmente sem 

coerência. Então eu peguei esse texto, a supervisora colocou no papel 

madeira, então eu trabalhei mostrando a eles o que estava errado. Porque 

primeiro eu li uma estória, depois eu pedi que eles reproduzissem a 

estória, reescrevesse a estória [...] eles reescreveram e eu peguei uma 

amostra de todos eu levei fiz a produção do texto coletivo, depois 

mandei eles fazerem outros, com outros temas. E anterior a isso eu tinha 

lido a estória dos 3 porquinhos ou melhor passei um filme pedi que eles 

produzissem o filme a estória dos 3 porquinhos [...] peguei um dos textos 

de Marcos [...] antes dele já tinha pego outro mas, estava melhor do que o de 

Joana porque tinha começo, meio mas, não tinha fim. Mas, parou a estória no 
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meio e essa produção foi no laboratório de informática, que eles produziram lá. 

Então supervisora tirou em letra grande colocou nesse cartaz que eu mostrei 

[...] trabalhei com eles [...] mandei eles reescreverem esse mesmo texto [...] 

estou vendo a questão da estética porque antes era a questão da 

coerência. 

4. Como você avalia, diante dessa aula, seus alunos desde ano de 

2009?  

Em relação a produção de texto eles melhoraram muito. Muito tanto na 

questão da coerência, da compreensão do texto, na questão da repetição 

das palavras, veja que ele usa o elo de ligação, então, então, mas ele 

usou várias vezes e eles mesmo disseram tia ele ta repetindo muito a 

palavra então. Porque eu trabalhei a questão de está repetindo, 

repetindo, sempre aquela mesma palavra, procurando palavras para 

substituir, porque fica aquele texto cansativo, enfadonho de ler. Não 

todos, porque tem aqueles que passaram com deficiência, mas, no geral eles 

estão bem [...] colocando os bons e os mais ou menos para não dizer os 

ruins eu dou uma média de 6,5 não é uma turma fraca. Não é uma turma 

que não sabe escrever, eles sabem escrever. Comentem erros, porque o 

emprego de letra maiúscula é muito difícil para eles, principalmente, para 

Joana, fulano, fulano [...] Mas, no geral da turma eles estão bem. 

5. E você como você se percebe dando essa aula? 

[...] eu não tenho estresse vou sempre explicando, paciência [...] (risos) 

6. Como é que você avalia esse tipo de atividade? 

[...] esse tipo de atividade muito rica, porque eu parto da produção deles, 

de uma produção real, uma coisa que foi construída ali na sala. Em que a 

gente está melhorando junto com a turma, estou sempre provocando, 

buscando, vendo [...] o que eles já sabem sobre o assunto. Eu acredito 

muito na aprendizagem nesse tipo de atividade. É como disse, na prova 

em linha geral eles se saíram bem, mas, o aluno dono desse texto [...] foi 

o que saiu melhor, não errou de jeito nenhum [...] 

7. Você faria novamente esse tipo de atividade? 

Com certeza! [...] nesse ano eu pretendo fazer mais produções assim [...] 
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eles se sentem muito valorizados [...] Joana o texto dela tinha muita 

dificuldade [...] Em momento algum eu dei a entender que eu sabia que era 

dela. Melhorou muito [...] pecou muito na questão da letra maiúscula, na 

separação do parágrafo. Mas, na questão da coerência, da ideia que é o 

principal, porque a questão da estética, tudo, isso ai vai se aprendendo. 

A gente para construir um texto bom é preciso ler e reler várias vezes, 

reescrever várias vezes para poder dar certo. Mas na questão das ideias 

melhorou muito [...] então, o texto dela ficou muito bom, ela só pegou 

muito no emprego da letra maiúscula, mas, o texto dela ficou muito 

ótimo. 

8. Tudo que você planejou para essa aula conseguiu realizar? 

É, assim, para uma aula foi produtiva, que eles senão todos conseguiram 

refazer o texto com toda a pontuação correta [...] a maioria conseguiu [...] 

cada um tem o seu ritmo, em linhas gerais foi positiva essa aula. 

Observando essa aula eu já tenho ideia até de outra, porque na próxima 

aula eu já vou tentar dividir em dupla e um avalia o texto do outro [...] 

Porque a gente observando a maneira como conduzi essa aula vou tendo 

outras idéias [...] mas, que na próxima aula eu vou pegar um texto 

individual para todos. 

9. Você olhando esse DVD tanto da primeira aula quanto da segunda 

aula, o que você não faria, hoje se você fosse planejar? 

[...] eu gostei de todas as duas aulas! Gostei da metodologia que condize 

daquela atividade de matemática à questão do joguinho, da competição, 

eu gostei bastante e da questão da produção de texto [...] eu aproveitei 

do texto do aluno, eu também gostei. Agora o que não tiraria da aula [...] A 

questão do lúdico da brincadeira a gente [...] Tem que está presente [...] 

eu acho que não tiraria nada não, a questão da produção deles escreverem, 

deles registrarem a fração também é importante [...] Eu acho que eles têm 

mesmo que registrar mesmo, praticar mais. [...] disse nas aulas de 

matemática o que faltava mesmo em mim era os tão criticados os 

exercícios de fixação. Porque cada vez que você entra na minha sala, 

você observa uma maneira diferente de eu conduzir uma atividade e as 

vezes eu deixo a desejar no quesito de fixação mesmo, de registro [...] 
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Não é que eu passei a ter objetivo maior os exercícios de fixação, mas eu 

passei a fazê-los mais. A questão do registro, registrar mesmo [...] essa é 

uma atividade repetitiva, eles vão fazendo sempre a mesma coisa [...] eu 

procuro fazer de uma maneira lúdica, de uma maneira que seja mais 

prazerosa. Mas eu compreendo que é um exercício de fixação, mas, ao 

mesmo tempo é um exercício do pensar! Porque, dei o dado, eles 

desenharam o dado e ao mesmo tempo eles jogam o dado e procuram 

construir aquela fração, e procura registrar a fração e desenhar 

graficamente aquela fração. Não é um exercício totalmente mecânico! [...] 

Porque uma atividade de matemática não é uma coisa mecânica por mais 

simples que seja você só faz se você pensar, se você raciocinar, se você 

compreender aquela atividade. 

10. Mas, essa atividade é lúdica? Por que você diz que essa atividade 

é lúdica? 

Faz parte da essência da criança você não pode tirar a brincadeira da 

criança, você está tirando uma parte dela [...] A vivência vai mostrando 

isso, porque eu tenho muita experiência com a criança tenho percebido 

isso [...] na hora da atividade [...] estava explicando eles estavam 

dispersos, eles estavam conversando [...] na hora do brincar, pronto eles 

se envolveram totalmente foi o silêncio a gente só escutava o barulhinho 

dos copos, das canetas, dos lápis se mexendo. Por isso eu acredito 

muito na brincadeira! 

 

 

Quadro 7 – Episódio 4 – Como trabalhar com fração: aula que deu certo! 
 

PRÉ-INDICADORES 
1. Qual foi o objetivo dessa aula? 

Era fixar o conteúdo de fração [...] só oral mesmo [...] para reforçar essa 

atividade para saber se eles aprenderam. Na realidade só tinham duas 

duplas que não estavam entendendo bem, como fazer, como representar 

graficamente as frações. Porque o objetivo era este representar 

graficamente as frações. 
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2. Como você constituiu as duplas? 

Então quando eu passei por essas duas duplas, eu percebi que essas 

duplas não tinham compreendido o conteúdo, então eu expliquei o 

conteúdo e eles conseguiram fazer. 

3. Tudo que você planejou para essa aula você realizou? 

Realizei porque deu certo! O tempo foi bem cronometrando [...] E eles 

conseguiram fazer com mais competência, mais rápido. Tudo que eu 

planejei para esse dia e para essa aula deu certo [...]. Aqueles que não 

estavam compreendendo passaram a compreender e é tanto que na 

prova de Matemática as questões que caíram [...] A parte de fração e da 

representação gráfica eles se saíram bem, graças a Deus. Ficaram na 

média mesmo. Quem é dez tirou dez, quem é sete tirou sete, quem é dois 

tirou dois. 

4. E qual sua sensação quando se olha dando essa aula? 

Não sei se você percebeu ai estou mais tranquila. Parece assim (risos) que 

tomei um remedinho (risos) eu achei bem melhor. Eu trabalhei depois que 

detectei aquela minha falha também justamente em Matemática, eu 

trabalhei bastante hoje está tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, acolá é 

que tenho que dar um chega pra lá, mesmo porque senão eles tomam 

conta mesmo porque criança é assim [...] Mais tranquila. Mais cautela ao 

falar com eles graças a Deus estou bem melhor [...] vendo hoje esse vídeo, 

vê mais tranquilidade. Não estou mais àquela coisa estressada, agressiva 

de antes não. Mesmo no momento que eu tive que chamar atenção não foi 

mais como antes [...] a gente observando estou transmitindo uma paz, 

uma calma [...] isso também é importante, porque para aprender num 

ambiente barulhento, agressivo, a professora sem paciência aquela coisa 

estressada isso vai dificultar a aprendizagem da criança não ajuda em 

nada. A gente tem que ter paciência, transmitir paz, tranquilidade para 

que possa dar certo. Você ver que eu não tenho estresse vou sempre 

explicando, paciência [...] (risos) 

5. Como você explica essa mudança? 

No refletir! O refletir, a observação a pessoa se vendo. E a gente vai 
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refletindo sobre a prática da gente e vai melhorando. Com esse trabalho 

de pesquisa [...] me deu muita ideia e agora estou observando as aulas de 

algumas colegas. Então elas me pedem sugestões [...] procuro assistir 

algumas aulas e vamos discutir e procuro ajudar. Claro como não temos 

filmadora, (risos) faço como posso. Tem dado certo e estamos gostando 

das nossas trocas.  

6. E hoje como você percebe sua turma? 

Eu acho que minha sala não está sem por cento, não está ótima. Mas, eu 

acho que alcancei muita coisa e muita coisa foi superada! A questão, a 

deficiência que eles tinham em matemática [...] já foi superada. Tem 

apenas duas alunas que estão mais fracas, mas, tem uma que já tem 

melhorado bastante e já tem melhorado tanto em matemática como em 

português que já está bem melhor. Eu vejo que avançaram bastante. Não é 

uma turma de nível bom, dado o tempo que perderam. Porque eles perderam 

muito tempo, muito tempo com indisciplina, como eu já falei. Eles davam 

sinais da dificuldade que eles tinham, mas, eu não tinha caído na real como 

se diz. Não tinha caído a ficha. No primeiro bimestre desse ano as notas 

baixas eu atribui a prova que eu tinha feito mal elaborada. Quando foi no 

segundo bimestre a mesma coisa, foi então que percebe foi quando eu vi 

que o problema não era elaboração das provas, mas, sim, eles que não 

estavam atendendo aos objetivos. 

7. Ao que você atribui a essa falha ou dificuldade? 

Sinceramente eu acho que é falha mesmo! Na realidade era falha mesmo, 

minha. Porque eu falhei quando não percebe. Não sei dizer porque 

demorei tanto para perceber [...] eu entendia que eles estavam melhores 

porque quando eu dava aula no coletivo eles respondiam direitinho, 

faziam [...] na hora de provar individualmente o que cada um sabia, a 

realidade mostrava o contrário mostrava que eles não sabiam. Porque 

uma coisa é você dar aula, você explicando, porque de uma certa forma você 

induz as respostas e outra é ele individualmente está fazendo como eu faço, 

eu faço minhas provas. Porque minhas provas eu apenas leio as questões, 

eu não interpreto as questões, eu apenas leio, eu acho que a 

interpretação faz parte da avaliação. 
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8. Relembrando um pouco da última autoconfrontação: a supervisora 

queria que você trabalhasse questão por questão até eles 

responderem. 

Eu discordo trabalhar questão por questão! É mais eu não faço! Questão, 

por questão eu ia explicando, respondendo com eles, mas depois que 

eles pegaram meu ritmo, não passo atividade eles lêem respondem o que 

sabem e sim é a minha vez, o que eles não entenderam eu vou explicar, 

retomar. Essa é minha sistemática de dar aula, isso claro depois da exposição 

do conteúdo. Agora a interpretação das atividades eu deixo eles fazerem 

depois eu vou tirar as dúvidas.  

 

 
Depois dos vários recortes, e, na busca pelas unidades dos conteúdos/temas, 

evidenciamos as unidades do discurso que foram reveladoras do todo. Tais 

unidades se constituíram nos indicadores, conforme quadros abaixo. 

 

 

3.2.2 Aglutinação dos pré-indicadores em indicadores das ACS 

 

 

Quadro 7 – Episódio – 1- Atividade de Ciências 
 
PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

Quero que eles tenham independência. 

Eu quero que na prova ele demonstre o 

que ele sabe e o que ele não sabe, que é 

pra eu poder trabalhar a deficiência, [...] 
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Em relação às atividades [...] eu percebo 

que eles estão ficando mais 

independentes [...] eles vinham de um 

processo complicado, e passaram por 

seis professoras, só em um ano [...] estão 

ficando independentes, estão aprendendo 

[...] tem coisas que poderiam ser melhores 

elaboradas, poderia não ter ficado só no 

livro, poderia ter sido feito um painel, com 

os vários tipos de atividades [...] 

 

Novas possibilidades de 

estratégias de ensino geram 

independência. 

 

Eu já mudei a minha metodologia! Eu já 

não estou entregando livro pra eles lerem, 

porque eu já percebi que eles estão 

conseguindo, [...] vou atacando as 

deficiências [...] o que eu poderia fazer 

nessa aula, eu poderia ir aos DVDs, da 

escola, construir materiais, poderia 

apresentar primeiramente, porque eu não 

fui buscar naquele momento, quando a 

gente vê e refaz uma coisa que já foi feita, 

é claro que a gente faz melhor, porque a 

gente está observando as dificuldades e 

tentando superá-las. 

 

 

 

 

Mudanças metodológicas 

provocadas pela reflexão 

acerca da própria imagem. 

 
 
 
 
 

[...] nessa filmagem, observe que tem aula de 

religião, ciências e tem a de matemática. Eu 

posso está enganada, mas acho que 

ficariam melhores planejadas as aulas. 

O que quer dizer que eu não planejei bem! 

A gente vê que poderia ter sido feito mais, 

mas ao mesmo tempo, a gente volta atrás 

porque não tinha tempo para realizar. 

Muita coisa a gente deixa de fazer [...] Se 

fossem divididas as disciplinas eu 
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ficasse, por exemplo, com Português, 

Matemática, História e Geografia que é o 

que eu gosto mais, então, talvez eu me 

dedicasse mais para gente vê que poderia 

ter sido feito mais, mas ao mesmo tempo, a 

gente volta atrás porque não tinha tempo 

para realizar [...] 

Só depois analisando vendo a filmagem 

que eu comecei a perceber que se eu 

tivesse procedido dessa forma teria 

ficado melhor. 

Porque eu mesmo viro a noite planejando 

aqui. Ontem eu fui dormir de uma hora da 

manhã, planejando as coisas do folclore, 

procurando, atividade, fazendo as coisas 

[...] falta de dedicação não é, porque para 

um professor fazer mais do que eu faço, 

ele tem que viver só por isso.  

 Dedicação ao planejamento 

 
 
 
Quadro 8 - Episódio 2 - A aula de Matemática que não deu certo 
 
PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

Eu tinha planejado, tinha levado no pen drive a 

atividade no papel quadriculado pra reproduzir, 

pra eles poderem fazer, realizar, essa questão. 

Sei que aconteceu um imprevisto de não ser 

rodado, mas eu insisti, em realizar essa 

atividade! E acabou não dando certo, eu 

suspendi então eu passei adiante, passei pra 

outra questão, eu acho [...] ainda insisti, eles 

fizeram na folha, mas eles ainda não tinham 

essa habilidade de milimetrar à folha. Então 

 

 

Imprevisto e 

dificuldades durante a 

realização das atividades 

pedagógicas. 
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foi um verdadeiro caos, porque não era para 

eu ter feito porque eles não tinham essa 

habilidade, ou era para eu ter seguido pra 

outra coisa, ou ter voltado, ensinado a eles a 

como milimetrar o papel, então foi uma falha. 

Eu tinha planejado de uma maneira que não 

deu certo. Diante do imprevisto e analisando 

hoje, eu teria voltado para trabalhar essa 

habilidade que eles não têm e que faz parte 

da matemática também. A atividade, eu 

deveria ter voltado para trabalhar essa 

habilidade. Nessa aula [...] passando a questão 

do quadro eu percebi nesse momento que eles 

estavam com dificuldade em sistema de 

numeração decimal [...] eu deveria ter voltado 

para trabalhar essa habilidade [...] passando a 

questão do quadro eu percebi nesse momento 

que eles estavam com dificuldade em sistema 

de numeração decimal. 

Desespero (risos). Eu fiquei angustiada![...] 

porque eu perco meu tempo, não perco 

tempo, eu realizo meu trabalho direitinho, 

faço meu planejamento direitinho, então levo 

tudo como deve ser [...] chega lá começa os 

entraves, as adversidades que vão 

impedindo, impedindo, impedindo [...] acaba 

não realizando a atividade!Isso me dar uma 

angústia muito grande! 

Não vou me empenhar como me empenhei o 

ano passado [...] pela decepção que teve. E 

não tem dinheiro para comprar folhas para 

rodar atividades [...] estêncil para rodar as 

atividades dos meninos [...] comprar material 

 

 

 

 

 

 

Sentimentos gerados no 

enfrentamento das 

dificuldades.   
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para gente desenvolver uma atividade prática 

dentro da sala. Então isso me revolta! 

Eu trabalhei 13 anos em escola particular [...] 

deixar de rodar uma atividade para um 

menino porque faltou a pessoa que roda, 

quer dizer ninguém mais se dispõe a fazer 

aquilo [...] tenho que fazer tudo, tenho que sair 

da sala, deixar os alunos virando, uma turma 

difícil como essa [...] porque na escola pública 

municipal e estadual só é exigido do 

professor, dos outros funcionários não é. E 

escola não se faz só com professor e aluno 

[...] precisa de apoio, precisa de recursos para 

trabalhar... Pronto agora o folclore [...] Não vou 

me empenhar como me empenhei o ano 

passado [...] pela decepção que teve. E não 

tem dinheiro para comprar folhas para rodar 

atividades [...] estêncil para rodar as 

atividades dos meninos [...] para comprar 

material para gente desenvolver uma 

atividade prática dentro da sala. Então isso 

me revolta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de condições 

objetivas na escola para 

realização de um bom 

trabalho. 

 

Eu percebi [...] quando eu assisti ao vídeo, 

então, eu percebi nesse dia que apresentavam 

sinais da grande deficiência, que eu estou 

trabalhando hoje que é a questão do sistema 

de numeração, resolução de problemas, e o 

raciocínio lógico matemático deles. Na hora 

que eu estava ministrando essa aula eu 

percebi algumas dificuldades em alguns 

alunos, mas não tinha percebido que era a 

maioria. Então quando eu realizei a prova no 

primeiro bimestre [...] não sabia o que tinha 

 

 

 

 

Mudanças metodológicas 

provocadas pela reflexão 

acerca da própria imagem. 
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acontecido então me surpreendi, porque a 

prova estava bem fácil e eles saíram mal. 

Novamente no segundo semestre também se 

saíram mal, aconteceu novamente. E só agora 

no terceiro semestre que eu cai na real, que 

esses meninos estavam com uma grande 

deficiência. 

A filmagem me ajudou a perceber porque eles 

falharam, mas, só que eles demonstraram 

nesse momento que não sabiam, mas, eu não 

percebi. 

Na prova [...] ministrada de matemática que eu 

comecei, quando eu vi, Maria, quando pegou 

disse tia, eu não sei de nada [...] peguei as 

provas, não tinha dado tempo de terminar, 

estava uma negação [...] aconteceu um 

imprevisto que eu não pude chegar no horário de 

7 horas, então a supervisora ficou na minha sala, 

ela pegou as provas e foi refazer com os 

meninos, questão por questão, assim, ela lia 

a questão, explicava a questão e eles 

respondiam. E ela quer que eu faça as provas 

assim, e eu não faço isso é uma coisa que eu 

não faço! A questão das atividades do livro que 

eu mando eles lerem, pra depois responder 

sozinhos [...] quero que eles tenham 

independência. Eu quero que na prova ele 

demonstre o que ele sabe e o que ele não 

sabe, que é pra eu poder trabalhar a 

deficiência, que foi o que aconteceu na prova 

[...] porque (supervisora) pegou essa mesma 

prova e fez dessa maneira, ai eu fui corrigir as 

notas lá em cima e eu não quis isso [...] essa 

 

 

 

Imprevisto da professora e 

a crítica dela a maneira 

como a supervisora 

conduz a prova.  
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nota eu coloquei como trabalho! [...] porque 

prova já diz, ele vai demonstrar, vai provar o 

que ele sabe, no momento em que eu estou 

lendo a questão, interpretando a questão por 

ele, ele não está respondendo, quem esta 

respondendo sou eu, então não quero isso 

pro meu aluno, quero que ele pegue a prova 

sente e responda. Eu leio porque é minha 

obrigação ler, senão nem lia. Eles têm que 

serem autônomos! Tem que aprender a ler de 

verdade, a ler uma questão interpretar e 

responder! 

Eu tenho uns alunos que são ótimos em 

Matemática, excelentes, mas quando é na hora 

do registro, não sabiam. Falha da professora, 

porque se ele compreende bem, se ele dar a 

resposta oral, ali, no trabalho todo na mente, e 

consegue dar oralmente, porque não consegue 

no papel?A falha é do professor [...] quando o 

problema esta na compreensão você tem 

muito a fazer, mas nem sempre você consegue, 

porque isso ai é individual do aluno. O registro 

[...] como eu disse e assim, alunos como Maria 

que é excelente, alunos como Josenildo, ele é 

ótimo, mas não conseguiram fazer, faltou [...] 

porque faltou muito de mim é exercício de 

fixação, é duro de dizer sabe, mas que pela 

diversidade de atividades que eu passo pra 

eles, acabam as vezes atrapalhando[...] só com 

exercício de fixação, eu não conheço outra 

maneira a não ser praticando. Praticando, com 

os problemas [...] mas que tem que se fazer 

também, se quiser que eles aprendam!Tenho 

 

 

 

 

 

Assume a culpa pelo 

‘fracasso dos alunos’ frente 

à reflexão de sua imagem. 
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que mudar a prática! 

Uma coisa é você assistir minha aula, anotar e 

depois dizer minhas possíveis falhas [...] e 

outra coisa é você ver a minha conduta na 

sala, a maneira eu me expressar, a maneira 

de atender ao aluno. Depois dessa 

experiência eu procuro me policiar mais, até 

porque eu sou um pouco agressiva e eu 

procuro me policiar. Tenho muito facilidade a 

perder a paciência. Isso é uma das coisas que 

eu percebi e que preciso melhorar. Parece 

minha irmã e é um jeito dela que eu não gosto 

e na fita percebo que eu era igualzinha a ela, 

nesse aspecto em relação à agressividade. 

Então ao me vê na fita percebe, então com 

certeza sempre procuro melhorar, me 

policiar. 

 

 

 

 

 

Avaliando o potencial da 

técnica de ACS.  

 
 

 

Quadro 9 – Episódio - 3 - Produção textual 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

O dono desse texto não errou nada na prova. 

Do uso do parágrafo e travessão. Os outros até 

que cometeram alguns erros. Mas, o dono desse 

texto não. Eu trabalhei para eles produzirem 

um texto com voz de personagens e tudo. E 

eles não erram, assim, alguns erram, mas, o 

dono desse texto que eu trabalhei ai não 

errou de jeito nenhum, parece que serviu 

muito mais para ele do que para os outros. 

[...] gostei de todas as duas aulas. Gostei da 

metodologia que conduzi daquela atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento do valor 
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de matemática à questão do joguinho, da 

competição, eu gostei bastante e da questão 

da produção de texto também dessa 

produção ai que eu aproveitei do texto do 

aluno, eu também gostei [...] A questão do 

lúdico da brincadeira a gente [...] Tem que está 

presente! Não sei eu acho que não tiraria nada 

não! Porque não fico só na oralidade, porque se 

perde. Eu acho que eles têm mesmo que 

registrar mesmo, praticar mais. E como eu 

disse nas aulas de matemática o que faltava 

mesmo em mim era os tão criticados  

exercícios de fixação. Porque cada vez que 

você entra na minha sala, você observa uma 

maneira diferente de eu conduzir uma 

atividade e as vezes eu deixo a desejar no 

quesito de fixação mesmo, de registro [...] Não 

é que eu passei a ter objetivo maior os 

exercícios de fixação, mas eu passei a fazê-

los mais [...] exatamente essa de matemática 

veja que essa é uma atividade repetitiva, eles 

vão fazendo sempre a mesma coisa, eles 

estão repetindo, mas, eu procuro fazer de 

uma maneira lúdica, de uma maneira que seja 

mais prazerosa [...]  Mas eu compreendo que é 

um exercício de fixação, mas, ao mesmo 

tempo é um exercício do pensar! Porque, dei o 

dado, eles desenharam o dado e ao mesmo 

tempo eles jogam o dado e procuram construir 

aquela fração, e procura registrar a fração e 

desenhar graficamente [...] Não é um exercício 

totalmente mecânico! Faz parte da essência da 

criança você não pode tirar a brincadeira da 

das estratégias utilizadas 

na condução da atividade  
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criança, você está tirando uma parte dela [...] A 

vivência vai mostrando isso, porque eu tenho 

muita experiência com a criança tenho 

percebido isso [...] na hora da atividade, na 

hora que eu estava explicando eles estavam 

dispersos, eles estavam conversando, aquela 

coisa, mas na hora que já começou na hora 

do brincar, pronto eles se envolveram 

totalmente foi o silêncio a gente só escutava 

o barulhinho dos copos, das canetas, dos 

lápis se mexendo. Por isso eu acredito muito 

na brincadeira! 

A estética do texto. Porque eles têm muitas 

dificuldades. O emprego da letra maiúscula, a 

separação dos parágrafos até que o texto tem a 

coerência, e tudo, mas, não obedece a estética, 

não tem a separação dos parágrafos. E o meu 

objetivo era esse eles compreenderem o uso 

da letra maiúscula, quando termina o 

parágrafo e quando inicia e termina [...] 

segundo semestre eu trabalhei muito produção 

de texto. Eu comecei com um texto de Joana, eu 

queria que você visse o texto, sem pé sem 

cabeça totalmente sem coerência. Então eu 

peguei esse texto, a supervisora colocou no 

papel madeira, então eu trabalhei mostrando a 

eles o que estava errado. Porque primeiro eu 

li uma estória, depois eu pedi que eles 

reproduzissem a estória, reescrevesse a 

estória [...] eles reescreveram e eu peguei uma 

amostra de todos eu levei fiz a produção do 

texto coletivo, depois mandei eles fazerem 

outros, com outros temas. E anterior a isso eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A superação das 
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tinha lido a estória dos 3 porquinhos ou melhor 

passei um filme pedi que eles produzissem o 

filme a estória dos 3 porquinhos, e pronto 

peguei um dos textos de Marcos [...] estava 

melhor do que o de Joana porque tinha começo, 

meio mas, não tinha fim. Mas, parou a estória no 

meio e essa produção foi no laboratório de 

informática, que eles produziram lá. Então 

supervisora [...] colocou nesse cartaz que eu 

mostrei [...] então eu trabalhei com eles, depois 

mandei eles reescreverem esse mesmo texto 

[...] estou vendo a questão da estética porque 

antes era a questão da coerência. 

dificuldades no ensinar e 

as novas estratégias 

utilizadas nas aulas 

 

Em relação à produção de texto eles 

melhoraram muito. Muito tanto na questão da 

coerência, da compreensão do texto, na 

questão da repetição das palavras, veja que 

ele usa o elo, então, mas ele usou várias 

vezes e eles mesmo disseram tia ele ta 

repetindo muito a palavra então. Porque eu 

trabalhei a questão de está repetindo, 

repetindo, sempre aquela mesma palavra, 

procurando palavras para substituir, porque 

fica aquele texto cansativo, enfadonho de ler 

[...] no geral eles estão bem [...] colocando os 

bons e os mais ou menos para não dizer os ruins 

eu dou uma média de 6,5 não é uma turma 

fraca. Não é uma turma que não sabe 

escrever, eles sabem escrever. Comentem 

erros, porque o emprego de letra maiúscula é 

muito difícil para eles, principalmente, para 

Joana, fulano, fulano [...] Mas, no geral da turma 

eles estão bem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliando o 

desenvolvimento dos 

alunos, frente à mudança 

da professora na utilização 

de novas estratégias. 
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Você ver que eu não tenho estresse vou 

sempre explicando, paciência [...] Eu acho esse 

tipo de atividade muito rica, porque eu parto da 

produção deles, de uma produção real, uma 

coisa que foi construída ali na sala. Em que a 

gente está melhorando junto com a turma, 

estou sempre provocando, buscando, vendo, 

assim, o que eles já sabem sobre o assunto. 

Eu acredito muito na aprendizagem nesse 

tipo de atividade. É como disse, na prova em 

linha geral eles se saíram bem, mas, o aluno 

dono desse texto ai foi o que saiu melhor, 

não errou de jeito nenhum, de jeito nenhum. 

Com certeza! [...] nesse ano eu pretendo fazer 

mais produções assim [...] eles se sentem 

muito valorizados. 

 
 
 
Mudanças da professora 

provocadas a partir da 

reflexão da própria imagem 

durante a atividade.  

É um trabalho muito rico, muito bom! Que eu 

acredito que tanto é bom para mim, eu acho que 

melhor para mim, até mesmo que para você, 

porque você está constatando dados. Está 

aprendendo também acredito, [...] para mim foi 

muito rica essa experiência, porque tive a 

oportunidade de me ver [...] eu já lhe disse 

anteriormente uma coisa é você alguém lhe dizer 

o que você precisa melhorar, outra coisa é você 

ver, é você se ver fazendo aquilo e você 

percebendo o que você precisa melhorar. 

Porque em momento algum você disse Áurea 

você tem que mudar, você precisa melhorar, 

mas sim você sempre estava me provocando, 

e aqui, me questionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliando o potencial da 
técnica de ACS. 
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Quadro 10- Episódio 4- Como trabalhar com fração: aula que deu certo! 
 
PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

Era fixar o conteúdo de fração. Eu explorei no 

quadro, então eu achei conveniente, para 

reforçar essa fui observando se eles faziam a 

atividade para saber se eles aprenderam. Na 

realidade só tinham duas duplas que não 

estavam entendendo bem, como fazer, como 

representar graficamente as frações. Porque o 

objetivo era este representar graficamente as 

frações... Então quando eu passei por essas 

duas duplas, eu percebi que essas duplas não 

tinham compreendido o conteúdo, então eu 

expliquei o conteúdo e eles conseguiram 

fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento do valor 

das estratégias planejadas 

na condução da atividade  

 Realizei porque deu certo! O tempo foi bem 

cronometrando, eles realizaram a atividade, 

depois daí nós fizemos a do livro. E eles 

conseguiram fazer com mais competência, 

mais rápido. Tudo que eu planejei para esse 

dia e para essa aula deu certo, graças a Deus.  

Aqueles que não estavam compreendendo 

passaram a compreender e é tanto que na 

prova de Matemática as questões que caíram 

[...] eles se saíram bem, graças a Deus. Ficaram 

na média mesmo. Quem é dez tirou dez quem 

é sete tirou sete quem é dois tirou dois. 

[...] estou mais tranquila. Parece assim (risos) 

que tomei um remedinho (risos) eu achei bem 

melhor. Eu trabalhei depois que detectei 

aquela minha falha também justamente em 

Matemática, eu trabalhei bastante hoje está 
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tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, acolá é que 

tenho que dar um chega pra lá, mesmo porque 

senão eles tomam conta mesmo porque 

criança é assim [...] Mais tranquila. Mais, 

cautela ao falar com eles, graças a Deus estou 

bem melhor [...] vendo hoje esse vídeo, vê mais 

tranquilidade. Não estou mais aquela coisa 

estressada, agressiva de antes não. Mesmo no 

momento que eu tive que chamar atenção não 

foi mais como antes [...] a gente observando 

estou transmitindo uma paz, uma calma [...] 

isso também é importante, porque para 

aprender num ambiente barulhento, agressivo, a 

professora sem paciência aquela coisa 

estressada isso vai dificultar a aprendizagem 

da criança não ajuda em nada. A gente tem 

que ter paciência, transmitir paz, tranquilidade 

para que possa dar certo. Você ver que eu não 

tenho estresse vou sempre explicando, 

paciência [...] (risos) 

No refletir! O refletir, a observação a pessoa 

se vendo. E a gente vai refletindo sobre a 

prática da gente e vai melhorando. Com esse 

trabalho de pesquisa [...] me deu muita ideia e 

agora estou observando as aulas de algumas 

colegas. Então elas me pedem sugestões [...] 

procuro assistir algumas aulas e vamos 

discutir e procuro ajudar. Claro como não 

temos filmadora, (risos) faço como posso. 

Tem dado certo e estamos gostando das 

nossas trocas. 
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Sinceramente eu acho que é falha mesmo! Na 

realidade era falha mesmo, minha. Porque eu 

falhei quando não percebe. Não sei dizer 

porque demorei tanto para perceber [...] eu 

entendia que eles estavam melhores porque 

quando eu dava aula no coletivo eles 

respondiam direitinho, faziam [...] na hora de 

provar individualmente o que cada um sabia, a 

realidade mostrava o contrário mostrava que 

eles não sabiam. Porque uma coisa é você dar 

aula, você explicando, porque de uma certa 

forma você induz as respostas e outra é ele 

individualmente está fazendo como eu faço, eu 

faço minhas provas. Porque minhas provas eu 

apenas leio as questões, eu não interpreto as 

questões, eu apenas leio, eu acho que a 

interpretação faz parte da avaliação. 

Eu acho que minha sala não está sem por 

cento, não está ótima. Mas, eu acho que 

alcancei muita coisa e muita coisa foi 

superada! A questão, a deficiência que eles 

tinham em matemática [...] já foi superada. Tem 

apenas duas alunas que estão mais fracas, mas, 

tem uma que já tem melhorado bastante e já tem 

melhorado tanto em matemática como em 

português que já está bem melhor. Eu vejo que 

avançaram bastante. Não é uma turma de nível 

bom, dado o tempo que perderam. Porque eles 

perderam muito tempo, muito tempo com 

indisciplina, como eu já falei. Eles davam sinais 

da dificuldade que eles tinham, mas, eu não 

tinha caído na real como se diz. Não tinha 

caído a ficha. No primeiro bimestre desse ano as 

 

 

 

 

 

Avaliando o 

desenvolvimento dos 

alunos, frente a mudança 

da professora na utilização 

de novas estratégias. 
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notas baixas eu atribui a prova que eu tinha 

feito mal elaborada. Quando foi no segundo 

bimestre a mesma coisa, foi então que percebe 

foi quando eu vi que o problema não era 

elaboração das provas, mas, sim, eles que não 

estavam atendendo aos objetivos. 

Sinceramente eu acho que é falha mesmo! Na 

realidade era falha mesmo, minha. Porque eu 

falhei quando não percebe. Não sei dizer 

porque demorei tanto para perceber [...] eu 

entendia que eles estavam melhores porque 

quando eu dava aula no coletivo eles 

respondiam direitinho, faziam [...] na hora de 

provar individualmente o que cada um sabia, a 

realidade mostrava o contrário mostrava que 

eles não sabiam. Porque uma coisa é você dar 

aula, você explicando, porque de uma certa 

forma você induz as respostas e outra é ele 

individualmente está fazendo como eu faço, eu 

faço minhas provas.  

 

 

Assume a culpa pelo 

‘fracasso dos alunos’ 

Porque minhas provas eu apenas leio as 

questões, eu não interpreto as questões, eu 

apenas leio, eu acho que a interpretação faz 

parte da avaliação. 

Eu discordo trabalhar questão por questão! É 

mais eu não faço! Questão, por questão eu ia 

explicando, respondendo com eles, mas depois 

que eles pegaram meu ritmo, não passo 

atividade eles lêem respondem o que sabem e 

sim é a minha vez, o que eles não entenderam 

eu vou explicar, retomar. Essa é minha 

sistemática de dar aula, isso claro depois da 

exposição do conteúdo. Agora a interpretação 

 

Novas estratégias de 

ensino geram 

independência 
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das atividades eu deixo eles fazerem depois eu 

vou tirar as dúvidas. 

Com esse trabalho de pesquisa [...] me deu 

muita ideia e agora estou observando as aulas 

de algumas colegas. Então elas me pedem 

sugestões [...] procuro assistir algumas aulas e 

vamos discutir e procuro ajudar. Claro como 

não temos filmadora, (risos) faço como posso. 

Tem dado certo e estamos gostando das 

nossas trocas. 

 

  

Avaliando o potencial da 

técnica de ACS  

 

 

 

 

3.2.3 A constituição dos núcleos de significação das ACS 

 

 

Ao final do processo de aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, 

passamos novamente por leituras “flutuantes”, para uma melhor construção dos 

núcleos de significação que evidenciaram os pontos centrais e fundamentais que 

mostravam o envolvimento emocional do sujeito e revelavam as suas determinações 

constitutivas., ao modo da análise de Aguiar, (2006).  

 

 
Quadro 11 – A Articulação dos Indicadores em Núcleos de Significação 
 

Indicadores Núcleos de Significação 

Assume a culpa pelo ‘fracasso 

dos alunos’ (Episódio 2, 4)  

Atividade Docente e Estratégias de Ensino: o 

reconhecimento do ‘fracasso’... nas suas 

aulas O reconhecimento da  
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professora de sua deficiência 

no ato de planejar e ministrar a 

aula. (Episódio 2) 

Falta de condições objetivas da 

escola para realização de um 

bom trabalha (Episódio 2) 

Novas estratégias de ensino 

geram independência  

(Episódio 1, 4) 

 

 

 

 

 

 

O enfrentamento das dificuldades e a 

constituição da superação, via reflexão da 

própria imagem 

Mudanças metodológicas 

provocadas pela reflexão da 

própria imagem. (Episódio 1, 3, 

4) 

Sentimentos gerados no 

enfrentamento das dificuldades. 

(Episódio 1, 2) 

Diferentes formas de 

estratégias a partir da reflexão 

da própria imagem. (Episódio 2) 

Avaliando o potencial da 

técnica de ACS (Episódio 2,3) 

Avaliando o desenvolvimento 

dos alunos, frente a mudança 

da professora na utilização de 

novas estratégias.(Episódio 3,4) 

A imagem gera a reflexão e 

afeta a atividade ‘fracassada’ e 

provoca mudanças de 

estratégias (Episódio 2 ) 
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O reconhecimento do valor das 

estratégias planejadas na 

condução da atividade. 

(Episódio 3, 4) 

A superação das dificuldades 

no ensino e as novas 

estratégias utilizadas nas aulas 

(Episódio 3) 

Dedicação ao planejamento 

 
 
 

Após os resultados expostos nos quadros acima, passamos ao processo de 

interpretação propriamente dito dos núcleos de significação. Tais resultados 

deixaram em evidência contradições e semelhanças reveladoras do movimento do 

sujeito durante o processo da pesquisa. As informações contidas nos dois núcleos 

de significação das entrevistas expressam conteúdos relevantes sobre o fazer da 

professora durante sua atividade pedagógica. Foi possível perceber qualidades e 

dificuldades da professora tais como: o esforço, a dedicação, a responsabilidade, o 

compromisso, dentre outros. No tocante as dificuldades, destacamos a falta de 

diálogo em alguns momentos com os alunos, pela imposição de ordens durante as 

aulas. 

As informações contidas nos dois núcleos de significação das ACS 

apresentam-se reveladoras de vários movimentos expressos pela professora, como 

por exemplo, o reconhecimento de equívocos nas tomadas decisões, no 

planejamento, nas atitudes autoritárias, na condução das atividades junto aos 

alunos.     
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  Na análise, esforçamo-nos em apreender o movimento, a historicidade e as 

contradições, de modo a avançarmos na apreensão dos sentidos dos sujeitos, 

seguindo a orientação de Aguiar (2006b). 
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CAPÍTULO IV - O DESENVOLVIMENTO DA INTERPRETAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES 

 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às 
do tecelão, e a abelha envergonha mais de um 
arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, 
o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
construiu o favo em sua cabeça, antes de 
construí-lo em cera. No fim do processo de 
trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste que existiu na imaginação do trabalhador, 
e, portanto idealmente (K. Marx, 1978). 

 

 

 

 objetivo desde capítulo é identificar e apreender os sentidos e 

significados constituídos pela professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, acerca da sua atividade pedagógica, tendo como foco as estratégias 

de ensino utilizadas durante as aulas. O processo de interpretação dos dados seguiu 

as orientações de Aguiar e Ozella (2006). Em primeiro lugar realizamos a 

interpretação dos núcleos de significação de parte das entrevistas.  Em seguida 

apresentaremos a interpretação dos núcleos de significação produzidos, a partir das 

Autoconfrontações Simples realizadas com a professora e a pesquisadora. 

Para Aguiar e Davis, (2010, no prelo) os significados constituem o ponto de 

partida, já que eles contêm mais do que aparentam e, por meio de um trabalho de 

análise e interpretação, pode-se caminhar para as zonas instáveis, fluidas e 

profundas, ou seja, para as zonas de sentido. Nesse ponto, é importante o analista 

não ficar satisfeito apenas com a descrição dos fatos, mas, principalmente, 

questionar seu aparecimento, na busca pela explicação do processo de constituição 

O
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do objeto de estudo (AGUIAR e OZELLA, 2006). Nessa perspectiva, buscamos 

apreender as mediaçõs constitutivas, saindo da aparência para ir à busca do não 

dito, do não aparente no material analisado. 

 

 

4.1  Núcleo de significação das entrevistas: o embate entre expectativas e 

dificuldades na atividade docente  

 

 

A construção desse núcleo de significação é fruto de um trabalho árduo de 

organização e articulação dos pré-indicadores e indicadores. Tal procedimento, 

mostrou-se importante para o objetivo proposto nesta pesquisa. 

Nesse primeiro núcleo de significação, a professora Áurea fala das 

experiências vividas no início do percurso profissional na rede pública de ensino. 

Para uma melhor compreensão, expomos os dois indicadores que fazem parte 

desse núcleo: expectativas da professora e dificuldades encontradas durante a 

atividade docente. 

Áurea, quando questionada sobre suas expectativas como professora 

respondeu de forma enfática:  

 

 

As minhas expectativas... Bem, quando eu iniciei, lá no maternalzinho, eu 
ainda fazia o magistério, o meu negócio era revolucionar a educação. Eu 
procurava sempre fazer assim coisas diferentes, queria ser boa mesmo, 
meu negócio era querer mudar, esse quadro da educação. Quando eu 
comecei a ensinar na rede pública, eu tinha a fantasia de mudar algumas 
coisas. 
[...] Porque como eu era acostumada a dar aula em escola particular, tem 
certas coisas em escola pública que quem dar aula em escola particular não 
tolera, então pronto, eu sempre procurava não mudar o meu trabalho, eu 
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tinha aquela mesma linha no meu trabalho, mas não é possível, por 
conta das adversidades que existem na escola pública, que mesmo você 
querendo, têm coisas que faz com que você, que não deixa você realizar 
um bom trabalho, é muita coisa. 
 
 
 
Por meio dessa interlocução, a professora expressou com veemência a 

certeza que poderia mudar o quadro da educação, ao ingressar na rede pública 

escolar. No seu depoimento, percebemos o desejo de solucionar os problemas, mas 

sentimos que quando se deparou com os percalços do cotidiano da escola foi se 

decepcionando. Em decorrência disso, hoje demonstra impotência para enfrentar 

alguns obstáculos e problemas advindos do dia-a-dia escolar: 

 

 

[...] você, planeja a sua aula, tudo muito bonitinho, ali na sua cabeça 
tudo vai dar certo, eu estou vendo que é bem diferente é muito diferente, 
a gente sofre, a gente não tem ajuda dos pais, o que der para gente 
conseguir dentro da escola é mérito nosso. 
 

 

Nos relatos, identificamos as dificuldades e decepções durante sua carreira. 

Ela esperava encontrar na escola pública o apoio para ensinar adequadamente, 

como também a ajuda dos pais para que seus filhos superassem os empecilhos. Por 

isso, durante as entrevistas, atribuiu parte do insucesso de alguns alunos aos pais, 

já que muitos, segunda Áurea, não tinham idéia da responsabilidade em ajudar os 

próprios filhos na escola, deixando essa incumbência para a equipe pedagógica e, 

principalmente, à professora, como atesta esse depoimento: [...] a gente sofre, a 

gente não tem ajuda dos pais, o que der para gente conseguir dentro da escola é 

mérito nosso. 
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Essa fala revela uma professora preocupada com ensino-aprendizagem e o 

reconhecimento da responsabilidade com aprendizagem do aluno da escola pública. 

Apesar de relatar que não conta com ajuda de muitos pais na escola, ela mostrou 

entusiasmo e consciência acerca do seu papel na construção do saber escolar junto 

aos alunos que frequentam esse espaço educacional e completou enfaticamente: 

minha vida é educação, minha vida se resume a escola. Essa fala evidencia o 

“momento específico do sujeito”, ou seja, elementos de sentidos que, no caso, 

parecem essenciais à forma de Áurea significar a educação e a escola.  

Considerando que os sentidos são históricos, Áurea deixa transparecer elementos 

de sentidos constituídos pela vivência afetiva e cognitiva ocorrida em espaços e 

tempos distintos da sua formação profissional, de sua história como professora.  

Nos seus relatos, ela afirmou que quando ingressou na rede pública de 

educação pensava em trabalhar da mesma maneira que ensinava na escola 

particular, mas, por conta das adversidades que existem na escola pública, isso não 

foi possível.  Reconhece o quanto é difícil ensinar na rede pública, mesmo querendo 

fazer um bom trabalho. Para a professora é muito difícil trabalhar com criança nas 

condições precárias da escola, tais como: sala de aula quente, estreita, sem 

ventilação, suspensão de aulas pela falta d’água, alunos de outras turmas que 

entram gritando sem o menor respeito, espaço da biblioteca inexistente e outros.  A 

fala abaixo expressa bem esse quadro de dificuldades: 

 

 

[...] estou na sala de aula, meus alunos trabalhando em grupo, quando eu 
penso que não, os outros alunos das outras salas saem correndo para janela, 
gritando, atrapalhando, tirando a concentração. Por exemplo, você vai com 
sua aula planejada, tudo muito bonitinho, ali na sua cabeça tudo vai dar certo, 
ai quando pensa que não, começa um movimento na escola porque faltou 
água, então liberar os alunos [...]. Isso atrapalha, corta o trabalho, corta o 
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ritmo, então são muitas coisinhas, assim, que atrapalham o nosso 
desenvolvimento [...]. 

 
 
 
 

Ao longo das entrevistas a professora revelou o quanto é difícil ensinar na 

escola pública. Um dos fatores que ocasionou as dificuldades apontadas pela 

professora  relativas ao processo ensino-aprendizagem, deve-se a falta de apoio das 

autoridades na institucionalização de políticas públicas, que garantam recursos para 

realizar um bom trabalho.  Isso parece ter a ver com o que observa Melo (2001, p. 

14), quando se refere à expansão da rede pública de ensino: “A expansão 

quantitativa não foi acompanhada de uma reorganização institucional que deveria ter 

como foco principal de atenção, a organização escolar e as condições mínimas para 

seu funcionamento”. Percebemos, claramente, que para atender a expansão 

populacional, o número de escolas públicas tem aumentado consideravelmente a 

cada ano, mas observamos que há falta de um planejamento e uma política de 

financiamento que atendam ao funcionamento eficaz do ensino. Em decorrência 

disso, consta-se a falta de estrutura física e organizacional nas escolas que atendam 

a clientela mais pobre, com dignidade.  

Podemos enumerar vários problemas que podem levar uma criança a não ter 

sucesso na escola, como por exemplo, a adaptação dela ao tipo de instituição 

escolar, a maneira como a professora conduz as aulas, direção de escolas sem a 

devida preparação para assumir essa função, família desestruturada, sem limites, 

sem condições básicas, doenças na família, criminalidade familiar, pais que não se 

interessam pelos seus filhos e não acreditam que eles possam aprender. Esses 

problemas, de alguma maneira, repercutem negativamente no desenvolvimento da 

criança na escola e por isso devem ser discutidos e analisados, por todos que fazem 
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a escola, para que haja possibilidade de se efetivar um trabalho, tendo em vista a 

superação deles. Assim, é fundamental que os dirigentes, o corpo docente, a 

coordenação pedagógica de cada escola tenham uma boa formação, trabalhem em 

equipe, construam uma adequada organização institucional, de modo a cumprirem a 

tarefa que lhes cabe, ou seja, ensinar/gerar desenvolvimento a todas as crianças, 

desenvolvendo um trabalho que possibilite o desenvolvimento integral, ou seja, a 

cognição e a afetividade de seu corpo discente. 

  Mesmo que a situação acima descrita, represente parte da realidade de 

muitas de nossas escolas públicas, não devemos atribuir o fracasso do aluno aos 

pais ou ao próprio aluno, ou somente ao professor, mas sim procurar meios para 

enfrentar os problemas. Segundo Lahire (1997, p. 87) "o fracasso escolar [...] não 

está necessariamente associado à 'omissão dos pais', mas a uma significativa 

distância com relação às formas escolares de aprendizagem e de cultura". Essa não 

parece ser a visão da professora pesquisada, que atribui aos pais responsabilidade 

relativa a problemas existente em sua sala de aula: 

 

 

Eles vêm à escola em função das brigas entre criança, para discutir com 
alunos [...] todo dia era uma confusão... [...] tem pai de aluno, aproveitando 
aí a deixa, na minha sala, os pais estão proibidos de entrar na sala, 
porque eu estava tendo sérios problemas de pais que queriam, porque 
assim, todo dia quando eu chegava à escola, as 7:05, 7:10, e as 7 horas eles 
já estavam dentro da sala de aula [...] botei a lei que pai nenhum entra na 
sala pra resolver problema nenhum com aluno, porque eles chegavam e 
constrangiam a criança [...] Para evitar esse problema, não deixo mais 
pais entrarem na sala. Eles são muito bem vindos, se quiserem pode até 
assistir aula, mas pra vim ajudar, para assistirem uma aula se quiser, pode 
vim, mas pra vim brigar com meus alunos eu não aceito, de jeito nenhum 
[...] briga de criança, então os pais vinham discutir com os alunos, todo 
dia era uma confusão. 
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Podemos perceber, nessa fala, o distanciamento da professora com os pais 

em relação a discussões sobre o desenvolvimento do aluno na instituição escolar. A 

sua insatisfação com o modo como eles participavam na escola, deu incentivo para 

que ela tomasse uma decisão radical, proibindo-os de entrar na sala de aula. Tal 

atitude revela um gesto de autoritarismo da professora. 

 Na avaliação da professora, a visita dos pais à escola tornou-se rara, 

principalmente para saber sobre o desempenho de seu filho ou mesmo para 

reclamar de alguma atividade pedagógica. Ela considera que isso ocorreu por que o 

pai não se preocupa com a aprendizagem de seu filho ou, segundo ela, por que [...] 

só querem saber de picuinha mesmo. Fica procurando uma coisinha ou outra pra 

estar reclamando, mas em ajudar o aluno a aprender eles não se preocupam. 

Ao mesmo tempo em que a professora mostrou-se autoritária, já que não 

buscou um diálogo conciliador, como bem anunciou na sua fala [...] os pais estão 

proibidos de entrar na sala [...] botei a lei que pai nenhum entra na sala pra resolver 

problema nenhum com aluno [...]. Ela enfatizou que eles são muito bem vindos: [...] 

se quiserem pode até assistir aula, mas pra vim ajudar [...] mas, pra vim brigar com 

meus alunos eu não aceito, de jeito nenhum!  

 A relação pais e escola é um dos problemas graves vividos ainda hoje em 

muitas instituições de ensino. Nesse ponto, destaca-se a falta de participação em 

várias atividades escolares relativas ao processo formativo de seus filhos. 

Concordamos com Machado (2000, p. 155) quando diz que “Alunos e pais não 

pensam nem participam do processo de decisão em relação a certos 

acontecimentos da vida escolar”.  Assim sendo, faz-se necessário convocá-los às 

discussões dos problemas vivenciados no dia-a-dia da escola. Defendemos que 
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ouvir e discutir sobre os problemas advindos da aprendizagem, comportamento, 

atividades várias realizadas pela escola devem ser motivo de diálogo entre os que 

fazem a comunidade escolar.  

Áurea, ao relatar a sua relação com alguns pais de seus alunos, demonstrou 

intensa emoção e indignação em relação à participação deles na escola. Não por 

eles irem à escola, mas pela forma desrespeitosa com que eles lá se comportavam. 

A fala da professora, acima destacada, revela indignação, decepção em relação aos 

pais. Seu gesto de proibir a participação dos pais denota falta de habilidade para 

resolver essa situação-problema. Como não sabe resolver pelas formas pacíficas 

que a democracia exige, apela para o autoritarismo.  Consideramos que essa atitude 

da professora é questionável, pois não podemos negar que a participação da família 

na escola é de suma relevância e que deve existir um trabalho que a envolva nas 

diversas atividades com as quais ela possa contribuir, como por exemplo, a 

discussão sobre: como a família poderia ajudar o aluno nas suas atividades 

escolares e outras que, no decorrer do ano letivo, fossem necessárias. É preciso 

que a escola reconheça essa deficiência e busque diversas alternativas para que os 

pais participem das discussões e, assim, possam colaborar com processo de 

educação escolar dos seus filhos.  

Ainda buscando elementos para interpretar o gesto da professora em relação 

à atitude dos pais, é importante lembramos que, em casos como esse, não devemos 

procurar culpados. Afinal, em um ambiente onde deve prevalecer a democracia, 

devemos levar em consideração o que defende Menezes (2005), ao falar da relação 

família e escola,ou seja, a família pode questionar a escola por ser ela a responsável 

pelo ensino, a escola por seu lado pode questionar a família pelo fato de que, se 

alguns conseguem aprender, o problema dos malsucedidos só pode vir de fora.  
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Todos têm razão, mas ninguém está certo. Por outro lado, não basta as 
duas culparem a si mesmas, pois uma professora ou uma mãe nem sempre 
encontrarão resposta ao se perguntar "Onde foi que eu falhei?". O problema 
não está separadamente em nenhum dos lados, muito menos nos 
estudantes - razão de ser da relação entre os dois. Não faz nenhum sentido 
tomá-los como culpados. Crianças e jovens são levados para a escola com 
o objetivo de que aprendam os conteúdos e desenvolvam competências 
que os preparem para a vida. Os educadores esperam que cheguem à sala 
de aula interessados em aprender, prontos para o convívio social e para o 
trabalho disciplinado. Quando as expectativas dos dois lados se frustram, 
surge um círculo vicioso de reclamações recíprocas que devem ser evitadas 
com a adoção de atitudes de co-responsabilidade. Vamos ver como 
promover isso, começando por recusar velhas desculpas, de que nada se 
pode fazer com "as famílias de hoje" ou com "as escolas de hoje".  
(MENEZES, 2005, p. 25). 
 
 

 

Defendemos que os pais ou outros responsáveis pelas crianças devem ser 

comunicados sobre o andamento da aprendizagem na escola. É importante que a 

escola seja aberta para receber sugestões sobre a condução das atividades e saiba 

como encaminhá-las para discussão durante o planejamento das aulas, levando em 

consideração o Projeto Político Pedagógico, com suas metas, seus objetivos e a 

concepção de ensino-aprendizagem que o alicerça. 

De fato, em nossas observações na escola, presenciamos a falta de um 

trabalho que envolvesse a família nas discussões a respeito do desenvolvimento do 

aluno. Durante um ano e nove meses que permanecemos na escola,  apenas uma 

vez os familiares foram convidados a participar. Isso se deu quando ocorreu a 

Mostra Cultural. Esse foi um momento interessante, no qual todos os pais estavam 

na escola aplaudindo seus filhos em suas apresentações e, logo depois, 

conversaram com outros pais e algumas professoras.    

Admitimos que a ausência de alguns pais nas escolas possa trazer prejuízos 

ao aluno, mas não podemos culpá-los e responsabilizá-los pelo fracasso escolar dos 
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seus filhos. Na nossa trajetória como educadora- pesquisadora, podemos observar 

que a escola pouco trabalha para modificar sua realidade.  

Outra questão que se apresentou nos depoimentos de Áurea foi sua 

preocupação com o processo ensino-aprendizagem. Quanto a isso, enfatizou que 

procurava planejar suas aulas para que tudo acontecesse satisfatoriamente e, 

apesar desse esforço, muitas vezes não conseguia o intento conforme seu relato: 

[...] você planeja sua aula [...] na sua cabeça tudo vai dar certo. Mas, quando pensa 

que não, começa um movimento na escola porque faltou água, então liberar os 

alunos [...].  

A respeito de como planeja suas atividades pedagógicas, a professora disse 

que passa os domingos elaborando-as e que participa de uma rede na internet que a 

ajuda muito, pois, oferece sugestões de atividades que chamam a atenção do aluno. 

Percebemos o quanto Áurea luta para enfrentar e conseguir vencer as barreiras 

ocorridas no seu dia de trabalho, já que ensina em duas escolas e até aos sábados 

ministra aulas. Para estudar e planejar não dispõe de outros dias, restando apenas o 

domingo para estudos e elaboração dos seus planos de aula.  

Chamamos atenção para a necessidade das instituições educacionais 

respeitarem a carga horária para o planejamento das atividades docentes. Segundo 

Barbosa e Oliveira (2009), a carga horária seria o tempo necessário destinado ao 

professor para organização do seu trabalho e a reflexão acerca de suas práticas, 

enfim para realizar atividades criativas e se tornar mais autônomo.   

Mesmo enfrentado dificuldades, a professora Áurea demonstrou 

amadurecimento e clareza a respeito da ação de planejar. É louvável a sua 

preocupação com a organização de seu trabalho. Vasconcellos (2007, p. 81) 

enfatiza que “planejar é elaborar o plano de mediação, da intervenção na realidade, 
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aliado à exigência, decorrente de sua intencionalidade, de colocação desse plano 

em prática”. Planejar os conteúdos e as atividades escolares requer um pensar no 

aluno. É mister saber que conteúdos o aluno precisa aprender e que estratégias o 

professor precisa utilizar para facilitar a aprendizagem dos educandos.  

Áurea, durante nossos questionamentos a respeito de como se realiza o 

planejamento na escola, afirmou: 

 

 

É um momento de troca, somos solidários! Eu planejo minhas atividades, a 
gente faz troca de atividades, a gente compra livros, eu compro uma 
determinada coleção, e já combinamos pra outra professora não comprar a 
mesma, porque a gente troca livros, scaneia livros, pegam os CDs e troca.  

 
 
 
 

Nessa fala, percebemos que há um intercâmbio na escola, no qual acontece 

um trabalho colaborativo com a supervisora pedagógica, peça importante para que 

aconteçam trocas e respeito entre os pares. A valorização do planejamento coletivo 

é externada tanto nas entrevistas quanto nas filmagens e ACS. 

 Tratando da relação com os órgãos públicos, a professora aponta 

dificuldades no que se refere às exigências da Gerência da Educação: vêm as 

picuinhas, as coisas da secretaria da educação, as exigências infundadas, muita 

besteira. Deixa de lado o que é realmente é importante. Quer saber de números e 

não de qualidade. Nesse depoimento, fica evidente que a professora quer mostrar 

fragilidades do sistema escolar brasileiro, no tocante a preocupação com o número 

de alunos aprovados ano a ano, sem o devido cuidado com a aprendizagem do 

aluno.  
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Os resultados das avaliações nacionais como o Sistema de Avaliação Básica 

(Saeb) e Exame do Ensino Médio (ENEM) demonstram que o desempenho dos 

alunos brasileiros não está bom. Tais resultados denotam que o problema da 

qualidade do ensino no Brasil abrange todos os tipos de escolas, principalmente as 

escolas públicas que apresentam resultados não muito favoráveis ao padrão de 

qualidade de desempenho determinados pelos órgãos oficiais.  

Segundo Góis e Pinho (2010), a desigualdade entre as redes pública e 

privada de ensino é gritante se formos comparar o desempenho de um aluno de 

escola pública no final do ensino médio (antigo 2º grau), em comparação com um 

aluno da rede privada que finalizou o fundamental (antigo 1º grau).  Não há um 

domínio, por parte do aluno da escola pública, dos conteúdos científicos. Nessa 

escola, o aluno termina cada nível de ensino com defasagem de aprendizagem, o 

que o leva, em muitos casos, a desistir de estudar.   

A desigualdade social, cultural e econômica dos pais refletem na escola 

pública, seja no desenvolvimento cognitivo, seja no comportamento dos alunos ou 

na própria avaliação da professora a respeito de alguns alunos. Áurea, durante as 

entrevistas, fez uma breve análise dos alunos “briguentos”, tem um aluno, que já foi 

diagnosticado que é hiperativo e está sendo atendido [...], acredito que tem mais uns 

três que são, não sei, não sou especialista. Para Patto (1997, p. 1),  

 

Encaminhar para diagnóstico os alunos que não correspondem às 
expectativas de rendimento e de comportamento que vigoram nas escolas é 
um anseio de professores, técnicos e administradores escolares que um 
número crescente de psicólogos que trabalham em consultórios particulares 
ou em centros públicos de saúde tem ajudado a realizar.  
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 Mesmo com um diagnóstico de um profissional, é preciso ter cautela, pois 

muitas vezes o laudo pode retratar uma visão preconceituosa de perceber o aluno 

pobre, diferente, ativo, o que pode prejudicá-lo. Em decorrência disso, em alguns 

momentos, durante as atividades escolares, o educando é colocado de lado, em 

função de um estigma criado no seio da escola. É preciso cuidado para não rotular o 

aluno de “deficiências aparentes”. Em alguns casos, alunos são rotulados pelos 

professores, por “problemas escolares” ou por “distúrbios de comportamento e de 

aprendizagem”, que os encaminham a um psicólogo ou um psicopedagogo, o qual 

pouco conhecimento tem seu respeito.  

Em situações desse tipo, devemos levar em consideração o fato de que não 

se pode querer que todas as crianças sejam iguais. Devemos respeitar a 

singularidade que a constitui, já que ela é um ser histórico, social e único, ao mesmo 

tempo e que “cada minuto do homem está cheio de possibilidades não realizadas” 

(VIGOTSKI, 2004a, p. 69). Por isso, não se deve diagnosticar a criança de hiperativa 

sem reunir as características que a classifique como tal. Um diagnóstico e 

tratamento adequados poderão ajudar a criança a suavizar as repetências, elevar 

sua concentração por um período maior de tempo, evitar depressão e superar 

problemas de relacionamento. 

Acerca deste núcleo de significação, podemos inferir que os elementos de 

sentidos que Áurea deixou transparecer, ao se expressar em relação às 

expectativas e dificuldades enfrentadas nas suas ações de professora, exprimem, 

em alguns momentos, sentimentos de revoltas e indignação por não conseguir 

realizar tudo que desejava, ao ingressar na carreira do magistério e atuar na rede 

pública escolar como ela idealizava.  



152 

 

As dificuldades apontadas pela professora, durante as entrevistas, não 

anulam sua vontade de realizar um trabalho significativo, pois mesmo diante delas, 

procurou não se acomodar em relação à aprendizagem dos seus alunos e sempre 

buscou novas estratégias de ensinar, como bem mostra o próximo núcleo de 

significação.  

 

 

4.2 Núcleo de Significação das entrevistas: estratégias de ensinar e avaliar 

 

 

Nesse momento, concentramos as discussões realizadas pela professora 

acerca das estratégias de ensino planejadas e utilizadas durante seu desempenho 

em sala de aula, vislumbrando o desenvolvimento cognitivo dos alunos. No 

transcurso das entrevistas, ela externou preocupação constante com a 

aprendizagem do aluno e, por isso, sempre buscou alternativas para que ele 

superasse suas dificuldades. Nessa perspectiva, planejou aulas diversificadas na 

biblioteca, trabalhos em grupos, leituras diversificadas, e outros tipos de atividades e 

estratégias que possibilitassem chamar a atenção do aluno. A cada dia buscava 

alternativas de trabalho para que os alunos se interessassem pelas mais diversas 

atividades, conforme apontam os dois indicadores que fazem parte deste núcleo de 

significação: Estratégias de ensino: o como ensinar e Avaliação do desempenho do 

aluno e da professora. 

Uma das estratégias de ensino utilizadas por Áurea foi o uso da biblioteca:  
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A biblioteca eu utilizo. Agora, a biblioteca de lá não suporta muita criança ao 
mesmo tempo, mas lá a gente tem um cronograma [...] Cada dia é uma turma 
diferente, tem o dia da biblioteca, o outro dia do vídeo, e o dia da recreação, 
para não coincidir [...] temos lá um carrinho de supermercado, que é colocado 
os livros dentro, e a gente leva esses livros pra sala. Toda segunda-feira a 
gente inicia a semana, com a aula da biblioteca. Até porque nós temos a meta 
dos livros lidos, que cada criança tem que ler, 4 livros por mês, 1 livro por 
semana, a gente tem essa meta e tem que atingir, exigência da escola e da 
gerência da educação, isso aí já é uma norma da gerência da educação. 
 

 

A biblioteca está instalada em uma sala inadequada, sem a mínima condição 

para realização de atividades, já que não tem privacidade, algo que uma biblioteca 

necessita para um bom funcionamento. Sua localização fica entre a cozinha e a sala 

da direção, que são espaços movimentados sem nenhum respeito por parte dos que 

trabalham ali, o que torna quase impossível o desenvolvimento de atividades 

naquele recinto.   

Mesmo assim, durante o tempo reservado para os alunos, a professora Áurea 

planejou atividades que os motivaram a sentarem no chão em semi-círculo para 

assistirem documentários e terem uma aula diferente.  

A precariedade da biblioteca é visível na falta de cadeiras, de iluminação 

apropriada. Mesmo diante dessa precariedade, verificamos que o dia da biblioteca é 

um momento agradável que os alunos gostam e aproveitam. 

Durante o relato de Áurea sobre como ensinar, foi possível identificar sua 

mobilização para envolver os alunos nas diversas atividades e a também sua forma 

de enfrentar os desafios que surgiam.  Para motivar os alunos, ela inicia as aulas 

lendo histórias:  
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Todo dia a gente inicia a aula lendo, lendo uma história, é um momento de 
concentração da turma. São poucos que se concentram, mas é um momento 
que eles param, é um momento que a gente está contando a história, eles 
gostam muito.  
 

 

Essa fala denota a preocupação da professora em despertar no aluno o 

prazer pela leitura. Para ela, a ocasião de ouvir histórias é um momento que eles 

gostam e que se concentram.  Essa parece ser uma estratégia acertada, pois 

sabemos que quando uma criança realiza a leitura com prazer, ela é atraída pela 

curiosidade, pelo formato do livro e pelas possibilidades emotivas que a história 

pode conter. Existem várias estratégias para o uso de textos infantis no aprendizado 

da leitura, interpretação e produção de textos as quais devem ser exploradas com o 

intuito de promover um ensino de qualidade, prazeroso e direcionado à criança.  

Outra estratégia à qual a professora recorre no ensino-aprendizagem são os 

jogos educativos que avalia como positiva:  

 

 

Também utilizo bastante os jogos, jogos educativos, como o dado, o material 
dourado7, os pontos que eles faziam, eles iam selecionando o material 
dourado depois eles faziam grupal, que é quando é dividida a turma em 
grupo, aí eles gostam [...] sempre procuro fazer alguma coisa diferente [...] 
eu procuro fazer o melhor. Não sei se o melhor que eu digo é realmente o 
melhor para eles. 
 

 

 A vantagem dessa estratégia é que o trabalho educativo com jogos tem como 

objetivo “revelar as relações humanas presentes nele, para que as crianças possam 

reconstituí-las em forma de jogo e, assim apropriar-se delas” (ROSA, MORAES E 

                                                           
7 Material de matemática utilizado para explicar a unidade, dezena, centena e milhar.  
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CEDRO, 2010, p. 134). Para Áurea ás vezes eles criam outras brincadeiras e é 

muito interessante. A respeito das relações que os alunos estabelecem entre si, ela 

se colocou assim: até o momento que eles brigam, discutem serve para a gente falar 

sobre relacionamento, respeito, limite e amizade.  

Nessa perspectiva, não se trata de propor atividades lúdicas nas quais os 

alunos interajam apenas com objeto, mas, sobretudo, há possibilidade de 

proporcionar situações nas quais estejam presentes as relações interpessoais entre 

pares, entendidas por ela como geradoras de interessantes experiências.  

É interessante ressaltar que, durante as entrevistas, a professora se mostrou 

dedicada, atenciosa, afetiva com seus alunos e, principalmente, criativa, pois 

sempre procurou trazer novidades referentes às estratégias de ensino que chamam  

a atenção dos alunos, uma vez que eles são muito inquietos e precisam de 

atividades que os deixem ocupados e despertem interesse. Sabemos que jogos são 

atividades que atraem os alunos e possibilitam a intervenção do educador que deve 

contribuir para o desenvolvimento da temática planejada, ou seja, ajudar os alunos a 

aprofundarem o conhecimento sobre o conteúdo trabalhado. Podemos dizer que 

Áurea utiliza bem os jogos, já que não os utiliza aleatoriamente, mas, planeja com 

todo cuidado de organizar e orientar quando é necessário.     

Outra estratégia adotada foi a gincana folclórica, realizada pela escola no ano 

de 2009, na qual os alunos de Áurea ficaram em terceiro lugar. Esse resultado foi 

avaliado pela professora da seguinte forma: 

 

[...] só perderam por conta dos livros lidos. Porque eles não tinham o hábito 
de fazer as atividades, imagine de lerem! Eles se empenharam e se 
envolveram. Tive pena porque eles não ganharam, mas ficaram no terceiro 
lugar, mas só perderam por conta dos livros lidos. Porque eles, ora, se eles 
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não tinham o hábito de fazer as atividades, imagine de ler. Os trabalhos foram 
todos feitos em grupos e deu resultado, eles leram, não leram muito, mas eles 
leram acima da meta, porque a meta era 4 livros e na gincana eles leram 
sete, isso dividido por aluno, porque teve aqueles que não leram. 

 

 

Depois desse fato que a marcou negativamente, Áurea se empenhou cada 

vez mais para que os seus alunos aprendessem a ler com mais rapidez. Procurou 

utilizar textos diversificados e realizar leituras compartilhadas. Para tanto, procurou 

dividir os alunos em grupos e organizá-los de acordo com o nível de aprendizagem.  

 

Aqueles que não sabem ler, então aqueles ficam comigo. É o dia que eu dou 
aula de reforço mesmo, que dou aulas diferentes de acordo com o nível de 
cada um. Até porque quando eu faço isso eu estou priorizando eles, e estou 
deixando os outros. E eu não devo fazer isso, porque se eles merecem, se 
eles têm que aprenderem a avançar, os outros merecem também, não é 
porque está num nível bom que não vai seguir. Mas, a minha vontade é ficar 
só com os alunos com dificuldades, para ver se eles avançam. Mas fico em 
dúvida, não sei se é certo. 

 

 

Nessa fala, percebemos que Áurea sente preocupação com os alunos, ao 

detectar dificuldades de aprendizagem. Ao mesmo tempo em que detectou os vários 

níveis de desenvolvimento dos alunos, ficou em dúvida como proceder, se deveria 

ou não continuar dando mais assistência aos alunos com defasagem de 

aprendizagem. Observamos que durante essa aula de reforço, a professora entrou 

em conflito em alguns momentos, por querer permanecer com os alunos que 

apresentavam dificuldades, mas ao mesmo tempo compreendia que tinha de dar 

assistência também aos que não apresentavam dificuldades.  

 A situação acima nos leva a questionar: Por que uns aprendem com 

facilidade e outros não? Essa é uma questão que aflige alguns educadores e pais. 
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Para refletirmos sobre ela, devemos conceber que o ato pedagógico está repleto de 

complexidade, tensões, diferenças e conflitos. Tratando dessa questão, Charlot 

(2006) afirma que os conflitos na sala de aula nascem quando o professor explica 

algo que não é compreendido. Rapidamente, ele vai considerar o estudante um 

incapaz. O educador culpa o aluno, mas se sente fracassado também porque a 

turma não avança. Isso pode gerar um clima conflituoso entre professor e aluno.  

Outra questão interessante a respeito do conflito que o professor enfrenta é, 

segundo Charlot (2006, p. 17), a seguinte: “se o estudante fracassa, a culpa é do 

professor, por mais que ele não tenha o poder de enfiar o saber dentro da cabeça do 

jovem”. Essa tensão se converte facilmente em conflito tanto para o aluno, que se 

sente pressionado ou enganado, quanto para o professor que muitas das vezes não 

sabe como redirecionar seu trabalho, conforme relatou: [...] Eles davam sinais da 

dificuldade que eles tinham, mas, eu não tinha caído na real como se diz. Não tinha 

caído a ficha. Por que meus alunos não aprendem, já que eu planejo e me preocupo 

tanto com a aprendizagem deles?  

Pensamos que esse é um dos conflitos que afligem muitos professores. 

Admitimos que esses e outros conflitos, dúvidas e instabilidades geram no professor 

a vontade de buscar alternativas para uma aprendizagem produtiva.  

A respeito das situações de conflito Charlot (2006) nos diz poderia ser muito 

monótona, sem perspectiva de mudanças e que se o professor não tiver conflitos a 

respeito do processo ensino-aprendizagem poderia ficar apático, insensível aos 

problemas advindos da comunidade escolar. Neste sentido, admitimos que os 

conflitos, dúvidas e instabilidades vividas por Áurea geraram a vontade de buscar 

alternativas para uma aprendizagem produtiva. 
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Uma estratégia descrita pela professora que pode ajudar na superação das 

dificuldades de aprendizagem, foi a organização dos grupos, diz a professora: 

 

 

Eu sempre procuro aqueles que, por exemplo, tem um nível de aprendizagem 
mais baixa [...] eu procuro colocar junto com aqueles que se sobressaem, os 
melhores, eu procuro fazer isso. E eu vejo que dá resultado, que eles ajudam. 
Eu vejo resultado. Também às vezes tem algumas atividades que quando eu 
vou trabalhar em grupo, eu deixo. Por exemplo, de acordo com o nível de 
aprendizagem, é aqueles que não sabem ler, aí aqueles ficam comigo, é o dia 
que eu dou aula de reforço mesmo, que dou aula diferente, de acordo com o 
nível de cada um, não é todo dia que eu faço isso porque não é possível fazer 
todo dia. Até porque quando eu faço isso eu estou priorizando eles, e estou 
deixando dos outros. E eu não devo fazer isso, porque se eles merecem, se 
eles têm que aprenderem a avançar, os outros merecem também, não é 
porque tá num nível bom que não vai seguir. Então eu não posso fazer isso 
sempre, deixar eles ali comigo. 
 

 

Esses grupos heterogêneos eram formados por alunos com dificuldade e por 

alunos mais experientes, estes últimos ajudando os primeiros. Áurea sempre 

procurou fazer os alunos interagirem, formando grupos diversificados. Entendemos 

que isso possibilitou a interação de toda a turma, como também o desenvolvimento 

de novas aprendizagens.  

Ao agrupar os alunos tendo como base os ensinamentos de Vigotski (2001a; 

2001b) sobre a Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), ou seja, a distância entre 

o nível de real e o nível de desenvolvimento próximo ela possibilita a troca de 

conhecimentos, e o desenvolvimento cognitivo-afetivo dos alunos. Ao se referir a 

esse conceito a professora revelou que entrou em contato com ele, pela primeira 

vez, no Curso de Pedagogia, na disciplina de Psicologia da Educação, como 
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também no curso de especialização e no decorrer de alguns cursos de 

aperfeiçoamentos, promovidos pela Gerência Executiva da Educação.  

Vigotski (2001b, p. 240) enfatiza “la zona de desarrollo próximo tiene un valor 

más directo para la dinâmica de la evolución intelectual y para el êxito de la 

instrucción que el nível actual de su desarrollo”.  Assim, a independência de um 

sujeito pode ser determinada graças à cooperação dos sujeitos mais capazes, sendo 

isso válido para crianças de todas as idades. Ou seja, o desenvolvimento humano é 

resultado de uma contínua e mútua cooperação entre as pessoas.  

No estudo sobre a ZDP, Vigotski (2001b apresenta esse conceito no interior 

de uma análise das relações entre o ensino e o desenvolvimento intelectual na idade 

escolar. Ele mostra que ao analisar o desenvolvimento de uma criança é necessário 

não se deter somente no ponto no qual ela amadureceu, mas também captar aquilo 

que ainda está em processo de amadurecimento. Assim, propõe a existência de dois 

níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento atual e a zona de 

desenvolvimento próximo. O autor considera que o desenvolvimento atual de uma 

criança é aquele que pode ser verificado através de atividades, nas quais a criança 

resolve problemas de forma independente, autônoma, como saber ler e contar 

histórias, andar de bicicleta, saber resolver pequenos problemas, etc. Já a zona de 

desenvolvimento próximo abarca tudo aquilo que a criança não faz sozinha, mas 

consegue fazer imitando o adulto ou um colega mais experiente.  

As falas da professora nos deram pistas da sua posição teórica a respeito de 

ensino-aprendizagem. Sua prática parece estar de acordo com as estratégias 

indicadas por Vigotski (1998b, p. 117), para promover o desenvolvimento: “criar 

zonas de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
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processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação 

com seus companheiros”. Assim, apreendemos durante o transcurso da 

interpretação o quanto Áurea buscou estratégias de ensino que gerassem 

independência do aluno e que superassem as dificuldades vividas durante o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Ela cria, inova e busca o sucesso do aluno. Procura combinar diferentes 

estratégias para ensinar os alunos, como demonstra nesse depoimento:  

 

Eles trabalham em grupo muito bem, é um momento que eu tenho um 
pouco de descanso, (risos) e eles às vezes, nem trabalham muito, mas eles 
conversam ali baixinho. Eles se envolvem [...] então eles ficam muito bem. 
Eles apresentam, e eu sempre coloco exposto. Temos o varal literário, 
que é os textos que eles vão produzindo, eu deixo lá um livrinho que 
eles fazem, todo trabalho que eles fazem a gente expõe. Então eu 
considero muito boa o trabalho em grupo com eles. E tem aquele 
grupinho que quer fazer com o outro de outro grupo, eu até deixo que é 
quando dá certo, porque quando eu troco, não funciona, porque eles 
começam a dar trabalho, começam a brigar, e é muito ruim você está 
fazendo uma coisa que você não gosta. 

 
 
 
 

Podemos perceber, nas palavras de Áurea, como ela possibilitou a interação  

entre seus alunos e como trabalhou com atividades que provocaram o  

desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos. 

Observamos, nas ações descritas, que a atuação da professora foi 

fundamental na mediação das relações existentes no espaço da sala de aula. A ela 

coube pensar, planejar, organizar, orientar e avaliar as atividades do ensino, 

vislumbrando a apropriação dos conhecimentos científicos pelo aluno. 
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A perspectiva sócio-histórica enfatiza que ao receber as orientações sobre a 

atividade a ser realizada, tanto do professor quanto de colegas mais experientes, o 

aluno, vai construindo operações significativas para sua compreensão. Segundo 

Vigotski, (1998b, p. 115) “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam”. Nessa concepção é importante também saber utilizar as 

ferramentas de mediação, como a fala, a linguagem, os signos, tendo em vista 

favorecer o desenvolvimento das funções psicológicas do aluno.    

Na sua exposição sobre as diversas atividades pedagógicas, a professora nos 

mostrou com prazer alguns planos de aulas e trabalhos de alunos. Notamos durante 

as entrevistas que seu foco estava direcionado à alfabetização, já que muitos dos 

alunos ainda não sabiam ler e escrever. Por isso ela trabalhava em grupos e criou o 

varal literário para incentivá-los a ter gosto pela leitura e escrita. Para isso, ela 

aplicou uma experiência que trouxe do “Se Liga”, um dos programas da “Rede 

Acelera”, vinculado ao Instituto Airton Senna: 

 

[...] um livrinho, uma sanfoninha, que vai montando, a cada mês. Fazia uma 
atividade com palavras, seguindo a ordem, que é recomendado por Emilia 
Ferreira, a palavra com quatro sílabas, com três sílabas, com duas sílabas, 
então eu fazia a sanfoninha, e terminava em texto, foi muito bom. 
 
 
 
Por meio dessa atividade a criança ia avançando no desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Áurea relatou que inicialmente não podia trabalhar com essa 

estratégia, em virtude da dificuldade dos alunos se concentrarem, mas agora já é 

possível, é individual, ele vai fazer ali na minha frente, hoje eu já tenho condições de 

fazer isso. Essa técnica é maravilhosa.  
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As experiências acima mostram que são muitas as estratégias que podem ser 

utilizadas pelo professor para contribuir com o ensino-aprendizagem e tornar 

possível a realização das atividades. “Por meio das estratégias aplicam-se ou 

exploram-se meios, modos, jeitos e formas de evidenciar o pensamento, respeitando 

as condições favoráveis para executar ou fazer algo” (ANASTASIOU e ALVES, 

2005, p. 70). Podemos perceber ao longo da pesquisa que havia por parte da 

professora preocupações a esse respeito, quando nos falava da importância do 

planejamento e  sobre como planejava, com muito cuidado, cada atividade, apesar 

de às vezes não sair como ela pensava, como aponta nas ACS.  

Tratando da avaliação da aprendizagem e de sua prática avaliativa junto aos 

alunos, a professora pesquisada assim se posicionou: 

 

Vou avaliando o desempenho do meu aluno e o meu. Porque se eu passo 
uma atividade e ninguém a responde, então é porque eu não ensinei, eu 
fiz qualquer coisa, menos ensinar, então eu volto, pra reparar essa 
deficiência. Eu fiz uma prova de matemática, e eles fizeram essa prova, e 
não se saíram muito bem. Então nesse momento eu vi que eu é que não 
tinha trabalhado direito o conteúdo. Então o que eu fiz? Eu voltei agora 
nesse terceiro bimestre e trabalhei mais a matemática. Estou levando o 
material concreto, estou trabalhando mais. 

 
 
 
 

Essa fala nos possibilita inferir que ela procurou superar a sua dificuldade no 

uso de algumas estratégias que não deram certo. Reconheceu seu erro e procurou 

mudar a sua maneira de ministrar as aulas. Pudemos perceber nesse depoimento a 

preocupação da professora em superar limitações no processo de ensinar e 

aprender, quando ela afirmou: Porque se eu passo uma atividade e ninguém a 

responde, então é porque eu não ensinei, eu fiz qualquer coisa, menos ensinar, 

então eu volto, pra reparar essa deficiência. É importante destacar a qualidade 
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dessa reflexão sobre a sua prática, pois ao mesmo tempo em que ela pensava 

porque o aluno não aprendeu buscava alterar sua prática, vislumbrando reparar as 

dificuldades de aprendizagem do aluno.  

É importante destacar que fica explícita, nas falas da professora, neste núcleo 

de significação, a sua concepção de ensino e aprendizagem, na qual a sala de aula 

é um espaço de trocas, onde professor e o aluno interagem continuamente diante de 

situações desafiadoras, tendo o professor a obrigação de ensinar bem.  

Pensando esse papel do professor vislumbramos que ele é aquele que pensa, 

planeja, coordena e orienta todo esse processo de ensinar e aprender, levando em 

consideração questões como: O que é ensinar? O que ensinar?  Como ensinar e 

Para quem ensinar? .Essa preocupação incita-nos a buscar o que é ensino e qual 

deve ser o papel da professora na articulação entre ensino-aprendizagem. Segundo 

Rios (2001, p. 53),  

 

quem ensina, ensina algo a alguém, portanto, o ensino se caracteriza, como 
uma ação que se articula à aprendizagem. Na verdade, é impossível falar 
de ensino desarticulado de aprendizagem. Muitas vezes ouvimos o 
professor afirmar que ensinou e que infelizmente os alunos não 
aprenderam. Temos que pensar se é possível uma afirmação dessa 
natureza. Se pensamos o ensino como gesto de socialização – construção 
e reconstrução – de conhecimento e valores, temos que afirmar que ele 
ganha significado apenas na articulação – dialética – com o processo de 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 

Nessa perspectiva, afirmamos que a mediação do professor é essencial 

levando em consideração a responsabilidade de planejar as atividades, orientá-las, a 

partir de estratégias condizentes com a Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), 

como também saber como avaliar todo o procedimento efetivado.  
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Discutindo a avaliação com Áurea, essa afirmou que [...] percebeu as 

necessidades dos seus alunos através do diagnostico expresso nas atividades 

implementadas e, por isso, procurava combinar diferentes estratégias para ensinar, 

avaliar cada atividade, o aluno e seu desempenho: [...] estou avaliando o 

desempenho do meu aluno e o meu também. 

Preocupada com o resultado final, decorrente da avaliação, a professora 

disse que sua meta era a aprovação de todos os alunos: [...] minha principal meta é 

essa, que pelo menos 80 % da turma seja aprovada, porque, quando eu peguei  a 

turma, [...] tinha 40% só de aprovação. E hoje já melhorou bastante, eu acredito que 

eu não chego aos 89% da turma, mas, 80% eu vou alcançar de aprovação. Fica 

evidente o quanto Áurea luta para atingir o objetivo de fazer com que os alunos 

aprendam. Para isso, ela não desistiu da turma, nem se acomodou, ao contrário, 

procurou enfrentar os desafios buscando outras estratégias de ensinar, para uma 

turma considerada, pelo diretor, como a pior turma. 

Apesar da trajetória da professora Áurea na rede pública de ensino ser 

marcada por embates entre expectativas de fazer um trabalho diferente que 

recebesse o apoio da direção e dos pais e de superar as dificuldades na realização 

de algumas atividades, por não contar, segundo ela, com esse apoio, nem por isso 

ela se deixou desamina. Áurea sempre procurou novas estratégias de ensino que 

atraíssem a atenção do aluno e que possibilitassem o seu crescimento intelectual. 

Podemos apreender, durante seus relatos, elementos de sentidos que denotam 

garra, responsabilidade, luta, superação e sucesso.  E isso ela demonstrou ao longo 

das suas falas, tanto durante as entrevistas, como nas vídeogravações, quanto 

durante as sessões de autoconfrontação simples, quando nos disse enfaticamente: 

sempre quis ser uma boa professora!      
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4.3 Interpretação das Autoconfrontações Simples 

 

 

 Para esse momento de interpretação, selecionamos quatro episódios que, na 

nossa avaliação, melhor revelam o sujeito da pesquisa. Tal processo se vincula as 

mediações históricas, sociais, políticas e culturais constitutivas do objeto estudado. 

Vale ressaltar que as ACS tiveram como objetivo desvendar e apreender os sentidos 

e significados que a professora Áurea atribuíu a sua atividade docente, tendo como 

foco as estratégias de ensino.  

É importante destacar que apesar de listarmos os episódios estes não serão 

interpretados de forma linear, mas como um processo de idas e vindas, 

entrelaçamento das informações contidas:  

1. Episódio: Atividade de Ciência 

2. Episódio: A aula de Matemática que não deu certo 

3. Episódio: Correção da Produção Textual 

4. Episódio: Como trabalhar com fração: a aula que deu certo! 

Os quatro episódios foram vistos antes da auconfrontação pela professora, 

em sua residência, conforme relatamos no capítulo do método. Isto se deu pela 

intenção de qualificar as discussões, o que é entendido nesta pesquisa como a 

possibilidade intensificar as reflexões e, se possível, gerar movimentos nas formas 

de pensar, agir e sentir da professora Áurea. Para efeito de esclarecimentos faremos 

para o leitor um breve relato dos episódios escolhidos.  

Realizamos a primeira ACS com o episódio denominado por nós de “Atividade 

de Ciência”. Quando a professora Áurea inicia a aula coloca o cabeçalho na lousa, 

contendo nome da cidade, data e ano, nome da escola e um espaço para que as 
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crianças colocassem seus nomes. Tal procedimento tradicional, ainda se constitui 

uma rotina diária em muitas das nossas escolas. 

Na ACS com o episódio “A aula de matemática que não deu certo”, 

denominado dessa forma porque Áurea não conseguiu quadricular o papel, como 

havia planejado, uma vez  que o mimeografista faltou ao trabalho, a professora não 

conseguiu realizar a atividade da forma planejada.  

No episódio “Correção da Produção Textual”, à proporção que a professora 

Áurea ia explicando o desenvolvimento da aula, na ACS, nos chamou atenção para 

a sua atuação junto aos alunos. Ela afirmou que se encontrava tranquila, com 

paciência e que em nenhum momento ficou estressada: Posso avaliar essa aula 

como produtiva, procuro atender a todos os alunos sem me aborrecer, com muita 

calma. 

O quarto episódio “Como trabalhar com fração: a aula que deu certo!” que se 

deu no dia anterior a filmagem, a professora explicou a atividade para todas as 

crianças. Discutimos durante 12 minutos sobre a aula que tinha como objetivo fixar o 

conteúdo sobre fração. Ao final de toda exposição a professora afirmou que tudo 

que planejou deu certo. 

Ao longo das ACS fomos percebendo o quanto essa técnica era profícua por 

provocar reflexões e transformações no agir da professora, mediante seu olhar 

sobre a sua imagem. Presenciamos questionamentos, impressões, dúvidas e 

satisfação da professora sobre a sua atuação pedagógica junto aos seus alunos e 

analisamos o quanto tais conteúdos nos revelam elementos de sentidos constitutivos 

da atividade docente e, consequentemente, do uso das estratégias de ensino.  

 

 



167 

 

4.3.1 Primeiro núcleo de significação das ACS: atividade docente e estratégias de 
ensino 
  

 

INDICADORES 

Imprevisto e dificuldades na realização das atividades pedagógicas. (Episódio 

1, 2) 

Assume a culpa pelo ‘fracasso dos alunos’ (Episódio 2, 4)  

O reconhecimento da professora de sua deficiência no ato de planejar e 

ministrar a aula. (Episódio 1, 2) 

Falta de condições objetivas da escola para realização de um bom trabalho. 

(Episódio 1, 2) 

 

Para descrição do processo de interpretação das ACS, gostaríamos de 

registrar a disponibilidade de todos que fazem a escola e da professora Áurea que 

nos deram total apoio para realização das vídeogravações e nos garantiram o 

acesso inrestrito a todos os espaços da escola, principalmente a sala de aula.  

Após esse registro,  destacamos, em primeiro lugar, o objetivo da atividade 

pedagógica  apresentado pela professora na confrontação. Ao planejar a atividade, 

os alunos deveriam reconhecer os vários tipos de materiais necessários para a 

construção de uma casa.  [...] mas no livro, vinha descobrindo materiais, vinha 

estudando mais a fundo o que era a porta, de onde vem, de que é feita, o vidro, tudo 

isso [...].  

Solicitamos da professora Áurea que descrevesse a aula de Ciências e 

obtivemos este depoimento: 
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[...] cada atividade do livro que eles tinham eu deixava que eles fizessem uma 
leitura breve do texto. Respondessem a atividade para depois eu explorar o 
que eles já sabiam e o que eles eram capazes de fazerem sozinhos. Era para 
eles reconhecerem os tipos de materiais necessários na construção de uma 
casa.  

 

 

No momento da descrição e reflexão, Áurea fala das suas limitações quando 

da realização dessa aula. Ela relata que ao se ver na filmagem percebe que sua 

aula poderia ter sido melhor ministrada:  

 

Só depois, analisando, vendo a filmagem que eu comecei a perceber que se 
eu tivesse procedido dessa forma teria ficado melhor. No momento que 
eu tava planejando não pensei nisso. Essa aula poderia ter sido melhor 
explorada se eu tivesse realizado uma pesquisa, utilizado revistas, que na 
escola tem bastante. Pesquisarem visualizando as casas, as construções. 
Vejo que tem coisas que poderiam ser melhores elaboradas, poderia não ter 
ficado só no livro, poderia ter sido feito um painel, com os vários tipos de 
atividades, embora tomasse o tempo da outra aula. 

 

 

Esse depoimento foi importante, pois Áurea demonstrou o primeiro 

movimento de ressignificação quando afirmou que começou a perceber que se 

tivesse procedido teria ficado melhor. Nesse momento, Áurea parece ter 

reconhecido a falta de outras estratégias. 

E o que se entende por movimento? Conforme Murta (2008, p. 102),  

 
 
 
 
Entendemos movimento, não necessariamente, como avanço qualitativo e 
transformador da e na atividade do professor, mas sim, o vai e vem do 
pensamento marcado pelos conflitos, pelas possibilidades [...] pequenos 
movimentos de avanços e retrocessos do pensamento diante da vida que 
nos apresenta.  
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Esses pequenos movimentos abriram possibilidades antes não debatidas e 

refletidas sobre o seu fazer pedagógico e levando-a, através da 

observação/reflexão, identificar situações que, de outra forma, permaneceriam 

ocultas. Esse movimento indicou que a observação/reflexão incidiu sobre a atividade 

da professora, permitindo-lhe delinear novas possibilidades de ação. 

Ao perguntarmos, na primeira ACS, sobre a realização da aula, se tudo tinha 

acontecido como o planejado, ela respondeu que sim e enfatizou o não quer dizer 

que eu não planejei bem! Nos questionamentos referentes à aula de Ciências a 

professora se mostrou decepcionada com a sua atuação e disse que mudaria sua 

estratégia.  

 

[...] eu poderia [...] ir nos DVDs da escola; construir materiais; poderia 
apresentar primeiramente! Porque eu não fui buscar naquele momento, 
quando a gente vê e refaz uma coisa que já foi feita, é claro que a gente faz 
melhor, porque a gente está observando as dificuldades e tentando superá-
las.  
 

 

Áurea atribuiu também essa dificuldade a falta de condições objetivas da 

escola para realização de um bom trabalho. É visível a carência da escola tanto no 

que se refere às questões estruturais de ordem física, quanto às de ordem pessoal e 

de material didático pedagógico. Segundo ela,  

 

 

[...] não perco tempo, eu realizo meu trabalho direitinho, faço meu 
planejamento direitinho, então levo tudo como deve ser [...] chega lá começa 
os entraves, as adversidades que vão impedindo, impedindo, impedindo [...] 
acaba não realizando a atividade! Isso me dar uma angústia muito grande!  
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 A professora fez críticas à organização curricular e ao sistema de distribuição 

de disciplinas. Nessa direção, Áurea assim se expressou: 

 

 

Se fossem divididas as disciplinas e eu ficasse, por exemplo, com 
Português, Matemática, História e Geografia que é o que eu gosto [...] 
talvez eu me dedicasse mais para aquelas disciplinas para as duas 
turmas, para o quarto, quinto ano, aí ficaria mais fácil, além disso, 
precisamos trabalhar outras coisas. [...] Enquanto professora polivalente, a 
gente tem muita coisa para dar conta, é muita conteúdo para dar conta, nesse 
dia ai, nessa filmagem observe que tem aula de religião, ciências e tem a de 
matemática. Eu posso estar enganada, mas acho que ficariam melhores 
planejadas as aulas.  

 
 
 
 
 

Durante nossa trajetória de professora e pesquisadora, verificamos em alguns 

momentos as dificuldades do professor em realizar um trabalho com melhor 

qualidade para atender às especificidades de determinados conteúdos, 

considerando o sistema de distribuição de disciplinas atual, para os anos inicias do 

Ensino Fundamental. É difícil justificar que um só professor tenha domínio de 

conhecimento de todas as áreas, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Sobre essa situação, adentramos no seguinte questionamento: é possível um único 

professor ter domínio de todos os conteúdos das mais diversas áreas do 

conhecimento? Os cursos de formação de professores os preparam para atuar 

nesse nível de ensino? O magistério de ensino superior tem contribuído 

satisfatoriamente no fazer do professor? 

As discussões atuais sobre a formação do professor revelam inquietações 

dos estudiosos quando afirmam que a qualidade dos cursos não atende a 
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necessidade do processo de ensinar e aprender. Nessa perspectiva, Mello (2001), 

ressalta que a preparação do professor polivalente se reduz a um conhecimento 

pedagógico abstrato, esvaziado do conteúdo a ser ensinado, já que a ‘prática de 

ensino’ também é abstrata, porque desvinculada do processo de apropriação do 

conteúdo a ser ensinado. 

Para Gatti (1997), a grande expansão da rede pública de ensino num curto 

espaço de tempo e, conseqüentemente, a necessidade da ampliação do quadro de 

professores para atender a essa demanda, fez com que não se lograsse uma 

formação fundamentada em estudos e avaliações que provesse um ensino com 

profissionais que possuam qualificação adequada. O poder público, em diferentes 

níveis, não tem elegido a educação com políticas sérias, condizentes com as 

necessidades urgentes de um país que se quer socialmente desenvolvido. 

Frente a tais necessidades, urge a realização de discussões e debates em 

torno da melhoria na formação do professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sob a égide de que a formação inicial e continuada destes professores 

deve ser a prioridade número um das políticas educacionais. Já que este ensino é a 

base de toda a educação escolar e, portanto, a preparação deste profissional, deve 

estar voltado para uma visão mais ampla do que seja ensinar e aprender 

(BARBOSA, 2006). 

Assim, entendemos que as propostas curriculares dos cursos de formação de 

professor, devem representar as aspirações dos segmentos escolares, como fruto 

das discussões coletivas desses segmentos, levando em consideração seus 

contextos social-históricos e institucionais, como expressão de um projeto sócio-

cultural de formação, que se faz a partir de elementos concretos. Tais elementos, se 
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materializam em conteúdos, práticas pedagógicas, processos avaliativos, 

elaboração dos planos de aulas, estudos, entre outros.  

Nessa perspectiva, não se pode pensar num professor que não esteja 

constantemente voltado para estudos, para pesquisa e para ampliação de seus 

conhecimentos. Ele deve ser capaz de estabelecer relações entre os vários saberes 

sobre o mundo e situá-los no tempo histórico para seus alunos. Além disso, a 

formação deve ser voltada para a docência, para o saber pesquisar, para a 

valorização do conhecimento, para a autonomia pedagógica, para o domínio dos 

instrumentos didáticos e para os novos instrumentos tecnológicos,como também 

para o compromisso com uma educação democrática, voltada para formas 

apropriadas de transmissão, produção, socialização do saber que vislumbre a 

emancipação do homem. 

No decorrer das sessões de ACS tornou-se evidente em diversos momentos, 

o movimento de transformação do sujeito que, ao olhar sua própria atividade, reflete 

sobre sua imagem e deixa de ser alguém cuja atividade era “observada” e se 

constitui “observadora” de sua própria atividade. Clot, (2006a). Observa que, ao 

fazer isso, o sujeito, por meio da observação/reflexão, desvenda as suas 

dificuldades até então não aventadas e refletidas e identifica acontecimentos, fatos 

que, de outra forma, seriam imperceptíveis. Isso também é observado por Davis e 

Aguiar (prelo, p. 7- 8): 

 

[...] as vivências do sujeito, ao se exteriorizarem, revelam-se ainda vivas, 
embora sob outra configuração: não é mais apenas o que foi possível fazer 
ou alcançar, mas também aquilo que não foi nem feito nem alcançado e, 
ainda, aquilo que poderia ou deveria ter sido feito. De fato, ao observar e 
comentar sua atividade, diferenças ora sutis, ora marcantes, entre o que se 
pretendia fazer, o que foi efetivamente feito e o que poderia ter sido feito 
aparecem. Abre-se, consequentemente, a possibilidade de organizar o 
vivido, de apreendê-lo por outras óticas que revelam possibilidades e limites 
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até em tão desconhecidos. Com isso, o pesquisador é levado pelo sujeito a 
compreender a significação que ele atribuiu à própria atividade observada, 
avançando, portanto, em direção às zonas de sentido. 

 

 

É inegável que a professora Áurea, no decorrer das ACS, foi ressignificando 

as suas dificuldades, ao mesmo tempo em que procurou reorganizar suas atividades 

pedagógicas, na tentativa de vencer os conflitos, as insatisfações e os dilemas 

gerados durante o processo vivido, ao se confrontar com sua imagem, como bem 

disse:  

 

E a minha reação [...] foi como se eles soubessem e estivessem distraídos [...] 
observando minha imagem, minha reação eu vejo o quanto estava 
equivocada, em relação à aprendizagem, me ajudou bastante nesse sentido 
[...] Agora eu vou começar a prestar mais atenção. Porque às vezes a gente 
pensa que está abafando, que eles estão progredindo, estão superando as 
deficiências, mais que não!  

 

 

 

Assim, através de suas imagens foi refletindo e percebendo que poderia ter 

feito melhor; se tivesse prestado mais atenção, conforme veremos a seguir no 

episódio – 2, quando levantamos questionamento sobre a “Aula de Matemática que 

não deu certo”. Vejamos seus comentários iniciais: 

 

 

[...] observando minha imagem [...] Eu percebi [...] quando eu assisti ao vídeo 
[...] eu percebi naquele dia que apresentavam sinais da grande deficiência! 
[...] eu estou trabalhando hoje que é a questão do sistema de numeração, 
resolução de problemas, e o raciocínio lógico matemático deles. Na hora que 
eu estava ministrando essa aula eu percebi algumas dificuldades em alguns 
alunos, mas não tinha percebido que era a maioria. 
Nessa aula [...] passando a questão do quadro eu percebi nesse momento 
que eles estavam com dificuldade em sistema de numeração decimal [...] eu 
deveria ter voltado para trabalhar essa habilidade [...] passando a questão do 
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quadro eu percebi nesse momento que eles estavam com dificuldade em 
sistema de numeração decimal. 

 
 
 
 

As suas palavras evidenciaram o reconhecimento das suas dificuldades e da 

maioria dos alunos na realização dessa atividade pedagógica.  Logo depois, Áurea 

assumiu a sua culpa pelo fracasso dos alunos, quando ressaltou:  

 

 

[...] então foi uma falha! [...] Falha da professora [...] [...] a falha é do professor 
[...]. Eu tinha planejado de uma maneira que não deu certo. Diante do 
imprevisto e analisando hoje, eu teria voltado para trabalhar essa habilidade 
que eles não têm e que faz parte da matemática também. 

 

 

A professora, ao discutir sobre essas questões, nos forneceu pistas dos 

vários problemas referentes ao processo ensino-aprendizagem, com os quais o 

professor nem sempre sabe  lidar, mesmo tendo planejado.  

 

 

Eu tinha planejado, tinha levado no pen drive a atividade no papel 
quadriculado pra reproduzir, pra eles poderem fazer, realizar, essa questão. 
Sei que aconteceu um imprevisto de não ser rodado, mas eu insisti, em 
realizar essa atividade. E acabou não dando certo, eu suspendi então eu 
passei adiante, passei pra outra questão..., eu acho. 

 
 
 
 
 

Ao falar desse episódio – 2, Áurea deixou transparecer a indignação pela falta 

de uma pessoa que pudesse rodar a atividade no mimiográfico. E desabafou: [...] 

deixar de rodar uma atividade para um menino porque faltou a pessoa que roda, 



175 

 

quer dizer ninguém mais se dispõe a fazer aquilo [...]. Como ela trabalhou em escola 

particular, acentuou que lá jamais uma atividade deixaria de ser realizada por esse 

motivo. Esse fato nos dá indício de que na escola pública nem todos estão 

comprometidos, o que explica o descaso do funcionário e o conseqüente desabafo 

da professora enfatizar ressentidamente que tal situação seria improvável na escola 

privada.   

Sabemos o quanto o plano das atividades é importante, ao mesmo tempo 

afirmamos que ele deve ser flexível e de acordo com o desenvolvimento do aluno. 

Nessa perspectiva comungamos com Anastasiou (2005) quando afirma que os 

empecilhos vivenciados no cotidiano escolar não devem impedir que as atividades 

sejam efetivadas. Assim, inferimos que não houve flexibilidade por parte da 

professora para as várias possibilidades na reorganização da atividade, diante da 

falta de colaboração do funcionário da escola. No entanto, ficou evidente o 

movimento da professora, em vários outros ocasiões, como por exemplo, quando se 

deparou com a sua imagem gestada pela ACS, no que se referia às atividades 

pedagógicas e às dificuldades dos alunos. Destacamos neste Núcleo de 

Significação o reconhecimento das suas falhas e as possibilidades que ela 

vislumbrou para que as aulas fossem bem sucedidas. 

Podemos deduzir que em vários momentos dos diálogos expostos, 

encontramos elementos de sentidos dados pela professora ao observar sua 

atuação: foi um verdadeiro caos. [...] Desespero, angústia!  

 

 

 



176 

 

4.3.2 Segundo núcleo de significação da ACS: o enfrentamento das dificuldades e a 
constituição da superação via reflexão da própria imagem. 
 

 

INDICADORES 

Novas estratégias de ensino geram independência (Episódio 1, 4) 

Mudanças metodológicas provocadas pela reflexão da própria imagem. 

(Episódio 1, 3, 4) 

Sentimentos gerados no enfrentamento das dificuldades. (Episódio 1, 2) 

Diferentes estratégias a partir da reflexão da própria imagem. (Episódio 2) 

Avaliando o potencial da técnica de ACS (Episódio 2,3) 

Avaliando o desenvolvimento dos alunos, frente a mudança da professora na 

utilização de novas estratégias.(Episódio 3,4) 

A imagem gera a reflexão e afeta a atividade ‘fracassada’ e provoca mudanças 

de estratégias (Episódio 2 ) 

O reconhecimento do valor das estratégias planejadas na condução da 

atividade. (Episódio 3, 4) 

A superação das dificuldades no ensino e as novas estratégias utilizadas nas 

aulas (Episódio 3) 

Dedicação ao planejamento 

 

A respeito desse núcleo de significação, destacamos como ponto relevante a 

superação das dificuldades geradas pela reflexão com imagens de si mesma. Desse 

modo, Áurea identifica suas dificuldades, ao mesmo tempo em que produz 

movimentos significativos que atuaram satisfatoriamente no seu fazer pedagógico.  
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Sobre “A aula de Matemática que não deu certo” cujo objetivo era trabalhar a 

seqüência dos números antecessores e sucessores; a professora Áurea avaliou: Eu 

tinha planejado de uma maneira que não deu certo. Consideramos esse momento 

da ACS da interpretação da atividade realizada, pela professora, relevante pelo 

reconhecimento das suas falhas e pelas possibilidades de superá-las. Vale ressaltar, 

que para nos aproximarmos do “real da atividade”, foi necessário ir além do 

aparente, o que não se revelou. Para isso, perguntamos a professora se ela fosse 

ministrar essa aula hoje, o que faria e ela respondeu: Agora, hoje eu já mudei a 

minha metodologia! Eu já não estou entregando livro pra eles lerem, porque eu já 

percebi que eles estão conseguindo, eu vou atacando as deficiências [...]. 

Ao ser indagada sobre o que poderia/deveria fazer, mas não fez, a professora 

respondeu: 

 

 
[...] analisando hoje, eu teria voltado para trabalhar essa habilidade que 
eles não têm, que faz parte da matemática também. A questão das retas, 
contar os centímetros, até formar o quadro teria sido bem mais proveitoso, se 
no primeiro momento que eu tivesse observado que eles não estavam 
conseguindo realizar a atividade, eu deveria ter voltado para trabalhar essa 
habilidade..nesta aula... passando a questão do quadro eu percebi nesse 
momento que eles estavam com dificuldade em sistema de numeração 
decimal.  
[...] eu percebi agora, eu digo quando eu assisti, então, eu percebi nesse 
dia apresentavam sinais da grande deficiência, que eu estou trabalhando 
hoje que é a questão do sistema de numeração, resolução de problemas, e o 
raciocínio lógico matemático deles. Na hora que eu estava ministrando essa 
aula eu percebi algumas dificuldades em alguns alunos, mas não tinha 
percebido que era a maioria.  

 

 

 

Ao ver-se em cena, a professora percebeu que poderia ter feito melhor. Ficou 

claro que nesse processo sobre a observação de sua própria imagem, realizando a 
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atividade pedagógica, efetivou-se a possibilidade do refletir e ressignificar as 

estratégias de ensino. Assim, durante a ACS, a professora Áurea reconheceu sua 

falha:  

 

Acredito que tenha sido falha minha [...] tenho alunos ótimos em 
Matemática, excelentes [...] e na hora do registro, não sabiam. Falha da 
professora [...] Porque falta em mim é o exercício de fixação, é duro dizer 
[...] mas pela diversidade de atividades que passo pra eles, acabam às 
vezes atrapalhando [...].  
 

 
 
 

Essa cena, conforme evidencia a fala da professora, gerou o segundo 

movimento de ressignificação; já que durante o diálogo acima ela admitiu sua 

dificuldade de lidar com os impedimentos acontecidos durante a aula. Áurea 

percebeu durante a ACS que a falha da não aprendizagem dos alunos foi dela e 

afirmou enfaticamente, falha minha porque tenho alunos ótimos em Matemática [...]. 

Podemos inferir, por este sentimento da professora, que o problema não estava 

somente nos alunos, devia ter se constituído num elemento importante, talvez 

emocionalmente intenso, dos processos de percepção da própria atividade. Tal 

processo, provavelmente, a ajudou/mobilizou a continuar refletindo sobre sua 

imagem:  

 
 
 
[...] Aqui ainda nessa aula, mais aqui na frente, passando a questão do 
quadro eu percebi nesse momento que eles estavam com dificuldade em 
sistema de numeração decimal. Eu percebi agora, eu digo quando eu assisti 
ao vídeo, então, eu percebi nesse dia que apresentavam sinais da grande 
deficiência, que eu estou trabalhando hoje que é a questão do sistema 
de numeração, resolução de problemas, e o raciocínio lógico 
matemático deles. 
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A imagem gerou a reflexão e afetou a atividade ‘fracassada’, provocando 

mudanças de estratégias para superar ‘sinais da grande deficiência’ em Matemática: 

[...] na hora que eu estava ministrando essa aula [...] percebi algumas dificuldades 

em alguns alunos [...]. Mas na realidade eram quase todos os alunos que estavam 

com essa dificuldade.  

 Referindo-se aos impedimentos, Clot (2006b) observa que eles constituem 

parte do real da atividade, que envolve tanto o que realmente foi feito, quanto tudo 

aquilo que poderia ter sido feito, sem conseguir, o que se queria fazer, o que se 

pretende ainda fazer, aquilo que se fez para não fazer o que deveria ser feito.   

A partir da nossa observação, a professora percebeu situações de 

dificuldades vividas pelas crianças e se dispôs a planejar e a pensar estratégias de 

ensino que pudesse utilizar para vencê-las:  

 

Pois é eu não me dava conta da deficiência dessas crianças. Agora eles tão 
gostando, menina, mas é um bombardeio de problemas [...] sabe [...] até aqui 
no desktop tem “Matemática” porque todo dia que Deus dá estou trabalhando 
Matemática, pra superar essa deficiência. Não adianta continuar, sendo que 
eles não estão acompanhando, mas ai agora depois de eu tanto trabalhar, 
voltando, ai eles tão conseguindo, eles estão conseguindo graças a Deus. [...] 
o raciocínio lógico matemático ajuda até em Língua Portuguesa, em tudo. Na 
compreensão dos fatos da realidade, em tudo [...]. 

 

 

Na ACS percebemos o movimento de ressignificação de Áurea quando 

enfatizou que Agora, hoje eu já mudei a minha metodologia! Eu já não estou 

entregando livro pra eles lerem, porque eu já percebi que eles estão conseguindo, 

eu vou atacando as deficiências [...]. Fica nítido nesse depoimento o quanto a 
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professora foi instigada, pela técnica da autoconfrotação, a não só refletir sobre suas 

estratégias de ensino, como a modificá-las, caminhando para uma possível 

superação de suas insuficiências no processo de ensino-aprendizagem. Ao 

identificar suas falhas, buscou solucioná-las com estudos, discussões com outras 

colegas para, em seguida, re-planejar suas estratégias de ensino, objetivando a 

superação das ‘deficiências dos alunos’.  

Uma situação que nos fez perceber o quanto Áurea refletiu sobre o seu ato de 

ensinar surgiu ao perguntarmos: Quando você se viu ministrando essa aula, qual 

sentimento aflorou em você? Ela respondeu:  

 

 

Desespero (risos). Eu fiquei angustiada! [...] porque eu perco meu tempo, não 
perco tempo, eu realizo meu trabalho direitinho, faço meu planejamento 
direitinho, então levo tudo como deve ser [...] chega lá começa os entraves, 
as adversidades que vão impedindo, impedindo, impedindo [...] acaba não 
realizando a atividade! Isso me dar uma angústia muito grande!   

 

 

 

Mais uma vez Áurea externou sentimentos de angústia, desespero pela 

atividade fracassada, haja vista os obstáculos que impossibilitaram realizar o que 

havia sido planejado, conforme seu desabafo acima. Compreendemos, diante dessa 

fala, que a professora externou elementos de sentidos que expressaram angústias, 

revoltas e decepção pelas atividades planejadas que não deram certo. 

Fomos, assim, percebendo, ao longo da produção das informações, o quanto 

ela se preocupava com o ensino e com a aprendizagem dos educandos, conforme 

enfatizou no seguinte depoimento: [...] para eu não prejudicar uma turma todinha por 
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uma falha minha, que eu acredito que tenha sido uma falta minha, porque se eles 

estão na minha mão desde o ano passado, com essa deficiência. Como já foi 

discutido anteriormente, neste trabalho, as atividades pedagógicas devem ser bem 

pensadas e planejadas, levando em conta a ZDP do aluno, tendo sempre o cuidado 

de avaliá-las durante a execução. Deve-se considerar alguns questionamentos, 

como, por exemplo: Será que o aluno está apto a realizar essa atividade? Por que 

os alunos têm dificuldades realizá-la?  

Nesta perspectiva, percebemos que a professora, ao se deparar com sua 

imagem na ACS, procurou reformular suas estratégias de ensino, a partir do 

momento que foi detectando as dificuldades dos alunos, segundo seu comentário: 

Eles graças a Deus estão melhorando, inclusive já estou vendo umas atividades 

bem boazinhas para eles, que eu trouxe lá do Gestar justamente para trabalhar com 

essa deficiência com eles. E tudo isso graças à pesquisa. Percebemos o quanto a 

professora se dispôs a mudar e a re-planejar novas estratégias de ensinar que 

ajudassem os alunos a desenvolverem atividades, vislumbrando o gosto pelo 

estudo,  pela pesquisa e leitura e pela  produção de textos. E ela avalia:  

 

 

Em relação a produção de texto eles melhoraram muito. Muito tanto na 
questão da coerência, da compreensão do texto, na questão da repetição das 
palavras, veja que ele usa o elo de ligação, [...] mas ele usou várias vezes e 
eles mesmo disseram tia ele ta repetindo muito a palavra então. Porque eu 
trabalhei a questão de está repetindo, repetindo, sempre aquela mesma 
palavra, procurando palavras para substituir, porque fica aquele texto 
cansativo, enfadonho de ler. Não todos, porque tem aqueles que passaram 
com deficiência, mas, no geral eles estão bem. Eu avalio assim que tirando 
uma média da turma, colocando os bons e os mais ou menos para não dizer 
os ruins eu dou uma média de 6,5 não é uma turma fraca. Não é uma turma 
que não sabe escrever, eles sabem escrever. Comentem erros, porque o 
emprego de letra maiúscula é muito difícil para eles, principalmente, para 
Joana, fulano, fulano, ainda é um pouco difícil para eles. Mas, no geral da 
turma eles estão bem. 
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A professora demonstrou que se encontrava tranquila, ao observar no vídeo o 

quanto mudou depois que passou a prestar atenção no seu desempenho em sala de 

aula.  

 

 

[...] E eles conseguiram fazer com mais competência, mais rápido. Tudo que 
eu planejei para esse dia e para essa aula deu certo, graças a Deus. [...] 
Aqueles que não estavam compreendendo passaram a compreender e é 
tanto que na prova de Matemática as questões que caíram... A parte de 
fração e da representação gráfica eles se saíram bem, graças a Deus. 
Ficaram na média mesmo. Quem é dez tirou dez; quem é sete tirou sete; 
quem é dois tirou dois. [...] Eu trabalhei depois que detectei aquela minha 
falha também justamente em Matemática, eu trabalhei bastante hoje está tudo 
tranqüilo, graças a Deus. É hoje estou mais tranqüila. 

 
 
 
 

Hoje, segundo depoimento de Áurea, os alunos então compreendendo, 

graças à identificação de suas falhas e a mudança de sua atuação como professora. 

Ainda sobre esse momento ela continuou e reconheceu: 

    

 

[...] Tenho muito facilidade para perder a paciência. Isso é uma das coisas 
que eu percebi e que preciso melhorar. Pareço minha irmã, gritando feito uma 
louca e é um jeito dela que eu não gosto e na fita percebo que eu era 
igualzinha a ela, nesse aspecto em relação à agressividade. Então ao me vê 
na fita percebo, então com certeza sempre procuro melhorar, me policiar. 

 
 
 
 
 

Esse depoimento constituiu o terceiro movimento: o reconhecimento da falta 

de paciência, idêntica a da sua irmã: Pareço minha irmã, gritando feito uma louca 
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e é um jeito dela que eu não gosto. Foi um momento interessante quando a 

professora expressou a sua indignação, ao se observar e perceber o quanto parecia 

com sua irmã. Intuímos alguns elementos de sentidos atribuídos a essa descoberta, 

como por exemplo: perplexidade, impacto e surpresa já que ela nunca imaginou 

parecer tanto com sua irmã. Tais elementos de sentido revelam características que 

ela não quer ter, revelam sentimentos ou sentidos sobre sua atividade, que só foram 

possíveis neste momento, por estas descobertas. 

É importante ressaltar que o que afetou a professora foi sua imagem quando 

ela assistiu ao vídeo e descobriu o quanto se parecia com sua irmã. Esse fato foi 

impactante e mostrou que a fala acima foi produto da reflexão de um sujeito em 

movimento. As reflexões da professora sobre sua imagem foram perceptíveis nesse 

trecho:  

 

 
A filmagem me ajudou a perceber porque eles falharam, mas, só que eles não 
demonstraram nesse momento que não sabiam, mas, eu não percebi. E a 
minha reação [...] foi como se eles soubessem e estivessem distraídos [...] 
observando minha imagem, minha reação eu vejo o quanto estava 
equivocada, em relação a aprendizagem, me ajudou bastante nesse sentido 
[...] Agora eu vou começar a prestar mais atenção. Porque as vezes a gente 
pensa que está abafando, que eles estão progredindo, estão superando as 
deficiências, mais que não! 

 
 
 
 
 

Vale advertir que Áurea procurou sempre ser uma professora responsável, 

estudiosa e consciente de seu papel na aprendizagem dos alunos. Mas, quando ela 

se confrontou com sua imagem ministrando a aula, teve uma surpresa ao perceber 

como conduzia as atividades. Ficou impactada pela sua própria visão, diante das 
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dificuldades dos alunos e se propôs a mudar de estratégias, principalmente ajudá-

los mais no processo de desenvolvimento intelectual, conforme seu diálogo:  

 

O registro [...] Como eu disse e assim, alunos como Mariana que é excelente, 
alunos como Josenildo, ele é ótimo, mas não conseguiu fazer, faltou, como eu 
disse, porque falta muito de mim é exercício de fixação, é duro de dizer sabe, 
mas que pela diversidade de atividades que eu passo pra eles, acabam as 
vezes atrapalhando. Acaba as vezes atrapalhando, porque a questão de 
armar os problemas, as operações dos logaritmos pra eles compreenderem, 
só com exercício de fixação, eu não conheço outra maneira a não ser 
praticando. Praticando, com os problemas, não tão repetitivo, mas que tem 
que se fazer também, se quiser que eles aprendam aquilo ali, tenho que 
mudar a prática. Assim eu penso. [...] Não, ai é essa questão mesmo, nesses 
primeiros sinais que eles deram, primeiros não, porque os primeiros foram 
ano passado, nesses sinais que eles deram ai em relação a dificuldade dele, 
se eu tivesse parado nesse momento, desde ai, eles já estavam no final já 
sem essa dificuldade, né, tem que observar melhor.  

 
 
 

Novamente a professora reconheceu sua falha e afirmou com veemência que 

faltou o exercício de fixação! Assim, ela reconheceu que deveria redirecionar mais 

uma estratégia de ensino, agora voltada para os exercícios de fixação. Admitimos 

que o uso inadequado desses exercícios pode trazer prejuízo ao processo ensino-

aprendizagem, como por exemplo a preguiça mental, por isso as concepções mais 

avançadas, os condenam. Reconhecemos que Áurea apresentou uma nova forma 

de fazer. Não um fazer objetivando a memorização simplesmente, mas, um saber 

fazer pensado. E continua refletindo sua prática: 

 

 

É não dar oportunidade para eles pensarem ai o que acontece, eles apenas 
vão fazer aquela coisinha mecânica que é a questão que eu falei de armar a 
continha, mas a interpretação do problema, o pensar dele ele não teve  a 
oportunidade, ai eu não quero isso [...]. [...] eu tenho que trabalhar a questão 
da autonomia deles, eles têm que ser autônomos, tem que aprender a ler 
de verdade, a ler uma questão interpretar e responder [...]! 
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[...] Exatamente, é por isso que eles ficam tão felizes quando conseguem por 
si. Quando eu faço assim como essa atividade da aula de ciências, que eles 
acham a resposta, a resposta esta coerente com que a gente quer, eles ficam 
tão felizes... Aí você tirar isso deles [...]. eu não sou contra não, acho que tem 
que fazer a correção dirigida isso é uma pratica minha, sempre faço, mas 
e correção, não é responder pra eles. Agora aqueles que não 
conseguem, é o jeito.      

 
 
 
 
 

A professora demonstrou nesses trechos que as atividades pedagógicas não 

devem acontecer como uma “coisinha mecânica”, mas de maneira que o aluno as 

interpretem e saibam por que as realizam. Não é simplesmente o fazer pelo fazer. 

Com essa fala, Áurea, demonstrou preocupação com aprendizagem dos alunos e 

apontou esforços no querer ajudá-los a superar as deficiências.  Podemos afirmar 

que isso foi evidenciado quando estávamos presente na sala de aula, observando e 

realizando as vídeogravações. Em todos os momentos ela circulava entre os alunos, 

ajudando-os e orientando-os nas atividades. Segundo Vasconcellos (2009, p.105),  

 

 

O trabalho pedagógico, pela mediação do educador e dos materiais 
didáticos, deverá favorecer no educando a ‘reconstrução’ das relações 
existentes no objeto de conhecimento. No cotidiano da sala de aula, esta 
postura metodológica poderá ser articulada com estratégias que tenham 
coerência com o princípio metodológico, como por exemplo, 
problematização, exposição dialogada, trabalho de grupo, pesquisa, 
seminário, experimentação, debate, jogos educativos, dramatização, 
produção coletiva, estudo do meio, etc.  
 
 
 

 

Em outra ACS Áurea retomou a questão da importância dos exercícios de 

fixação para aprendizagem: 
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[...] trabalhei sim Matemática, só não como eu disse [...] eu estou trabalhando 
ai numa maneira prática, na aula de artes, produzindo uma caixa com tiras, 
trabalhando o sistema de numeração decimal. Mas a questão do registro eu 
não tava trabalhando. Eu trabalhei com material dourado [...] mas, não com o 
registro. Ai pronto, essas coisas foram demonstradas a deficiência do registro. 
[...] É, de falta. Porque eu trabalhei muito, fiz números com caixas para lá, 
para aculá. Trabalhei, fui, voltei, mas o registro eu não fiz. Então eu poderia 
ter feito o seguinte pegar essa caixa e mandar eles formarem vários números 
diferentes, trabalhando as ordens, classes, que eu mostrei pra eles com as 
tiras, mas quando foi na hora da prova, qual e o número que ocupa a segunda 
ordem, cadê o menino fazer. Porque faltou o registro. O que foi registrado 
nessa aula aqui foi somente o que foi proposto pelo livro. Faltou 
complementar.  

 
 
 
 
 

O terceiro episódio “Correção da Produção Textual” foi analisado por Áurea 

como uma aula produtiva, porque tudo que planejou conseguiu realizar:  

 

 

[...] para uma aula foi produtiva, que eles senão todos conseguiram refazer o 
texto com toda a pontuação correta, mas, que a maioria conseguiu e porque a 
gente sabe também que eles, que cada um tem o seu ritmo, em linhas gerais 
foi positiva essa aula. Observando essa aula eu já tenho ideia até de outra, 
porque na próxima aula eu já vou tentar dividir em dupla e um avalia o texto 
do outro. [...] essa aula eu achei produtiva [...] na próxima aula eu vou pegar 
um texto individual para todos. 

 
 
 
 

 

Destacamos o envolvimento da professora e a sua criatividade à medida que 

fomos realizando as ACS. Os vários momentos frente a sua imagem geraram 

movimentos que deram indícios da ressignificação da sua maneira de ser 

professora. Alguns trechos foram determinantes ao longo da pesquisa para que 

pudéssemos assumir essa fala.  
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[...] eu queria que você visse o texto, sem pé sem cabeça totalmente sem 
coerência. Então eu peguei esse texto, a supervisora colocou no papel 
madeira, então eu trabalhei mostrando a eles o que estava errado. Porque 
primeiro eu li uma estória, depois eu pedi que eles reproduzissem a estória, 
reescrevesse a estória. Ai eles reescreveram e eu peguei uma amostra de 
todos eu levei fiz a produção do texto coletivo, depois mandei eles fazerem 
outros, com outros temas. E anterior a isso eu tinha lido a estória dos 3 
porquinhos ou melhor passei um filme pedi que eles produzissem o filme a 
estória dos 3 porquinhos, e pronto peguei um dos textos de Marcos, não dele 
não antes dele já tinha pego outro mas, estava melhor do que o de Joana 
porque tinha começo, meio mas, não tinha fim. Mas, parou a estória no meio 
e essa produção foi no laboratório de informática, que eles produziram lá. 
Então Ecílvia tirou em letra grande colocou nesse cartaz que eu mostrei ai, 
então eu trabalhei com eles, depois mandei eles reescreverem esse mesmo 
texto. Agora estou vendo a questão da estética porque antes era a questão da 
coerência e ai eu estava trabalhando a estética do texto. 

 
 
 
 
 

 Percebemos na fala da professora o prazer pelo desenvolvimento da 

atividade das crianças e a organização do ensino que ocorreu de maneira 

sistemática, intencional e organizada. Isso nos remete a tese de Vigotski, (1998b, 

p.117): “o bom ensino é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”.  

Prosseguimos com trechos da ACS ao perguntarmos sobre como avaliava 

esse tipo de atividade:  

 

[...] esse tipo de atividade é muito rica, porque [...] parto da produção deles, 
de uma produção real, uma coisa construída ali na sala [...] a gente está 
melhorando junto com a turma, estou sempre provocando, buscando, vendo 
[...] acredito muito na aprendizagem nesse tipo de atividade. 
S: você planejou e conseguiu realizar tudo para essa aula? 
[...] assim, para uma aula foi produtiva, que eles senão todos 
conseguiram refazer o texto com toda a pontuação correta [...] a maioria 
conseguiu [...] cada um tem o seu ritmo, em linhas gerais foi positiva essa 
aula. Observando essa aula eu já tenho ideia até de outra, porque na 
próxima aula eu já vou tentar dividir em dupla e um avalia o texto do 
outro... Porque a gente observando a maneira como conduzi essa aula vou 
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tendo outras ideias. [...] mas, que na próxima aula eu vou pegar um texto 
individual para todos. 
 
 
 
Realizamos a penúltima ACS com o objetivo de complementar informação 

obtida durante as anteriores. Iniciamos discutindo o episódio – 4 “Como trabalhar 

com fração: a aula que deu certo”. Perguntamos a respeito do objetivo dessa aula, e 

a professora respondeu: Era fixar o conteúdo de fração [...] para reforçar essa 

atividade para saber se eles aprenderam. Áurea comenta que à proporção que os 

alunos executavam a tarefa, ela passava pelas duplas que jogavam os dados, para 

detectar se estavam desenvolvendo essa atividade corretamente. Ao perceber que 

duas duplas ainda não tinham conseguido compreender bem o conteúdo, ela explica 

de novo e finalmente eles conseguem fazer. A ação realizada pela professora fez 

com que ela percebesse as dificuldades de determinadas duplas em relação à 

atividade.  

Quando perguntamos se tudo que tinha planejado tinha dado certo, para a 

aula, ela respondeu:  

 

Realizei porque deu certo! O tempo foi bem cronometrando [...] E eles 
conseguiram fazer com mais competência, mais rápido. Tudo que eu planejei 
para esse dia e para essa aula deu certo [...] Aqueles que não estavam 
compreendendo passaram a compreender [...]. 

 
 
 
 

Essas palavras nos dão indícios de como a professora se mostrou satisfeita 

com a aprendizagem dos alunos e com a sua maneira de planejar e orientar as 

atividades. Ela revelou contentamento com a sua organização e seu desempenho 

durante o decorrer da aula, já que tudo que tinha planejado deu certo (atividade 
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realizada). E enfatizou: Aqueles que não estavam compreendendo passaram a 

compreender [...].  

Esse comentário demonstrou, também, que Áurea percebeu, por meio da 

observação da sua imagem, o quanto os alunos ficaram envolvidos com a atividade 

de Matemática.  A professora atribuiu à reflexão a mudança gestada pelas ACS na 

sua atividade pedagógica:  

 

[...] O refletir, a observação a pessoa se vendo. E a gente vai refletindo sobre 
a prática da gente e vai melhorando. [...] (Risos) Mais uma vez eu acho que é 
a tranquilidade, a gente observando está transmitindo uma paz, uma calma. 
Porque eu acho que isso também é importante, porque para aprender num 
ambiente barulhento, agressivo, a professora sem paciência aquela coisa 
estressada isso vai dificultar a aprendizagem da criança não ajuda em nada. 
A gente tem que ter paciência, transmitir paz, tranquilidade para que possa 
dar certo. 

 
 
 
 

Pela expressão diante da sua imagem e mediante suas reflexões podemos 

inferir que houve um movimento de ressignificação por parte da professora. Quando 

efetuamos outra ACS a professora continuou com a reflexão sobre o 

desenvolvimento da atividade: 

 

 

Igual a outra. Você ver que eu não tenho estresse. Vou sempre explicando, 
paciência [...] (risos). [...] Em que a gente está melhorando junto com a turma, 
estou sempre provocando, buscando, vendo, assim, o que eles já sabem 
sobre o assunto. Eu gosto muito desse tipo de atividade. Eu acredito muito na 
aprendizagem nesse tipo de atividade. É como disse, na prova em linha geral 
eles se saíram bem, mas, o aluno dono desse texto ai foi o que saiu melhor, 
não errou de jeito nenhum, de jeito nenhum.  
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Em outro momento da ACS a professora fez críticas sobre a maneira como a 

supervisora orientou a aplicação das provas.  Discordado, assim se posicionou: 

 

Eu discordo trabalhar questão por questão! É mais eu não faço! 
Questão, por questão eu ia explicando, respondendo com eles, mas 
depois que eles pegaram meu ritmo, não passo atividade eles lêem 
respondem o que sabem e sim é a minha vez, o que eles não entenderam 
eu vou explicar, retomar. Essa é minha sistemática de dar aula, isso claro 
depois da exposição do conteúdo.  

 
 
 
 

Fica claro nesse posicionamento que a professora achou inadequadas as 

orientações da supervisora que sugeriu, em relação à avaliação, que fosse 

trabalhado com o aluno questão por questão. Para a professora isso significaria 

alimentar uma dependência que não queria para seus alunos: Quero que eles 

tenham independência. Eu quero que na prova ele demonstre o que ele sabe e o 

que ele não sabe, que é pra eu poder trabalhar a deficiência [...].  

Na última ACS retomamos esse tema tão relevante que é a avaliação da 

aprendizagem e a professora continuou com a seguinte posição: Eu discordo trabalhar 

questão por questão. [...] faço até eles pegarem o ritmo. Como o ano passado eu fazia 

assim, não nas provas, mais nas atividades. E explicou: Agora a interpretação das 

atividades eu deixo eles fazerem depois eu vou tirar as dúvidas. A professora apontou na 

sua fala que não basta trabalhar a avaliação como a supervisora queria ou 

orientava, mas sim observando no ato da sua aplicação as dificuldades dos alunos, 

para depois tirar as dúvidas.  

Ao trabalhar nessa perspectiva, ela fez uso de estratégias com o objetivo de 

mobilizar os alunos para promover a aprendizagem. Por isso a professora ressaltou 
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que sempre procurou realizar atividades individuais, de grupo, de duplas, trabalhar 

com jogos, brincadeiras, filmes.  

As atitudes da professora nos levam a não perder de vista o quanto é 

necessário que o professor trabalhe a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, 

sempre na perspectiva de avançar nos conhecimentos científicos. As aprendizagens 

anteriores, experiências, vivências, interesses, afetos, emoções, valores, motivos e 

necessidades implicam no processo do desenvolvimento. É importante que o 

professor pesquise, planeje, elabore e reelabore atividades que chamem atenção do 

aluno e que tenha condições de realizá-las.  

Segundo Clot (2006a, p. 143) o empreendimento da autoconfrontação não 

objetiva uma simples restituição da experiência adquirida, mais que isso, produz 

uma experiência. “Na história do sujeito, a análise do trabalho confere um valor 

adicionado à experiência descrita” Foi o que aconteceu com a professora Áurea que, 

por meio da reflexão sobre a sua atividade prática de sala de aula, reviu os seus 

conceitos sobre o que é ensinar e repensou como melhorar sua prática.   

Na busca de encontrar outros e importantes sentidos na prática da 

professora, perguntamos como ela avaliava as ACS e obtivemos a seguinte 

resposta:  

 

Vendo hoje esse vídeo, vê mais tranquilidade. Não está mais aquela coisa 
estressada, agressiva de antes não. Mesmo no momento que eu tive que 
chamar atenção não foi mais como antes. [...] Me ajudou porque uma coisa é 
você assistir minha aula, anotar e depois dizer minhas possíveis falhas ou as 
falhas que você detectou que você viu e outra coisa é você ver a minha 
conduta na sala, a maneira que eu me expresso, a maneira de atender ao 
aluno. E outra coisa é você ver, é você se ver fazendo aquilo e você 
percebendo o que você precisa melhorar. Porque em momento algum você 
disse Áurea você tem que mudar, você precisa melhorar, mas sim você 
sempre estava me provocando, e aqui, me questionando. Achei muito boa, 
muito rica essa experiência, se eu tiver oportunidade de estudar fazer um 
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mestrado, um doutorado, vou procurar também essa linha de pesquisa que é 
muito rica. 
 
 
 

É interessante ressaltar que a professora focalizou nesse momento sua nova 

postura diante dos alunos, descrevendo-a de maneira positiva:  

 

[...] estou mais tranquila. Parece assim (risos) que tomei um remedinho 
(risos) eu achei bem melhor. Eu trabalhei depois que detectei aquela 
minha falha também justamente em Matemática, eu trabalhei bastante 
hoje está tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, acolá é que tenho que dar 
um chega pra lá, mesmo porque senão eles tomam conta mesmo porque 
criança é assim... Mais tranquila. Mais, cautela ao falar com eles, graças 
a Deus estou bem melhor [...] vendo hoje esse vídeo, vê mais 
tranquilidade. Não estou mais àquela coisa estressada, agressiva de 
antes não. Mesmo no momento que eu tive que chamar atenção não foi 
mais como antes [...] a gente observando estou transmitindo uma paz, 
uma calma [...] isso também é importante, porque para aprender num 
ambiente barulhento, agressivo, a professora sem paciência aquela coisa 
estressada isso vai dificultar a aprendizagem da criança não ajuda em 
nada. A gente tem que ter paciência, transmitir paz, tranquilidade para 
que possa dar certo. Você ver que eu não tenho estresse vou sempre 
explicando, paciência [...] (risos) 

 
 
 
 

Identificamos neste trecho o quarto movimento de ressignificação, aquele que 

oferecia elementos sobre como deve ser a postura do professor: calmo, paciente, 

tranqüilo, sem estresse, procurando constatemente avaliar sua atuação. Foi visível 

durante as ACS a intenção da professora de transformar a sua postura. A cada 

encontro ela nos chamava atenção para as mudanças ocorridas em relação a sua 

postura; como estava calma, sem estresse e, principalmente, sem culpar mais os 

pais ou os alunos. Conforme explica Bock e Gonçalves (2010, p. 138) “Sujeito e 
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objeto transformam-se, em um processo histórico em que o sujeito atua sobre o 

objeto e é transformado nesse processo”. 

Os vários movimentos da professora Áurea, destacados nesta tese, não 

ocorreram numa sequência cronológica e mecânica, mas de maneira articulada, 

num processo dialético, a partir das reflexões realizadas por ela durante as ACS.  

Estamos falando de uma possibilidade de movimento gestada a partir das ACS, que 

podem constituir transformações qualitativas na prática da professora, considerando 

o processo histórico de apropriação/transmissão da cultura.  

No final das ACS, Áurea apresentou a seguinte avaliação: 

 

[...] uma coisa é alguém lhe dizer o que você precisa melhorar, outra coisa é 
você ver, é você se ver fazendo aquilo e você percebendo o que você precisa 
melhorar. [...] Me ajudou porque uma coisa é você assistir minha aula, anotar 
e depois dizer minhas possíveis falhas ou as falhas que você detectou que 
você viu e outra coisa é você ver a minha conduta na sala, a maneira eu me 
expressa, a maneira de atender ao aluno. [...] Com esse trabalho de pesquisa, 
feito por você, me deu muita idéia e agora estou observando as aulas de 
algumas colegas. Então elas me pedem sugestões, então procuro assistir 
algumas aulas e vamos discutir e procuro ajudar. Claro como não temos 
filmadora, (risos) faço como posso. Tem dado certo e estamos gostando das 
nossas trocas.  

 
 
 
 

Tais falas estão carregadas de elementos de sentidos que denotam vontade 

de ajudar, desejo de aprender e mudar. Assim, ao longo deste núcleo de 

significação Áurea externou o desejo de aprender, o desejo de mudar, o desejo de 

ressignificar a atividade pedagógica, como também, a disponibilidade para ajudar as 

colegas de trabalho. Para tanto, ela se mostrou aberta a novas possibilidades de 

aprendizagem e buscou constantemente leituras, participar de estudos, cursos de 
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aperfeiçoamento, trocas de atividades que viabilizassem uma prática condizente 

com o momento atual.  

Nossa interação com a professora pesquisada foi marcada pelo encontro com 

um sujeito que buscava incessantemente por alternativas de atividades pedagógicas 

que melhor atendessem às diversidades culturais, históricas, sócio-econômicas e 

políticas existentes na realidade de sua sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

o longo da história da educação escolarizada no Brasil, alguns pontos 

são reiteradamente colocados como reivindicações de expressiva 

parcela da sociedade e, especificamente, das entidades educacionais que exigem 

dos órgãos responsáveis mudanças que possam beneficiar à educação. Dentre 

essas reivindicações, destacam-se a luta por melhores salários, por melhores 

condições de trabalho e em defesa de incentivo à formação do professor e, no plano 

da realidade escolar, reivindicações referentes a questões funcionais da escola 

pública como, por exemplo: escola bem equipada, material didático-pedagógico, sala 

de aula ampla, ventilada e iluminada, quadra de esporte, sala de informática, 

biblioteca, e outros.  Muitas dessas reivindicações se arrastam há décadas, sem que 

haja por parte das autoridades responsáveis empenho para solucionar as lacunas 

existentes. 

De fato, pensar numa formação do professor que atenda às exigências da 

sociedade contemporânea é pensar num profissional competente tanto técnico-

científico quanto politicamente, capaz de viabilizar propostas inovadoras que 

possam preparar cidadãos que lutem por uma sociedade justa e humanitária e 

saibam conduzir e orientar as potencialidades do desenvolvimento dos sujeitos, 

sem excluí-los. 

A
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Desse modo, novas perspectivas e possibilidades vêm viabilizando 

discussões, debates, estudos e pesquisas em torno da melhoria na formação do 

professor da Educação Básica, sob a égide de que a formação desses professores 

deve ser prioridade das políticas públicas educacionais, já que este ensino volta-se 

para a base da educação escolar. Portanto, a preparação deste profissional deve 

estar voltada para uma visão ampla do que seja ensinar e aprender.  

Preocupada com está formação, nos últimos anos temos dedicado  estudos e 

pesquisas voltadas para está área, visando a contribuir com o professor e com o 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, esperamos que esta pesquisa venha 

adicionar novas possibilidades de contribuição para a formação do professor, quer 

nos cursos de licenciaturas, onde atuamos, quer nos cursos de pós-graduação, ou 

mesmo nos cursos de atualização, e que possa ajudar na ampliação de pesquisas 

voltadas à formação do professor. 

Para atender ao objetivo desta pesquisa e pensando em oferecer 

contribuições para a formação do professor, adotamos o procedimento metodológico 

de Autoconfrontação Simples, por meio do qual conhecemos o real da atividade da 

professora pesquisada, seus acertos e seus fracassos em sala de aula e suas 

tentativas de mudar as estratégias de ensino que conduziram a atividade 

pedagógica.   

No transcurso das análises e interpretações das informações, pudemos 

identificar vários movimentos de ressignificação da atividade da professora 

pesquisada. Tais movimentos tornaram-se reveladores para compreendermos o 

quanto a técnica metodológica de ACS pode gerar reflexões e ressignificações a 

respeito das atividades do sujeito pesquisado. Foi o que aconteceu durante a 

realização das ACS, ao efetuarmos perguntas pensadas, intencionadas, e, portanto, 
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não ingênuas sobre a atividade pedagógica. Tais questionamentos tinham a 

intenção de provocar reflexões, como também gestar movimentos nas formas de 

pensar, sentir e agir da professora, a partir das observações de episódios 

selecionados por nós pesquisadores e a professora pesquisada, conforme 

exposição no capítulo do método.  

Ficou evidente, durante todo o processo, que o sujeito quando é instigado a 

falar por meio de questionamentos sobre a atividade realizada,  reflete, mobiliza-se, 

muitas vezes entra em conflito, o que gesta  possibilidades de mudança. 

Destacamos na análise os movimentos da professora que forneceram mais 

elementos para avançarmos na apreensão dos sentidos e significados da atividade 

pedagógica. 

 Denominamos como primeiro movimento de ressignificação, o momento em 

que Áurea percebeu que, se tivesse procedido de outra maneira a atividade teria 

ficado melhor. Identificamos que essa outra maneira de realizar a atividade 

pedagógica a que se referia a professora, dizia respeito às estratégias de ensino. Na 

nossa interpretação, essa mudança de estratégia foi relevante para a edificação de 

uma prática condizente com o desenvolvimento cognitivo-afetivo do aluno.  

O segundo movimento de ressignificação foi quando a professora admitiu sua 

culpa, diante dos impedimentos acontecidos durante a aula. Áurea percebeu durante 

a ACS que a falha da não aprendizagem dos alunos na “Aula de Matemática” era 

dela. Esse reconhecimento demonstrou a dimensão do poder da ACS: nesse 

instante, ela se desnuda diante da pesquisadora e, expõe-se para pesquisadores, 

educadores, professores e outros interessados nesta temática, assumido eticamente 

sua responsabilidade.  
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O terceiro movimento de ressignificação mostrou como a professora se 

reconheceu, em certo momento, agindo com a falta de paciência idêntica a de sua 

irmã. Chamou-nos atenção quando a professora expressou a sua indignação ao se 

observar e perceber o quanto parecia com sua irmã. Intuímos alguns elementos de 

sentidos acerca dessa descoberta: perplexidade, impacto e surpresa frente a esta 

“descoberta”, já que ela nunca imaginou se parecer tanto com a irmã ao ministrar 

aulas.  

Identificamos o quarto movimento de ressignificação quando a professora nos 

chama atenção para sua nova postura: calma, paciente, tranqüila, sem estresse, 

tendo como norte a avaliação constante de sua atuação.  

Diante desse breve relato acerca dos movimentos da professora, nosso 

entendimento diante dos conteúdos revelados são que eles devem ser trabalhados 

nos cursos de formação docente, porque podem contribuir de maneira qualitativa 

para a referida formação. Com tal afirmação, não pretendemos de modo algum 

generalizar os resultados dessa pesquisa para outros professores que vivam 

situação semelhante, já que a perspectiva qualitativa não pressupõe esse tipo de 

generalização. Todavia, admitimos que a percepção, a análise e  a teorização que 

realizamos a respeito destes quatro movimentos, permitiram-nos a produção de 

reflexões teóricas sobre a atividade pedagógica. Tais reflexões, a nosso ver, podem 

ajudar aqueles que têm como foco a formação docente, considerando que os 

movimentos citados revelam situações de conflitos, contradições e dificuldades que 

poderiam ser melhor gestadas e como ocorrências que se forem melhor tratadas, 

podem ajudar no movimento de superação dos mesmos.  
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A constatação de tais movimentos nos leva a apontar a utilização do 

procedimento de ACS como favorecedor de um tipo de produção de informações 

que permite a aproximação de elementos de sentidos constitutivos do fazer do 

sujeito. Admitimos que dificilmente teríamos os resultados alcançados nessa 

pesquisa, se não abraçássemos a provocação teórico-metodológica da Psicologia 

Sócio-Histórica e a técnica da autoconfrontação. Com essa fundamentação, 

pudemos apreender o quanto a professora Áurea demonstrou um nível de reflexão 

aguçado diante da sua imagem; o quanto fez críticas identificando os obstáculos e 

falhas referentes a sua atuação como professora. Por meio das ACS, a professora 

pôde reconhecer suas falhas e destacar a sua mudança e a ressignificação das 

atividades pedagógicas.  

No decorrer dos questionamentos a respeito da sua atividade pedagógica, 

Áurea foi tensionada a dialogar com a pesquisadora sobre seus sonhos, suas 

fantasias, suas dificuldades, suas expectativas e sua vontade de realizar sempre o 

melhor como professora. Tornou-se expressivo, durante o processo, a sua mudança 

e seu crescimento cognitivo-afetivo, o que se deu o a partir dos conflitos vividos 

durante o desenvolvimento das atividades.  

Com os questionamentos, a professora foi compreendendo suas falhas e a 

necessidade de redirecionar atividades e estratégias, a fim de vencer limitações e 

superar suas dificuldades no processo ensino-aprendizagem, tais como: orientar as 

aulas de Matemática; explorar os conteúdos conceituais; registrar as atividades; 

melhorar a maneira de tratar os alunos durante as aulas; planejar e avaliar.  

No decorrer de todo o processo da pesquisa, Áurea se mostrou aberta, 

flexível, reflexiva, crítica diante de sua imagem, admitindo suas falhas e procurando 

mudar e crescer. Outro ponto de destaque, é que a professora nunca se negou a 
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aceitar os desafios advindos deste trabalho, o que a levou a compreender que 

deveria ter outra postura na sala de aula, sem que tivéssemos jamais apontado o 

que deveria ou não fazer.  

Durante as ACS, a professora Áurea produziu movimentos de apropriação de 

propostas, pensamentos e sentimentos poucos claros até o momento, de modo a 

gerar, durante o processo, novas percepções que a levaram a compreender que 

algumas das dificuldades presentes na sala de aula, dependiam da sua maneira de 

conduzir o desenvolvimento das atividades. Ela conseguiu, assim, assumir o papel 

de sujeito da aprendizagem, apontando suas falhas, criticando sua maneira de atuar, 

apontando as dificuldades e superação a respeito do processo do ensinar e do 

aprender.  

Ao concluir este trabalho, gostaríamos de externar a nossa satisfação em nos 

debruçarmos durante quatro anos sobre a temática da formação de professor e a 

satisfação do curso ter nos proporcionado o contato com colegas comprometidos 

com a causa da educação e com professores também comprometidos, capacitados 

e dedicados aos alunos do curso.  

A disciplina-projeto, “Transformando a atividade docente via observação e 

discussão da atividade vivida”, ofertadas pelas professoras Dra. Wanda Maria 

Junqueira Aguiar e Dra. Claudia Davis, nos possibilitou, durante três semestres, 

vivenciarmos a discussão teórico-metodológica sobre as categorias da Psicologia 

Sócio-Histórica, o contato inicial com as ideias de Yves Clot, especialmente no que 

se refere ao procedimento da autoconfrontação e a experiência de produção das 

informações numa escola da cidade de São Paulo - SP.  

Outra experiência importante no curso de dourado foi nossa participação no 

projeto “Trabalho docente e subjetividade: aspectos indissociáveis da formação do 
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professor”, ao no qual a nossa tese encontra-se atrelada e cujo objetivo é realizar 

uma proposta de cooperação acadêmica no âmbito do Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica – PROCAD8.  

Para efeito de fim, esperamos que esta pesquisa venha somar esforços com 

novas possibilidades de contribuições para os cursos de formação de professor, 

quer nos cursos de licenciaturas, onde atuamos, quer nos cursos de pós-graduação, 

e que auxilie na ampliação de expectativas para outros estudos relativos à formação 

docente. Acreditamos que os resultados deste trabalho também possam contribuir 

com aqueles que acreditam na melhoria da qualificação da formação do professor e, 

consequentemente, na efetiva educação de qualidade para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Tal projeto vincula-se a uma rede de cooperação científico-acadêmica entre pesquisadores dos 
Programas de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira – UFAL; 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá – R.J, sob a coordenação 
do Programa Pós-Graduado em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP, sob a coordenação da professora Dra. Wanda Maria Junqueira 
Aguiar. Diante dessa proposta, desenvolvemos atividades de pesquisa, de ensino e de formação de 
recursos humanos em nível de pós- graduação, as quais são orientadas por um único eixo temático: 
o trabalho docente. 
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ANEXO: 1 
 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA  
 
1. CONTE-ME DA SUA HISTÓRIA DE VIDA 
Em relação a minha vida escolar eu comecei a estudar eu tinha cinco anos e meio, lá no jardim de 
infância modelo. Eu ainda lembro algumas partes lá, de minha irmã mais velha e minha mãe me 
deixando na escola. Lembro também de minha professora contando histórias, dormindo na sala 
(risos). Lembro de uma vez quando fiz xixi na calça, (risos). Eu ainda me lembro do meu primeiro dia 
de aula quando eu fui para o Felício de Moura, na primeira série, quando minha mãe foi me deixar lá 
e, ela disse: está aqui o quadro e você só tem que olhar para ele e só pode escutar sua professora.  
Então pronto, eu me considero uma pessoa tímida e eu acho que em parte foi por conta disse. Eu 
não podia desobedecer minha mãe. Então eu não sou fácil de fazer amizade, não. Nessa época eu 
lembro que eu era dura, tesa assim, e só olhava para o quadro, (risos) e só podia ouvir minha 
professora, porque eu não podia desobedecer minha mãe. Então eu não fazia muitos amigos. Só 
depois dos 11 anos é que eu comecei a me socializar mais, ter mais amigos. Até porque eu sou a 
mais nova dos oito irmãos, tinha sempre aquela proteção. Tenho 4 irmãs mulheres que achavam que 
eu era nova demais para brincar com as colegas. O que restavam para mim era um colega, um 
amiguinho e meu vizinho. As meninas não brincavam comigo porque elas não deixavam porque 
diziam que eu bagunçava as brincadeiras porque eu era mais nova. Então, eu passei minha infância 
inteira só com ele minha amizade era só com ele. Minha mãe tinha muita preocupação comigo não 
me deixava só em casa com minhas irmãs, porque elas quando tinham raiva por eu ser menor me 
batiam e batiam mesmo.   Mamãe para evitar as brigas me deixava como o vizinho. Ele foi meu 
companheiro até os 11 anos, na infância, depois quando eu virei mocinha ai pronto a gente começou 
a se distanciar mais, porque ele era dois anos mais novo do que eu quando eu completei 11 anos a 
diferença ficou maior, então eu comecei a conversar com as colegas, as vizinhas, então eu não 
gostava muito de estudar não, para falar a verdade eu não gostava muito de estudar, fui reprovada na 
terceira serie, porque eu brincava muito, brincava, e batia nos meninos confiando nos meus irmãos 
mais velhos que estudavam lá. Comecei namorar, comecei a fazer amizades, comecei a sair, a 
brincar, comecei a tomar cerveja (risos). E esse meu amigo era assim, minhas irmãs não gostavam 
muito porque ele era mais novo que eu, porque ele queria esta perto mim, perto de mim. E eu brigava 
com as meninas porque ele foi meu único amigo de infância e ele tinha que participar (risos) porque 
ele participou da minha infância porque não ia participar. Um fato que me chocou muito foi a morte 
dele, (fica muito emocionada e chora) foi um acidente de moto e morreu aos 22 dois anos eu sofri 
muito com aquilo, a perda, do meu único amigo de infância e até me emociono muito quando fala 
nesse fato (chora novamente). Comecei assim, desde criança que eu vejo minhas irmãs, que 
iniciaram a serem professoras muito cedo e eu ali presenciava o movimento dentro de casa, delas 
cortando papel, fazendo lancheiras, fazendo todo, e eu ali também ajudava e atrapalhava também. 
Aos 11 anos também eu começava a ensinar, porque sempre fui boa em matemática, então as mães 
dos meus colegas de escola me pagavam, para eu ensinar aos meus colegas, desde então nunca 
mais deixei de ensinar. Eu gosto muito de matemática não fiz matemática por exigência de Toinha 
minha irmã disse que não fizesse porque era uma área mais difícil arranjar emprego e a gente é de 
família humilde, precisa trabalhar cedo. Então eu fiz pedagogia, então eu fiz pedagogia e não me 
arrependo, porque tudo que eu me proponho a fazer procuro fazer bem feito, mesmo minha 
preferencia sendo matemática. Mas, eu fiz pedagogia eu tenho que fazer direito. Estudei, não fui uma 
aluna exemplar na faculdade, mas também não era das piores não. Sempre me destacava pela 
minha maneira de dar aula, também porque fui criada vendo as minhas irmãs dando aula, comecei a 
ensinar aos 11 anos, fui ensinar numa escola, no colégio passos livres, aos 17 anos, nessa época eu 
fazia o magistério, fiz o primeiro ano no estadual e o segundo tive que ir pro Aída Ramalho, porque a 
vaga que tinha pra mim lá no passos livres era a tarde, e o estadual não funcionava mais pela manha, 
então, eu fui lá pro Aída Ramalho. Assinei minha carteira aos 17 anos e nunca mais parei de ensinar, 
nunca mais sai de uma sala de aula. De lá pra cá, tou com 33 anos né, e todo ano uma sala de aula 
diferente, e já ensinei desde o maternal, comecei pelo maternal, ate o ensino médio. Hoje estou com 
uma sala de 3 ano no período matutino, e no período vespertino, trabalho com matemática mesmo 
não sendo formada em matemática, mas me deram a oportunidade de ensinar matemática, e tou 
gostando muito, e acho que não vou sair mais(risos). E como eu disse, eu sempre me destacava 
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dando aula na faculdade, no magistério também, o pessoal sempre gostou da minha maneira de me 
expressar, de dar aula. Sempre tirei 10, quando era aula simulada, era comigo mesmo, já tinha 
bastante experiência. Não tinha aquela dificuldade que minhas colegas tinham, então todo mundo 
queria fazer trabalho comigo. (risos) 
2. QUAIS AS SUAS EXPECTATIVAS AO SER PROFESSORA? 
As minhas expectativas... Bem quando eu iniciei, lá no maternalzinho, eu ainda fazia o magistério, o 
meu negócio era revolucionar a educação (risos), não havia inocência, eu procurava sempre fazer 
assim coisas diferentes, queria ser boa mesmo, meu negócio era querer mudar, esse quadro da 
educação, quando eu comecei a ensinar na rede pública, eu tinha a fantasia de mudar algumas 
coisas, que eu me aborreci muito no inicio porque tinha coisas, porque como eu era acostumada a 
dar aula em escola particular, tem certas coisas em escola publica que quem da aula em escola 
particular não tolera, então pronto, eu sempre procurava não mudar o meu trabalho, eu tinha aquela 
mesma linha no meu trabalho, mas não é possível, por conta das adversidades que existem na 
escola pública, que mesmo você querendo, têm coisas que faz com que você, que não deixa você 
realizar um bom trabalho, e muita coisa. Por exemplo, pronto, eu estou na sala de aula, meus alunos 
trabalhando em grupo, quando eu penso que não, os outros alunos das outras salas saem correndo 
para janela, gritando, atrapalhando, tirando a concentração. Por exemplo, você vai com sua aula 
planejada, tudo muito bonitinho, ali na sua cabeça tudo vai dar certo, ai quando pensa que não, 
começa um movimento na escola porque faltou água, então liberar os alunos... Ai isso atrapalha, 
corta o trabalho, corta o ritmo, então são muitas coisinhas assim que atrapalham o nosso 
desenvolvimento, que poderia ser melhor, mas não e por conta dessas adversidades. Eu tinha esse 
negócio na minha cabeça, antes de entrar na escola pública, eu sempre atribuía, a má qualidade de 
ensino ao papel do professor, porque o professor era ruim mesmo, não fazia porque não queria. Mas, 
depois que eu entrei, eu estou vendo que é bem diferente é muito diferente, a gente sofre, a gente 
não tem ajuda dos pais, o que der para gente conseguir dentro da escola e mérito nosso. Esse ano 
agora eu estou trabalhando numa escola a qual a supervisora é muito boa, auxilia, eu não vou ter 
nenhum problema de você entrar e filmar porque a gente já tem essa prática lá, não ser filmado, mas 
ela entra, assiste a aula, dar sugestões. Quando termina a aula ela faz apontamentos do que foi 
negativo e o que foi positivo, e imediatamente já apresenta sugestões, é uma supervisora muito boa. 
Mas é uma, pois supervisora dentro de escola pública é uma figura decorativa, que não faz muito a 
acrescentar, a não ser o levantamento de dados que é exigido pela gerência da educação. Mas tive 
outras também que foram boas, mas boa como ela agora, só ela mesmo. Pronto, como eu estou 
dizendo, nessa mesma escola, uma coisa que eu acho assim negativa, que a gente não tem muito o 
auxílio do diretor, a gente tem da supervisora, mas não tem do diretor. Ele é um bom diretor, na parte 
administrativa, na parte burocrática, documentação da escola, muito organizado. Mas assim, de 
ajudar você, está com um problema com determinado aluno, ele não é um diretor de chamar aquele 
aluno, e conversar com ele até porque ele por ser uma masculina, o menino já teme mais, e ele não 
tem e assim, quando a gente tem um problema de aluno pra levar pra ele, ele diz assim, não, o aluno 
e seu, resolva o problema. Quer dizer, é muito difícil de trabalhar nessa maneira. Agora, eu estou 
sentindo muita dificuldade de trabalhar lá porque a minha supervisora esta doente, se afastou durante 
15 dias, e agora casou, vai se afastar por mais 15, ai pronto, ai nesse meio tempo, fico unicamente 
só. 
3. VOCÊ ESTUDOU, SE FORMOU EM ESCOLAS PÚBLICAS, SEU TEMPO DE EXPERIENCIA 
PROFISSINAL, HOJE VOCÊ TEM QUANTO TEMPO DE EXPERIENCIA? 
Eu tenho 16 anos.  
4. E NESSA ESCOLA QUE VOCÊ ESTA TRABALHANDO, SÃO QUANTOS ANOS? 
Eu trabalhei lá em 2005, ai sai, e voltei agora, esse ano. Aliás, foi em agosto do ano passado que eu 
voltei a trabalhar lá. 
5. ESSA ESCOLA É ESTADUAL OU MUNICIPAL? 
É municipal. 
6. E VOCÊ LECIONA EM QUAL ANO? 
Terceiro ano. 
7. E A IDADE DOS SEUS ALUNOS? 
Entre 8 e 9 anos. 
8. COMO VOCÊ USA SEU TEMPO LIVRE, PARA O LAZER, QUANDO VOCÊ NÃO ESTÁ NA 
SALA DE AULA, COMO NO DOMINGO. VOCÊ É CASADA TEM UMA FILHINHA... 
É meu tempo livre, que é muito pouco eu faço assim, vou para casa da minha mãe, vou a casa da 
minha irmã, não saio muito, não tenho muito lazer, assim, uma vez perdida, eu vou a praia, festa 
muito pouco, meu tempo livre é muito reduzido, porque dia de domingo, até uma hora dessa eu ainda 
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estou planejando, fazendo minhas atividades, para segunda-feira começar. Hoje eu estou mais livre 
porque a gente vai ter um feriado, e amanhã eu só vou trabalhar pela manhã, então hoje eu estou 
com um tempinho mais disponível. Mas é muito pouco, muito pouco mesmo, eu estou trabalhando 
todo sábado praticamente, de manhã e de tarde, ai só resta o domingo para eu planejar. Ai a folga, 
quando eu não vou para casa da minha mãe, eu fico aqui mesmo, pela calçada, ali tem um bar, ai eu 
fico ali assistindo um DVD, tomando uma cerveja. Minha vida é só isso mesmo (risos). 
9. VOCÊ GOSTA DE SER PROFESSORA? 
Gosto. Se eu não gostasse o que seria de mim ( diz rindo). Minha vida é educação, minha vida se 
resume a escola, se não gostar o negócio pega. (risos). 
10. E SE FOSSE LHE DADA UMA OPORTUNIDADE DE TER OUTRA PROFISSÃO? 
É difícil saber, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho outra habilidade, aliás, eu nunca 
pensei em ser outra coisa. Eu sempre tive vontade de ser uma boa professora, de ser bom naquilo 
que eu sou. Mas assim de mudar, tem gente que tem vontade de ser outras coisas, não é porque, 
coisas da vida, mas eu não.  Eu quando era adolescente, tinha a ilusão, que muita gente tem de ser 
psicólogo, sem nem saber o que é, mas aí depois que eu amadureci, eu gosto daquilo que eu faço. 
Me aborreço muito, dentro da minha profissão, demais, mas quando eu alcanço os objetivos, bons 
resultados, eu me sinto muito bem. 
11. POR QUE VOCÊ DIZ QUE SE ABORRECE MUITO NA SUA PROFISSÃO? 
Porque é muito difícil trabalhar com criança, é muita coisinha, tem dia que você sai com problemas de 
casa, e, você não pode transparecer aquilo na escola, e a gente é humana né, e tem coisinhas de 
criança mesmo, que tem dias que se você pudesse nem saía de casa, mas tem que ir, porque tem 
que ir. Em um outro momento, como no sábado, porque tem que cumprir os 200 dias letivos, né, aí 
não tá numa veia boa (como diz o ditado), aí vem as picuinhas, as coisas da secretaria da educação, 
as exigências, né, que exige muita besteira, e deixa a desejar no que é realmente pra exigir não 
exige, né quer saber de números e de qualidade não quer saber muito não. Aí é isso, tem muita 
coisinha que irrita a gente. Tem pai de aluno, aproveitando aí a deixa, na minha sala, os pais estão 
proibidos de entrar na sala, porque eu tava tendo sérios problemas de pais que queriam, porque 
assim, todo dia quando eu chegava na escola, as 7;05, 7;10, e as 7 horas eles já estavam dentro da 
minha sala, aí minha turma é, como o próprio diretor diz, é a pior turma da escola, né porque é uma 
turma muito difícil, inclusive fui até colocada dentro dessa turma pra ver se botava um freio, pra ver se 
ajeitava, já melhorou muito, muito mesmo, aí a turma é muito difícil, muito menino briguento, tem um 
aluno, que já foi diagnosticado que  é hiperativo, e eu acredito que tem mais uns três que são, eu não 
posso dizer que é porque não sou especialista nisso, né mas assim, mas que pela maneira que eles 
se comportam, eu acredito que sejam, hiperativos. Aí briga de criança, aquelas coisas, aí os pais 
vinham discutir com os alunos, aí todo dia era uma confusão, todo dia. Aí agora tô chegando antes de 
7 horas, e botei a lei que pai nenhum entra na sala pra resolver problema nenhum com aluno, porque 
eles chegavam e constrangia a criança, eles ficavam naquele negócio com o menino, meia hora 
depois o menino estava lá, brincando. Pra evitar esse problema, não deixo mais pais nenhum entrar 
dentro da sala. Eles são muito bem vindos, se quiser pode até assistir aula, mas pra vim ajudar, pra 
assistir uma aula se quiser, pode vir, mas pra vim brigar com meus alunos eu não aceito, de jeito 
nenhum. 
12. E ELES SE PREOCUPAM COM A APRENDIZAGEM DOS FILHOS? 
Alguns sim, outros não. Outros só querem saber de picuinha mesmo. Fica procurando uma coisinha 
ou outra pra estar reclamando, mas em ajudar o aluno a aprender eles não se preocupam. Até temos 
um quadro de chamada que é pintado de ver quando o aluno está presente e fez o dever de casa. 
Azul está presente e não fez o dever de casa. Vermelho faltou e amarelo faltou, mas justificou. O meu 
quadro assim, tem alunos que do começo ao fim do mês é pintado de azul. E a mãe que tá lá todo 
dia, reclamando, por causa do estado daquilo, mas a obrigação dela que é fazer o dever de casa com 
o filho dela, ela não faz. E eu já disse isso a ela, o diretor já disse também, teve uma reunião lá, que 
eu exigi a presença dele e da supervisora, e ele foi lá, e disse mesmo, deu nome aos bois, falou, deu 
uma confusão danada. Mas é assim, não se preocupa com a aprendizagem da criança, se preocupa 
com bobagem, com coisas que nem é da competência dela, depois que eu passei essa lei, disse que 
nenhum pai entrava em sala pra reclamar com aluno nenhum, aí eu é quem ia denunciar o conselho 
tutelar, aí eles melhoraram, melhoraram muito. É claro, os pais todos os dias lá brigando por causa 
deles, é tudo o que eles querem. 
13. E SUA RELAÇÃO COM SEUS ALUNOS? 
Eu me dou bem. É aquela história que se diz amor e ódio (risos). Eu brigo quando tem que brigar, 
mas, eles gostam muito de mim. Teve um feriado que teve, e eu faltei na volta do feriado, aí quando 
eu voltei no outro dia, foi muito abraço, com saudades, que eu não fizesse mais isso, aí assim, brigo 
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quando tenho que brigar, faço carinho quando tenho que fazer carinho. Eu considero boa minha 
relação com eles. 
14. E AS DIFICULDADES QUE APARECEM NA SALA DE AULA, VOCÊ JÁ FALOU UM POUCO 
DESSA RELAÇÃO COM A MÃE, MAS EXISTEM OUTRAS DIFICULDADES, COM DISCIPLINA, 
TEM DIFICULDADE COM APRENDIZAGEM, RELAÇÃO ENTRE ALUNOS-ALUNOS, POR 
EXEMPLO. 
Como eu disse essa turma é bem complicada, eu iniciei esse ano letivo com licença plena, que temos 
direito de 3 meses. Aí voltei em maio, quando voltei em maio não voltei pra minha turma, que era o 
segundo ano, porque a professora do terceiro ano, que é a minha turma hoje, não estava dando 
conta da turma, inclusive a professora deles do ano passado, pediu remoção da escola, quando 
pensou que ela ia ficar com eles novamente, é uma turma muito complicada em termos de disciplina. 
A professora Geovana, é uma excelente professora, mas quando ela soube que ia ficar com essa 
turma, então ela disse que não ficava então o diretor disse, você vai ter que sair porque essa é a 
turma que você tem. Então ela saiu. Então esse concurso que houve, aí a professora margarida foi 
convocada, e a professora margarida não tinha experiência de sala de aula, ela tem muitos anos de 
estágio, mas como coordenadora, aí não tinha experiência de sala de aula, e botou ela justamente 
nessa turma. Aí imagine uma turma dessa com uma professora sem experiência, aí não deu certo 
mesmo. Aí os meninos que já não eram boa peça, aí pegaram uma professora sem experiência, aí 
virou, aí era um verdadeiro caos a turma. Aí quanto eu voltei da licença, Junior conversou comigo, e 
me pediu, perguntou se eu aceitava ficar com essa turma, porque senão eles iam ser muito 
prejudicados, porque não tinha outra pessoa, porque se ele entregasse a professora Margarida, 
pedisse outro professor, era capaz dela perder o emprego no início, estágio probatório, aí fui solidária 
com a colega. E aceitei o desafio, aí estou lá, é como eu disse, a turma tem defasagem de 
aprendizagem, justamente por conta da disciplina. Porque a professora não conseguia de jeito 
nenhum dar aula. Ela não dava aula, não tinha como. Como eu já disse, eles, eu acho, que tem além 
do que já é diagnosticado, eu acho que tem mais três que são hiperativos, inclusive um, está sendo 
atendido por conceição, minha irmã, que ela tá fazendo psicopedagogia, tá fazendo um processo de 
finalização do curso, aí tá no estágio, aí me perguntou se eu não tinha nenhum aluno. aí ele está indo 
a umas sessões com ela, ela me disse que ele é muito inquieto, é dono da situação, dentro da casa 
dela, as coisas só funcionam dentro da casa dele, de acordo com ele, então na escola ele também 
acha que é, quando você estiver lá, você vai ver de imediato vai detectar, vai saber de quem eu estou 
falando. Porque ele é muito inquieto, ele é muito, muito, muito inquieto. Então eu também tenho mais 
dois, fora esses que são muito danados, eu tenho mais dois que não fazem atividade de maneira 
nenhuma, já fiz atividades diferenciadas. Falar com o pai, com a mãe de um já falei, a outra não 
aparece de jeito nenhum, não aparece. Aliás, ela nem vem fazer a matrícula do menino vai. Ninguém 
conhece a mãe desse menino. Aí esse menino, assim, ele não é muito danado, né, ele fica quietinho 
lá, aí Claudio ele vê o outro que é o companheiro dele que não faz atividade, fazendo, aí ele vai dizer, 
não faça. Aí depois que eu conversei com a mãe de Anderson, aí ela botou ele na aula de reforço, aí 
ele não acompanha a turma, não sabe ler ainda, mas já está caminhando, pelo menos está saindo do 
lugar. O outro, Jales, é que é meio complicado. Mas a turma, tirando esses, tem um nível bom. 
15. SÃO QUANTOS ALUNOS? 
São 24. Eu considero a turma em nível de aprendizagem, um nível razoável. Bom não, razoável. Em 
decorrência também, se a gente for levar em consideração o tempo que eles ficaram parados, por 
conta dessa professora no domínio de sala, eles perderam muito, muito mesmo. Mas eu gosto. 
Inclusive eu tenho até um trabalho que eu fiz com ele do folclore, a gente tem a gincana, a gincana 
folclórica, aí é muito bom na escola. Eles se empenharam, se envolveram, eu tive pena porque eles 
não ganharam, mas tiveram terceiro lugar, mas só perderam por conta dos livros lidos. Porque eles, 
ora, se eles não tinham o hábito de fazer as atividades, imagine de ler. Né, não tinha muito o hábito 
de ler, e o principal, a principal tarefa era a quantidade de livros lidos, e eles perderam quatro pontos 
nessa tarefa, mas eles ganharam, em muitas outras tarefas eles ganharam, pra uma turma que é a 
pior da escola né, tirou  o terceiro lugar foi ótimo, foi uma experiência muito boa. 
16. E QUAIS METAS VOCÊ PRETENDE ALCANÇAR ATÉ O FINAL DO ANO E QUAIS AS 
ESTRATÉGIAS QUE VOCÊ IRÁ UTILIZAR? 
Bem, a minha meta é que eles sejam aprovados, mas ser aprovado aprendendo, tendo qualidade. A 
minha principal meta é essa, que pelo menos 80 % da turma seja aprovada, porque, quando eu 
peguei  a turma, porque a gente trabalha muito com metas, e a meta da escola é a aprovação de 89% 
dos alunos. E eu iniciei com essa turma tinha 40% só de aprovação. E hoje já melhorou bastante, eu 
acredito que eu não chego aos 89% da turma, mas, 80% eu vou alcançar de aprovação. Porque eles 
só vão passar se cumprir os objetivos, eu não tenho medo de reprovar não, eu lamento, é tanto que 
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na minha experiência de ensino fundamental, eu só tive de reprovado, 4 alunos. Junta os anos que 
eu tenho de experiência, eu procuro tirar o máximo do aluno, da potencialidade dele, agora quando 
eu vejo que eu realmente não tenho condições de acompanhar o ano seguinte, então não tem como, 
ele vai ter que ser reprovado. Mesmo se eu não tenha atendido aos objetivos, mas eu vejo nele o 
potencial de conseguir, então eu não retenho. Isso é meu, é coisa minha mesmo, eu faço de tudo pra 
que ele passe. 
17. VOCÊ UTILIZA A BIBLIOTECA, QUAIS SÃO OS RECURSOS QUE VOCÊ UTILIZA PRA 
DINAMIZAR SUA AULA? 
A biblioteca, eu utilizo. Agora, a biblioteca de lá não suporta muita criança ao mesmo tempo, mas lá a 
gente tem um cronograma que tem, cada turma tem um dia na biblioteca. Porque assim, as vezes 
coincidia, deu querer levar meus alunos, a outra professora também, aí a gente tem a  supervisora 
fez o cronograma, aí cada dia é uma turma diferente, tem o dia da biblioteca, o outro dia do vídeo, e o 
dia da recreação,pra não bater,como a biblioteca não suporta muito os alunos então nós temos lá um 
carrinho de supermercado, que é colocado os livros dentro, e a gente leva esses livros pra sala.toda 
segunda-feira  a gente inicia a semana, com a aula da biblioteca. Até porque nós temos a meta dos 
livros lidos, que cada criança tem que ler, 4 livros por mês, 1 livro por semana, a gente tem essa meta 
e tem que atingir, exigência da escola e da gerência da educação, isso aí já é uma norma da 
secretaria da educação. E a gente utiliza bastante, eles gostam, todo dia a gente inicia a aula lendo, 
lendo uma história, é um momento de concentração da turma, que é pouca, eles poucos se 
concentram, mas é um momento que eles param, é um momento que a gente tá contando a história, 
eles gostam muito. Eles já são acostumados, porque lá no morais filho é desenvolvido um trabalho 
muito bom. E eles já são acostumados, da exigência da supervisora, e eu utilizo bastante os jogos, 
inclusive essa semana eu levei os jogos que a gente tem lá na biblioteca, jogos educativos, dado, 
com material dourado, os pontos que eles faziam, eles iam selecionando o material dourado depois 
eles faziam grupal, que é quando é dividida a turma em grupo, aí eles gostam, mas quando assim, 
passa pra aula expositiva, eles não têm a concentração, eles não têm, se não for uma coisa assim, 
eles não se concentram não. E eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente, levar alguma coisa 
diferente, e a supervisora tá sempre dando sugestões, aí eu procuro fazer o melhor. Não sei se o 
melhor é melhor. Também os jogos é um momento de interação, claro eles ficam as vezes agitados, 
mas eles aprendem, trocam informações. As vezes eles criam outras brincadeiras é muito 
interessante. Até o momento que eles brigam, discutem serve para a gente falar sobre 
relacionamento, respeito, limite e amizade.  
18. O QUE É QUE VOCÊ FAZ DE DIFERENTE? 
Por exemplo, a leitura do texto, aquele texto, geralmente, depois deu fazer a leitura compartilhada, eu 
divido a turma em grupos, aí vou fazendo, aí eles vão lendo de acordo com a voz do personagem. Aí 
depois eu faço os testes de quem tá fazendo melhor, depois eu enceno, não fica a leitura pela leitura. 
Sempre eu procura envolver em uma outra atividade. 
19. E O TRABALHO EM GRUPO, COMO É QUE ELES SE COMPORTAM? 
Eles ficam assim, tirando esses bem danados, eles são maravilhosos, eles trabalham em grupo muito 
bem, é um momento que eu tenho um pouco de descanso, e eles as vezes, nem trabalham muito, 
mas eles conversam alí baixinho, até porque é um estudo,o que seu grupo tá falando, ... Pra alguém. 
Aí eles se envolvem. Tem um aluno que ele é um verdadeiro artista, ele desenha muito bem, aí 
pronto, ele desenha, aí o outro pinta, o outro corta, aí eles ficam muito bem. 
20. E A APRENDIZAGEM EM GRUPO COMO É QUE VOCÊ VÊ? 
Eu vejo boa também. Por exemplo: o caso da gincana que eu citei, os trabalhos foram todos feitos em 
grupos e deu resultado, eles leram, não leram muito, mas eles leram acima da meta, porque a meta 
são 4 livros e na gincana eles leram sete, isso dividido por aluno, porque teve aqueles que não 
leram.têm cinco que ainda não leram. Então eu considero muito boa o trabalho em grupo com eles. 
Só não é melhor porque assim, quando passa assim um determinado tempo, aí eles começam a se 
dispersar, aí começam as brigas, brigam demais. E tem aquelas panelinhas, aquele grupinho que 
quer fazer com o outro de outro grupo, eu até deixo que é quando dá certo, porque quando eu troco, 
aí não funciona, porque eles começam a dar trabalho, começam a brigar, e é muito ruim você tá 
fazendo uma coisa que você não gosta. Você quer fazer o trabalho com seu coleguinha, e você tá 
fazendo com outro aí já é uma coisa que vai fazer com que você não produza então eu deixo. Aqui, 
acolá eu temo, não, vai ficar, eu me acho muito autoritária também. Vai ficar! Por que, porque eu 
quero. Mas assim, eu vejo que ele fica alí a parte quando força a situação. Então eu prefiro não ficar 
forçando muito. 
22. E ESSES GRUPOS QUE VOCÊ DIVIDE, POR EXEMPLO, COMO É O GRUPO DE 
APRENDIZAGEM, OS ALUNOS TODOS NO MESMO NÍVEL? 
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Não, eu sempre procuro aqueles que por exemplo, tem um nível de aprendizagem mais baixa né, eu 
procuro colocar junto com aqueles que se sobressaem, os melhores, eu procuro fazer isso. E eu vejo 
que dá resultado, que eles ajudam. Eu vejo resultado. Também as vezes tem algumas atividades que 
quando eu vou trabalhar em grupo, eu deixo. Por exemplo, de acordo com o nível de aprendizagem, 
é aqueles que não sabem ler, aí aqueles ficam comigo, aí é o dia que eu dou aula de reforço mesmo, 
que dou aula diferentes de acordo com o nível de cada um, não é todo dia que eu faço isso porque 
não é possível fazer todo dia. Até porque quando eu faço isso eu estou priorizando eles, e estou 
deixando dos outros. E eu não devo fazer isso, porque se eles merecem, se eles têm que 
aprenderem a avançar, os outros merecem também, não é porque tá num nível bom que não vai 
seguir. Então eu não posso fazer isso sempre, deixar eles ali comigo. 
23. SÃO MUITOS OS QUE TÊM DIFICULDADES COM APRENDIZAGEM? 
São esses cinco. São os mesmos danados. Eu tenho um que é Mateus, ele é muito danado, mas ele 
é mais inteligente, tem um raciocínio lógico muito bom, as vezes , eu passo um conteúdo de 
matemática, um exemplo, só pelo exemplo já sabe resolver. Ele tem um raciocínio muito, muito bom. 
Eu fui ao seminário agora com Celso Antunes, das novas liberdades, que ele veio, aí ele deu 
exemplo, como trabalhar, exercitar a inteligência, o exemplo do ônibus, onde descem dez 
passageiros. Um passeio com esse ônibus, onde sobem cinco, descem três, sobe dois... Então, você 
coloca eles pra fazer isso mentalmente, aí no final, tem que dizer quantos passageiros está no 
ônibus. Aí terminando de dizer, na mesma hora, ele diz, ele e outros também. Só que ele é mais 
esperto, e é muito danado. E era muito mais, de quebrar as cadeiras, não podia ter raiva não, que era 
chutando, quebrando tudo dentro da sala. Mas agora ele melhorou. Eu tinha muito problema com ele. 
Mas eu tenho uns castigos lá (risos), onde ele foi vítima do castigo de silêncio uma vez, aí agora 
basta eu olhar, que ele já se comporta, ele já mudou totalmente. 
24. COMO É ESSE CASTIGO DO SILÊNCIO? 
O castigo do silêncio é onde ele está privado de todos os direitos, inclusive o de falar e o de ser 
ouvido. Então ninguém fala, ninguém ouve, ninguém vê ele. Aí ele fica alí excluído. É o chamado 
desprezo. Aí ele foi vítima uma semana. Eu deixei ele nessa situação. Ninguém é pra ver, ninguém é 
pra ouvir, ninguém é pra falar com ele. Aí ele bateu lá, saiu quebrando as cadeiras, aí foi com o que 
eu consegui mudar o comportamento dele. Aí ele tem medo desse castigo. Basta eu falar do castigo 
do silêncio que eles todos temem.Teve outro que foi vítima também. Aí foi através desse castigo que 
eu tô contendo a disciplina. Era um caos, era só eu entrar, era um caos. Era jogando papel, foguete, 
carrinho pelo chão, menino correndo, brigando, batendo, quando pensa que não puxa o cabelo do 
outro, era direto assim a turma. Aí quando eu entrei nessa sala foi um desafio mesmo, inclusive, teve 
um momento nessa turma que eu cheguei a pensar em desistir, Junior me colocou lá, porque eu 
tenho experiência com turmas de acelera. Eu trabalhei três anos com turma de acelera. Alunos com 
alto nível de defasagem, de aprendizagem. Aí eu me dei muito bem com essas turmas, meu trabalho 
foi reconhecido pela gerência, também eu fiz um bom trabalho porque na época eu estava fazendo 
especialização, fui chamada pra prefeitura. Aí me colocaram logo pra turma de acelera, eu não sabia 
nem o que era. Eu precisava ter um objeto de estudo, aí eu fui estudar o acelera. Aí pronto, eu me 
dediquei muito, fiz pesquisa, com meus alunos, e foi um trabalho muito bom que eu fiz e que foi 
reconhecido pela gerência, e ele como já sabia do meu trabalho, aí foi me colocou nessa turma, 
nesse terceiro ano. Mas teve momentos que eu disse mesmo a minha supervisora que nem minha 
turma de acelera era daquele jeito. Minha turma de acelera, eu tinha alunos com auto-estima muito 
baixa, então o que é que eu faço, eu começo elevando a auto-estima. Porque o trabalho do acelera é 
esse, é trabalhar a auto-estima, então quando você leva a auto-estima da criança, do adolescente, no 
caso minha turma do acelera, você ganha confiança e você faz tudo o que você quer. E aqueles 
alunos passam alí venerados. E com eles é diferente, com eles isso não funciona muito bem não, é 
uma coisa demais. 
25. VOCÊ NÃO CONSEGUIU DESSA FORMA? 
Dessa forma não. Consegui através do pulso forte, sabe, do autoritarismo, de que você não faz 
porque eu não quero, porque aqui quem manda sou eu. Eu consegui assim. É como eu digo, a 
relação com minha turma é aquela história de amor e ódio, porque horas eles estão me abraçando, 
tão me beijando, tão alí naquela felicidade. Horas vemos assim nos olhos, se pudesse matar 
(risos).mas é, mas tem que ser, se foi a maneira que eu consegui deles me obedecerem foi através 
do punho mesmo, então é com ele que eu sigo. 
26. FALE-ME SOBRE AVALIAÇÃO. O QUE É AVALIAÇÃO PRA VOCÊ? 
Avaliação eu considero como um momento que eu tô avaliando o meu trabalho, agora mesmo o 
resultado do segundo bimestre, porque o primeiro bimestre foi com a outra professora, e o segundo 
foi comigo, eu fiz uma prova de matemática, e eles fizeram essa prova, e não se saíram muito bem. 
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Então nesse momento eu vi que eu é que não tinha trabalhado direito o conteúdo. Então o que eu foi 
que eu fiz, eu voltei agora nesse terceiro bimestre mais a matemática, aí é tanto que eu tô levando o 
material concreto, tô trabalhando mais. Então eu vejo a avaliação assim, ela pra mim tem que ser 
diagnóstico, você tá alí vai analisar quais são as principais dificuldades de seus alunos, pra você 
trabalhar em cima daquilo. E é isso que eu faço. A cada atividade que eu faço eu estou avaliando o 
desempenho do meu aluno e o meu também. Por que se eu passo uma atividade e ninguém a 
responde, então é porque eu não ensinei, eu fiz qualquer coisa, menos ensinar, então aí eu volto, pra 
reparar essa deficiência. 
28. VOCÊ FAZ A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO, COMO VOCÊ DIZ DE TODAS AS ATIVIDADES, 
MAS TEM ALGUMA ATIVIDADE ESPECIAL, QUE VOCÊ FAZ SÓ PRA AVALIAR? 
As provas. Nos anos anteriores, principalmente quando eu trabalhei com o se liga, que é um dos 
programas da rede acelera, eu fiz um livrinho, uma sanfoninha, que eu ia montando, a cada mês eu 
fazia uma atividade com palavras, seguindo a ordem, que é recomendado por Emilia Ferreira, a 
palavra com quatro sílabas, com três sílabas, com duas sílabas, então eu fazia a sanfoninha, e 
terminava em texto, foi muito bom. Aí a gente via através da sanfoninha, o desenvolvimento da 
escrita da criança. Foi maravilhosa essa técnica que eu utilizei. Infelizmente com essa turma não era 
possível. Mas agora já é possível, é individual, ele vai fazer alí na minha frente, hoje eu já tenho 
condições de fazer isso. Mas antes não tinha condição. 
29. COMO É QUE ELES EXPOEM OS TRABALHOS DELES, POR EXEMPLO, FAZ UM 
TRABALHO EM GRUPO, COMO É QUE ELES APRESENTAM, SE TEM APRESENTAÇÃO, SE DÁ 
PRA FAZER ISSO. 
Têm, eles apresentam, e eu sempre coloco exposto. Temos o varal literário, que é os textos que eles 
vão produzindo, eu deixo lá um livrinho que eles fazem, todo trabalho que eles fazem a gente expõe. 
Agora infelizmente, a gente está com pouco recurso. A gente tá sem material mesmo de trabalhar. Aí 
não tem muito, a não ser assim, as produções deles, porque não tem uma cartolina. Porque parece 
que teve um atraso no repasse da verba e a gente gastou muito no folclore. Gastou demais na 
gincana, aí esgotou (risos). E agora vem a mostra cultura, que é um ponto que a gente vai discutir. 
Pedir ao diretor que não seja como os anos anteriores, porque assim, a gente gasta muito, na mostra, 
e gasta muito no folclore, aí o que acontece, o resto do ano a gente fica sem material pra trabalho, 
porque lá a mostra cultural é muito rica, muito bonita, nem toda escola particular faz um trabalho 
como aquele. Então é uma coisa que a gente tem que repensar na escola, porque gasta demais, e o 
restante do ano... Pronto, agora vem o repasse com certeza, pra escola, aí esse recurso vai ser gasto 
todo na mostra, aí esse recurso tem que render até abril do próximo ano. Aí o que acontece, gasta-se 
tudo agora, e, já começamos o ano sem. E é uma coisa que tem que ser feita, é muito bom, muito 
bonito, mas a gente não tem recurso pra isso. E a gente trabalha, trabalha, trabalha demais, é muita 
coisa. O pessoal fecha as salas de tnt, faz os painéis grandes, paga-se pra pintar... 
30. COMO É QUE VOCÊS TROCAM EXPERIÊNCIAS COM COLEGAS, PROFESSORES, 
AJUDAM-SE, COMO É ESSE TRABALHO? 
Trocamos, somos solidários. Eu planejo minhas atividades, a gente faz troca de atividades, a gente 
compra livros, eu compro uma determinada coleção, e já combinamos pra outra não comprar a 
mesma, porque a gente troca livros, scanneia livros, pega cds e troca, meu computador está super 
carregado disso. Tem livros muito bons que as meninas mandam pra mim e eu repasso pra elas 
também. E a gente tem duas extras regências por mês, onde a gente troca muita experiência, tem a 
avaliação da escola, o diretor faz, leva os dados de quem avançou, e de quem não avançou. Ele é 
muito bom nesse sentido, ele vê o problema, se a turma não tá rendendo ele questiona alí, no 
momento da lavagem de roupa suja, como se fala. Aí expomos os problemas da escola e tentamos 
melhorar. 
31. E a matemática. 
Eu deixei muitos conteúdos de matemática para trabalhar o raciocínio lógico. A questão do registro 
das operações que até eles tinham, como o caso de José e Mário são excelentes. Você diz uma 
situação problema eles vão lá raciocinando e respondem rapidamente perfeito mas, quando era para 
registrar, ir para o caderno fazer as continhas eles não conseguiam e hoje eles conseguem, fazem 
perfeito. Porque é assim, no caso dos problemas eles até em alguns casos eles ainda sentem um 
pouco de dificuldade de identificar qual a operação que deve ser usada para resolver esse tipo de 
problema. Mas, essa dificuldade é daqueles que a gente já espera que tem dificuldade. Porque antes 
a minha preocupação que eu assumi a minha culpa, porque mesmo esses que são bons não 
conseguiam. Então hoje eu percebo que meu trabalho deu resultado, pode não ter dado 100% para 
todos porque também o ritmo de cada um é diferente. Mas, agora eu já vejo que eles estão no nível 
diferente. Não sei se eu estou conseguindo você entender. Porque eu pensava que eles sabiam. Que 
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eu pensava que eles sabiam, mas, só que eles não sabiam. Que é como eu disse eles passaram 3 
anos do fundamental sem aprenderam muita coisa e só aprenderam o essencial do essencial, do 
essencial que foi escrever e a ler e muito mal. E muito mal porque o aluno de terceira série vamos 
dizer assim que é o aluno do segundo ano, hoje, ele deve saber escrever como erros, mas ele deve 
escrever pequenos textos, coerente,mas não era o que aconteciam. Em matemática nem se fala, 
nem se fala, porque eles não tinham sido trabalhados. E eu não me dava conta disso. E eu não me 
dava. Eu dava o conteúdo nível do terceiro ano sem resgatar o conteúdo daqueles q eles não 
dominavam e eles não conseguiam aprender. E eu pensava que eles sabiam. E na hora da prova era 
aquela negação. Por isso eu acho importante a prova. 
32. E hoje como você se avalia como professora  
Eu sei que não sou exemplo de professora, mas eu procuro me esforçar e dar o melhor de mim. 
Estou procurando melhorar. Dar o melhor de mim, mesmo que o melhor não seja o suficiente para 
todos.  Mas, eu procuro fazer o melhor dentro das minhas limitações. Eu conquistei eles e conquistei 
os pais, inclusivo conquistei demais (risos) que eu já estou para sair (risos).  
33. E os pais estão ajudando, estão indo mais a escola. 
Eles agora estão indo porque está chegando o final do ano e eles sabem que o quarto ano reprova e 
eles não querem que o filho chega reprovado. O caso da mãe de José ela é super presente na vida 
da escola, ela sempre está lá na escola. Mas na hora de fazer o que se deve fazer com a criança ela 
não faz, não ajuda a criança em casa. Foi preciso eu dizer com todas as letras que ou ela o ajudava 
ou ele ia ser reprovado. Para ela começar a ajudar ele em casa. Eu até ensinei a ela, dei algumas 
ditas de como ela o ajudava em casa na questão da escrita dele. Porque é uma pena porque um 
menino daquele super inteligente que tem um raciocínio lógico, você pode acreditar que ele tirou 9,5 
na prova de matemática, mas, em português tirou 3,0 porque não sabe escrever. 
34. E como você faz nesses casos 
No caso dele, José, que é do grupo dos cinco eu dou atividades diferenciadas. Agora devido a mostra 
eu tive que para, porque a prioridade era a apresentação da mostra porque todos os momentos era 
para ensaios, e está com 3 semanas que eu parei com as atividades, mas, agora já estou começando 
de novo. José já ler, ele é alfabetizado. Mas, o problema dele é porque ele escreve com muitos erros 
e esses erros são muito graves, para o ano, porque ele vai para o quinto ano. Porque se ele tivesse, 
por exemplo, no terceiro ano, mas ele ta com quarto ano, não teriam grandes problemas. Mas, já vai 
para o quinto, porque no quinto a gente vai concluir e sistematizar os conhecimentos para preparar 
para o sexto ano não ser reprovado. Porque se ele sair do quinto com a dificuldade com ele está vai 
ser reprovação certa, porque o professor do sexto ano não vai se preocupar com aprendizagem, em 
dar atividade diferenciada, porque você tem 50 minutos para dar aula, então não dar. 
35.E você pretende acompanhar a turma 
Não sei, porque eles já conhecem minhas estratégias, de minhas fraquezas. Eu vejo assim, dois anos 
(risos)já conhecem meu ponto fraco (risos). A gente acaba perdendo a moral, porque eles já sabem 
das minhas estratégias.  
36.O ano passado você tinha quantos alunos 
Eram vinte e dois, se não me engano. Mas, não, eram vinte e seis porque muitos saíram e outros 
foram para a tarde e alguns foram reprovados e outros foram para outras escolas. Então hoje só 
estou com 20 alunos. E teve um aluno que saiu por conta do castigo do silêncio. 
37.E hoje você ainda aplica o castigo do silêncio. 
Já mais não com tanta intensidade como foi no ano passado. Porque eles já conhecem minha 
fraqueza e só ficam um só dia (risos), eles ficam tia não faço mais e eu termino tirando. 
Mas, esse ano a turma como é. 
Não se compara não os mesmo alunos do ano passado estão bem diferentes.  
38.Professora e o tamanho de sua sala  
A sala prejudica principalmente a minha assistência a eles. Porque não dar para eu circular na sala. 
Não dar, não dar. Porque mesmo eu indo e voltando fica aquela coisa incomoda, (risos) é muito 
desagradável. Como eu digo sem acabar comigo (risos), porque dar preguiça, é horrível, atrapalha 
demais.     
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ANEXO: 2 
 
AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES 1 
 
1. Descreva o que aconteceu nesta aula. 
Essa era de aula de ciências. Eu fiz assim, cada atividade do livro que eles tinham eu deixava que 
eles fizessem uma leitura breve do texto respondessem a atividade para depois eu explorar o que 
eles já sabiam e o que eles eram capazes de fazerem sozinhos.  Assim, eu fiz, mas, essa aula 
poderia ter sido melhorar explora se eu tivesse realizado uma pesquisa, utilizado revistas, que na 
escola tem bastante. Pesquisarem visualizando as casas, as construções. Só depois, analisando, 
vendo a filmagem que eu comecei a perceber que se eu tivesse procedido dessa forma teria ficado 
melhor. No momento que eu tava planejando não pensei nisso. 
2. Qual foi o objetivo dessa aula?  
Era para eles reconhecerem os tipos de matérias necessários na construção de uma casa. Porque 
mais na frente no livro, vinha descobrindo materiais e vinha estudando mais a fundo o que era a 
porta, de onde vem, de que é feita, o vidro, tudo isso. 
3. Tudo que você planejou para essa aula, você realizou?  
Realizei. Nessa daí eu realizei. O que quer dizer que eu não planejei bem. 
4. Por quê? 
É o que eu sempre digo, eu acho que já te falei umas 3 vezes, porque a gente cumpre enquanto 
professora polivalente, a gente tem muita coisa para dar conta, é muita conteúdo para dar conta, 
nesse dia ai, nessa filmagem, observe que tem aula de religião, ciências e tem a de matemática. 
Então são muitos conteúdos para dar conta. A gente vê que poderia ter sido feito mais, mas ao 
mesmo tempo, a gente volta atrás porque não tinha tempo pra realizar. Muita coisa a gente deixa de 
fazer como eu disse, Silvia, se fosse dividido as disciplinas eu ficasse, por exemplo, com Português, 
Matemática, Historia e Geografia que é o que eu gosto mais, então, talvez eu me dedicasse mais 
para aqueles disciplinas para as duas turmas, para o quarto, quinto ano, aí ficaria mais fácil. Eu posso 
está enganada, mas acho que ficariam melhores planejadas as aulas. Porque eu mesmo viro a noite 
planejando aqui. Ontem eu fui dormir de uma hora da manhã, planejando as coisas do folclore, 
procurando, atividade, fazendo as coisas, e que é muita coisa mesmo. Eu acho. Porque falta de 
dedicação não é, porque para um professor fazer mais do que eu faço, ele tem que viver só pra isso. 
Não ter outras tarefas, outro horário de expediente. Não tinha planejado no final de semana mamãe 
chegou, meu tempo reduziu ainda mais. Ai como não tinha planejado no final de semana, planejei um 
dia antes, ai quando cheguei do curso fui planejar uma hora tava acordada. 
5. E o que você sentiu se olhando, ao lecionar essa aula de ciências. Qual foi a sensação que 
você teve? 
A sensação ... 
6. Sim, em relação às atividades, do interesse dos alunos, como você sentiu no momento 
dessa atividade e agora quando você assiste a cena, qual o sentimento que aflora em relação a 
isso? 
Em relação às atividades no momento, eu percebo que eles estão ficando mais independentes, isso 
me deixa feliz, porque eles vinham de um processo complicado, e passaram por muitas professoras, 
e eles estão ficando independentes, estão aprendendo, você viu que quando eu fui explorar questões 
do livro, muitas questões eles conseguiram fazer sozinho, apesar de eu reclamar que eles são 
trabalhosos, que conversam, mas no momento eles atendem as minhas expectativas. Eu fiquei 
satisfeita apesar do momento um pouco estressada, mas é porque os meninos roubam o juízo da 
gente, mas eu fiquei satisfeita porque eles realizaram. Mas, eu enquanto professora observando, vejo 
que tem coisas que poderiam ser melhores elaboradas, poderia não ter ficado só no livro, poderia ter 
sido feito um painel, com os vários tipos de atividades, embora tomasse o tempo da outra aula. 
7. Se você fosse ministrar essa aula hoje? 
Agora, hoje eu já mudei já a minha metodologia, eu já não estou entregando livro pra eles lerem, 
porque eu já percebi que eles estão conseguindo, eu vou atacando as deficiências, mas ai, como eu 
tava dizendo, o que eu poderia fazer nessa aula, eu poderia ir nos DVDs, na escola construir 
materiais, poderia apresentar primeiramente, porque eu não fui buscar naquele momento, quando a 
gente vê e refaz uma coisa que já foi feita, é claro que a gente faz melhor, porque a gente está 
observando  as dificuldades e tentando superá-las. 
8. Agora vamos ver outro episódio, outra cena. 
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O de matemática, disse a professora... 
9. Essa aula de Matemática, você planejou? 
Eu tinha planejado, tinha levado no pen drive a atividade no papel quadriculado pra reproduzir, pra 
eles poderem fazer, realizar, essa questão ai do... Então o que foi que aconteceu, a menina da 
secretaria eu não me lembro, se tinha faltado, sei que aconteceu um imprevisto de não ser rodado, 
mas eu insisti, em realizar essa atividade. E acabou não dando certo, eu suspendi então eu passei 
adiante, passei pra outra questão e, e depois daqui... eu acho. 
10. Mas você ainda tentou fazer no quadro? 
Sim, eu ainda insisti, eles fizeram na folha, mas eles ainda não têm essa habilidade de milimetrar à 
folha. Então foi um verdadeiro caos, porque não era para eu ter feito porque eles não tinham essa 
habilidade, ou era para eu ter seguido pra outra coisa, ou ter voltado, ensinar eles a como milimetrar 
o papel, ai foi uma falha. 
11. E hoje quando você se vê ministrando essa aula, qual foi o sentimento que aflorou em 
você? 
Desespero (risos) 
12. Desespero, você ficou desesperada? 
(Risos) Eu fiquei angustiada professora, isso não aconteceu só uma vez, mas várias vezes, porque 
eu perco meu tempo, não perco tempo, eu realizo meu trabalho direitinho, faço meu planejamento 
direitinho, ai levo tudo como deve ser, então quando chega lá começa os entraves, as adversidades 
que vão impedindo, impedindo, impedindo. E a gente acaba não realizando a atividade, isso me dar 
uma angustia muito grande. Olha, eu trabalhei 13 anos em escola particular, coisas como essa numa 
escola particular não acontece, deixar de rodar uma atividade para um menino porque faltou a pessoa 
que roda, quer dizer ninguém mais se dispõe a fazer aquilo. Sou eu quem tenho que fazer tudo, tenho 
que sair da sala, deixar os alunos virando, uma turma difícil como essa. Não tem condições e são 
muitas, a se fosse só uma vez, mas são muitas. As vezes eu explodo lá como Ecílvia (supervisora) 
diz calma, calma, calma, mas não é, não dar para agüentar tem certas coisas que não dar para 
agüentar, porque na escola pública municipal e estadual só é exigido do professor, dos outros 
funcionários não é. E escola não se faz só com professor e aluno não, a gente precisa de apoio, 
precisa de recursos para trabalhar. Tudo, tudo, tudo precisa do professor. Pronto agora o folclore vai 
ser um problema porque Junior (diretor) quer que sai tudo bonito mas, e os recursos...se a gente 
quiser tem que tirar do bolso. Sem ter (risos), fazer o que. Eu já disse, eu não vou fazer. Primeiro pela 
decepção que teve o ano passado. Não vou me empenhar como me empenhei o ano passado, não 
vou me empenhar pela decepção que teve. E mesmo que eu tivesse dinheiro não ia realizar como ele 
quer. São essas coisas que me chateiam. Tem dinheiro... mas, a escola vai receber dinheiro para 
repor. Tem dinheiro para investir para os alunos se vestirem bem para se apresentarem na estação 
das artes. E não tem dinheiro para comprar folhas para rodar atividades, não tem dinheiro para 
comprar estêncil para rodar as atividades dos meninos, não tem dinheiro para comprar material para 
gente desenvolver uma atividade prática dentro da sala. Então isso me revolta. (pausa)       
13. Qual o objetivo dessa aula? 
Eu estava trabalhando a sequência dos números. Antecessor, sucessor porque o quadro ele ia 
justamente encaixar os números era como se fosse um quadro de 1 a 100, não me lembro mais ou se 
era com se era de 100 a 1000. Era recortado e o quadro ele ia encaixar. Era como um quebra cabeça 
com os números eles iam identificar o sucessor e antecessor. 
14. Se você fosse realizar essa atividade hoje como você faria? 
Eu tinha planejando de uma maneira que não deu certo. Diante do imprevisto e analisando hoje, eu 
teria voltado para trabalhar essa habilidade que eles não têm e que faz parte da matemática também. 
A questão das retas, contar os centímetros, até formar o quadro teria sido bem mais proveitoso, se no 
primeiro momento que eu tivesse observado que eles não estavam conseguindo realizar a atividade, 
eu deveria ter voltado para trabalhar essa habilidade. Aqui ainda Sílvia nessa aula, mais aqui na 
frente, passando a questão do quadro eu percebi nesse momento que eles estavam com dificuldade 
em sistema de numeração decimal.  
15. Você percebeu se olhando?    
Foi sim, eu percebi agora, eu digo quando eu assisti, então, eu percebi nesse dia apresentavam 
sinais da grande deficiência, que eu estou trabalhando hoje que é a questão do sistema de 
numeração, resolução de problemas, e o raciocínio lógico matemático deles. Na hora que eu estava 
ministrando essa aula eu percebi algumas dificuldades em alguns alunos, mas não tinha percebido 
que era a maioria. Se não me engano essa aula foi em março. Então quando eu realizei a prova no 
primeiro bimestre, eu até disse para você, a prova de matemática, não sabia o que tinha acontecido 
então me surpreendi, porque a prova estava bem fácil e eles saíram mal. Novamente no segundo 
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semestre também se saíram mal, aconteceu novamente. E só agora no terceiro semestre que eu cai 
na real, que esses meninos estavam com uma grande deficiência.  
16. Como a vídeogravação, a sua imagem lhe ajudou a perceber?   
Assim, nesse sentido me ajudou a perceber porque eles falaram, mas, só que... eles demonstraram 
nesse momento que não sabiam, mas, eu não percebi. E a minha reação ai foi como eles soubessem 
e estivessem distraídos. Mas, na realidade não, observando ai minha imagem, minha reação eu 
vendo o quanto estava equivocada, em relação a aprendizagem, me ajudou bastante nesse sentido, 
me ajudou bastante. Agora eu vou começar a ter mais atenção. Porque as vezes a gente pensa que 
está abafando, que eles estão progredindo, estão superando as deficiências, mais que não. De jeito 
nenhum que alias assistindo aqui os DVD’s desde o terceiro ano. Lembra-se daquela aula de 
Matemática... 
17. Sim, eu até gravei...  
Pois é e eu não me dava conta da deficiência dessas crianças. Agora eles tão gostando, menina, mas 
é um bombardeio de problemas... (pausa) Sabe... (pausa) até aqui no desktop tem “Matemática”  
porque todo dia que Deus dá estou trabalhando Matemática, pra superar essa deficiência. Não 
adianta continuar, vendo que eles não estão acompanhando, mas ai agora depois de eu tanto 
trabalhar, voltando, ai eles estão conseguindo, eles estão conseguindo graças a Deus. Agora esses 
sinais que eles demonstraram, eu já tinha comentado com a minha supervisora, já tinha comentado 
com ela, já tinha dado o sinal na prova do primeiro bimestre, no trabalho do segundo, ai quando foi na 
última prova a outra decepção, que tive que elaborar outra prova, senão quisesse baixar a média 
porque agora é nota, e nota não brinca, ou tira ou não tira. Então para eu não prejudicar uma turma 
todinha por uma falha minha, que eu acredito que tenha sido uma falta minha, porque se eles estão 
na minha mão desde o ano passado, com essa deficiência, ai agora graças a Deus... Espero que 
tenham um melhor resultado. 
18. Eu vou continuar com as filmagens...  
Importantíssimo, e a gente sabe que o raciocínio lógico matemático ajuda até em língua portuguesa, 
em tudo. Na compreensão dos fatos da realidade, em tudo. Eles graças a Deus estão melhorando, 
inclusive já estou vendo umas atividades bem boazinhas para eles, que eu trouxe lá do Gestar 
justamente para trabalhar com essa deficiência com eles. Eles estavam com dificuldade até em ...eu 
ainda não tinha visto isso. 
19. Você percebeu essa deficiência, essa falha? 
Porque, pronto, eu tenho uns alunos que são ótimos em Matemática, excelentes, mas quando é na 
hora do registro, não sabiam. Falha da professora, porque se ele compreende bem, se ele dar a 
resposta oral, ali, no trabalho todo na mente, e consegue dar oralmente, porque não consegue no 
papel, ai a falha é do professor, porque quando a compreensão, quando o  problema esta na 
compreensão você tem muito a fazer, mas nem sempre você consegue, porque isso ai é individual do 
aluno. O registro... (pausa) como eu disse e assim, alunos como Mariana que é excelente, alunos 
como Josenildo, ele é ótimo, mas não conseguiu fazer, faltou, como eu disse, porque falta muito de 
mim é exercício de fixação, é duro de dizer sabe, mas que pela diversidade de atividades que eu 
passo pra eles, acabam as vezes atrapalhando. Acaba as vezes atrapalhando, porque a questão de 
armar os problemas, as operações dos logaritmos pra eles compreenderem, só com exercício de 
fixação, eu não conheço outra maneira a não ser praticando. Praticando, com os problemas, não tão 
repetitivo, mas que tem que se fazer também, se quiser que eles aprendam aquilo ali, tenho que 
mudar a prática. Assim eu penso. 
20. É importante que você faça esse tipo de reflexão, porque a partir do momento que a gente 
reflete e vê as nossas falhas, e que a gente vai começar a crescer. 
E eu graças a Deus, Esílvia diz que eu tenho essa vantagem, poucas pessoas admitem um erro 
como eu. Se eu faço um mal a você, mesmo sem querer, eu tenho a humildade de ir conversar, de 
ver que eu errei, me redimir, eu faço isso. Eu to vendo a falha... (risos). 
21. Está reconhecendo seu erro, que precisa melhorar, e você já está melhorando, já esta 
redirecionando as suas atividades... Isso é muito importante. 
Não, ai é essa questão mesmo, nesses primeiros sinais que eles deram, primeiros não, porque os 
primeiros foram ano passado, nesses sinais que eles deram ai em relação à dificuldade dele, se eu 
tivesse parado nesse momento, desde ai, eles já estavam no final já sem essa dificuldade, tem que 
observar melhor. Na prova que foi ministrada de matemática que eu comecei, quando eu vi, Mariana, 
quando pegou disse tia, eu não sei de nada, eu disse ah, eu li, ai alguns começaram a fazer alguma 
coisa, ai peguei as provas, não tinha dado tempo de terminar, tava uma negação, ai no dia seguinte, 
não sei o que foi que houve, sei que aconteceu um imprevisto que eu não pude chegar no horário de 
7 horas, ai a Esílvia ficou na minha sala, ai ela pegou as provas e foi refazer com os meninos, 
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questão por questão, assim, ela lia a questão, explicava a questão e eles respondiam. E ela quer que 
eu faça as provas assim, e eu não faço isso é uma coisa que eu não faço. Como eu digo, a questão 
das atividades do livro que eu mando eles lerem,  pra depois responder sozinhos, porque eu quero 
que eles tenham independência. Eu quero que na prova ele demonstre o que ele sabe e o que ele 
não sabe, que é pra eu poder trabalhar a deficiência, que foi o que aconteceu na prova. Se eu 
tivesse, talvez se eu tivesse feito como ela fez no dia seguinte, porque ela pegou essa mesma prova 
e fez dessa maneira, ai eu fui corrigir as notas lá em cima e eu não quis isso, só que ai essa nota eu 
coloquei como trabalho, não coloquei como prova, porque prova já diz, ai ele vai demonstrar, vai 
provar o que ele sabe, no momento em que eu estou lendo a questão, interpretando a questão por 
ele, ele não está respondendo, quem ta respondendo sou eu, então não quero isso pro meu aluno, 
quero que ele pegue a prova senta e responda. E eu leio porque é minha obrigação ler, senão nem 
lia. Porque já estão no quarto ano, mas claro, meu procedimento em relação ao primeiro ano, 
segundo ano, terceiro ano e outro. Tem muito aluno no ciclo da infância ainda... Mas no quarto, que 
vai pro quinto... e por isso que os meninos chegam no sexto ano sem saber de nada. Não pensam.  
22. As atividades terminam que ficam mecânicas. O professor vai dizendo tudo. 
É (pausa)... Não dar oportunidade para eles pensarem, então, o que acontece... (pausa) eles apenas 
vão fazer aquela coisinha mecânica que é a questão que eu falei de armar a continha, mas a 
interpretação do problema, o pensar dele. Ele não teve a oportunidade, eu não quero isso. Ai ela não 
gosta, não aceita, mas isso ela não vai mudar, porque até que me prove que eu esteja errada, porque 
até agora ela não usou argumentos que me convencesse ta entendendo, mas no dia que ela usar  
(pausa) um argumento que me convença, ai pode ser que eu mude. 
23. Você tem feito assim, você sempre ficou com o quarto ano? 
Não. É a primeira vez. Não, lá é.  
24. Mas no quarto ano você sempre procede dessa forma? 
É, porque assim, desde quando eu trabalhava em escola particular, no Geo eu trabalhei na segunda 
série, mas quando eu trabalhava lá no São Francisco eu trabalhava assim de quarto, quinto ano, 
terceira série, quarta série, ai eu sempre procedia assim. Porque eu também já tenho trabalhado no 
fundamental II, sempre pensei qual a dificuldade que esses adolescentes têm lá, eu tenho que 
trabalhar a questão da autonomia deles. Eles têm que ser autônomos, têm que aprender a ler de 
verdade, a ler uma questão interpretar e responder. Porque a professora do quinto ano, ela faz isso, 
mas eu não faço. 
25. Por isso na escola pública os alunos saem com dificuldades, porque os professores pega 
na mão a vida toda deles? 
Exatamente, e eu não quero isso para eles. Eu não quero. No próximo ano eu vou acompanhá-los 
segundo Junior, mas muitas águas rolarão ... ai a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, eu não 
quero não. É que se eu for supervisora, de lá eu não aceitaria, e até no primeiro ano, questões que os 
alunos são capazes já de fazer só, não tem precisão de professor ler não, tem que deixar ele ler que 
é para desenvolver. De ler, interpretar.  
26. Tem que se esforçar, senão a criança se acomoda. 
Exatamente, é por isso que eles ficam tão felizes quando conseguem por si. Quando eu faço assim 
como essa atividade da aula de ciências, que eles acham a resposta, a resposta esta coerente com 
que a gente quer, eles ficam tão felizes... Aí você tirar isso deles.... eu não sou contra não, acho que 
tem que fazer a correção dirigida isso e uma pratica minha, sempre faço, mas e correção, não é 
responder pra eles. Agora aqueles que não conseguem, e o jeito. Ontem mesmo lá no Gestar, o 
professor passou uma questão e o povo dizendo que não sabia, e ele não falou, disse que tínhamos 
de pensar, só dois alunos conseguiram, que foi o meu que eu respondi e uma colega vizinha, porque 
ele passou uma subtração pra gente responder da forma não convencional, da esquerda pra direita, o 
contrário. E a operação a gente resolve da esquerda pra direita, mas ele queria que a gente 
resolvesse a subtração com recursos sendo que começando da esquerda. Mas de repente eu fiz, 
graças a Deus, eu sou boa em Matemática, modéstia parte, e eu fiz (risos). Ai é isso, eu fiquei feliz 
porque eu realizei, as outras ficaram tristes, mas, estavam tentando. Ai porque nós que somos 
professoras, lá no Gestar são professoras do quarto e quinto ano, imagina as crianças... 
25. Essa atividade, esse curso, é proporcionado por quem?  
Pela prefeitura. São todas as quartas feiras. Lá no municipal... é bem ruinzinho lá (risos), caiu o teto 
da escola, ai foi funcionar no municipal e o teto caiu... povo sem sorte...  
27. Ainda tem outro vídeo... 
Mas vamos ver, está tão bom.. eu pensei que era preguiça dela... como é que eu ia saber se ela 
sabia ou não se ela não realiza as atividades, não tem como Silvia... 
28. E como foi que você descobriu? 
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Depois que eu comecei a dar matemática, eu chamei ela e disse ou você vai melhorar ou você vai ser 
reprovada porque eu não vou passar você sem você saber, e chamei a avó dela e disse e o pai dela 
chamou e disse que se ela fosse reprovada ia levar uma surra (risos). Aí ela melhorou... 
29. Sim, você estava dizendo o que? 
Que eu trabalhei sim Matemática, só não como eu disse oh, eu estou trabalhando ai numa maneira 
prática, na aula de artes, produzindo uma caixa com tiras, trabalhando o sistema de numeração 
decimal. Mas a questão do registro eu não estava trabalhando. Eu trabalhei com material dourado, 
como tem outra aula ai que eu trabalhei com material dourado, mas não com o registro. Ai pronto, 
essas coisas foram demonstradas a deficiência do registro.  
30. Mas mesmo na primeira avaliação você ainda não compreendeu? 
Foi ainda não tinha compreendido. 
31. Você não tinha entendido porque eles tinham se saído mal? 
Foi, porque eu tinha trabalhado, eu até brinquei, que eu percebi que eles estavam melhorando depois 
de eu trabalhar muito ai eu fui e disse, Silvia , agora eles estão melhor...Que bom... é que agora eu 
estou trabalhando (risos), então ficou como se eu não tivesse trabalhando, mas eu estava, mas não 
dessa maneira. Os exercícios de fixação tão criticados, mas que são necessários... 
32. E assim, você se olhando, você sente essa sensação... de falta.  
É de falta. Porque eu trabalhei muito, fiz números com caixas para lá, para acolá. Trabalhei, fui, voltei, 
mas o registro eu não fiz. Então eu poderia ter feito o seguinte pegar essa caixa e mandar eles 
formarem vários números diferentes, trabalhando as ordens, classes, que eu mostrei pra eles com as 
tiras, mas quando foi na hora da prova, qual e o número que ocupa a segunda ordem, cadê o menino 
fazer. Porque faltou o registro. O que foi registrado nessa aula aqui foi somente o que foi proposto 
pelo livro. Faltou complementar.  
33. E só pelo livro não é suficiente? 
Não! 
34. Por quê? 
Porque o livro, cada questão que ele faz, esse livro, ele é muito bom, porque trás uma grande 
diversidade de atividades, são diferentes, agora cada atividade que vai fazer é algo diferente, então 
fica complicado pra depois como sistema que pede de avaliação, fica difícil de pegar uma questão 
dessa que foi trabalhada no livro e responder numa prova, que teve questão que eu fiz pra turma. 
Ficar só com o livro não dar certo tem que fazer mesmo, tem que trazer em outro dia, em outro 
momento levar pra casa. 
35. E qual a sensação ao se ver dando essa aula e fazendo essa análise, qual e a sensação? 
De insatisfação. Insatisfeita, poderia ter feito melhor e não ter enfrentado o problema... (risos). 
36. E se você fosse planejar uma aula, dessa, hoje, como você faria? 
Com certeza concentrando mais exercícios. Com certeza. Para eles registrar mais os números. Com 
certeza teria fixado melhor, a aprendizagem teria ficado melhor. O objetivo é a aprendizagem, com 
certeza, de registro. É o escrever. Que é obrigação da escola, a escola hoje absorve tudo, ai acaba 
descobrindo que tem alguma coisa errada. 
36. Absorve tudo, quando você diz tudo em qual sentido? 
Na questão de, por exemplo, o menino tem uma deficiência não em aprendizagem, mas auditiva, 
visual, o menino que esta com dificuldade ai a escola que tem que providenciar. Aqui nem tanto, mas, 
na outra escola que eu estava trabalhando a gente que vai atrás se quiser que o menino melhore pra 
ele aprender, a gente que tem que ir atrás de oftalmologista, dizer onde e, isso não é função minha e 
sim da família. Então acaba deixando a desejar o que é minha competência. Isso ai não me compete 
não, eu acredito que não, isso é função da família. A questão dessa turma ai, o problema do ano 
passado foi à indisciplina, lá se foi eu perder todo o tempo do mundo pra disciplinar esses meninos. 
Porque na educação não tinha trazido de casa, porque se eles tivessem limite em casa eles não 
teriam o comportamento que eles tinham na aula, na escola, ai por isso que eu digo, a escola absorve 
tudo, lá vai eu trabalhar temas, claro são importantes, são relevantes mas eu deixo de descumprir o 
que é o dever da escola, essas questões práticas mesmo, registro, cálculo, leitura, interpretação, isso 
ai se a escola não fizer, em casa ele não vai ter. Mas como escovar os dentes se ele não aprendeu 
em casa, como fazer um asseio correto no seu corpo ele deve aprender em casa e não eu, a escola 
que deve .... E, importante, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso aqui, mas a ênfase 
maior não é essa. Eu sou criticada muitas vezes. Porque eu digo isso, não é minha função, a 
professora coloca os meninos no meio das pernas e vai catar. Minha gente! Espere ai, isso é demais, 
é o cúmulo.... Não, isso eu não faço. Mas se eu não fizer, não tem quem faça em casa, chame a mãe. 
Mas as vezes a gente chama é mesmo que nada. Um menino que dava trabalho, mandei chamar 3 
vezes, na quarta vezes eu disse que ele só entrava com o pai porque com a mãe não estava 
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resolvendo não. Lá vem a mulher se acabando de chorar, porque o pai ia matar o menino, que não 
sei o que, então eu disse minha senhora, a senhora chorar, a senhora deve fazer ele chorar. Basta eu 
dizer umas verdades na cara dela num instante o menino se ajeitou. O que é uma benção. Não sei se 
agora com minha saída se ele permanece com o mesmo comportamento. Em certas coisas, eu sou 
profissional mesmo, eu sou tradicional nesse sentido, a escola acaba perdendo a sua função. 
37. A escola tem que ensinar e ensinar bem? 
É, no dia da higiene todo mundo vai tomar banho na escola, é uma coisa diferente, mas vamos fazer 
como se fosse algo de lazer, mas não que eu vá ensinar a tomar banho, quem ensina são os pais, a 
gente tem que orientar e tudo, mas não deve concentrar só nisso. É por isso que a educação ta do 
jeito que está. Porque vai para muitos caminhos. E vai desvirtuando. Então, com essa aula aqui eu 
acho que só veio a reforçar o que eu já disse.  
38. Você gosta muito de trabalhar em grupo, por quê?   
Porque uma questão de interação entre eles eu acho importante. Muitas vezes eles compreendem, 
um compreende melhor que o outro e passa. Josenildo é uma relíquia, eu explico uma coisa uma vez, 
ele vai lá e diz assim bem sucinto, bem explicadinho na linguagem... eu, acho interessante, ai eu 
acho importante essa experiência... 
39. Essa aula foi de que?   
Essa aula aqui era do rap, então aqui ela estava mostrando era um trabalho de geografia que estava 
mostrando a você que fez, mas não fazia parte da aula, dessa aula não. 
40. Quer acrescentar mais alguma coisa... 
Só assim, que sua pesquisa esta ajudando a refletir, na reflexão do meu trabalho, e isso é muito bom, 
importante, se todo professor tivesse a oportunidade de se ver, com certeza melhoraria sua prática. É 
aquela velha história, quem esta de fora, vê melhor. Quando você vai dali e vai observar, hoje mesmo 
eu dei uns toques a Zélia na sala dela e ela disse muito bem, obrigada porque eu não estava 
percebendo. Quem esta de fora vê melhor. Quando a gente sai para fora e vai analisar... 
41. Uma filmagem sua, a sua imagem, você se vê ai vendo aula, já tinha tido essa 
oportunidade?   
De jeito nenhum, é tanto que meu computador é cheio de foto, mas dos outros, mas minha mesmo 
não tem, pouco. 
Meu objetivo é ver a satisfação deles durante essa atividade. É ver que eles estão melhorando hoje. 
Eu não me acho a melhor das professoras, mas, eu procuro sempre melhorar cada vez mais.  
O castigo do silêncio não é uma forma de ensinar, mas, é uma forma de neutralizar o aluno 
problemático. Porque botar aquele aluno todos os dias para secretaria não é para mim uma coisa 
boa. Porque eu coloco de castigo em sala de aula, ele fica ouvindo a aula e participando do convívio 
dos colegas, ele está aprendendo. Se eu colocar na secretaria, como tem muitos que vão todos os 
dias, então eles vão se acostumando e preferem ficar na secretaria para não fazerem atividades. 
Então, eu deixo ele de castigo em sala de aula e fico colocando para ele fazer atividades.  
Quanto aos problemas eles agora estão avançando, porque eles passaram 3 anos no fundamental 
mas, só aprenderam o básico. 
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ANEXOS: 3 
 
AUTOCONFRONTAÇÕES 2 E 3 
 
Selecionei 3 episódios da aula de matemática. O primeiro episódio foi de 12 minutos. A professora 
explica a atividade para todos os alunos. Assistimos juntas, por duas vezes a este episódio e dessa 
vez foi bem melhor porque a professora lembrava bem de todos os detalhes da aula. 
1.Qual foi o objetivo dessa aula? 
Era fixar o conteúdo de fração. Eu tinha dado uma aula expositiva, no dia anterior, sem nenhum 
recurso, só oral mesmo. Eu explorei no quadro, então eu achei conveniente, para reforçar essa 
atividade para saber se eles aprenderam. Na realidade só tinham duas duplas que não estavam 
entendendo bem, como fazer, como representar graficamente as frações. Porque o objetivo era este 
representar graficamente as frações. 
2. Como você fez com essas duplas? 
Na proporção que eles estavam fazendo, jogando os dados, fui observando se eles estavam fazendo 
corretamente. Então quando eu passei por essas duas duplas, eu percebi que essas duplas não 
tinham compreendido o conteúdo, então eu expliquei o conteúdo e eles conseguiram fazer.  
3. Tudo que você planejou para essa aula você realizou? 
Realizei porque deu certo, o tempo foi bem cronometrando, eles realizaram a atividade, depois daí 
nós fizemos a do livro. E eles conseguiram fazer com mais competência, mais rápido. Tudo que eu 
planejei para esse dia e para essa aula deu certo, graças a Deus. Aqueles que não estavam 
compreendendo passaram a compreender e é tanto que na prova de Matemática as questões que 
caíram... 
4. É eu ia perguntar em relação a avaliação como eles se saíram? 
A parte de fração e da representação gráfica eles se saíram bem, graças a Deus. Ficaram na média 
mesmo. Quem é dez tirou dez; quem é sete tirou sete; quem é dois tirou dois. 
5. Não teve surpresas como anteriormente? 
Não, exatamente dentro do esperado. 
6. E qual sua sensação quando se olha dando essa aula? 
Não sei se você percebeu ai estou mais tranqüila. Parece assim (risos) que tomei um remedinho 
(risos) eu achei bem melhor. Eu trabalhei depois que detectei aquela minha falha também justamente 
em Matemática, eu trabalhei bastante hoje está tudo tranqüilo, graças a Deus.  
7. A forma de você conduzir suas aulas, hoje, está diferente do início de quando eu comecei a 
filmar o ano passado e no início do ano de 2009. 
É hoje estou mais tranqüila. Aqui, acolá é que tenho que dar um chega pra lá, mesmo porque senão 
eles tomam conta mesmo porque criança é assim. Tem momentos que tem que ter esse chega para 
lá, mesmo. 
8. Como você se percebe hoje dando aula, ao olhar esse vídeo? 
Mais tranqüila. Mais, cautela ao falar com eles, graças a Deus estou bem melhor.  
9. E por que você diz hoje que se saiu bem durante essa aula? 
Vendo hoje esse vídeo, vê mais tranqüilidade. Não está mais aquela coisa estressada, agressiva de 
antes não. Mesmo no momento que eu tive que chamar atenção não foi mais como antes. 
10. Como você explica essa mudança? 
No refletir não é. O refletir, a observação a pessoa se vendo. E a gente vai refletindo sobre a prática 
da gente e vai melhorando. 
11. Nesse episódio que acabamos de ver o que você achou importante nele hoje você se 
olhando, que lhe chama atenção? 
(Risos) Mais uma vez eu acho que é a tranqüilidade, a gente observando está transmitindo uma paz, 
uma calma. Porque eu acho que isso também é importante, porque para aprender num ambiente 
barulhento, agressivo, a professora sem paciência aquela coisa estressada isso vai dificultar a 
aprendizagem da criança não ajuda em nada. A gente tem que ter paciência, transmitir paz, 
tranqüilidade para que possa dar certo.  
12. O outro episódio é a correção de um texto. Assistimos juntas. 
O dono desse texto não errou nada na prova. Do uso do parágrafo e travessão. Os outros até que 
cometeram alguns erros. Mas, o dono desse texto... 
13. Você trabalhou esse texto na prova? 
Não, eu trabalhei para eles produziram um texto com voz de personagens e tudo. E eles não erram, 
assim, alguns erram, mas, o dono desse texto que eu trabalhei ai não errou de jeito nenhum, parece 
que serviu muito mais para ele do que para os outros. 
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14. E qual foi o objetivo de trabalhar essa aula? 
A estética do texto. Porque eles têm muitas dificuldades. Eu vi umas produções dos alunos do quinto 
ano, os mesmos erros deles. O emprego da letra maiúscula, a separação dos parágrafos até que o 
texto tem a coerência, e tudo, mas, não obedece a estética, não tem a separação dos parágrafos. E o 
meu objetivo era esse eles compreenderem o uso da letra maiúscula, quando termina o parágrafo e 
quando inicia e termina. Durante esse segundo semestre eu trabalhei muito produção de texto. Eu 
comecei com um texto de Joana, eu queria que você visse o texto, sem pé sem cabeça totalmente 
sem coerência. Então eu peguei esse texto, a supervisora colocou no papel madeira, então eu 
trabalhei mostrando a eles o que estava errado. Porque primeiro eu li uma estória, depois eu pedi que 
eles reproduzissem a estória, reescrevesse a estória. Ai eles reescreveram e eu peguei uma amostra 
de todos eu levei fiz a produção do texto coletivo, depois mandei eles fazerem outros, com outros 
temas. E anterior a isso eu tinha lido a estória dos 3 porquinhos ou melhor passei um filme pedi que 
eles produzissem o filme a estória dos 3 porquinhos, e pronto peguei um dos textos de Marcos, não 
dele não antes dele já tinha pego outro mas, estava melhor do que o de Joana porque tinha começo, 
meio mas, não tinha fim. Mas, parou a estória no meio e essa produção foi no laboratório de 
informática, que eles produziram lá. Então Ecílvia tirou em letra grande colocou nesse cartaz que eu 
mostrei ai, então eu trabalhei com eles, depois mandei eles reescreverem esse mesmo texto. Agora 
estou vendo a questão da estética porque antes era a questão da coerência e ai eu estava 
trabalhando a estética do texto. 
15. Como você avalia, diante dessa aula, como você avalia seus alunos hoje, de quando você 
pegou até hoje? Desse ano de 2009.  
Em relação a produção de texto eles melhoraram muito. Muito tanto na questão da coerência, da 
compreensão do texto, na questão da repetição das palavras, veja que ele usa o elo de ligação, 
então, então, mas ele usou várias vezes e eles mesmo disseram tia ele ta repetindo muito a palavra 
então. Porque eu trabalhei a questão de está repetindo, repetindo, sempre aquela mesma palavra, 
procurando palavras para substituir, porque fica aquele texto cansativo, enfadonho de ler. Não todos, 
porque tem aqueles que passaram com deficiência, mas, no geral eles estão bem. Eu avalio assim 
que tirando uma média da turma, colocando os bons e os mais ou menos para não dizer os ruins eu 
dou uma média de 6,5 não é uma turma fraca. Não é uma turma que não sabe escrever, eles sabem 
escrever. Comentem erros, porque o emprego de letra maiúscula é muito difícil para eles, 
principalmente, para Joana, fulano, fulano, ainda é um pouco difícil para eles. Mas, no geral da turma 
eles estão bem. E em relação aos alunos do quinto ano, que eu vi produções deles, que eu tive 
oportunidade de substituir a professora um dia, eu fiz uma atividade de produção de texto e eu vi que 
os alunos dela do quinto ano não estão tão distante dos meus. Que dizer, quando for no próximo ano 
que eu já trabalhei bem mais, eu acredito que eles não vão está melhor do que a turma dela hoje. 
Mas, também é bem menos alunos. Eu tenho 20, ou melhor, terminei com 19 e ela tem 33 alunos. 
16. E você como você se percebe dando essa aula? 
Bem, também. Igual a outra. Você ver que eu não tenho estresse vou sempre explicando, paciência... 
(risos) 
17. Nessa atividade, como é que você avalia esse tipo de atividade? 
Eu acho esse tipo de atividade muito rica, porque eu parto da produção deles, de uma produção real, 
uma coisa que foi construída ali na sala. Em que a gente está melhorando junto com a turma, estou 
sempre provocando, buscando, vendo, assim, o que eles já sabem sobre o assunto. Eu gosto muito 
desse tipo de atividade. Eu acredito muito na aprendizagem nesse tipo de atividade. É como disse, na 
prova em linha geral eles se saíram bem, mas, o aluno dono desse texto ai foi o que saiu melhor, não 
errou de jeito nenhum, de jeito nenhum. 
18. Você faria novamente esse tipo de atividade? 
Com certeza, eu pretendo nesse próximo ano, nesse ano eu pretendo fazer mais produções assim, 
porque eles se sentem muito valorizados. O menino ficou muito bem, gostou muito de eu ter usado o 
texto dele. 
19. E Joana como se sentiu, assim porque você disse que o texto dela tinha muita 
dificuldade... e que não estava tão bom, como ela se sentiu? 
É... não, o texto de Joana, eu sei que foi ela, mas, ninguém na turma sabe não.  
20. Mas, ela sabia que era dela? 
Eu acredito que sim. Em momento algum eu dei a entender que eu sabia que era dela. Mas, eu 
acredito que ela sabia que o texto era dela. É ela, eu até mostrei a Ecílvia, comentei com Ecílvia 
perguntei você se lembra daquele texto olhe aqui, olhe aqui o de Joana. Melhorou muito... pecou 
muito na questão da letra maiúscula, na separação do parágrafo. Mas, na questão da coerência, da 
idéia que é o principal, porque a questão da estética, tudo, isso ai vai se aprendendo. A gente para 
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construir um texto bom é preciso ler e reler várias vezes, reescrever várias vezes para poder dar 
certo. Imagine, eles que são crianças. Mas na questão das idéias melhorou muito ela na produção em 
se, melhorou demais. E ela fez separou no texto, no texto dela da prova ela fez os 3 parágrafos, que 
eu peço pelo menos no mínimo os 3 e ela separou direitinho parece assim que ela evitou colocar a 
voz de personagens para não ter aquele trabalho do travessão ela evitou isso, então o texto dela 
ficou muito bom, ela só pegou muito no emprego da letra maiúscula, mas, o texto dela ficou muito 
ótimo. 
21. Se hoje eu perguntar para você nessa aula de produção de texto tudo que você planejou 
para essa aula você conseguiu realizar? 
É, assim, para uma aula foi produtiva, que eles senão todos conseguiram refazer o texto com toda a 
pontuação correta, mas, que a maioria conseguiu e porque a gente sabe também que eles, que cada 
um tem o seu ritmo, em linhas gerais foi positiva essa aula. Observando essa aula eu já tenho idéia 
até de outra, porque na próxima aula eu já vou tentar dividir em dupla e um avalia o texto do outro. 
Mas, em linhas gerais foi muito positiva essa aula. Porque a gente observando a maneira como 
conduzi essa aula vou tendo outras idéias. Que essa aula eu achei produtiva, eu achei, mas, que na 
próxima aula eu vou pegar um texto individual para todos. 
22. Você olhando o filme, esse DVD tanto da primeira aula quando da segunda aula, o que você 
não faria, hoje se você fosse planejar o que você não faria?  
Dessas duas aulas. 
23. Sim. 
Porque assim, tanto uma como a outra eu gostei de todas as duas aulas. Gostei da metodologia que 
condize daquela atividade de matemática à questão do joguinho, da competição, eu gostei bastante e 
da questão da produção de texto também dessa produção ai que eu aproveitei do texto do aluno, eu 
também gostei. Agora o que não tiraria da aula... Porque, a questão da competição eu não tiraria 
porque eu acho importante, porque eles em si, eles tem esse instinto de querer competir, de querer 
ser o melhor, e a gente vai aproveitando isso. A questão do lúdico da brincadeira a gente... Tem que 
está presente. Não sei eu acho que não tiraria nada não, a questão da produção deles escreverem, 
deles registrarem a fração também é importante.  
24. Porque você naquele outro episódio você disse que começou a detectar a falta de registro 
e hoje você tem essa preocupação, tenho observado seu crescimento em relação a isso, nas 
suas aulas o aluno tem registrado mais. 
É exatamente. Porque não fico só na oralidade, porque se perde. Eu acho que eles têm mesmo que 
registrar mesmo, praticar mais. E como eu disse nas aulas de matemática o que faltava mesmo em 
mim era os tão criticados os exercícios de fixação. Porque cada vez que você entra na minha sala, 
você observar uma maneira diferente de eu conduzir uma atividade e as vezes eu deixo a desejar no 
quesito de fixação mesmo, de registro. Na hora que ele vai provar que sabe é registrando. Não é que 
eu passei a ter objetivo maior os exercícios de fixação, mas eu passei a fazê-los mais. A questão do 
registro, registrar mesmo. Porque essa atividade ai, exatamente essa de matemática veja que essa é 
uma atividade repetitiva, eles vão fazendo sempre a mesma coisa, eles estão repetindo, mas, eu 
procuro fazer de uma maneira lúdica, de uma maneira que seja mais prazerosa.  E não só o que está 
no quadro, repetindo, repetindo, treinando. Eu procuro fazer esses exercícios de fixação, mas, de 
uma maneira mais... Porque isso ai não deixa de ser um exercício de fixação. 
Mas eu compreendo que é um exercício de fixação, mas, ao mesmo tempo é um exercício do pensar. 
Porque, dei o dado, eles desenharam o dado e ao mesmo tempo eles jogam o dado e procuram 
construir aquela fração, e procura registrar a fração e desenhar graficamente aquela fração. Não é 
um exercício totalmente mecânico. Se a gente pensar a gente ver porque os alunos que têm 
facilidade em matemática, que tem um raciocínio muito ágil num instante faz e os outros têm 
dificuldades, por que de pensar mesmo. Porque uma atividade de matemática não é uma coisa 
mecânica por mais simples que seja você só faz se você pensar, se você raciocinar, se você 
compreender aquela atividade. 
É certeza. Ver quem é o maior, quem é o menor para poder colocar. 
25. Você tem que ter todas essas noções, como você explicou ai numerador, denominador. E 
eles foram como você disse tinha duas duplas que estavam com dificuldades. Mas, essa 
atividade é lúdica. Por que você diz que essa atividade é lúdica? 
Porque faz parte da essência da criança. Faz parte da essência da criança você tirar a brincadeira da 
criança, você está tirando uma parte dela. Isso eu aprende com uma professora da UERN, Aldenora. 
A vivência vai mostrando isso, porque eu tenho muita experiência com a criança tenho percebido 
isso. Porque olhe na hora da atividade, na hora que eu estava explicando eles estavam dispersos, 
eles estavam conversando, aquela coisa, mas na hora que já começou na hora do brincar, pronto 
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eles se envolveram totalmente foi o silêncio a gente só escutava o barulhinho dos copos, das 
canetas, dos lápis se mexendo. Por isso eu acredito muito na brincadeira.   
26. Como você explica essa sua mudança, sua transformação, sua maneira até de falar de se 
dirigir ao aluno? Como você avalia essa minha pesquisa? 
É um trabalho muito rico, muito bom. Que eu acredito que tanto é bom para mim, eu acho que melhor 
para mim, até mesmo que para você, porque você está constatando dados. Está aprendendo também 
acredito, mas, assim em relação a minha pessoa para mim foi muito rica essa experiência, porque 
tive a oportunidade de me ver. Uma experiência que ainda não tinha tido ainda. Já teve muitas 
pesquisas. Inclusive a nossa supervisora vai a nossa sala de aula mensalmente está nos avaliando, 
dizendo o que a gente precisa melhorar e tudo. Mas, é como eu já lhe disse anteriormente uma coisa 
é você alguém lhe dizer o que você precisa melhorar, outra coisa é você ver, é você se ver fazendo 
aquilo e você percebendo o que você precisa melhorar. Porque em momento algum você disse  você 
tem que mudar, você precisa melhorar, mas sim você sempre estava me provocando, e aqui, me 
questionando. Achei muito boa, muito rica essa experiência, se eu tiver oportunidade de estudar fazer 
um mestrado, um doutorado, vou procurar também essa linha de pesquisa que é muito rica.       
27. E em relação à atividade cultural. 
Meu objetivo é diferente do diretor porque meu objetivo é ver a satisfação dos alunos, a família 
satisfeita. Então, procuro incentivá-los a participar, mesmo aqueles que não querem. Eu disse para 
“João” você vai participar. Mas tia eu não sei dançar. Tem nada não, você vai aprender e seu pai e 
sua mãe vão ficar felizes em ver você dançando e você irá aprender. Então, procuro fazer com que 
eles cresçam. Meu objetivo está sendo alcançado, porque hoje eu vejo que eles estão melhorando. E 
para o diretor é ver a satisfação da gerência da educação, e eu não me importo com isso. Importa 
meu aluno, seus pais, a aprendizagem dele.  
28. Bem, e voltando a questão do castigo do silêncio.  
O castigo é uma forma de neutralizar aquele aluno que não está participando. Então prefiro botar ele 
no castigo do quê está na secretaria. Porque tem um aluno da tarde que vai todos os dias para 
secretaria, a professora manda para lá todos os dias. Pode ir lá está hora que ele se encontra na 
secretária. Eu digo para ele: rapaz você aqui de novo. Ele diz é tia é melhor aqui do que na sala. 
Sabe eu gostaria que ele fosse meu aluno...(risos) porque eu queria ver, porque ele é muito 
inteligente e pega as coisas rapidamente. Realmente ele na secretaria fica mexendo numa coisa e 
noutra. Então é um desperdício, então eu prefiro usar o castigo e fazer com que eles aprendam, do 
que ficar mandando para a secretaria. Eu percebo que as crianças ficam prestando atenção hoje. Eu 
fico ao lado das crianças com dificuldades e aqueles que estão avançados já ficam impacientes. Sem 
precisar usar mais isso. 
29. E hoje como você percebe sua turma. 
Eu acho que minha sala não está sem por cento, não está ótima. Mas, eu acho que alcancei muita 
coisa e muita coisa foi superada. A questão, a deficiência que eles tinham em matemática, que eles 
tinham essa grande deficiência de muitos já foi superada. Tem apenas duas alunas que estão mais 
fracas, mas, tem uma que já tem melhorado bastante e já tem melhorado tanto em matemática como 
em português que já está bem melhor. Eu vejo que avançaram bastante. Não é uma turma de nível 
bom, dado o tempo que perderam. Porque eles perderam muito tempo, muito tempo com indisciplina, 
como eu já falei. 
Eles davam sinais da dificuldade que eles tinham, mas, eu não tinha caído na real como se diz. Não 
tinha caído a ficha. No primeiro bimestre desse ano as notas baixas eu atribui a prova que eu tinha 
feito mal elaborada. Quando foi no segundo bimestre a mesma coisa, foi então que percebe foi 
quando eu vi que o problema não era elaboração das provas, mas, sim, eles que não estavam 
atendendo aos objetivos. 
30. Ao que você atribui a essa falha ou dificuldade sua. 
Sinceramente eu acho que é falha mesmo. Na realidade era falha mesmo, minha. Porque eu falhei 
quando não percebe. Não sei dizer porque demorei tanto para perceber. Mas, porque demorei tanto, 
eu não sei. Acho que era porque, eu entendia que eles estavam melhores porque quando eu dava 
aula no coletivo eles respondiam direitinho, faziam. Mas, na hora de provar individualmente o que 
cada um sabia, a realidade mostrava o contrário mostrava que eles não sabiam. Porque uma coisa é 
você dar aula, você explicando, porque de uma certa forma você induz as respostas e outra é ele 
individualmente está fazendo como eu faço, eu faço minhas provas. Porque minhas provas eu 
apenas leio as questões, eu não interpreto as questões, eu apenas leio, eu acho que a interpretação 
faz parte da avaliação. 
31. Relembrando um pouco da última autoconfrontação: a supervisora queria que você 
trabalhasse questão por questão até eles responderem. 
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Eu discordo trabalhar questão por questão. É mais eu não faço. Eu faço assim até eles pegarem o 
ritmo. Como o ano passado eu fazia assim, não nas provas mais nas atividades. Questão, por 
questão eu ia explicando, respondendo com eles, mas depois que eles pegaram meu ritmo, não 
passo atividade eles lêem respondem o que sabem e sim é a minha vez, o que eles não entenderam 
eu vou explicar, retomar. Essa é minha sistemática de dar aula, isso claro depois da exposição do 
conteúdo. Agora a interpretação das atividades eu deixo eles fazerem depois eu vou tirar as dúvidas.  
32. Então, o que você percebeu ao olhar o episódio em relação as suas atividades para com os 
alunos. O que você percebeu ao ver o DVD. 
Me ajudou porque uma coisa é você assistir minha aula, anotar e depois dizer minhas possíveis 
falhas ou as falhas que você detectou que você viu e outra coisa é você ver a minha conduta na sala, 
a maneira eu me expressa, a maneira de atender ao aluno. Eu acho, assim, que depois dessa 
experiência eu procuro me policiar mais, até porque eu sou um pouco agressiva e eu procuro me 
policiar. Tenho muito facilidade a perder a paciência. Isso é uma das coisas que eu percebi e que 
preciso melhorar. Parece minha irmã e é um jeito dela que eu não gosto e na fita percebe que eu era 
igualzinha a ela, nesse aspecto em relação à agressividade. Então ao me vê na fita percebe, então 
com certeza sempre procuro melhorar, me policiar. 
33. E a questão do registro como está hoje 
É como eu estou dizendo eles melhoraram muito, melhoraram muito mesmo. Eles conseguem fazer 
texto, com começo, meio e fim. Já conseguem empregar melhor a letra maiúscula, que é a grande 
dificuldade. Também eles produzem todos os dias o diário, que eles têm raiva (risos). Mas, que tem 
ajudado bastante na questão da escrita deles. José já melhorou muito, que era a grande dificuldade, 
porque ele é ótimo em matemática, no raciocínio lógico. Mas, quando era para registrar as idéias dele 
não dava certo e hoje tem melhorado muito. 
Com esse trabalho de pesquisa, feito por você, me deu muita idéia e agora estou observando as 
aulas de algumas colegas. Então elas me pedem sugestões, então procuro assistir algumas aulas e 
vamos discutir e procuro ajudar. Claro como não temos filmadora, (risos) faço como posso. Tem dado 
certo e estamos gostando das nossas trocas.  
 
 
 
  
 




