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O trabalho em tela constitui um estudo de doutoramento intitulado O professor e sua 

formação linguística: uma interlocução teoria-prática. Nele, a pesquisadora, discorrendo 

sobre questões que envolvem o ensino-aprendizagem da linguagem verbal, focaliza a 

importância da formação linguística para profissionais que atuam nos anos iniciais da 

Educação Fundamental. Nessa perspectiva, objetiva analisar as interrelações entre os saberes 

dos professores, referentes à linguagem (verbal), mobilizados no processo ensino-

aprendizagem da produção de textos escritos pelos educandos, inscritos nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Para tanto, desenvolveu uma pesquisa colaborativa, de natureza 

qualitativa, com quatro partícipes, sendo três delas professoras do campo empírico, a EETB 

(escola apontada pelo “Prova Brasil” (2005) como entre as dez escolas brasileiras com o pior 

índice de rendimento discente nas habilidades de ler, escrever e interpretar) e a outra 

(pesquisadora) docente da UERN. A pesquisa fez uso de diversos procedimentos 

metodológicos, dentre os quais se destacam: questionário, entrevista, sessões reflexivas e 

ciclos de estudos reflexivos, entre outros. Estes específicos da Metodologia da Elaboração 

Conceitual Ferreiriana, adotada no processo de (re)elaboração, pelas partícipes dos conceitos 

de linguagem, texto, gênero textual, língua falada e língua escrita. Quanto aos procedimentos 

analíticos, esses foram embasados em aportes da teoria da formação de conceitos, da 

Linguística Aplicada e da arqueologia dos conceitos eleitos. Os resultados apontam que o 

processo de formação linguística, instaurado por meio da pesquisa colaborativa e da 

Metodologia da Elaboração Conceitual Ferreiriana, unindo conhecimentos das áreas da 

Educação e da Linguagem, foi produtivo e revela uma estreita relação entre os conhecimentos 

adquiridos pelas partícipes, a (re)organização do processo ensino-aprendizagem da linguagem 

e a melhoria das produções escritas pelos alunos dessas docentes.     

 

Palavras-chave: Formação linguística. Ensino-aprendizagem da linguagem. Pesquisa 

Colaborativa. Metodologia da Elaboração Conceitual Ferreiriana.  
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The work in screen constitutes a study of entitled doutoramento THE teacher and your 

linguistic formation: a dialogue teoria-prática. In him, the researcher, discoursing on subjects 

that involve the teaching-learning of the verbal language, it focalizes the importance of the 

linguistic formation for professionals that act in the years you begin of the Fundamental 

Education. In that perspective, lens to analyze the interrelações among them you know about 

the teachers, referring to the language (verbal), mobilized in the process teaching-learning of 

the production of texts written by the students, enrolled in the years you begin of the 

fundamental teaching. For so much, it developed a research Colaborativa, of qualitative 

nature, with four partícipes, being three of them teachers of the empiric field, EETB (pointed 

school for the " Prova Brasil " (2005) as among the ten Brazilian schools with the worst index 

of revenue discente in the abilities to read, to write and to interpret) and the other (researcher) 

educational of UERN. The research made use of several methodological procedures, among 

which stand out: questionnaire, glimpses, reflexive sessions and cycles of reflexive studies, 

among others. These specific of the Methodology of the Elaboration Conceptual Ferreiriana, 

adopted in the process of (re)elaboration, for the partícipes of the language concepts, text, 

textual gender, spoken language and written language. With relationship to the analytic 

procedures, those were based in contributions of the theory of the formation of concepts, of 

the Applied Linguistics and of the archaeology of the elect concepts. The results appear that 

the process of linguistic formation, established through the research colaborativa and of the 

methodology of the elaboration conceptual ferreiriana, uniting knowledge of the areas of the 

Education and of the Language, it was productive and he/she reveals a narrow relationship 

among the acquired knowledge for the partícipes, the (re)organization of the process teaching-

learning of the language and the improvement of the productions written by the students of 

those educational ones.       

Word-key: Linguistic formation. Teaching-learning of the language. Research Colaborativa. 

Methodology of the Conceptual Elaboration Ferreiriana.    
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El trabajo en la pantalla constituye un estudio de doutoramento titulado EL maestro y su formación 

lingüística: un teoria-prática del diálogo. En él, el investigador, disertando en asuntos que involucran 

el enseñanza-aprendizaje del idioma verbal, él el focalizes la importancia de la formación lingüística 

para profesionales que actúan por los años usted empieza de la Educación Fundamental. En esa 

perspectiva, lente para analizar el interrelações entre ellos usted sabe de los maestros, mientras 

refiriéndose al idioma (verbal), movilizó en el enseñanza-aprendizaje del proceso de la producción de 

textos escrito por los estudiantes, se enrolló en los años que usted empieza de la enseñanza 

fundamental. Para tanto, desarrolló un colaborativa de la investigación, de naturaleza cualitativa, con 

cuatro partícipes, siendo tres de ellos maestros del campo empírico, EETB (la escuela puntiaguda para 

el" Prova Brasil" (2005) como entre las diez escuelas brasileñas con el peor índice de discente del 

rédito en las habilidades de leer, escribir e interpretar) y el otro (investigador) educativo de UERN. La 

investigación hizo uso de varios procedimientos metodológicos entre que la posición fuera: la 

encuesta, vislumbres, sesiones reflexivas y ciclos de estudios reflexivos, entre otros. Estos específico 

de la Metodología de la Elaboración el Ferreiriana Conceptual, adoptó en el proceso de (el re)la 

elaboración, para el partícipes de los conceptos del idioma, texto, género textual, idioma hablado e 

idioma escrito. Con la relación a los procedimientos analíticos, aquéllos eran basado en las 

contribuciones de la teoría de la formación de conceptos, de la Lingüística Aplicada y de la 

arqueología de los conceptos elegidos. Los resultados aparecen que el proceso de formación 

lingüística, estableció a través del colaborativa de la investigación y de la Metodología de la 

Elaboración el Ferreiriana Conceptual, uniendo conocimiento de las áreas de la Educación y del 

Idioma, era productivo y el he/she revela una relación estrecha entre el conocimiento adquirido por el 

partícipes, el (el re)la organización del enseñanza-aprendizaje del proceso del idioma y la mejora de 

las producciones escrita por los estudiantes de esos educativos.         

     

Palabra-importante: La formación lingüística. Enseñanza-aprendiendo del idioma. Investigue 

Colaborativa. La metodología de la Elaboración Conceptual Ferreiriana. 
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Capítulo 1 

  

    

  
  

  

                IINNIICCIIAANNDDOO  OO  DDIIÁÁLLOOGGOO  

    

 

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não 

é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos 

os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que 

aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com 

eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com 

ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O que 

jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar 

impositivamente. Até quando, necessariamente, fala contra posições 

ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua 

fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta 

aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 

necessário, [...], em uma fala com ele. (grifos do autor).  

 

PAULO FREIRE 

 

 

Abrindo esse diálogo, pedimos aos nossos leitores que agucem as suas escutas 

e leiam, paciente e criticamente, as “falas” que seguem, buscando compreender o 

expresso neste discurso. Este, situado histórico e socialmente, é construído pela 

polissemia e polissemia das vozes que constituem quem somos, o(s) lugar(es) que 

ocupamos, as nossas ideologias. 

Assim, compreendendo que “tanto a formação intelectual do pesquisador 

quanto suas experiências pessoais e profissionais relacionadas ao contexto e aos sujeitos 

introduzem vieses na interpretação dos fenômenos observados e, nesse caso devem ser 

explicitadas ao leitor” (ALVES-MAZZOTE; GEWANDSNAJDER, 1998, p. 160), 

iniciamos o diálogo apresentando informações que podem contribuir para entender o 

expresso nesta tese.  

Temos atuado na educação há quase três décadas. Inicialmente, monitora de 

alfabetização, no Centro Social Urbano (de 1981 a 1984), e como professora polivalente 

das séries iniciais do Ensino Fundamental (de 1984 a 1987). Depois, como docente do 

Magistério (2° grau profissionalizante), lecionando Português, Metodologia da 
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Comunicação e Expressão, dentre outras disciplinas (de 1987 a 1998). Em seguida, 

como professora do Ensino Médio, lecionando Português, Redação e Sociologia (de 

1999 a 2003) e, atualmente, atuando nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em 

Letras e em Pedagogia (UERN), desde 2002, fora outras atividades educativas e 

administrativas.  

Durante esse tempo, buscamos sempre melhorar a nossa prática educativa, o 

que nos conduziu a desenvolver estudos e pesquisas, sobretudo relacionados ao 

processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal. Tal atitude advém da nossa 

compreensão de que o trabalho sistemático com a linguagem é atividade pedagógica 

central no currículo escolar, principalmente quando se trata dos anos iniciais da 

Educação Básica, visto que cabe a esse nível de ensino construir conhecimentos 

linguísticos necessários à aquisição de outros saberes que contribuam para que o aluno 

possa progredir nos estudos posteriores e na vida.   

É indiscutível, pois, a relevância da linguagem, já que ela é o eixo dos 

significados, dos sentidos, do conhecimento, das identidades, da vida social. Todavia, o 

ensino-aprendizagem da linguagem, no contexto escolar, parece não estar sendo 

produtivo. As últimas pesquisas
1
 realizadas por órgãos como o INEP e o SAEB 

comprovam essa realidade quando trazem à tona quadros preocupantes em relação à 

proficiência dos estudantes brasileiros em relação às habilidades de ler, de escrever e de 

interpretar.  

Tal realidade clama por atitudes efetivas das/nas escolas, que vivenciam essa 

problemática. Ela deveria ter seu espaço nas discussões e nas ações escolares, inclusive 

expressa como metas no PDE e presente no PP, visto que os maiores números de 

evasão, abandono e repetência no Ensino Fundamental do Brasil são referentes à 5ª 

série (hoje 6º ano), período posterior aos quatro anos iniciais da Educação Básica, 

considerado um dos “gargalos em que se concentra a maior parte da repetência [...] por 

                                                           
1
  Citamos como exemplo a pesquisa divulgada pelo INEP (2005), época em que concluíamos os 

nossos estudos de Mestrado, que demonstra que apenas 4,8 % (quatro vírgula oito por cento) dos alunos 

brasileiros da quarta série do Ensino Fundamental encontram-se em um nível adequado em relação à 

proficiência em Língua Portuguesa. 39,7% (trinta e nove vírgula sete por cento) dos alunos dessa série 

estão em um nível intermediário. Mais da metade dos alunos dessa série encontram-se nos estágios crítico 

e muito crítico. 36,7 (trinta e seis vírgula sete) em estágio crítico e 18, 7% (dezoito vírgula sete por cento) 

enquadram-se no chamado nível crítico porque não foram alfabetizados adequadamente. Não conseguem 

responder os itens da prova. Esses dados são refletidos no IDEB da escola. Em 2005 tendo atingido 

apenas 1.6, teve meta projetada para 2007 de 1.7, contudo, não a atingiu. Em 2007 o IDEB ficou menor 

ainda, atingindo o total de 1.3. 
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não conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, condição para que os alunos possam 

continuar a progredir até, pelo menos, o fim da oitava série” (PCN/LP, 2001, p. 19).  

Tomando por base dados das pesquisas referendadas e fazendo uma análise 

sobre a relação teoria-prática na formação do professor alfabetizador, a pesquisa que 

realizamos, por ocasião do Mestrado em Estudos da Linguagem, em 2005, na UFRN, 

apontou que uma das causas do fracasso delineado pode estar nas fragilidades 

conceituais e teóricas do professor em questões relevantes ao trabalho com a linguagem 

verbal, a saber: concepções de linguagem; relações entre as modalidades de língua 

falada e língua escrita; competência linguística; variação linguística; gêneros textuais; 

língua padrão; gramáticas; concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; métodos 

e processos do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita (CABRAL, 2005). 

A pesquisa referendada foi realizada junto a duas docentes de escolas 

particulares, três de escolas públicas e trinta formandos em Pedagogia de uma 

universidade pública. Também foram analisados os programas das disciplinas do Curso 

de Pedagogia dessa Universidade, além de documentos que regulam o Estágio 

Supervisionado. 

Os dados desse estudo nos inquietaram, incitando-nos a buscar conhecer mais 

essa realidade e a tentar interferir nela, vislumbrando contribuir com uma transformação 

positiva, por menor que fosse.  

Nesse intuito, procuramos aprofundar os estudos e empreendemos esforços na 

aquisição de parceiros mais experientes para colaborar com os nossos propósitos. 

Planejamos, assim, o doutorado.  

Nele, decidimos realizar um estudo teórico-prático, trabalhando apenas com o 

lócus da nossa pesquisa de Mestrado que apresentava maiores problemas e que, 

portanto, configurava-se como representativo do universo no qual pretendíamos 

investigar e intervir.   

A priori, o campo empírico foi se constituindo. Primeiro, porque alguns dos 

dados da nossa pesquisa (2005) apresentavam uma realidade que tinha uma estreita 

relação, a nosso ver, com o apontado pela pesquisa “Prova Brasil – Avaliação do 

Rendimento Escolar (2005)”, atinente ao mesmo campo de investigação, uma escola 

pública situada no município de São Rafael/RN, apontada pelo Prova Brasil como entre 

as 10 (dez) que têm o pior rendimento dos alunos nas habilidades de ler e de escrever. 

Segundo, pelos laços de aproximação que nutríamos com docentes da mencionada 
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escola. Terceiro, pelo interesse de professoras dessa escola em buscar soluções para os 

problemas que vivenciavam na prática pedagógica. 

A clareza de que a prática relacionada ao ensino-aprendizagem da linguagem, 

na referida escola, necessitava vivenciar uma transformação real, concreta, construída 

em uma relação positiva entre o conhecimento (teoria) e a ação (prática), guiava as 

nossas ações.  

Com essa acepção, constituímos os referenciais teórico-metodológicos que 

fundamentaram os nossos estudos. Adotamos a pesquisa Colaborativa e a Metodologia 

de Elaboração Conceitual Ferreiriana como aportes metodológicos. Optamos pela 

pesquisa colaborativa por compreendermos que esta, ao dialogar com o Materialismo 

Histórico Dialético e com a teoria vygotskyana do desenvolvimento psicossocial, pode 

se unir à Linguística Aplicada e à Metodologia da Elaboração Conceitual Ferreiriana e 

poderia nos servir de mediação na compreensão e busca de soluções para a problemática 

por nós detectada, o que foi confirmado no processo de pesquisa. 

A escolha pela abordagem colaborativa nos permitiu dialogar com autores 

como Arnal; Del Rincon; Latorre (1992), Fidalgo e Shimoura (2006), Ibiapina e 

Ferreira (2005 e 2007); Ibiapina; Loureiro Jr. e Brito (2007), Ibiapina. (2004, 2007, 

2008), Loureiro Jr. e Ibiapina (2008), Magalhães (2002, 2003), dentre outros. Esses 

estudiosos têm demonstrado o quanto a pesquisa colaborativa é relevante à 

transformação da realidade de professores, visto que se instaura um processo produtivo 

de reflexão, de indagação e teorização das práticas profissionais dos educadores e das 

teorias que guiam suas práticas. Processo produzido com os professores, não apenas 

para os professores. 

A opção pela Metodologia de Elaboração Conceitual Ferreiriana foi 

decorrente, além da necessidade percebida ao longo da pesquisa, do fato de essa 

metodologia, a exemplo da pesquisa colaborativa, nutrir estreita relação com a dialética 

e com a teoria histórico-cultural vigotskiana, sobretudo no que se refere à formação de 

conceitos, aportes que permeiam todo o nosso estudo. 

Essa metodologia foi criada por Ferreira (2009), fundamentada em estudiosos 

como Vygotsky (2000, 1987), Morin (1996), Leontiev (1988), Luria (1986), Kopnin 

(1978), Rubinstein (1973). Por meio dela, conceitos espontâneos podem evoluir para 

conceitos científicos, produzindo estado consciente e conscientizador. 
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No que concerne aos nossos aportes teóricos, embasamos os nossos estudos na 

teoria da formação de conceitos, na perspectiva vigotskiana. Tal teoria, defendendo a 

ideia de que todos os fenômenos que dizem respeito ao ser humano devem ser 

estudados em movimento, toma por base o Materialismo Histórico Dialético, com 

ênfase no princípio da atividade mediada e das leis do movimento e das transformações 

nele implícitas. Essa teoria destaca o papel fundamental das ferramentas e dos signos no 

processo de construção do conhecimento e entende que conhecer é conceituar. Ela 

atribui importância singular à função mediadora da linguagem no processo de formação 

de conceitos.  

Também tomamos como aporte teórico contribuições das ciências da 

linguagem, mais especificamente da Linguística Aplicada. Esta, como afirma Moita 

Lopes (1996, pp. 22-23), “[...] é uma área de investigação aplicada, mediadora, 

interdisciplinar [...], que tem um foco na linguagem de natureza processual, que 

colabora para o avanço do conhecimento teórico [...]”.  

Assim, fundamentada na Linguística Aplicada, a produção do conhecimento se 

constitui pela problematização, visto que, como defende Moita Lopes (2009, p. 21): 

 
Ao problematizar a produção do conhecimento e o poder por trás de 

tal prática, a epistemologia que nos guia deve seguir uma lógica 

antiobjetivista e antipositivista. [...]. Nossa preocupação é criar 

inteligibilidade sobre a questão que estudamos.  

 

 Nessa perspectiva, a Linguística Aplicada se instaura como campo “híbrido”, 

como área de conhecimento “mestiça”, na qual os pesquisadores estão cada vez mais 

imbricados no conhecimento que produzem. Assim sendo, 

 

Só podemos contribuir se considerarmos as visões de significado, 

inclusive aqueles relativos à pesquisa, como lugares de poder e 

conflito, que refletem os preconceitos, valores, projetos políticos e 

interesse daqueles que se comprometem com a construção do 

significado e do conhecimento. Não há lugar fora da ideologia e não 

há conhecimento desinteressado. A LA precisa construir 

conhecimento que extrapola a relação teoria e prática [...] (MOITA 

LOPES, 2006, p. 102-103). 

 

É, pois, nesse sentido que as contribuições teóricas da Linguística Aplicada 

podem ser úteis quando se trata de investigar uma realidade que envolve o processo 

ensino-aprendizagem da linguagem verbal, estudando-a, fazendo uso de conhecimentos 
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teóricos construídos, também, por outras ciências, para intervir na realidade, 

vislumbrando contribuir para a compreensão dos principais problemas diagnosticados, 

como foi o propósito dessa pesquisa. 

Liberali (2008, p. 45), explicitando a relevância da Linguística Aplicada na 

formação docente, diz que: “A partir de uma visão da Linguística Aplicada de formação 

de educadores, estudar a linguagem do educador torna-se fundamental (Liberali, 2004a 

e b e Magalhães, 2004, Liberali 2006a e b)”. Isso porque, nessa visão, a linguagem é 

concebida como objeto e instrumento da ação docente. Assim,  

 

Por meio dela podemos perceber tanto o discurso na sala de aula como 

o discurso sobre a sala de aula. Isto é, a linguagem materializa o 

processo reflexivo ao mesmo tempo em que constitui a prática 

pedagógica. Trabalhar a linguagem significa instrumentalizar os 

educadores para refletir sobre suas ações (instrumento) e para agir em 

sala de aula (seu objeto). Significa, portanto, desenvolver poder 

emancipatório. (LIBERALI, 2008, p. 45). 

  

Defendemos a ideia de que o conhecimento teórico das ciências da linguagem, 

mais particularmente os da Linguística Aplicada, associados aos conhecimentos da área 

da educação, devem fazer parte do acervo intelectual de todo profissional da linguagem, 

sobretudo dos docentes que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois 

são eles que lidam com os discentes no período em que estes vivenciam uma complexa 

experiência com a linguagem. Trata-se de momento crítico que pode ser decisivo para o 

sucesso ou insucesso dos atuais/futuros cidadãos falantes/escreventes. 

É essencial, portanto, o professor compreender que, nessa experiência, ponto 

fundamental para que o processo ensino-aprendizagem da linguagem seja bem sucedido 

é levar em consideração que os alunos, ao entrarem na escola, já têm importantes 

conhecimentos. Estes, se explorados coerentemente, podem possibilitar o envolvimento 

dos discentes em atividades que lhes “permitam a recombinação ativa de novos 

conhecimentos, com base naqueles já adquiridos (dialética entre o novo e o antigo)”, 

ampliando a capacidade (FREITAS, 1998, p. 29). 

O ensino-aprendizagem da linguagem não pode ser confundido com o estudo 

da gramática normativa, difundido pelo ensino tradicional, que nega o cabedal de 

conhecimentos acumulados pelo indivíduo nas suas interações, dentro e fora do 

contexto escolar. Nesse tipo de ensino, os conhecimentos prévios que o aluno traz para 

a escola não são valorizados. Não se leva em conta que, mesmo sem ter consciência, 
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qualquer educando, ao entrar na escola, traz a gramática internalizada, segue a sintaxe 

geral da língua, ou seja, todos têm conhecimentos práticos dos princípios da linguagem, 

que são construídos em interações verdadeiras, em contextos reais, fazendo uso de 

diferentes gêneros que circulam no entorno deles. Negando isso, o ensino tradicional 

“[...] tal qual de ordinário se cursa nas escolas, não só não interessa à infância, não só, 

enquanto aos benefícios que se lhe atribuem, se reduz a uma influência totalmente 

negativa” (GERALDI, 1995, p. 119).  

Prescrevendo regras do “bem falar” e do “bem escrever”, esse tipo de ensino 

nega, também, os avanços das ciências da linguagem e cria, como afirma Bagno (2001, 

p. 73-74), um círculo vicioso, adotando a gramática tradicional e os livros didáticos 

como fontes de saber inquestionável, de verdades absolutas, ditando normas do que é 

certo ou errado em relação à linguagem verbal. Acerca disso, o autor explica:  

 
[...] como é que se forma esse círculo? assim: a gramática tradicional 

inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento da 

indústria do livro didático, cujos autores – fechando o círculo – 

recorrem à gramática tradicional como fonte de concepções e teorias 

sobre a língua.  

    

Esse círculo possibilita que a escola se configure como instituição na qual o 

preconceito linguístico é ensinado/valorizado (na verdade, preconceito social
2
). 

Elegendo uma variedade da fala como sendo a única forma correta de expressão oral, e 

uma forma escrita como a única possível, fomentando ideias de que as outras formas de 

falar e de escrever, por serem diferentes da estabelecida como padrão, são “vícios de 

linguagem”, “erradas”, “inferiores” e devem ser substituídas pelas “corretas”, a 

educação escolar não cumpre seu papel formativo. 

Sob essas bases, o ensino da língua não cumpre sequer o domínio da linguagem 

culta que, supostamente, objetiva. Isso pode ser constatado no expresso por Faraco 

(1984, p.17), ao discorrer sobre dados de pesquisas que demonstram as dificuldades que 

os alunos, submetidos a onze anos de ensino, estudando a Língua Portuguesa, na 

perspectiva tradicional, apresentam em relação a habilidades elementares de utilização e 

domínio da língua. O autor afirma que “a grande maioria tem acentuadas dificuldades 

                                                           
2
  É o próprio Bagno (2001, p.138) que, depois de discutir e investigar sobre o preconceito 

linguístico, chega à conclusão de que “o preconceito lingüístico não existe. O que existe é o uso da 

linguagem como desculpa válida e aceitável para excluir uma pessoa dos bens sociais aos quais ela 

deveria ter direito pelo simples fato de ser uma pessoa”. 
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de expressão oral e escrita, pouca ou nenhuma leitura, incapacidade de interpretação de 

textos, completo desprezo pela linguagem”.  

É necessário, pois, ter clareza de que o ensino-aprendizagem da linguagem não 

pode mais se respaldar na visão unilateral do ensino da gramática tradicional. A língua 

é, como assevera Bagno (2001), um “rio caudaloso”, que vive no uso que os 

falantes/escreventes fazem dela. É algo vivo, sintonizado com o tempo e o espaço, num 

dado contexto sócio-histórico-cultural. Assim sendo, objetivos, conteúdos e estratégias 

de ensino devem levar em consideração os avanços e recuos, as idas e vindas que 

caracterizam o dinamismo dela e que servem de base às ciências da linguagem que a 

concebem como tal e fundamentam um ensino-aprendizagem produtivo da linguagem.  

Atualmente, muitos estudos têm tratado desse assunto. Destacaremos alguns 

deles, estabelecendo relação de distinção entre eles e a pesquisa que realizamos neste 

doutoramento. 

 

1.1 DIALOGANDO COM OUTROS ESTUDOS RELACIONADOS AO ENSINO-

APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM 

 

Não pretendemos dar conta da vasta literatura que trata de problemas 

relacionados ao ensino-aprendizagem da linguagem e que, portanto, aborda questões 

concernentes à formação do profissional da linguagem, à atuação pedagógica dele, à 

aprendizagem dos alunos, à produção escrita, dentre outras coisas.  

As buscas que realizamos para averiguar na literatura trabalhos que 

abordassem a problemática de pesquisa que elegemos, neste estudo de doutoramento, 

possibilitaram identificar algumas produções que, do ponto de vista de ensino-

aprendizagem produtivo da linguagem, assemelham- se à nossa. Contudo, ao explicitá-

las, mostrando as singularidades deste estudo, apontaremos os principais pontos de 

divergências.   

Bolzan (2007), na obra “Leitura e escrita: ensaios sobre alfabetização”, 

apresenta algumas das contribuições que os estudos do grupo de pesquisa sobre 

formação de professores e práticas educativas trazem acerca da investigação na sala de 

aula, de situações de ensino e de aprendizagem da lecto-escrita que caracterizam o 

processo de construção da leitura e da escrita nas classes de alfabetização do sistema 

público de ensino, defendendo a ideia de que “pensar a escola como espaço de aprender 



27 

 

e de ensinar implica repensar as práticas existentes e a formação, tanto de educandos 

como de educadores” (BOLZAN, 2007, p.16). Todavia, a maioria das mediações 

propostas pela autora prioriza os aspectos maturacionais do indivíduo aprendente, 

entendendo que “o processo de alfabetização implica que o professor esteja preparado 

para enfrentar os desafios pedagógicos e compreender que cada criança constrói seu 

aprendizado, a seu ritmo” (BOLZAN, 2007, p.156). Nesse sentido, a ação pedagógica 

do professor ocorre nos moldes da teoria piagetiana, principal aspecto de discrepância 

entre a nossa pesquisa, que concebe a mediação segundo a teoria vygotskyana, e a da 

citada autora.  

Nessa mesma linha, Ferreiro; Teberosky (1985), na obra intitulada 

“Psicogênese da língua escrita”, descrevem e analisam os dados de uma investigação 

sobre a aquisição da leitura e da escrita por crianças, tentando explicar processos e 

formas mediante as quais as crianças chegam a aprender a ler e a escrever. Em outro 

trabalho, Ferreiro (1991), no livro “alfabetização em processo”, examina uma série de 

problemas específicos da psicogênese da língua escrita, a saber: a relação entre o todo e 

as partes; o processo de assimilação; a compreensão das relações entre as letras e os 

sons da linguagem; a comparação entre crianças e adultos não escolarizados. Para 

explicar o processo de alfabetização, as autoras analisam produções de crianças. Do 

ponto de vista de tecer considerações acerca das produções escritas dos alunos 

percebendo as relações entre som e grafia, essas obras guardam algumas semelhanças 

do que fazemos neste trabalho. Todavia, as bases teóricas dessas obras diferem das 

nossas. Enquanto elas adotam o modelo piagetiano, nós nos fundamentamos na 

concepção vigotskiana.  

Também Kato (1994), na obra que aborda “A concepção da escrita pela 

criança”, reúne textos produzidos por vários autores sobre a temática, resultantes de 

pesquisas que trazem à tona a importância de, no processo ensino-aprendizagem da 

escrita, levar em conta o conhecimento prévio do aprendiz e as estratégias que ele usa 

diante de fatos novos percebidos em seu universo. A exemplo dessa autora, este estudo 

defende a importância dos conhecimentos prévios para a aquisição e desenvolvimento 

de outros. No entanto, apesar de enfocar questões relevantes ao ensino-aprendizagem da 

linguagem, a obra da autora também se distancia do nosso interesse, principalmente por 

abordar a temática priorizando os aspectos cognitivos envolvidos na interação, nos 
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moldes da teoria piagetiana, que prioriza o desenvolvimento interior. Como Vygotsky 

(1989), priorizamos os aspectos sociais por entender que: 

 

O nosso esquema de desenvolvimento – primeiro fala social, depois 

egocêntrica , e então interior – diverge tanto do esquema behaviorista 

– fala oral, sussurro, fala interior – quanto da seqüência de Piaget – 

que parte do pensamento autístico não-verbal à fala socializada e ao 

pensamento lógico, através do pensamento e da fala egocêntricos. 

Segundo a nossa concepção, o verdadeiro curso do desenvolvimento 

do pensamento não vai do individualizado para o socializado, mas do 

social para o individual (VYGOTSKY, 1989, p. 18).  

 

Prosseguindo a exposição do rastreamento das obras que abordam a temática 

por nós definida, destacamos os trabalhos que seguem e que adotam linha diferente da 

piagetiana e mais próxima da vigotskiana. A obra de Pietri (2007), “Práticas de leitura e 

elementos para a atuação docente”, apesar de estar centrada nos processos de leitura, 

observando a relação texto-leitor e abordando as concepções cognitivistas e histórico-

culturais, reconhece que a mediação do professor é fundamental para a formação do 

leitor proficiente, defendendo a tese de que o ensino deve considerar as relações com a 

produção e distribuição social dos materiais escritos, os níveis de letramento e os 

conhecimentos necessários do leitor para lidar com esses materiais.  Nela, o autor 

também traz à tona aspectos relacionados às modalidades oral e escrita da linguagem, 

alertando que, para os alunos que advêm de comunidades com menor nível de 

letramento, “a relação com a escrita pode ser garantida, muitas vezes, apenas através da 

escola”, fato com o qual comungamos. Entretanto, a obra em destaque, como o título 

sugere, dá ênfase à leitura, diferentemente da abordagem da nossa pesquisa, que 

focaliza as modalidades da fala e da escrita, dando ênfase à produção escrita. 

Também Silva; Lara; Menegazzo (2003), em “Estudos de linguagem: inter-

relações e perspectivas”, uma obra que reúne 17 artigos que tratam de questões relativas 

à Linguística, à Língua e à Literatura, produzidos por um grupo de pesquisadores que 

compõem o GELCO – Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste, trazem à tona 

importantes reflexões acerca do ensino-aprendizagem da linguagem, discutindo temas 

como “A linguística, o ensino da língua e a formação do professor”, “para que aprender 

gramática?”, “produção textual e o ensino da língua”, dentre outros. Tratando dessas 

temáticas em uma perspectiva interacional, esse estudo guarda semelhança com o que 

abordamos neste estudo, todavia, nenhum dos trabalhos que compõem a obra é produto 
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de pesquisas colaborativas que reúnem conhecimentos das áreas da Educação e da 

Linguística Aplicada.  

Kato; Moreira; Tarallo (1997), na obra “Estudos em alfabetização”, tratam de 

vários aspectos da alfabetização (enfocando, sobretudo, a leitura e a escrita) nas 

abordagens psicolinguística e sociolinguística, fazendo incursões rápidas por questões 

linguísticas. Os conhecimentos trazidos pelos autores, na obra citada, guardam algumas 

particularidades com os estudos apresentados acerca da aquisição da modalidade escrita 

da língua, sobretudo nas relações que estabelecem com a língua falada. Contudo, nossos 

estudos não dão à leitura a conotação fornecida pelos referidos autores, principal 

divergência entre nossas proposições e a dos autores na citada obra. 

Tasca; Poerch (1990), no livro “Suportes lingüísticos para a alfabetização”, 

reúnem trabalhos de vários autores voltados ao processo de alfabetização, tratando das 

implicações linguísticas concernentes ao ato de aprender a ler e a escrever, integrando 

conhecimentos teóricos e ensino, demonstrando a necessidade que têm aqueles que são 

responsáveis pelo processo de alfabetização de estarem atualizados no que se refere às 

contribuições que as ciências da linguagem põem à disposição. Também nós, ao longo 

deste trabalho, damos ênfase a essas questões. Defendemos que o profissional do 

ensino-aprendizagem da linguagem deve buscar conhecer as ciências da linguagem e 

estar atento ao permanente processo evolutivo desses estudos, que pode contribuir para 

uma práxis produtiva do ensino-aprendizagem da língua. Contudo, a obra, apesar de 

apresentar importantes suportes linguísticos necessários à alfabetização, deixa grandes 

lacunas no que se refere às modalidades da língua falada e da língua escrita, aos gêneros 

textuais e à formação continuada do professor, por meio de um processo que relacione 

teoria e prática, a partir de diagnósticos das necessidades formativas dos docentes, 

pontos fortes na nossa pesquisa.  

Catach (1996), em “Para uma teoria da língua escrita”, organiza uma obra de 

vários autores que se pretende configurar como uma contribuição dos principais 

especialistas no campo da escrita, determinando os conhecimentos mais relevantes 

adquiridos nos últimos anos de estudos, considerando pela primeira vez não apenas do 

ponto de vista histórico, arqueológico ou etnográfico, mas essencialmente linguístico. 

Apresentando um balanço das pesquisas realizadas na área e destacando que “[...] 

incontestavelmente é indispensável à lingüística interessar-se pelas interações entre 

fonia e grafia – decisivas em especial na lingüística aplicada à pedagogia” (CATACH, 
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1996, p.220), a autora, apesar de definir a obra como sendo um passo importante rumo à 

elaboração de uma teoria da língua escrita, explicita que nela se encontra um número de 

questões abertas maior do que o de respostas, instigando pesquisadores a buscá-las. É 

justamente o foco dado à relação entre a Linguística Aplicada e a Pedagógica no 

processo de aquisição e desenvolvimento da escrita que esse trabalho nutre aproximação 

com o nosso. No entanto, há vários pontos em que este trabalho difere. Um dos 

principais deles diz respeito à metodologia de pesquisa que adotamos, que traz 

contribuições teóricas e práticas, construídas em contexto específico. 

Smolka; Góes (1994), na obra “A linguagem e o outro no espaço escolar: 

Vygotsky e a construção do conhecimento”, organizam textos produzidos por elas e por 

Nogueira, Lacerda, Fontana e Oliveira, que trazem relatos de pesquisas por elas 

desenvolvidas, produtos de investigação do processo de conhecimento no espaço 

pedagógico, baseados na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano. 

Apesar de esse trabalho ser fundamentado nos pressupostos vygotskyanos, assim como 

este, não há trabalhos desenvolvidos com a pesquisa colaborativa, com a Linguística 

Aplicada e a metodologia da elaboração conceitual, tal como se verifica em nossa tese.      

Allebrandt; Feil; Frantz (1999), em “O tecer da linguagem no cotidiano 

escolar: reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da linguagem nas séries iniciais do 

ensino fundamental”, apresentam e analisam questões levantadas em pesquisas por elas 

coordenadas que possibilitaram o resgate de práticas reveladoras de concepções de 

linguagem que valorizam o texto e a leitura enquanto processos ativos e que desafiam 

os sujeitos a pensar e refletir sobre a linguagem, considerando suas práticas sociais. 

Também Richter (2000), na obra “Ensino do português e interatividade”, busca 

contextualizar o ensino do português, alertando, sobretudo, para o fato de que o 

professor de língua comumente não passa por uma formação que o capacite 

eficazmente. O autor, após analisar o panorama da aquisição da linguagem e explicitar 

as bases interacionistas do ensino de línguas, propõe-se a apontar caminhos para um 

ensino mais dinâmico, eficaz e criativo da língua portuguesa. Esses trabalhos seguem 

uma perspectiva interacionista de desenvolvimento-aprendizagem que se assemelham às 

bases que adotamos neste estudo, contudo, a exemplo dos anteriores, não têm os 

aspectos metodológicos deste, diferindo também de contextos.    

Passegi (1996), no livro intitulado “Abordagens em lingüística aplicada”, 

reúne textos de vários autores, dentre os quais, três que contemplam algum aspecto do 



31 

 

tema por nós eleito: o texto “Escrita e ensino: Questões teóricas e metodológicas”, de 

Oliveira, que destaca o papel da mediação na interação, explicita que todas as funções 

cognitivas complexas, dentre elas a escrita, são adquiridas em processos interacionais; 

“Discurso explicativo e uso do texto didático na sala de aula”, de Conceição Passegi, 

apresenta um modelo de análise utilizado para descrever procedimentos linguísticos, 

cognitivos e interacionais, subjacentes ao texto explicativo realizado em sala de aula 

com o apoio do livro didático; e  “A oralidade e a escrita em interações narrativas”, de 

Socorro Oliveira, retomando um dos capítulos da sua tese de doutoramento, explora 

interações narrativas produzidas por crianças pertencentes a famílias com diferentes 

graus de letramento. 

Nessa mesma perspectiva, Heinig; Franza (2010), na obra “Diálogos entre 

linguística e educação: a linguagem em foco”, apresentam reflexões de pesquisadores 

acerca do ensino-aprendizagem da linguagem. Trata-se de 12 artigos que discorrem 

sobre temas como: interlocuções entre professores e alunos acerca de produções orais e 

escritas deles; os significados da intervenção do professor no processo de construção da 

escrita pelo aluno; dificuldades enfrentadas pelos educandos em desmembrar sílabas e 

associar o fonema ao grafema; experiências e vivências de aprendizagem no 

desenvolvimento das habilidades de ler e de escrever; o processo de aquisição da 

ortografia.  

Também Queiroz (2000), em sua tese de doutorado, intitulada “O 

conhecimento lingüístico dos professores de 1º a 4º níveis do ensino fundamental: uma 

intervenção pedagógica”, desenvolvendo uma pesquisa-ação numa escola da rede 

pública de Natal/RN, investigou a real situação dos professores dos quatro primeiros 

anos do Ensino Fundamental concernentes aos seus conhecimentos teóricos que são 

utilizados em situações práticas de sala de aula para que assegurem a produção e 

compreensão de textos escritos no nível de ensino citado. Esse estudo, apesar de ter sido 

realizado por meio de pesquisa-ação e não ter utilizado a metodologia da elaboração 

conceitual ferreiriana, aproxima-se do nosso em vários aspectos, principalmente por 

trabalhar com a formação linguística de professores, dando enfoque, principalmente, às 

questões relacionadas à oralidade, à escrita e à produção de textos escritos por alunos.  

Já Antunes (2007), em “Muito além da gramática: por um ensino sem pedras 

no caminho”, procura desfazer alguns equívocos em relação à gramática, 

proporcionando reflexões sobre o ensino embasado em uma visão científica da língua, 
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que se pretende livre de estigmas e preconceitos linguísticos. Nessa mesma perspectiva, 

a autora (2009), em “Língua, texto e ensino: outra escola possível”, traz importantes 

reflexões sobre o ensino-aprendizagem da linguagem, enfocando, sobretudo, o trabalho 

com os gêneros textuais. Ela, mostrando que o ensino escolar está preso às suas próprias 

justificativas e conveniências e que os avanços das ciências da linguagem ainda são 

estranhos a ele, procura, relacionando teoria e prática, apresentar propostas para um 

ensino produtivo da linguagem na educação fundamental. 

As obras destacadas, apesar de abordarem alguns aspectos semelhantes ao 

tema por nós eleito, possuem diferenças em vários aspectos. O mais relevante deles diz 

respeito à singularidade do nosso campo de pesquisa e às especificidades do estudo 

desenvolvido, que, unindo conhecimentos das áreas da Educação e da Linguística 

Aplicada, focaliza os problemas relacionados ao ensino-aprendizagem da linguagem 

verbal, mais particularmente os da língua escrita. 

Outro ponto divergente diz respeito às bases teórico-metodológicas deste 

trabalho, sobretudo a pesquisa colaborativa e a metodologia da elaboração conceitual, 

que constituíram o processo de pesquisa e de formação empreendido com as partícipes, 

professoras da EETB.  

De todos os estudos bibliográficos que realizamos nesta pesquisa, os que têm 

mais semelhanças com o nosso são os realizados por grupos de pesquisadores da PUC, 

que, desenvolvendo pesquisas colaborativas, unem conhecimentos das áreas da 

Educação com a Linguística, sobretudo com a Linguística Aplicada. Dentre eles, 

destacam-se os trabalhos de Magalhães (de 1990 aos dias atuais) e seus orientandos. Em 

sua maioria, eles são produtos de pesquisas feitas em contextos escolares cujas práticas 

de ensino-aprendizagem da linguagem apresentavam significativas falhas, decorrentes, 

principalmente, de lacunas na formação dos educadores. Das obras que tratam desses 

estudos, “Pesquisa Crítica de Colaboração: um percurso na formação docente” (2007) 

merece destaque. Organizado por Fidalgo e Shimoura, o livro traz trabalhos de 

referência para as duas áreas. Todavia, nenhum deles possui as especificidades do nosso 

estudo, principalmente pelas motivações que desencadearam o processo, pelas 

necessidades formativas, pelo uso da metodologia da elaboração conceitual ferreiriana, 

pelos objetivos da pesquisa e pelos resultados alcançados. 

Nesse sentido, o entrelaçar das aproximações e diferenças demonstra que este 

estudo é único, singular. Como tal, tem relevância social ímpar para a realidade 
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empírica estudada. Também traz contribuições para pesquisas sobre a formação 

continuada de professores que almejem contribuir para transformar a prática 

pedagógica, além de proporcionar importante sistematização de saberes concernentes à 

elaboração de conceitos de interesse dos que estudam/trabalham com a linguagem. 

 Tendo apontado as lacunas da pesquisa, portanto justificando a 

importância desta tese, passamos, a seguir, a explicitar os seus objetivos. 

    

1.2 DOS PROBLEMAS SURGIRAM OS OBJETIVOS 

 

É inegável que a falta de conhecimentos teóricos relacionados às modalidades 

de língua falada e de língua escrita, de texto, de gêneros textuais e de linguagem por 

parte do professor pode trazer implicações para a produção de textos de diversos 

gêneros pelo aluno. É, pois, decorrente desse pressuposto que surge o nosso objeto de 

estudo: Os saberes docentes, referentes à linguagem (verbal) e aos gêneros textuais que 

são mobilizados para a resolução de problemas vivenciados pelo educando no processo 

de produção de textos escritos de diversos gêneros.  

Tendo como objeto de estudo essa temática, nos colocamos a seguinte questão: 

Qual a relação entre o domínio, pelo professor, dos conceitos de linguagem, de texto e 

de gêneros textuais, bem como de conhecimentos atinentes à linguagem verbal (língua 

falada e língua escrita) e a produção textual escrita, pelos alunos? 

Ao definirmos a nossa questão de investigação, partimos da compreensão de 

que no processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal surgem problemas nas 

relações que são feitas entre as modalidades de língua falada e de língua escrita, 

sobretudo na aquisição sistemática da habilidade de produzir, adequadamente, textos 

escritos, os quais a Educação, associada à Linguística, sobretudo à Linguística Aplicada, 

que, fazendo uso de conhecimentos teóricos advindos de outras ciências sociais e 

humanas, pode contribuir para sua compreensão/resolução.  

Nesse sentido, Educação e Linguística devem compartilhar saberes, já que, 

como lembra Marchuschi (2005, p. 138), “[...] se na educação um dos aspectos básicos 

é a alfabetização e o domínio da língua em todos os sentidos, a lingüística passa a ser 

fundamental”. 

Em suma, unindo conhecimentos das áreas da Educação e da Linguística, mais 

particularmente da Linguística Aplicada e fazendo uso da pesquisa colaborativa e da 
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metodologia da elaboração conceitual ferreiriana, empreendemos com as partícipes da 

EETB um processo de formação e de pesquisa que viesse ao encontro das principais 

necessidades diagnosticadas no campo empírico, concernentes ao ensino-aprendizagem 

da linguagem verbal. 

Assim, ao apresentarmos a abordagem colaborativa e a metodologia da 

elaboração conceitual ferreiriana como escolhas metodológicas, a nossa pesquisa 

realizou-se com as professoras e não para ou sobre elas. Assim, como pesquisadora e 

também partícipe da pesquisa, inserimo-nos no contexto que desejávamos estudar e, em 

constante interação com as docentes da escola campo, levantamos os problemas que 

seriam pesquisados, objetivando “produzir um conhecimento concreto da prática” 

(RICHARDSON, 1985, p. 21) que vivenciávamos. 

Nesse sentido, como pesquisadora colaborativa, pretendíamos, juntamente com 

as partícipes da escola campo, delimitar os problemas prioritários de pesquisa. 

A realidade apresentada tornava visível a principal problemática vivenciada 

pelas docentes: alunos do 4º ano da escola campo não sabiam ler e escrever, no sentido 

estrito dos termos.  

Diante dessa evidência, realizamos a sondagem dos conhecimentos prévios das 

partícipes e suas necessidades formativas, tendo como objetivo geral: 

 Analisar as interrelações entre os saberes dos professores, referentes à 

linguagem (verbal), mobilizados no processo ensino-aprendizagem da 

produção de textos escritos pelos educandos, inscritos nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

E como objetivos específicos: 

 Diagnosticar: a) os problemas vivenciados no processo ensino-

aprendizagem da linguagem verbal, referentes à produção de textos 

escritos pelos educandos; b) os saberes docentes referentes à linguagem 

(verbal – modalidades da língua falada e da língua escrita), mobilizados 

para a compreensão/resolução (ou não) dos problemas diagnosticados; 

 Desencadear, com as partícipes, processo de formação linguística, 

concernente à linguagem (verbal – modalidades da língua falada e da 

língua escrita), no sentido de problematizar/refletir e transformar a 

realidade apreendida; 
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   Estabelecer as interrelações entre os saberes (re)elaborados e a produção 

textual dos alunos. 

Foi assim que, na tentativa de responder a questão central e os objetivos da 

nossa investigação, definimos nossas escolhas teórico-metodológicas.  

Com esse entendimento, no processo de formação linguística
3
 que 

desencadeamos com as partícipes da nossa pesquisa, trabalhamos com elas a (re) 

elaboração dos conceitos de linguagem, gêneros textuais, texto, linguagem, língua 

escrita e língua falada, que, na nossa concepção, são relevantes ao processo ensino-

aprendizagem da linguagem verbal, o que ficou comprovado no processo de pesquisa. 

Além desses conceitos, trabalhamos os conceitos de colaboração e de reflexão, 

imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa colaborativa. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE   

 

A tese é constituída por sete capítulos. O primeiro, intitulado “Iniciando o 

Diálogo”, introduz as ideias básicas que permeiam o estudo. Discorre sobre as nossas 

motivações para seleção da temática e do campo de pesquisa. Apresenta as bases 

teórico-metodológicas que fundamentam a tese, bem como os objetivos, a questão de 

investigação e o objeto de estudo.  

O segundo capítulo, intitulado de “Espaços de Interlocuções: o contexto 

empírico da pesquisa” traz informações atinentes à escola, às salas de aula e às turmas 

que constituem o campo empírico.  Prossegue apresentando as partícipes da pesquisa, 

dando ênfase aos hábitos de leitura e de escrita delas, diagnosticados no início da 

pesquisa.   

Dividido em três sessões, o terceiro capítulo, denominado “Interlocuções 

Metodológicas”, situa as nossas escolhas metodológicas. Principia definindo a opção 

pela natureza qualitativa da nossa investigação e segue fundamentando a nossa decisão 

por desenvolvermos, neste trabalho, a pesquisa colaborativa e optarmos pela 

metodologia da (re)elaboração conceitual ferreiriana. Na sequência, explicita os 

procedimentos metodológicos eleitos para o processo de construção dos dados, bem 

como os procedimentos analíticos.  

                                                           
3
  Neste trabalho, o termo formação linguística refere-se a estudos sobre concepções e conceitos de 

linguagem, gêneros textuais, texto, língua escrita e língua falada. 
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O quarto capítulo, chamado de “Interlocuções Teóricas”, inicia dialogando 

com a Linguística Aplicada e, na sequência, apresenta a arqueologia dos conceitos 

eleitos, mais especificamente os conceitos de linguagem, gêneros textuais, texto e 

língua falada e escrita.  

O quinto capítulo, denominado de “Dialogismo Conceitual: dos conceitos 

prévios aos (re)elaborados”, está dividido em duas sessões. A primeira discorre sobre os 

significados prévios de linguagem, gêneros textuais, texto, língua falada e língua escrita, 

expressos pelas professoras partícipes da nossa pesquisa durante a sondagem dos 

conceitos prévios. A segunda traz a análise dos conceitos (re)elaborados por essas 

docentes no processo de pesquisa, apresentando o que significou para elas (re)elaborar 

os conceitos mencionados.  

Intitulado de “Um Processo Dialógico: reflexões acerca da prática”, o sexto 

capítulo está dividido em três sessões. A primeira explicita diálogos entre as partícipes, 

dando enfoque à prática pedagógica. A segunda discorre sobre os textos produzidos 

pelos alunos e a terceira (re)estabelece interlocuções com a prática pedagógica, 

centradas na (re)organização do processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal, 

que repercutiu nas produções textuais escritas dos discentes. 

Por fim, em “Continuando o Diálogo: notas de arremate”, no sétimo capítulo, 

fazemos as nossas considerações finais, com a perspectiva de que este trabalho não deva 

terminar com a conclusão deste doutorado, mas que, como almeja uma pesquisa 

colaborativa, tenha contribuído para transformar a realidade estudada e que, portanto, 

terá continuidade nas ações das partícipes. 

Também vislumbramos que esse diálogo tenha continuidade por outros 

pesquisadores. Esperamos que nossos estudos possam motivar outros pesquisadores a 

unirem conhecimentos da área da Educação e da Linguística Aplicada para o 

desenvolvimento de outras pesquisas dessa natureza. 

Dando continuidade ao diálogo, no capítulo que segue, apresentamos os 

espaços de interlocuções desta pesquisa. 
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Capítulo 2 

  

    

    
ESPAÇOS DE INTERLOCUÇÕES: O CONTEXTO 

EMPÍRICO DA PESQUISA 

  

    

 

 

Fazer pesquisa não é privilégio de alguns poucos gênios.  Precisa-se 

ter conhecimento da realidade, algumas noções básicas da 

metodologia e técnicas de pesquisa, seriedade e, sobretudo, trabalho 

em equipe e consciência social. (Grifos nossos).   

RICHARDSON 

 

Os espaços de interlocuções da nossa pesquisa foram delineados a partir dos 

estudos que realizamos no mestrado em Estudos da Linguagem (em 2005, na UFRN). 

Durante esse tempo investigando a relação teoria-prática na formação do professor 

alfabetizador, tivemos os primeiros contatos com docentes da EETB. Dois professores 

dessa Escola estavam entre os 30 formandos em Pedagogia, na época,“sujeitos” da 

pesquisa.  

Os resultados dessa pesquisa apontavam lacunas na formação desses “sujeitos” 

que poderiam interferir no ensino-aprendizagem produtivo da linguagem. 

Paralelamente à conclusão do mestrado, o MEC anunciava o resultado do 

“Prova Brasil”, trazendo à tona resultados preocupantes em relação às habilidades de 

ler, escrever e interpretar dos alunos da EETB.  

Esses resultados aguçaram os nossos interesses de pesquisadora e de 

educadora, preocupada com a realidade configurada, o que nos motivou a conhecer 

melhor a realidade e fazer dela o nosso campo empírico do doutorado.  

  

2.1 A ESCOLA 

 

A EETB, lócus que constitui o campo de investigação na pesquisa de 

doutoramento, é uma instituição da rede estadual de ensino que tem passado por sérios 

problemas estruturais. Parte deles decorre das políticas públicas da educação do Estado 

e do próprio município de São Rafael, cidade em que a EETB está situada.  
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A escola vivencia processo de eliminação dos anos iniciais da educação 

fundamental e “ciranda” de alunos que mudam da rede estadual de ensino para a rede 

municipal e vice-versa. Também há processo semelhante em relação à mudança de 

professores, não de determinada escola para outra, mas de nível de ensino e de função. 

No que se refere aos anos iniciais da educação fundamental, a EETB tem tido, 

ao longo dos anos, dificuldades até em formar turmas. No ano letivo de 2008, período 

em que iniciamos a nossa pesquisa com duas professoras, apenas duas turmas dos anos 

iniciais da Educação Fundamental foram formadas – uma de 3º ano e uma de 4º ano. 

Convém explicitar que, na EETB, o ensino fundamental funcionou em 2008 com turmas 

do 3º ao 9º ano e, em 2009, do 4º ao 9º ano. 

A escola conta com quadro de pessoal composto de uma diretora; um vice-

diretor; quatro supervisoras (uma do 3º ao 5º ano; duas do 6º ao 9º, uma da EJA); uma 

secretária (esta só trabalha no turno noturno. Assim, por vezes, as supervisoras 

assumem o papel de secretárias); 18 professores; dois vigias e duas auxiliares de 

serviços gerais. Dispõe de uma biblioteca (com 5 mesas e 30 cadeiras, 6 estantes com 

livros (didáticos, paradidáticos, científicos, literários), mapas, revistas (Veja, Nova 

Escola, Ciências Hoje, Mundo Jovem, dentre outras); sala de vídeo (com TV, aparelho 

de vídeo, vídeos, aparelho de DVD, DVDs, receptor da TV escola, 1 microssistem). 

Quanto ao espaço físico, a escola tem 10 salas de aula; 1 cozinha com 2 

despensas; 1 secretaria; 1 sala para direção; 2 almoxarifados; 6 banheiros; dois 

bebedouros; 1 área coberta (que serve para recreação, eventos, refeitório, prática de 

educação física, jogos etc.). 

 

2.1.1 As salas de aula 

 

As 10 (dez) salas de aulas (algumas de tamanho médio e outras pequenas) são 

arejadas. Todas têm ventiladores (2 ou 3 por sala) e janelas. Possuem quadros brancos e 

carteiras dispostas em fileiras. Algumas salas têm as paredes pintadas com tinta na cor 

branca e outras da cor verde (bem claro). Nelas, não há cartazes, murais ou letreiros, 

apenas marcas deixadas por alunos indisciplinados. Estes têm desmotivado os docentes 

a expor qualquer trabalho que seja e a decorar suas salas de aulas. 
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2.2 AS PARTÍCIPES 

 

Em 2008, iniciamos a nossa pesquisa com apenas duas professoras da EETB. 

Em 2009, mais uma docente integrou-se ao grupo. Este manteve-se, do início de 2009 

até o final da pesquisa, em 2010, com quatro partícipes.   

Todas elas têm escolaridade em nível superior. Duas docentes da EETB, 

durante a pesquisa, concluíram o curso de Pedagogia.  Sendo que uma delas, em meados 

de 2009, iniciou o Curso de Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino da 

Língua Materna. A outra docente da EETB é formada em Letras. A partícipe que 

coordena a pesquisa é Graduada em Pedagogia, Especialista em Linguística Aplicada ao 

Ensino da Língua Materna, Mestre em Estudos da Linguagem e Doutoranda em 

Educação. 

Coletivamente, escolhemos pseudônimos que começam com a primeira letra 

dos nossos nomes e que têm relação com o que, acreditamos, contemple uma de nossas 

características, enumeradas pelas parceiras e acordadas pelo grupo. 

Assim, passamos a ser identificadas pelos seguintes pseudônimos: “Jóia Rara” 

(professora com mais de sete anos de docência, cursa Especialização); “Preciosa” 

(educadora que leciona há mais de treze anos, formada em Pedagogia); 

“Comprometida” (que atua na educação há mais de vinte anos, formada em Letras); e 

“Maravilhosa” (professora coordenadora da pesquisa, com mais de vinte e sete anos de 

docência). 

Todas as partícipes têm tempo de experiência docente bastante significativo 

para lidar com alunos do ensino fundamental. Com exceção de “Maravilhosa”, que além 

da docência atua, também, na coordenação do Departamento de Letras, elas, no início 

da pesquisa, só exerciam a função de professoras. As três docentes da EETB têm 40 

horas semanais dedicadas a essa atividade, e a pesquisadora, professora da UERN, tem 

dedicação exclusiva. 

As três educadoras que têm 40 horas semanais, professoras da educação 

fundamental, participam, sempre que possível, de cursos promovidos pela Secretaria de 

Educação do Estado, tais como: Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, PCN +, 

LIBRAS, Planejamento Participativo e das Semanas Pedagógicas promovidas pela 

escola. 
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Seus hábitos de escrita se resumiam (no início da pesquisa), sobretudo, à 

produção do plano de aula ou a “coisas da escola”, como mensagens ou registro de 

ideias do que podem colocar em prática e lista de compras. Abaixo demonstraremos, 

por meio de gráfico
4
, quais gêneros textuais são produzidos com mais frequência pelas 

docentes. 

 

 

Gráfico 1- O que as docentes da educação fundamental escrevem. 

 Fonte: Entrevista realizada com as professoras em 2008. 

 

As docentes escrevem mais textos úteis ao cotidiano da escola: plano de aula, 

mensagens e ideias para aplicar na escola. A lista de compras também é uma prática 

comum de escrita das professoras.  

Quanto ao hábito de ler, explicitaremos, no gráfico que segue, os gêneros 

textuais e os portadores de textos que as professoras usam nas leituras que fazem.  

 

 

                                                           
4
  O fato de usarmos gráficos e tabelas, neste trabalho, não significa que estamos desenvolvendo 

uma pesquisa de natureza “qualiquantitativa”. A nossa pesquisa segue orientações da dialética e, como 

tal, entende que em um mesmo fenômeno vive o seu oposto, mas há predominância da negativa deste. 

Assim, de acordo com a perspectiva teórica que adotamos, o qualitativo contém o quantitativo e vice-

versa. Todavia quando aquele predomina sobre este, podemos afirmar que o fenômeno é qualitativo. 

7% 6%
13%

7%

13%20%

20%

7% 7%

jornais livros de auto-ajuda livros didáticos

livros de Paulo Freire livros de romances revista Nova Escola

revista Mundo Jovem revista Veja revista Mestre
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Gráfico 2 – O que as docentes da educação fundamental leem. 

Fonte: entrevista com as professoras em 2008. 

 

As docentes costumam ler mais revistas e livros relacionados à educação. 

Também leem livros de autoajuda e livros do gênero romance. Fazem leituras de 

portadores de informações do cotidiano, local e nacional, como jornal e revistas nos 

quais circulam vários gêneros textuais, tais como: entrevistas, artigos, propagandas, 

depoimentos, notícias, charges etc. 

Se compararmos esses dados, concernentes ao que as três docentes da EETB 

leem, com os publicados por Gatti e Barreto (2009), referentes ao tipo de leitura que 

licenciandos em Pedagogia fazem, veremos que as escolhas assemelham-se em alguns 

aspectos. Os professorandos, cerca de 39,95%, leem mais livros técnicos, relacionados à 

área de estudo, e os de autoajuda. Estes também são apontados como os mais lidos por 

nossas partícipes. 

No tocante a obras literárias, que aparecem entre as leituras prediletas dos 

licenciandos, 27,5%, também são citadas por nossas partícipes, com ênfase no romance.  

Quanto à leitura de jornais pelos licenciandos, Gatti e Barreto (2009, p. 170) expressam 

que “cerca de metade dos alunos afirma ler jornal algumas vezes na semana ou 

diariamente, mas 35% deles o fazem raramente. No que se refere às revistas, nossas 

partícipes costumam ler mais que os licenciandos; apenas 5,5% dos professorandos 

leem revistas, já para as docentes a revista está entre os tipos de leitura preferidos.    

Do expresso, podemos inferir que grande parte das leituras realizadas por 

nossas partícipes são semelhantes às leituras que, ainda hoje, os licenciandos em 

Pedagogia costumam realizar. 

Isso posto, convém explicitar que, em uma sociedade letrada, produzir e 

interpretar gêneros textuais escritos é um privilégio. Nesse tipo de sociedade, “o letrado 

goza de muito prestígio perante aqueles que só se comunicam pela fala” (VIEIRA, 

2001, p. 25). 

 Nesse tipo de sociedade, o escrever/ler proporciona o acesso ao saber 

sistematizado, à aquisição/produção/divulgação de informações, sensações, 

sentimentos, pensamentos, ideias e cria, como diz Vieira (2005, p.27) “uma segunda 

natureza”. Sobre isso a autora discorre:  
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Numa sociedade letrada, a escrita permeia praticamente todos os 

nossos atos. Lendo ou redigindo, usando-a para propósitos triviais do 

dia-a-dia, ou em situações mais complexas como as da vida 

burocrática e acadêmica, o fato é que não se pode prescindir da 

linguagem escrita. Ela agiliza a comunicação, instrumenta o saber, 

instaura a reflexão, confere poder, chega enfim a criar uma segunda 

natureza – a de quem lê e pode escrever. (2005, p. 27).  

  

Assim sendo, para aqueles que vivem em uma sociedade letrada, a leitura e a 

escrita ganham relevância. Convivemos com vastos materiais que incitam a 

aquisição/desenvolvimento dessas habilidades. Nas ruas, é fácil percebermos como a 

produção de gêneros textuais escritos tem presença marcante: cartazes, panfletos, 

outdor, rótulos, propagandas, informativos, comunicados, placas, sinais, além de um 

grande número de portadores de diversos gêneros textuais escritos: variados tipos de 

revistas, jornais, livros, TV, etc. Nas instituições públicas, privadas e no comércio, 

circulam muitos outros gêneros textuais escritos. São textos destinados a propósitos 

comunicativos reais, para interlocutores reais e em situações sociocomunicativas 

necessárias. 

Na escola, o ensino-aprendizagem da linguagem escrita não toma por base 

esses textos reais.  Pelo contrário, há crença de que a produção de textos só pode 

acontecer quando normas gramaticais são ensinadas, quando a ortografia é dominada, 

quando o aluno “aprende a falar”. Sobre isso comenta Kramer (2000, p. 108): 

 

Se analisarmos os processos de ensino da língua nos primeiros anos da 

escolaridade básica (na educação infantil e na escola fundamental), 

veremos que grande parte dos nossos professores ainda esperam que 

as crianças dominem as regras gramaticais, de ortografia, 

concordância etc. para que estejam autorizadas a escrever, agindo 

diante da escrita como um adulto que esperasse um bebê que diz 

“/mamã, télo aga/” aprender a falar”/mamãe quero água/” para receber 

o copo. Nenhum adulto, leigo ou não, conhecendo ou desconhecendo 

as teorias relativas à construção da fala agiria com tal falta de bom 

senso, matando de sede a criança em nome de ensinar-lhe a forma 

correta de falar. 

 

  

Do ponto de vista linguístico, nenhum falar é errado quando cumpre o 

propósito comunicativo. Constitui, pois, preconceito linguístico e social tentar apagar a 

linguagem que o educando utiliza.  É um grave erro estigmatizar a fala do aluno, 

sobretudo se ele for proveniente de meios culturais, sociais e econômicos menos 

privilegiados e menos prestigiados pela sociedade, substituindo-a por uma linguagem 



43 

 

artificial, a linguagem da escola.  Esse erro, associado a outros, tem provocado o 

desprazer em ler e em escrever, já que a língua ensinada na escola passa a ser a língua 

da/para a escola, distante da língua viva e heterogênea que vive no uso que os falantes, 

em situações sociocomunicativas reais, fazem dela. 

Isso posto, considerando que, para atingir os objetivos da nossa pesquisa, é 

necessário que as partícipes envolvam-se em leituras de vasto material bibliográfico e 

de produções escritas que contribuam para o desenvolvimento de formação linguística 

produtiva, investigamos acerca dos hábitos de leitura e escrita delas.  

Para melhor visualização, nos quadros que seguem, apresentamos informações 

relativas aos hábitos de escrever e de ler de nossas partícipes. 

  

PARTÍCIPE GOSTA DE 

ESCREVER 

GOSTA DE 

LER 

FREQUÊNCIA 

COM QUE 

ESCREVE 

FREQUÊNCIA 

COM QUE LÊ 

COMPROMETIDA SIM SIM DIARIAMENTE QUASE QUE 

DIARIAMENTE 

JÓIA RARA SIM MAIS OU 

MENOS 

DIARIAMENTE DIARIAMENTE 

PRECIOSA ATUALMENTE 

NÃO 

NÃO MUITO SEMANALMENTE DIARIAMENTE 

 

Quadro 1 – Hábito de escrita e de leitura das partícipes 

Fonte: Entrevista realizada com as professoras em 2008. 

 

Apesar de “Comprometida” e “Jóia Rara” responderem afirmativamente, 

convém registrar que o “sim” foi procedido por longa pausa. Isto é, ao serem 

questionadas sobre o gosto de escrever, essas partícipes ficaram em silêncio por bom 

tempo antes de responderem a pergunta. Pareciam estar procurando a resposta adequada 

ou a buscar nelas próprias resposta que não estava na superfície, não era algo que 

tinham clareza de ter e necessitaram de tempo para encontrar a resposta. 

Todas as partícipes, durante a entrevista, disseram que, quando jovens, liam e 

escreviam mais. Contudo, atualmente, devido a fatores como tempo, prioridades, 

salário, acabaram por perder a motivação. Leem e escrevem com mais frequência o que 

acreditam ser necessário para planejar aulas e realizar tarefas domésticas. Todavia, todo 
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o grupo sabe que precisa ler e escrever mais para atualizar-se, para ampliar seus 

conhecimentos e ter novamente motivação para a leitura. 

Esse relato nos fez lembrar as pesquisas que Sônia Kramer tem realizado e 

provocado questionamentos. Tratando das investigações acerca da leitura e da escrita, 

Kramer (2000, p. 107) faz o seguinte comentário: 

 

Nos últimos anos, tenho procurado compreender as relações que 

professores – de diferentes idades e gerações – estabelecem com a 

escrita nas suas trajetórias de vida e de trabalho. Pesquisando o que 

lêem e escrevem, entrevistando professores. Em seus relatos, muitos 

destacaram o papel da família na criação do gosto de ler e do papel 

secundário da escola. Muitos já tinham gostado de ler um dia, mas 

traziam nas suas lembranças histórias de leituras e escritas forçadas, 

imposições feitas por escolas em que tinham sido alunos. Eram relatos 

que traziam desprazer e vontade de não-ler, o que me assustou. A 

escola produz não-leitores? [...] 

Muitos professores contaram que haviam destruído seus escritos e 

falavam do medo, vergonha, frustração. [...]. Terá sido a vergonha, 

timidez, medo de mostrar para o outro e ser criticado? Ou terá sido a 

própria escola que ensinou a temer a folha em branco e a tremer diante 

dela?    

 

Diante do que observamos, em relação ao gosto de ler e de escrever das nossas 

partícipes, e fazendo relação com o expresso acima por Kramer, foram inevitáveis os 

questionamentos que nos fizemos: Aconteceu algo semelhante com as nossas 

partícipes? Se elas não gostam mais de escrever e de ler, como podem motivar seus 

alunos a gostar? Conseguiremos contribuir para resgatar o prazer em ler e em escrever 

delas? Obteremos êxito nos ciclos de estudos, já que essas habilidades são essenciais 

para o desenvolvimento deles? As respostas a esses questionamentos estão postas 

(implícita ou explicitamente) neste trabalho.  

Com esse pensamento, utilizando como recurso metodológico o questionário, 

buscamos apreender os conhecimentos prévios de nossas partícipes sobre questões 

relacionadas ao ensino-aprendizagem da língua falada e da língua escrita. A primeira 

pergunta do questionário versava sobre os conhecimentos linguísticos atinentes às 

modalidades de língua falada e de língua escrita necessários ao professor para mediar 

conhecimentos que proporcionassem ao educando a aquisição da escrita.  

A partícipe “Comprometida” respondeu: 

O professor tem realmente que ter conhecimento linguístico para poder mediar o educando à 

aquisição da escrita ortográfica, pois muitas vezes o aluno vem do lar com vários vícios de 
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linguagem e, da maneira que ele fala, ele tende a escrever; é aí que entra o conhecimento 

linguístico que o professor precisa ter para mediar de forma correta essa situação. 
 

FONTE: Resposta dada por “Comprometida” à primeira pergunta do questionário (2009)  

 

“Comprometida” não responde a pergunta. Ela não explicita, diretamente, que 

conhecimentos são necessários ao professor para o processo de mediação, relacionados 

à modalidade da língua falada, da língua escrita e da escrita ortográfica. Essa docente 

fala apenas da importância que tem o conhecimento linguístico para tal fim. Entretanto, 

do exposto por ela é possível perceber que ela considera a língua falada pela criança, 

que ela adquiriu nas relações que vivenciou com a sua família, vício que interfere na 

escrita ortográfica. 

Conceber a língua falada pelo aluno impregnada de “vício” implica dizer que 

essa linguagem tem defeito e que é imprópria para o ensino-aprendizagem da escrita. 

Nessa perspectiva, é, portanto, prática que precisa ser trabalhada para que o aluno não 

escreva da maneira que fala.  

O expresso por “Comprometida” revela atitude preconceituosa. A negativa da 

importância do que o discente sabe caracteriza, mesmo que inconscientemente, 

desrespeito à cultura, à linguagem e à família dele. A resposta da docente demonstra a 

necessidade de estudos e reflexões que possibilitem adquirir conhecimentos que 

embasem nova postura, que proporcione mudar a sua visão e a sua prática. 

Em relação à mesma questão, a partícipe “Jóia Rara” respondeu: 

 

O professor tem que primeiro ter noção do que é linguagem, ou seja, conhecimentos 

lingüísticos, para depois repassar de forma coerente aos educandos.  
 

FONTE: Resposta dada por “Jóia Rara” à primeira pergunta do questionário 

 

Essa docente destaca como primordial que o professor saiba o que é 

linguagem. O conceito de linguagem é de importância singular ao educador. Mas não 

apenas ele. Compreender as especificidades da língua falada e da língua escrita, como 

se constituem, como variam, é igualmente importante. Saber que a mediação não 

constitui um “repasse”, mas um processo ativo de construção em que o parceiro mais 
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experiente medeia conhecimentos que mobiliza a ZDP
5
 do discente para, ativamente, 

processar informações e adquirir conhecimentos com base no que já sabe. 

Os conhecimentos que “Jóia Rara” demonstrou saber precisam ser ampliados. 

A exemplo da partícipe “Comprometida”, “Jóia Rara” também necessita vivenciar 

estudos e reflexões que possam promover a ampliação dos seus conhecimentos 

referentes ao assunto em tela. 

A partícipe “Preciosa” optou pelo silenciamento. Não respondeu a questão. 

Cabe a nós investigar a causa dessa ação; se foi por desconhecer a resposta ou por 

“medo” de errar, atitude comum a quem vivenciou ensino-aprendizagem 

estigmatizador, que fez emergir essa postura. 

 

2.3 AS TURMAS DAS PARTÍCIPES: PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL  

 

Em 2008, quando iniciamos a pesquisa de campo para a apreensão dos 

conhecimentos prévios e das necessidades formativas das partícipes da nossa pesquisa, 

professoras da EETB, uma delas, a docente Jóia Rara, lecionava a única turma de 3º ano 

formada pela escola no turno matutino. Esta era formada por 17 (dezessete) estudantes, 

na faixa etária entre 07 (sete) e 14 (quatorze) anos, e aglutinava alunos que tinham 

concluído o 2º ano e discentes que fizeram apenas o 1º ano. Tal fato foi motivado, 

segundo a secretaria da escola, pelo número insuficiente de educandos matriculados no 

2º ano que pudessem formar uma turma e porque a EETB avaliou que esses estariam em 

um nível semelhante aos alunos matriculados no 3º ano. Muitos dos alunos que 

compunham a turma eram repetentes. Alguns deles por mais de duas vezes.  

Nesse ano (2008), não fizemos observações em sala de aula. Apenas em 2009, 

direcionamos o nosso olhar para esse contexto, cujos alunos, que em 2008 compunham 

o 3º ano, em 2009 formavam a turma do 4º ano (com exceção de dois deles que foram 

transferidos da escola).   

Convém registrar que em 2009, a professora “Comprometida” lecionou nessa 

turma de 4º ano até o mês de novembro, período em que entrou de licença gestante (mas 

                                                           
5
  ZDP – Zona de Desenvolvimento Próximo. Expressão cunhada por Vigotsky para definir 

“aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário” (VYGOTSKY, 1991, p. 97). 
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continuou a integrar a pesquisa, participando, a partir de dezembro, de todos os 

encontros).  

A professora “Jóia Rara”, que em 2009 havia assumido disciplinas do 6º ao 9º 

ano, por ocasião da licença de “Comprometida”, passou a lecionar na turma do 4º ano. 

Esse fato ocorreu porque a direção, percebendo a importância da continuidade da 

pesquisa, do envolvimento das partícipes e das mudanças positivas evidenciadas no 

processo de pesquisa (em relação às docentes e aos alunos delas), atendeu a solicitação 

que fizemos para esse fim.    

Isso posto, na sequência apresentaremos informações fornecidas pela secretaria 

da escola e pelas professoras sobre os discentes dessa turma, referentes à idade, ao sexo 

e à escolaridade. Para melhor visualização, usaremos os gráficos que seguem: 

 

 

GRÁFICO 3 - Alunos do 4º ano (2009) da E.F., segundo a idade 

FONTE: Informações fornecidas pela secretaria da escola e pelas professoras, em 2009. 

 

Dos 15 (quinze) alunos que formam a turma do 4º ano (2009), a maioria, 47%, 

tem idade entre 9 (nove) e 10 (dez) anos. Outros 27%, 4(quatro) alunos, têm entre 11 

(onze) e 14 (quatorze) anos. 1 (uma) aluna tem 23 (vinte e três) anos. Esta foi 

matriculada, mas nunca assistiu a uma aula sequer.    

 

47%

27%

20%
6%

9 e 10 anos 11 e 12 anos 13 e 14 anos 23 anos
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GRÁFICO 4 - Alunos do 4º ano (2009) da E.F., segundo o sexo 

FONTE: Informações fornecidas pela secretaria da escola e pelas professoras, em 2009. 

 

A turma do 4º ano (2009) é composta por 4 (quatro) educandos do sexo 

feminino e 11 (onze) do sexo masculino.  

 

 

GRÁFICO 5 - Alunos do 4º ano da E.F.(2009), segundo a escolaridade – repetência 

FONTE: Informações fornecidas pela secretaria da escola e pelas professoras, em 2009. 

 

Como demonstra o gráfico acima, a maioria dos alunos do 4º ano (2009) repete 

esse ano. Apenas 1 (um) repete o 3º ano, e 4 (quatro) repetem o 2º ano. Os dados 

apontam um grau elevado de repetência. 

Convém registrar que, em meados de 2009, dois alunos do 4º ano mudaram de 

cidade e foram transferidos para outra escola. Assim, dos 15 alunos matriculados, 

apenas doze permaneceram estudando, pois, como explicitamos anteriormente, uma 

aluna de vinte e três anos fez a matrícula, mas nunca frequentou as aulas. 
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Apresentada a realidade observada no campo empírico, passaremos a discorrer, 

no capítulo que segue, sobre os aportes metodológicos da nossa pesquisa.  
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Capítulo 3 

  

    

    
  

                IINNTTEERRLLOOCCUUÇÇÕÕEESS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS  

  

  

  

  

  

    

 

 

As metodologias são guias a priori que programam as investigações. 

MORIN 

 

A nossa experiência como pesquisadora e docente tem demonstrado “certa 

rejeição” por parte de alguns professores da educação fundamental em participar de 

pesquisas propostas por universidades.  

Alguns deles se dizem saturados de participarem de pesquisas que fazem o 

diagnóstico da realidade, “apontam os erros” e, quando muito, dizem o que precisa 

mudar, deixando os docentes com instruções a serem seguidas, sem auxiliá-los a atingir 

a devida capacitação para fazê-lo. 

Isso tem fechado as portas de várias escolas à atividade de pesquisa, o que para 

nós significa um recado claro de que o ato de fazer pesquisa deve ser repensado. 

Nessa direção é que buscamos uma metodologia de pesquisa que rompa com 

essa prática, optando pela pesquisa colaborativa e pela abordagem qualitativa. 

A pesquisa é de natureza qualitativa. Como tal, é “uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN; LINCON, 2006, p.17). Nesse 

sentido, essa abordagem de investigação “exige que o mundo seja examinado com a 

idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão esclarecedora do nosso objeto de estudo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

Assim configurada, a investigação qualitativa possui, como apontam Bodgan e 

Biklen (1994, p. 49), cinco características, a saber: 

 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente 

natural [...]. 
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2. A investigação qualitativa é descritiva [...]. 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo 

do que simplesmente os resultados ou produtos [...]. 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva [...]. 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa [...]. 

 

    

 Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa afasta-se do paradigma positivista 

que permeia grande parte das pesquisas que é fundada na experimentação e pensa-se, 

além de neutra, autônoma em relação à realidade. Em busca de uma pretensa 

objetividade, neutralidade e comprovação (ou não) de hipóteses, a pesquisa de natureza 

positivista separa sujeito e objeto, mundo da pesquisa e mundo da prática, alma e corpo, 

espírito e matéria, sentimento e razão, finalidade e casualidade, pesquisa e formação, 

colocando-os em esferas próprias. 

A pesquisa qualitativa não se pretende neutra, nem prescreve a lógica da 

disjunção. Por meio dela as coisas são estudadas em seus cenários naturais, buscando 

compreender ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que lhes são 

conferidos pelas pessoas. Assim, “os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza 

socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é 

estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação” (DENZIN; 

LINCON, 2006, p.23).    

Concordando com esses autores, dentre os diversos tipos de pesquisas de 

natureza qualitativa, optamos pela pesquisa colaborativa, uma vez que esta apresenta 

características que se coadunam com o problema que nos propusemos a investigar.  

 

3.1 DIALOGANDO COM A ABORDAGEM COLABORATIVA REFLEXIVA 

CRÍTICA 

 

Na área da educação, a pesquisa colaborativa é conceituada como “um 

processo de indagação e teorização das práticas profissionais dos educadores e das 

teorias que guiam suas práticas” (ARNAL; DEL RINCÓN; LATORRE, 1992, p. 258). 

Essa metodologia tem sido estudada, além dos autores citados, por: Fidalgo e Shimoura 

(2006), Ibiapina e Ferreira (2005 e 2007); Ibiapina; Loureiro Jr. e Brito (2007), 

Ibiapina.(2004, 2007, 2008), Loureiro Jr. e Ibiapina (2008), Magalhães (2002, 2003), 

Liberali (2008).  
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Esses estudiosos, entre outros, têm demonstrado o quanto a pesquisa 

colaborativa é relevante à transformação da realidade de professores, visto que, de 

forma colaborativa, instaura-se um processo produtivo de reflexão, de indagação e 

teorização das práticas profissionais dos educadores. Processo produzido com os 

professores, não apenas para os professores. 

Segundo Magalhães (2000, p. 28), desenvolver uma pesquisa colaborativa  

 

[...] significa agir no sentido de possibilitar que os agentes partícipes 

tornem seus processos mentais claros, expliquem, demonstrem, com 

objetivo de criar, para os outros partícipes, possibilidade de 

questionar, expandir, recolocar o que foi posto em negociação.  

 

Isto pressupõe “que todos tenham voz para colocar suas experiências, 

compreensões, concordâncias e discordâncias em relação aos discursos de outros 

partícipes” (MAGALHÃES, 2002, p. 27). 

De acordo com Desgagné (1998, p. 2), a pesquisa colaborativa  

 

[...] se articula em volta de projetos onde o interesse de investigação 

se baseia na compreensão que os práticos, em interação com o 

pesquisador, constroem a partir da exploração, em contexto real, de 

um aspecto que se refere a suas práticas profissionais. 

 

 

 Assim compreendendo, esse autor faz uma síntese do conceito de pesquisa 

colaborativa, destacando a tripla dimensão que tem caracterizado esse tipo de 

investigação: 

 

1 – A pesquisa colaborativa supõe a construção de um objeto do 

conhecimento entre pesquisador e práticos [...]. 

2 – A pesquisa colaborativa associa ao mesmo tempo atividades de 

produção do conhecimento e de desenvolvimento profissional [...]. 

3 – A pesquisa colaborativa visa uma mediação entre comunidade de 

pesquisa e comunidade de prática [...]. (DESGAGNÉ, 1998, p. 7- 8). 

 

 

Essa síntese pressupõe que uma pesquisa colaborativa só se desenvolve por 

meio de articulações e relações bem negociadas entre pesquisadores, partícipes e 

instituições (escolares e universitárias). Nessas relações, as preocupações dos 

pesquisadores aproximam-se das preocupações dos professores partícipes e se instaura 
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um desafio colaborativo de pesquisa, de construção de conhecimentos e de formação 

inicial e continuada, mediado, sobretudo, pela reflexividade. 

A esse respeito, Ibiapina (2007, p. 114 - 115) afirma:   

 

[...] quando o pesquisador aproxima suas preocupações das 

preocupações dos professores, compreendendo-as por meio da 

reflexividade crítica, e proporciona condições para que os professores 

revejam, conceitos e práticas; e de outro lado, contempla o campo da 

prática, quando o pesquisador solicita a colaboração dos docentes para 

investigar certo objeto de pesquisa, investigando e fazendo avançar a 

formação docente, esse é um dos desafios colaborativos, responder as 

necessidades de docentes e os interesses de produção de 

conhecimentos. A pesquisa colaborativa, portanto, reconcilia duas 

dimensões da pesquisa em educação, a produção de saberes e a 

formação continuada de professores. Essa dupla dimensão privilegia 

pesquisa e formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos 

na academia e na escola.  

 

Nessa perspectiva, a pesquisa colaborativa não pode ser neutra e deve caminhar 

na direção dialética da realidade social, da historicidade dos fenômenos, da prática, das 

contradições, das relações com a totalidade, concebendo a práxis como mediação básica 

na construção do conhecimento, visto que, por meio dela, veicula-se a teoria e a prática, 

o pensar, o agir e o refletir, o processo de pesquisa e de formação.  

Ibiapina e Ferreira (2008, p. 28), tratando da pesquisa colaborativa, afirmam 

que: 

 

As pesquisas colaborativas apresentam modelos investigativos que 

rompem com a lógica empírico-analítica a partir do uso da reflexão e 

da prática de colaboração como procedimentos que servem para os 

professores compreenderem ações, desenvolverem a capacidade de 

resolver problemas e trabalharem com mais profissionalismo.”   

 

Na pesquisa colaborativa, investigadores e co-investigadores são 

essencialmente ativos, e as reflexões construídas coletivamente são orientadas para as 

ações que pretendem transformar a realidade. Nesse sentido, há, pois, um processo 

formativo que mobiliza saberes da teoria e da prática, científicos e experienciais de 

sujeitos historicamente situados, capazes de desenvolver competências e habilidades em 

um processo contínuo de construção de novos conhecimentos que se mobilizam para 

transformar a prática educativa. 
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Nesse sentido, um novo agir profissional, que se pretende emancipatório, é 

construído por meio da imediata articulação entre teoria e prática. Assim, a pesquisa 

colaborativa desenvolve-se na constante busca de compreensão, de interpretação e de 

solução de problemas que os docentes enfrentam, por meio da produção de 

conhecimentos, da autorreflexão e das possibilidades de desenvolvimento profissional, 

tanto para o pesquisador como para os partícipes.   

A pesquisa colaborativa possibilita, pois, o potencial de, como dizem Ibiapina e 

Ferreira (2007, p.31): 

 

[...] dar conta não somente da compreensão da realidade macrossocial, 

mas, sobretudo, em dar poder aos professores para que eles possam 

compreender, analisar e produzir conhecimentos que mudem essa 

realidade, desvelando as ideologias existentes nas relações mantidas 

no contexto escolar. 

 

 

Em suma, o potencial da pesquisa colaborativa em criar condições favoráveis à 

mudança, à transformação da prática educativa, de um fazer espontâneo para um saber 

fazer consciente e conscientizador, com vista à superação de problemas, à auto-reflexão, 

à formação continuada, à produção do conhecimento científico, torna-a uma atividade 

emancipatória. 

Desse modo, tal como se configura a pesquisa colaborativa, trata-se de “uma 

atividade de produção de conhecimentos e de formação em que pesquisadores e 

professores exercem um controle reflexivo sobre contextos práticos com objetivo de 

transformá-los” (FERREIRA; IBIAPINA, 2005, p. 35). Isso porque o professor que se 

integra a um processo de pesquisar colaborativamente tem a oportunidade de vivenciar 

a formação continuada no contexto real, no qual desenvolve suas atividades 

profissionais. Nessa formação, ele pode construir conhecimentos teórico-práticos que 

contribuem para mudar qualitativamente a realidade da sua atividade docente. Assim, o 

processo colaborativo envolve 

 

[...] a necessidade de compreender que, para mudar a prática, a 

política e a cultura escolar, é necessário optar pelo desafio de co-

produzir conhecimentos com os professores, aproximando o mundo da 

pesquisa ao da prática. Na démarche de pesquisa colaborativa, o 

pesquisador não dirige um olhar normativo e exterior “sobre” o que 

fazem os docentes, mas procura “com” eles compreender as teorias 

que regulam a prática docente, de forma a favorecer o 
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desenvolvimento da capacidade de transformar reflexivamente e 

discursivamente a atividade desenvolvida por esse profissional. 

(IBIAPINA, 2008, p. 25). 

  

Para tanto, o professor engajado na pesquisa colaborativa assume o papel de 

coprodutor, buscando compreender e transformar a sua prática. O pesquisador, por sua 

vez, trabalha em dois campos: o da pesquisa e o da formação. A esse respeito, Ibiapina 

(2008, p. 17) explicita: 

 

[...] esses dois mundos, o da prática e o da pesquisa, convivem sem 

necessariamente se unir. A habilidade do pesquisador consiste em 

propor aos professores atividade reflexiva que permita, de um lado, 

satisfazer as necessidades de desenvolvimento profissional e, de outro 

lado, atender às necessidades de avanço do conhecimento no domínio 

da pesquisa no qual ele se insere. 

 

 

Assim, na pesquisa colaborativa o pesquisador se configura como uma espécie 

de “agente duplo” (expressão utilizada por Serge Desgagné, 1998), já que ele 

desempenha o papel de pesquisador, mas também o de formador, de “agente mediador” 

que se movimenta no mundo da pesquisa e no mundo da prática. 

Na pesquisa colaborativa, o “agente mediador” é considerado o parceiro mais 

experiente. No processo de colaboração, ele interage com pares de diferentes níveis de 

competência e os ajuda a avançar no seu nível de desenvolvimento. Sobre isso Ibiapina 

(2008, p. 19) expressa: 

 

Colaboração significa a ajuda que um par mais experiente dá a outro 

menos experiente no momento de realização de uma determinada 

atividade; é ação desenvolvida conjuntamente que faz os indivíduos 

avançarem no seu nível de desenvolvimento, visto que alguém mais 

experiente faz avançar a Zona Proximal de Desenvolvimento (ZDP). 

Fazer avançar o desenvolvimento implica considerar tanto o que se 

pode fazer com a ajuda de outra pessoa quanto o que se pode fazer 

independentemente [...]. 

 

Nesse sentido, o pesquisador colaborativo deve promover estudos nos quais ele 

e os partícipes trabalhem, conjuntamente, na investigação da realidade. Nesse processo, 

todos devem contribuir, ativamente, com a reflexão/investigação/formação do outro, 

condição sine qua non para que a colaboração se instaure.   O olhar de ambos deve estar 

centrado no processo educativo, compartilhando responsabilidades, refletindo 

coletivamente em busca de explicações coerentes, desencadeando processos de estudos 
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reflexivos, teóricos e práticos, sobre os problemas relacionados ao ensino-

aprendizagem, que conduzam às implementações de ações, visando à 

problematização/solução desses problemas.  

A reflexão, nesse processo, é concebida como:  

 

[...] atividade mental, o olhar para nós mesmos, em que questionamos 

pensamentos, teoria formal e experiência concreta; é um diálogo 

volitivo com a realidade, olhar para fora, em que refletimos e 

refratamos os conteúdos externos, interpsicologicamente construídos, 

e os internos, formados intrapsicologicamente por meio da 

apropriação individual e subjetiva dos significados existentes no 

contexto sócio-histórico” (IBIAPINA, 2008, p. 21). 

 

Para tanto, é necessário termos em mente que o pesquisador deve ultrapassar o 

olhar fenomenológico sobre o que investiga e ser capaz de descobrir os significados das 

suas ações, procurando ajustar, isto é, construir um saber situado entre os polos 

subjetivo e objetivo, mantendo o rigor científico do trabalho, zelando por uma 

interpretação adequada dos fatos, estando sempre a serviço do objetivo da pesquisa 

realizada, desenvolvendo ações que integrem os processos de reflexão, pesquisa e 

formação. 

Quanto ao partícipe, este deve estar disposto a colaborar ativamente na 

pesquisa, na busca de soluções, agindo profissionalmente, usando seus conhecimentos e 

experiências para dialogar com o pesquisador, (re)elaborando e socializando saberes 

que visem à transformação da sua prática educativa. Nessa perspectiva,  

 

A vinculação do professor à pesquisa constitui uma via que poderá 

ajudá-lo a compreender os fundamentos de suas ações, deixando 

emergir a compreensão de que a pesquisa e a reflexão são 

imprescindíveis ao desenvolvimento profissional dos professores, 

considerando-se que, por intermédio dessas atividades, amplia-se o 

nível de consciência sobre a prática e seus meandros (BRITO, 2007, 

p. 13). 

 

Para isso o pesquisador, exercendo o papel de mediador, guiará, inicialmente, a 

atividade dos partícipes (co-investigadores), até que, juntos, possam estabelecer uma 

inter-relação colaborativa. É, pois, o pesquisador o “responsável por organizar e 

intercambiar ideias, fortalecendo o apoio mútuo entre os pares e encorajando os 

professores a participar do processo dialógico” (IBIAPINA, 2008, p. 39). Também cabe 

ao pesquisador discutir com os partícipes sobre o que é colaborar, já que “a 
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colaboração, por não ser algo natural, precisa ser ensinada e aprendida 

deliberadamente” (IBIAPINA, 2008, p. 36).  

Colaborar, nessa abordagem, significa mediar a (re)elaboração de 

conhecimentos, a reflexão consciente e deliberada e o (re)fazer de práticas.   

Com esse propósito, no processo colaborativo os partícipes devem 

compartilhar significados e sentidos, apresentar seus posicionamentos, concordar ou 

discordar das opiniões de outrem, apresentar suas razões para tal, questionar ideias, 

inferindo pontos de vista, concepções e, acima de tudo, devem aceitar e assumir 

responsabilidades durante todo o processo, visto que o trabalho colaborativo constitui 

ações volitivas que pressupõem esforço de todos os envolvidos na pesquisa.  

Assim, investigadores e coinvestigadores são essencialmente ativos, e as 

reflexões construídas, coletivamente, são orientadas para as ações que pretendem 

transformar a realidade. Nesse sentido, há, pois, um processo formativo que mobiliza 

saberes da teoria e da prática, científicos e experienciais de sujeitos historicamente 

situados, capazes de desenvolver competências e habilidades, num processo contínuo de 

mediação de novos conhecimentos que se mobilizam para transformar a prática 

educativa.  

Nesse intento, entendemos que a pesquisa colaborativa se configura como uma 

importante alternativa para (re)abrir as portas das escolas aos pesquisadores e, mais que 

isso, o saber por ela produzido é relevante para todos os que nela estão envolvidos. A 

produção de conhecimento resultante de pesquisas dessa natureza – teórico, prático, 

contextual, real, útil – é um saber emancipador que possibilita aos pesquisadores 

partícipes um saber-fazer autônomo e uma necessidade constante de continuar 

aprendendo pela positiva relação teoria-prática.  

 Para operacionalizar a metodologia pela qual optamos, recorremos, por um 

lado, a um contexto escolar constituindo a empiria do objeto de análise e, por outro, a 

procedimentos que, pelo nosso entender, possibilitariam a consecução dos objetivos 

propostos. 

 

3.2 UM DIÁLOGO PROCEDIMENTAL 

 

O procedimento torna possível a aplicação da metodologia e a efetivação do 

método.  
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Na pesquisa colaborativa, os procedimentos são dialógicos e variados. Nesta 

pesquisa, eles se articulam e possibilitam que a investigação flua de modo espiral e 

ascendente, em movimento evolutivo que principia com procedimentos que promovem 

o consentimento de entrada no campo empírico, a assinatura do termo de adesão para a 

formação do grupo de partícipes, e segue apreendendo os conhecimentos prévios e, na 

sequência, instaura um processo de formação continuada e de pesquisa, com vista à 

consecução dos objetivos propostos. 

No intento de operacionalizar a nossa investigação, faremos uso dos 

procedimentos enumerados a seguir: encontros, entrevista, questionário, notas de 

campo, videoteipe, ciclos de estudos reflexivos, sessões reflexivas e planejamento. 

 

3.2.1 Encontros  

 

O primeiro encontro com as professoras significou o passo inicial para a 

realização da nossa investigação. Ele aconteceu nas dependências do Campus Avançado 

Prefeito Walter de Sá Leitão – CAWSL - Assu/RN, em maio de 2008. 

Nesse encontro, provocamos a sensibilização para a adesão volitiva das 

docentes à pesquisa, por meio da explicação dos objetivos e do esclarecimento acerca 

do que significa participar de uma pesquisa colaborativa, explicitando os benefícios 

educacionais, profissionais e científicos que a participação nesse estudo possibilita, bem 

como algumas implicações que podem surgir no processo. Nesse momento, apenas três 

partícipes estavam presentes. Posteriormente, outra docente da escola (que voltava de 

licença) procurou-nos, expressando a intenção de integrar-se ao grupo. Após a 

explicação acerca do trabalho, ela assinou o termo de adesão voluntária e passou a fazer 

parte do nosso estudo.  

Ao provocarmos o engajamento das professoras à nossa pesquisa, levamos em 

conta o que Ibiapina e Ferreira (2008, p. 23) alertam:  

 

O que será, antes de tudo, solicitado aos docentes é o seu engajamento 

no processo de reflexão sobre determinado aspecto da prática, 

processo que levará esses profissionais a explorar situação nova 

associada à prática docente e a compreender teorias e hábitos não 

conscientes, para, com base na reflexividade, construir entendimento 

das determinações históricas e dos vieses ideológicos que ancoram a 

prática escolar, contribuindo, assim, para concretização dos ideais de 

formação e desenvolvimento profissional e de produção de teorias 
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mais próximas dos anseios sociais de mudança da sala de aula, da 

escola e da sociedade. 

 

Assim, o engajamento representa ato volitivo por parte das partícipes, que 

devem decidir se estarão dispostas a assumir o compromisso de refletir sobre a sua 

prática, (re)elaborando saberes que poderão modificar o seu saber-fazer pedagógico. 

Nesse processo, fizemos esclarecimentos sobre a metodologia da pesquisa, a 

fim de obtermos das professoras o consentimento informado e a assinatura do termo de 

adesão voluntária à pesquisa, passo ético essencial à pesquisa colaborativa, que denota o 

compromisso e a responsabilidade do pesquisador e das partícipes, além de principiar o 

estabelecimento de confiança mútua e esforços sinceros, “[...] elementos que estão no 

centro de uma bem sucedida negociação de entrada e manutenção do consentimento 

informado dos participantes” (TOBIN, 1998, p. 97). 

Nossa proposta de desenvolver pesquisa ética é configurada pelo compromisso 

e aceitação dos envolvidos, no sentido de:  

 

1) pensar a pesquisa como uma prática social, adotando uma postura 

reflexiva em face do que significa construir conhecimentos [...]. 2) 

garantir a visibilidade dos procedimentos de coleta e análise dos dados 

[...]. 3) aceitar que a ideologia  é intrínseca à relação que se estabelece 

entre pesquisadores e partícipes (SPINK; MENEGON, 2000, p.91). 

 

Dando continuidade ao processo de pesquisa, realizamos um segundo encontro 

para elaboração e discussão do plano de ação colaborativa. Decidimos como, quando e 

onde aconteceriam os ciclos de estudos, as filmagens das aulas, as sessões reflexivas, a 

entrevista e o questionário, tendo sempre em mente que, ao definir um plano, não 

significa que nada pode ser mudado, mas que essa sistematização é flexível e objetiva 

organizar o processo investigativo e, como tal, é suscetível a alterações e adaptações 

sempre que necessário. Abaixo explicitaremos, de forma sucinta, as atividades 

planejadas: 
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PLANO DE AÇÃO COLABORATIVA -  de setembro de 2008 a agosto de 2009 

PROCEDIMENTOS: 

 Entrevista (gravada em fita k7) - setembro de 2008 – conceito prévio de linguagem e 

gosto pela escrita e pela leitura. 

 Questionário – outubro de 2008 – conhecimentos prévios atinentes ao ensino-

aprendizagem da linguagem: variação linguística, língua falada, língua escrita, gêneros 

textuais. 

 1º ciclo de estudos: colaborar – março de 2009. 

 2º ciclo de estudos: refletir – março de 2009 

 3º ciclo de estudos: variação linguística – abril de 2009. 

 4º ciclo de estudos: elaboração do conceito científico de linguagem – maio de 2009. 

 1ª sessão reflexiva – partícipe “comprometida” – maio de 2009 – a partir de aula 

filmada, sem aviso prévio. 

 2ª sessão reflexiva – partícipe “Jóia Rara” – maio de 2009 

 5º ciclo de estudos: elaboração do conceito de gêneros textuais – junho de 2009. 

 6º ciclo de estudos: elaboração do conceito de texto – julho de 2009. 

 Videoteipe de uma aula da partícipe “Comprometida”, planejada após ciclos de estudos 

– agosto de 2009. 

 3ª sessão reflexiva – partícipe Comprometida – agosto de 2009 – utilizando a aula 

gravada em videoteipe. 

 FAZER NOVO PLANO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES APREENDIDAS 

NAS SESSÕES REFLEXIVAS, NOS VIDEOTEIPES E NO RELATO DAS 

DOCENTES – agosto de 2009. 

 

QUADRO 2- Plano de ação colaborativa I 

FONTE: Encontro (2009) 

 

No decorrer do processo, novo plano de ação colaborativa foi instituído. 

 

PLANO DE AÇÃO COLABORATIVA -  de agosto a dezembro de 2009 

PROCEDIMENTOS: 

 

 7º ciclo de estudos: elaboração dos conceitos de língua falada e de língua escrita – 

agosto de 2009. 

 8º ciclo de estudos: elaboração do conceito científico de reflexão – agosto de 2009. 

 Seminários para estudos de textos relacionados à língua falada e à língua escrita – “Fala 

e escrita” (FÁVERO; ANDRADE e AQUINO, 2000, p. 9-13 e 115-116), “Oralidade e 

letramento” (MARCUSCHI, 2001, p. 15-27), “A fala” (CAGLIARI, 1994, p. 52-76), 

“A escrita” (CAGLIARI, 1994, p.114-146), “As complicadas relações entre sons e 

letras” (LEMLE, 1995, p. 17-44), “Quadro de sínteses” e “conclusões: algumas 

considerações didáticas” (FARACO, 2005, p. 44-55), “Linguagem escrita”, 

“Linguagem oral”, Linguagem humana”(VIEIRA, 2001, p. 25-32) “Língua escrita, 

variação e ensino” (ANTUNES, 2009, p. 212 – 216), “Os usos da escrita – Para que ler 

e escrever: da discriminação às possibilidades” (VIEIRA, 2005, p. 27 – 57), “Quando 

escrever e ler” (GUEDES, 2009, P.  14-23), “Ensinar ou aprender a ler e a escrever?” 

(PÉREZ e GARCÍA, 2001, p. 15-25), “Uma proposta de abordagem de problemas da 

escrita infantil” (SIMÕES, 2006, p. 45-62) – agosto a novembro de 2009. 
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 Estudo das produções escritas (gênero textual “tirinha”) dos alunos (pela pesquisadora e 

pelas partícipes), – setembro de 2009 

 Elaboração de estratégias (pela pesquisadora e pelas partícipes) para intervenção no 

processo ensino-aprendizagem da escrita, com vista a melhorar as produções textuais 

dos alunos – outubro de 2009. 

 4ª sessão reflexiva – partícipe “Jóia Rara” – dezembro de 2009 

 

QUADRO 3- Plano de ação colaborativa II 

FONTE: Encontro (2009) 

 

3.2.2 Entrevista 

 

A entrevista é um procedimento metodológico, aprazado, no qual os 

interlocutores, entrevistador e entrevistado, em um processo de interação face a face, 

discorrem sobre determinado(s) assunto(s). 

Nesta pesquisa, a entrevista é concebida como prática discursiva, como ação, 

isto é, como interação que “se dá em certo contexto, numa relação negociada” (SPINK; 

MENEGON, 2000, p. 189) 

No caso específico da nossa pesquisa, a entrevista que realizamos (em 

setembro de 2008, nas dependências da EETB), foi semiestruturada, gravada em fita 

cassete. A necessidade de utilização desse procedimento metodológico surgiu no início 

da nossa pesquisa, quando percebemos ser relevante apreendemos a visão das docentes 

sobre “o que é linguagem” e o que elas costumam ler e escrever. Nesse sentido, esse 

procedimento foi utilizado com a finalidade de apreender os conhecimentos prévios das 

partícipes da nossa pesquisa, relativos ao conceito de linguagem, basilar a este estudo, e 

aos hábitos de leitura e escrita, relevantes para, além de delinear o perfil das partícipes, 

possibilitar um diagnóstico essencial ao processo de continuidade da pesquisa, que, pelo 

seu caráter formativo, exige envolvimento significativo com essa ações.  

Referindo-se às condições básicas de aprendizagem para o desenvolvimento do 

processo de elaboração conceitual, Ferreira (2009, p. 103) destaca a sondagem das 

competências e conhecimentos prévios. Essa sondagem é concebida como essencial à 

metodologia de elaboração conceitual proposta pela autora. Ela também põe em 

destaque a sondagem do desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo, afirmando que a 

“sondagem das condições de aprendizagem objetiva não só detectar os conhecimentos 

já internalizados, como também, os estágios do desenvolvimento cognitivo e sócio-

afetivo do aluno” e prossegue assegurando que “nessa sondagem é importante 
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considerar as funções mentais, os procedimentos lógicos peculiares a cada uma delas, os 

processos psíquicos, assim como os estados afetivos, as atitudes e as habilidades”. 

Para que essas sondagens sejam efetivadas a contento, Ferreira (2009) aponta a 

necessidade de que situações de aprendizagem sejam planejadas, adequando-se aos 

objetivos propostos e despertando nos alunos a curiosidade e a vontade de executá-las. 

A estudiosa informa, ainda, que em uma mesma situação, diferentes aspectos, tais como 

conceitos, funções mentais, procedimentos, atitudes, habilidades e reações afetivas, 

podem ser sondados. 

 

3.2.3 Questionário 

 

O questionário é um procedimento metodológico para obter informações 

escritas sobre questões determinadas.  

A exemplo da entrevista, o questionário que utilizamos também foi concebido 

como prática discursiva. Ele surgiu da necessidade de ampliarmos o diagnóstico dos 

conhecimentos prévios de nossas partícipes, para além do apreendido na entrevista.   

Assim, por meio dele, objetivávamos apreender conhecimentos que, entendemos, são 

relevantes ao trabalho com a produção de textos escritos, a saber: concepções de 

linguagem, gêneros textuais, variação linguística, língua falada e língua escrita. 

O questionário compunha-se de 5 (cinco) perguntas “abertas”. A primeira e a 

segunda questão versavam sobre os conhecimentos linguísticos atinentes às 

modalidades de língua falada e de língua escrita necessários ao professor para mediar 

conhecimentos que proporcionassem ao educando a aquisição da escrita. A terceira 

versava sobre as concepções de linguagem. A quarta pedia que as partícipes dissessem o 

que são gêneros textuais, solicitando exemplos. A quinta e última pergunta do 

questionário tratava sobre variação linguística.  

Esse procedimento foi realizado no mês de outubro de 2008, em uma sala de 

aula do CAWSL. No primeiro momento, apenas com as partícipes “Jóia Rara” e 

“Preciosa” e, posteriormente, com a partícipe “Comprometida”. 

 

3.2.4 Notas de Campo 

  

As notas de campo constituem “o relato escrito daquilo que o investigador 

ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um 
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estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 136). Por meio delas, fizemos 

apontamentos acerca do campo empírico. Também as utilizamos como auxiliares nas 

transcrições das entrevistas, já que expressões, gestos e alguns comentários extras não 

são captados pelo gravador.  

Nessa perspectiva, fizemos anotações tanto após a efetivação da entrevista, 

como depois das sessões reflexivas e dos ciclos de estudos reflexivos.    Assim, as notas 

de campo que utilizamos foram tanto descritivas (relatando gestos, expressões, pausas, 

silenciamentos, entre outras manifestações verbais e não verbais observadas) como 

reflexivas (questionando ou analisando, à luz de teorias, o significado dessas 

manifestações). 

 

3.2.5 Ciclos de Estudos Reflexivos  

 

Os ciclos de estudos reflexivos são concebidos como: 

 

[...] um procedimento complexo de construção, (re)construção de 

conhecimentos e do próprio processo cognoscitivo, uma vez que as 

análises e discussões neles vivenciadas oportunizam, além da 

reconstrução de saberes, a reconsideração de valores, crenças e 

objetivos da ação, propiciando a opção por alternativas mais eficazes à 

solução dos problemas vivenciados no cotidiano da prática 

pedagógica. (AGUIAR; FERREIRA, 2007, p. 76). 

 

Pela especificidade da nossa pesquisa e por já termos realizado um diagnóstico 

prévio dos conhecimentos das partícipes, os ciclos de estudos abordaram conteúdos 

relevantes ao processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal e à pesquisa 

colaborativa, a saber:  

 O que é colaborar; 

 O que é refletir; 

 O que é linguagem; 

 Concepções de linguagem; 

 Língua falada e língua escrita; 

 Variação linguística; 

 Texto e Gêneros textuais. 

Dentre esses temas, demos ênfase ao estudo dos conceitos de linguagem, de 

texto, de gêneros textuais, de língua falada e de língua escrita. Tal escolha foi 
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decorrente da análise dos conhecimentos prévios que sinalizaram para as necessidades 

formativas. 

Para proporcionarmos o processo de elaboração de conceitos com as partícipes 

de nossa pesquisa, após o diagnóstico dos conhecimentos prévios delas, apreendido por 

meio do questionário aberto e da entrevista semiestruturada, desenvolvemos o processo 

de (re)elaboração conceitual, como proposto por Ferreira (2009), por meio dos ciclos de 

estudos reflexivos, organizados com base na metodologia proposta pela autora 

referendada. 

Falando acerca da formação de conceitos, a estudiosa, adotando a perspectiva 

vygotskyana de conceitos, explicita que os estágios e as fases podem ser resumidos em 

dois processos: os conceitos cotidianos, também denominados de espontâneos – 

elaborações baseadas em conhecimentos adquiridos em experiências imediatas dos 

indivíduos e as relações de generalidade reduzidas - e os conceitos científicos – 

elaborações em que não se estabelece referência a nenhuma impressão ou situação 

sensório-perceptível. Trata-se do concreto pensado que reflete as relações entre o geral, 

o particular e o singular. 

Ainda embasada em Vygotsky, essa autora demonstra a necessidade de sistema 

de ensino-aprendizagem organizado, que possibilite a passagem dos conceitos 

cotidianos para os conceitos científicos, já que essa passagem não ocorre de forma 

espontânea, mas por meio de processo mediado, estruturado com esse objetivo. Nesse 

processo, ela afirma: 

 

O professor desempenha uma função singular, pois o êxito depende, 

em grande parte, da sua competência em mediá-lo. Entre essas 

competências, merece destaque o domínio dos conceitos científicos 

das diferentes áreas do conhecimento que compõem o currículo 

escolar; das peculiaridades da elaboração conceitual (fatores sócio-

cognitivos e afetivos); das condições pedagógicas inerentes à 

formação e desenvolvimento de conceitos em contextos escolares 

(FERREIRA, 2009, p. 96) 
 

 

Assim compreendendo, Ferreira (2009), tomando como suporte teórico-

metodológico estudiosos como Vygotsky (2000, 1987), Leontiev (1988), Luria (1986), 

Kopnin (1978), Rubinstein (1973), dentre outros, cria uma metodologia de elaboração 

conceitual. 
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A estudiosa relata que, de acordo com os resultados das suas investigações, o 

processo de elaboração conceitual constitui-se como longo e complexo. Daí porque 

propõe que seja desenvolvido em três etapas: a construção de redes dos significados 

conceituais; a sondagem das condições básicas de aprendizagem e os estágios do 

ensino-aprendizagem de conceitos, a saber: estágio exploratório e estágio de 

sistematização.  

Ferreira propõe que a elaboração conceitual se desenvolva em um movimento 

que vá dos conceitos sistematizados nas diversas áreas do conhecimento à sua precisão 

e (re)elaboração pelos alunos. Para tanto, ela indica, além da construção de redes 

conceituais e sondagem dos conhecimentos prévios – etapas comuns aos diferentes 

níveis de escolarização – os seguintes procedimentos: estudos reflexivos, reflexão 

intrassubjetiva e reflexão intersubjetiva.   

Assim, fundamentadas nessas orientações metodológicas, com o diagnóstico 

dos conhecimentos prévios das nossas partícipes, planejamos a execução dos estudos 

reflexivos concebidos como: 

 

Procedimento que objetiva propiciar aos alunos condições para 

(re)significar seus conceitos. Centra-se na atividade reflexiva como 

elemento mediador da reformulação de conceitos em estágios mais 

elaborados e do desenvolvimento de estados de consciência quanto a 

sua aplicabilidade na resolução de problemas advindos da realidade, 

assim como a busca da satisfação das necessidades individuais e 

sócio-culturais dos aprendizes (FERREIRA, 2009, p. 132). 

 

Esses estudos se desenvolveram por meio das seguintes reflexões: 

intrassubjetiva - na qual as partícipes analisam seus próprios processos de elaboração 

dos conceitos eleitos, objetivando “detectar os avanços (ou não) apresentados, em 

relação aos significados anteriormente elaborados e re/elaborados” (FERREIRA, 2009, 

p. 133); intersubjetiva – na qual fizemos análise coletiva dos processos individuais da 

formação dos conceitos de linguagem, de texto, de gêneros textuais, de língua falada e 

de língua escrita elaborados pelas partícipes, “propiciando momentos interativos e 

dialógicos cuja finalidade será ampliar as possibilidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento sócio-cognitivo e afetivo” (FERREIRA, 2009, p. 133-134). 

Os 8 (oito) Ciclos de Estudos que realizamos (com duração de, 

aproximadamente, 3 (três) horas, cada um) efetivaram-se fora do ambiente escolar, em 
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um local arejado, aconchegante e silencioso. Nele utilizamos slides e textos preparados 

e selecionados a partir das leituras de autores como os expressos no quadro abaixo: 

 

AUTOR TEXTO (S) REFERÊNCIA(S) 

AGUIAR, O. 

R.B.P. 

Como e porque aprendemos. AGUIAR, O. R.B.P. Como e porque aprendemos. In: 

FERREIRA, M. S.; FROTA, P.R.de O. (Orgs.). 

Mapas e redes conceituais: reestruturando 

concepções de ensinar e aprender. Terezina: EDUFPI, 

2008. 

ANTUNES, I. Textualidade e gêneros 

textuais: referência para o 

ensino de língua. 

ANTUNES, I. Textualidade e gêneros textuais: 

referência para o ensino de língua. In: ANTUNES, I. 

Língua, texto e ensino: outra escola possível. São 

Paulo: Parábola, 2009. 

BAKHTIN, M. Problemática e definição. 

 

BAKHTIN, M. Problemática e definição. In: Estética 

da criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

CABRAL, M. B. 

L. 

Educação, lingüística aplicada 

e a pesquisa colaborativa: 

esboço de um estudo sobre o 

ensino-aprendizagem da 

linguagem verbal. 

CABRAL, M. B. L. Educação, lingüística aplicada e 

a pesquisa colaborativa: esboço de um estudo sobre 

o ensino-aprendizagem da linguagem verbal. 

www.uern/epa.br. (mídia eletrônica). 2009. 

 

CABRAL, M. B. 

L.; QUEIROZ, L. 

C. de. 

Gêneros do discurso/textuais e 

a formação do professor 

alfabetizador. 

CABRAL, M. B. L.; QUEIROZ, L. C. de. Gêneros 

do discurso/textuais e a formação do professor 

alfabetizador. 2008 http://www.cobesc.com.br 

(mídia eletrônica). 

CAGLIARI, L. C. A fala. 

 

A escrita. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização & lingüística. São 

Paulo: Scipione, 1994. 

FARACO, C. A. Escrita e alfabetização. FARACO, C. A.  Escrita e alfabetização. São Paulo: 

contexto, 2005. 

FERREIRA, M. S.; 

FROTA, P. R. de O 

Mapas e redes conceituais: 

implicações para o ensino-

aprendizagem. 

FERREIRA, M. S.; FROTA, P. R. de O. Mapas e 

redes conceituais: implicações ´para o ensino-

aprendizagem. In:FERREIRA, M. S.; FROTA, P. R. 

de O.(Orgs.). Mapas e redes conceituais: 

reestruturando concepções de ensinar e aprender. 

Terezinha: EDUFPI, 2008. 

FERREIRA, M. S. O conceito na abordagem 

vygotskyana e suas 

implicações para a prática 

pedagógica. 

FERREIRA, M. S. O conceito na abordagem 

vygotskyana e suas implicações para a prática 

pedagógica. Natal. Anais do II Colóquio Franco-

Brasileiro de Educação e Linguagem: EDUFRN, 

1995. 

IBIAPINA, I. M. 

L. de M.; 

FERREIRA, M. S. 

A trama de formar e pesquisar 

em colaboração. 

IBIAPINA, I. M. L. de M.; FERREIRA, M. S. A 

trama de formar e pesquisar em colaboração. In: 

Formação de professores: texto & contexto. Belo 

Horizonte; Autêntica, 2007. 

IBIAPINA, I. M. 

L. de M., 

LOUREIRO JR., 

E. e BRITO, F. C. 

O. 

(Re)visitando os conceitos de 

reflexão. 

IBIAPINA, I. M. L. de M., LOUREIRO JR., E. e 

BRITO, F. C. O espelho da prática: reflexividade e 

videoformação. In: Formação de professores: texto 

& contexto. Belo Horizonte; Autêntica, 2007. 

 

KOCH, I. G. V. Atividades e estratégias de 

processamento textual. 

 

 

Concepções de língua, sujeito, 

texto e sentido. 

KOCH, I. G. V. Atividades e estratégias de 

processamento textual. In: KOCH, I. G. V. O texto e 

a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2008. 

KOCH, I. G. V. Concepções de língua, sujeito, texto e 

sentido. In: KOCH, I. G. V. desvendando o segredo 

do texto. São Paulo: Cortez, 2003. 

KRAMER, S. Escrita, experiência e 

formação – múltiplas 

possibilidades de criação de 

KRAMER, S. Escrita, experiência e formação – 

múltiplas possibilidades de criação de escrita. In: 

ENDIPE. Linguagens, espaços e tempos no ensinar 

http://www.uern/epa.br
http://www.cobesc.com.br/
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escrita. e aprender. Rio de Janeiro: DPeA, 2000. 

 

LEMLE, M. As complicadas relações entre 

sons e letras. 

LEMLE, M. As complicadas relações entre sons e 

letras. In: LEMLE, M. Guia teórico do professor 

alfabetizador. São Paulo: Ática, 1995. 

LIBERALI, F.C. A linguagem da reflexão 

crítica. 

LIBERALI, F.C. A linguagem da reflexão crítica. In: 

LIBERALI, F.C Formação crítica de educadores: 

questões fundamentais. Taubaté-SP: Cabral Editora e 

livraria universitária, 2008. 

MAGALHÃES, M. 

C. C. 

A pesquisa colaborativa em 

linguística aplicada. 

 

 

 

Sessões reflexivas como 

ferramenta aos professores 

para a compreensão crítica das 

ações da sala de aula. 

MAGALHÃES, M. C. C. A pesquisa colaborativa em 

linguística aplicada. In: FIDALGO, S. S.; 

SHIMOURA, A. da S. (Orgs.). Pesquisa crítica de 

colaboração: um percurso na formação docente. São 

Paulo: Ductor, 2007. 

 

MAGALHÃES, M. C. C. Sessões reflexivas como 

ferramenta aos professores para a compreensão 

crítica das ações da sala de aula. 5º Congresso da 

Sociedade \internacional para a pesquisa cultural e 

teoria da atividade. Amsterdam: Vrije University. 

Julho de 2002. 

MARCUSCHI, L. 

A. 

Gêneros textuais: 

configuração, dinamicidade e 

circulação. 

 

Da fala para escrita: processos 

de retextualização. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: configuração, 

dinamicidade e circulação. In: KARWOSKI, M. A; 

GAYDECZKA, B; BRITO, K. S. Gêneros textuais: 

reflexões e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para escrita: processos 

de retextualização. In: MARCUSCHI, L. A. Da fala 

para escrita: atividades de retextualização. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

MEURER, J. L. O conhecimento dos gêneros 

textuais e a formação do 

profissional da linguagem. 

MEURER, J. L. O conhecimento dos gêneros 

textuais e a formação do profissional da 

linguagem. Santa Catarina: UFSC, 2000. 

 

PÉREZ, F. C.; 

GARCÍA, J. R. 

Ensinar ou aprender a ler e a 

escrever? 

PÉREZ, F. C.; GARCÍA, J. R. (Orgs.). Ensinar ou 

aprender a ler e a escrever? Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2001. 

 

QUEIROZ, L. C.; 

SOARES, M. L. G. 

F ; FEREIRA, M. 

S. 

Aprender a escrever, 

(re)escrevendo. 

QUEIROZ, L. C.; SOARES, M. L. G. F ; FEREIRA, 

M. S. Aprender a escrever, (re)escrevendo. In: 

RIBEIRO, M. M. G. e FERREIRA, M. S. Oficina 

pedagógica: uma estratégia de ensino-aprendizagem. 

Natal: EDUFRN, 2001. 

 

VIEIRA, L. L. Discutindo escrita e 

motivação: saberes sobre usos, 

(con)textos e leitores. 

VIEIRA, L. L. Discutindo escrita e motivação: 

saberes sobre usos, (con) textos e leitores. In:VIEIRA, 

L. L. Escrita, para que te quero? Fortaleza: Edições 

Demócrito Rocha; UFC, 2005. 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e palavra. VIGOTSKI, L. S. Pensamento e palavra. In: 

VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da 

linguagem. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

XAVIER, A. C., 

CORTEZ, S. 

Conversas com lingüistas: 

virtudes e controvérsias da 

lingüística. 

XAVIER, A. C., CORTEZ, S. Conversas com 

lingüistas: virtudes e controvérsias da lingüística. 
Rio de Janeiro: Parábola Editorial, 2005. 

 

QUADRO 4 – Referências dos Ciclos de Estudos Reflexivos 

FONTE: Ciclos de Estudos Reflexivos (2009) 

 

  

Outros textos e autores que abordam as temáticas acima descritas permearam 

os nossos discursos e serviram, também, de fundamentação. Todavia, elencamos, no 

quadro acima, apenas aqueles com os quais mantivemos um diálogo mais constante. 
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Após a sondagem dos conhecimentos prévios, desenvolvemos estudos 

reflexivos. Estes concebidos por Ferreira (2009) como um procedimento que propicia 

condições para (re)significar conceitos.  

Como sugere a autora, inicialmente, proporcionamos às partícipes o acesso aos 

conceitos sistematizados e produzidos, historicamente, nas áreas do conhecimento 

objeto de estudo para, em seguida, utilizando os procedimentos lógicos de análise e 

comparação, apreender os atributos/propriedades (essenciais, necessárias e distintivas), 

nexos e relações, buscando a precisão dos elementos apreendidos para expressar sua 

singularidade em relação à particularidade e generalidade e, assim, (re)elaboramos 

novos significados conceituais. 

Ao nos envolvermos com o processo de (re)elaboração conceitual, estávamos 

alerta para o fato de que, no processo de elaboração conceitual, a reflexão é fator 

primordial. Assim concebendo, esta foi realizada tanto de forma intersubjetiva (uma 

partícipe face às outras), quanto intrassubjetiva (a partícipe consigo mesma). Sobre isso 

Ferreira (2009, p. 134) comenta: 

 

Efetivamente, os conceitos se formam via um processo reflexivo 

através do qual se descobre a essência dos fenômenos, ou seja, suas 

propriedades internas, nexos e relações, [...], a unidade dialética entre 

opostos – unidade entre o geral, o particular e o singular; o perceptível 

e o abstrato. 

 

Também atentamos para o fato de que: 

 

O processo reflexivo em seu conjunto busca atentar para o fato 

constatado por Vigotski (2000) de que a formulação do significado 

verbal do conceito (oral ou escrito) não se encontra diretamente 

associado ao ato de sua elaboração mental. Muitas vezes, um 

adolescente ou mesmo um adulto, apesar de ter elaborado 

mentalmente um conceito de forma correta, ao expressá-lo retorna a 

estágios menos desenvolvidos do pensamento (FERREIRA, 2009, p. 

134). 

 

 Tal fato dar-se-ia porque, pela própria natureza humana, o novo e o antigo 

coexistem. Assim, a apreensão de um novo conhecimento guarda, via de regra, 

elementos do antigo, que permanecem válidos. 
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3.2.6 Videoteipe 

 

O videoteipe é um processo pelo qual imagens e som são gravados em uma fita 

magnética para futuras transmissões. Ele “põe em evidência as possibilidades de 

analisar o que foi vivenciado por cada um, individualmente, como situações 

transformadoras do próprio sujeito” (AGUIAR, 2008, p. 50).  

Nessa pesquisa, a estratégia pretende funcionar “[...] como espelho que revela 

o fazer docente, permitindo a reflexão intrapessoal e servindo como referencial para 

mudar a prática docente, tornando-a mais reflexiva e crítica” (IBIAPINA; LOUREIRO 

JR.; BRITO, 2007, p. 48). 

Segundo Aguiar (2008, p. 50), na pesquisa colaborativa, o videoteipe é 

concebido como instrumento metodológico pelo qual as partícipes têm a  

 

[...] oportunidade de analisar sua ação concreta e também as teorias 

que a norteiam. Além disso, por sua característica imagética e 

projetiva, o videoteipe permite o distanciamento e a organização do 

pensamento, que poderá servir como contexto para o desenvolvimento 

da reflexão crítica.  

 

Na nossa pesquisa, antes de filmarmos as aulas, solicitamos a prévia 

autorização de nossas partícipes e dos alunos delas.  

Almejando que, no processo de filmagem, as interferências externas fossem 

amenizadas, a nossa estratégia foi utilizar uma pessoa da própria escola, que dominava a 

técnica de gravação, para filmar as aulas. Assim, a partícipe “Preciosa” foi a 

responsável pela tarefa. 

Essas filmagens foram usadas nas sessões reflexivas. Nelas constatamos o 

expresso por Ibiapina, Loureiro Jr. e Brito (2007, p. 48), acerca das vantagens do 

videoformação, quando dizem: 

 

[...] permite a análise das ações ou acontecimentos no momento em 

que eles se produzem, facilita a comparação entre diversos pontos de 

vista e práticas e de diferentes ambientes, ajuda a introspecção e a 

descoberta de novas dimensões da realidade, favorece a reflexividade 

individual e coletiva e é um procedimento formativo que aproxima os 

professores dos acadêmicos, auxiliando o desenvolvimento 

profissional docente. Assim, o videoteipe de uma aula apresenta-se 

como um instrumento de co-produção de saberes docentes que 

favorece o fazer, o ver, o escutar, a exposição e a discussão. 
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Filmamos duas aulas da partícipe “Comprometida”. Atitude motivada pelo fato 

de que no ano letivo de 2009, das partícipes da EETB, apenas ela continuou atuando nos 

anos iniciais da educação fundamental da EETB e era a responsável pela turma do 4º 

ano. As demais partícipes mudaram de campo de atuação. “Jóia Rara” passou a lecionar 

do 6º ao 9º ano, e “Preciosa”, a função de bibliotecária. 

Após as filmagens, fizemos teipes de, no máximo, 25 minutos, de modo que os 

momentos mais significativos das aulas (sequência de momentos selecionados com as 

partícipes) ficassem gravados.  

 

3.2.7 Sessões Reflexivas 

 

As sessões reflexivas se constituem como espaço aberto a todos os partícipes, 

“[...] seria, assim, um lócus em que cada um dos agentes tem o papel de conduzir o 

outro à reflexão crítica de sua ação ao questionar e pedir esclarecimentos sobre as 

escolhas feitas” (MAGALHÃES, 2002, p. 21). Elas envolvem quatro ações: 

Essas ações estão relacionadas a certos tipos de perguntas: 1ª - O que fiz? 

(descrição das ações); 2ª - O que agir desse modo significa? (relacionar as escolhas 

feitas com teorias); 3ª – Como cheguei a ser assim? (configuração de um quadro sócio-

histórico); 4ª – Como posso agir diferentemente? (re)construção das ações que 

delinearão um novo fazer, construído na relação teoria-prática). 

O esquema que segue representa o processo de efetivação dessas ações: 



71 

 

AS QUATRO AÇÕES DA SESSÃO REFLEXIVA

Descrever

Reconstruir Informar

Confrontar 

 
FIGURA 1 – As quatro ações da Sessão Reflexiva 

FONTE – A autora (2009) 

 

 Na descrição das próprias ações docentes, o partícipe revela a autopercepção 

das suas ações. O descrever é, pois, compreendido como: 

 

[...] a palavra própria (Bakthin, 1953), a voz do autor sobre sua 

própria ação. A palavra que o educador usa do seu lugar de praticante, 

para falar sobre sua ação. As teorias, outras idéias, outras definições 

alcançadas auxiliam a percepção da prática, mas é preciso consciência 

do que foi feito, do que aconteceu para que a pessoa possa chegar a 

novas conclusões sobre seu trabalho. (LIBERALI, 2008, p. 47). 

   

O descrever promove o aflorar de elementos relevantes à reconstrução da 

prática. Ao fazer uma descrição de uma atividade, a partícipe reconstrói suas ações e 

fornece instrumentos para reflexão crítica intra e intersubjetiva. 

Ao informar sobre as escolhas feitas, a partícipe apresenta as explicações do 

que norteou a seleção do conteúdo trabalhado, da metodologia e dos procedimentos 

utilizados e expressa (direta ou indiretamente) as teorias que embasam as ações 

realizadas.  

O confrontar proporciona o entendimento acerca dos valores que serviram de 

fundamento ao agir e ao pensar das docentes. Como explicita Liberali (2008, p. 68): 
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Refere-se ao entendimento das ações e teorias em um contexto 

histórico que, por vezes, torna as ações, e mesmo as teorias formais 

seguidas pelo praticante, meros aspectos do senso comum (Fairclough, 

1989). É no Confrontar que se percebem as visões e ações adotadas 

pelos professores, não necessariamente como preferências pessoais, 

mas como resultantes de normas culturais e históricas que foram 

sendo absorvidas. 

 

Nessa perspectiva,  

 

Linguisticamente, o ato de confrontar leva ao questionamento das 

próprias ações por meio da sustentação, refutação e negociações de 

posições [...], com discurso principalmente teórico e com apresentação 

de pontos de vista sustentados pelo Descrever e Informar” 

(LIBERALI, 2008, p. 78). 

 

O reconstruir baseia-se na ação de transformar, de projetar a execução da 

mudança e está diretamente relacionado à necessidade consciente e volitiva de 

emancipação. Assim, a reconstrução das próprias ações leva em consideração o 

resultado das reflexões proporcionadas pelo descrever, informar e confrontar. Sobre 

isso, Liberali (2008, p. 81) expressa: 

 

No Reconstruir, buscamos alternativas para nossas ações. Assim, 

torna-se necessário um voltar-se para o contexto escolar, com ênfase 

na compreensão do grupo com o qual trabalhamos para que propostas 

de novas ações possam ser feitas. Contudo, essas propostas necessitam 

de explicações que sustentem e tornem sua compreensão mais 

profunda. No Reconstruir, nos colocamos na história como agentes, 

passamos a assumir poder de decisão sobre como agirmos ou 

pensarmos as práticas acadêmicas. Como praticantes emancipados, 

passamos a ter maior controle sobre nossa prática através de 

autogerenciamento, auto-regulação e auto-responsabilidade. 

 

Com o intuito de mediar conhecimentos e reflexões críticas que promovam a 

emancipação de nossas partícipes, no processo de desenvolvimento de sessões 

reflexivas, envolvemos as docentes e as quatro ações, situando e refletindo sobre os 

saberes referentes à linguagem (verbal - modalidades da língua falada e da língua 

escrita), ao texto e aos gêneros textuais mobilizados para a resolução de problemas 

relacionados ao ensino-aprendizagem da linguagem verbal, vivenciados pelos 

educandos dos anos iniciais da educação fundamental.  

Nas sessões reflexivas fazemos uso das três modalidades de reflexão que a 

pesquisa colaborativa comporta: a reflexão intrassubjetiva – na qual a partícipe, que 
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descreve uma de suas aulas, faz acerca desta; a intersubjetiva dos pares – as outras 

partícipes, presentes na sessão, questionam, pedem esclarecimento e apresentam 

sugestões à partícipe que descreveu e refletiu sobre sua aula, conduzindo-a a novas 

reflexões; e a intrassubjetiva dos pares – que analisa com, o que e como contribuiu a 

partícipe que teve sua aula analisada.   

Para tanto, seguimos os roteiros elaborados na pesquisa “Conhecendo e 

construindo a prática pedagógica”, integrante da base “Currículo, Saberes e Práticas 

Educativas”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, introduzindo, nesses roteiros, questões que contemplem 

a especificidade da nossa pesquisa: 

 

ROTEIRO PARA ELABORAR RELATOS DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

DESCRIÇÃO – expressa a atividade prática da forma como esta se efetiva.             

Responde a questão: O que foi feito? 

Compreende: 

a) Contextualização – sintetiza o contexto. Abrange os itens: Quem. Onde. Quando. O que 

(tema, assunto, conteúdo). Para que (objetivos, finalidades). Como (situações de aprendizagem, 

recursos pedagógicos e registro do processo de observação). 

b) Relato – descreve minuciosamente o processo de forma clara, com distanciamento ou 

isenção, isto é, sem opinar, julgar, valorar, avaliar, utilizando verbos de ação na 1ª ou 3ª pessoa. 

c) Informação – explicita os princípios que orientam a ação, seu significado, motivos, objetivos 

e razões. Responde a questão: Qual o significado das ações? 

d) Confrontação – busca as causas das ações, as explicações teóricas que lhes dão sustentação, 

os valores culturais que as permeiam, suas contribuições. Implica a compreensão da sua 

relevância e consistência. Responde a questão: Por quê? 

e) Reconstrução – busca alternativas para as ações, explicitando o porquê das novas 

proposições. Responde a questão: O que modificar?  

 

QUADRO 5 - Roteiro para elaborar relatos de experiências pedagógicas 

FONTE: Pesquisa “Conhecendo e construindo a prática pedagógica” (UFRN) 

 

Convém informar que decidimos, coletivamente, que o relato da experiência 

deveria ser escrito e apresentado como tal pela partícipe que estava apresentando a aula 

por ela realizada, antes de analisarmos o videoteipe. Assim, este entrava em cena após a 

apresentação do relato escrito. Isso possibilitou que pudéssemos confrontar e refletir, 

com mais clareza, acerca do que foi explicitado, introduzindo outros questionamentos, 

esclarecimentos e contribuições, colaborando para melhor relação entre a teoria e a 

prática. 
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Nesse sentido, as reflexões intersubjetivas e a intrassubjetiva dos pares 

passaram a tomar como referência, além do relato escrito, o videoteipe. 

  

REFLEXÃO INTERSUBJETIVA 

AÇÕES DE: 

DESCREVER 

Quem escolheu o tema? 

O que motivou a escolha do assunto? 

Considera o tema interessante? Por quê? 

Por que organizou a sala de aula dessa forma? Essa organização estava relacionada ao objetivo 

da sua aula ou é algo que faz parte da rotina? 

O que a conduziu à seleção do material utilizado na aula? Por quê? 

Como você conduziu as situações de aprendizagem? Por quê? 

Sobre a participação dos alunos, ocorreu como planejada? Por quê? 

A forma como você conduziu as situações de aprendizagem e a participação do aluno, nessa 

aula, é uma prática comum no desenvolvimento de suas aulas? Por quê? 

 

INFORMAR 

Os objetivos pretendidos foram atingidos? Por quê? 

Quais os tipos de conhecimentos trabalhados? 

Por que optou por esses conhecimentos? 

Encontrou dificuldades em trabalhar esses conhecimentos? Quais? 

Encontrou dificuldades em estimular os alunos a efetivarem as situações de aprendizagem? 

A que atribui essas dificuldades? 

 

CONFRONTAR 

Considera que a mediação desenvolvida contribui para o desenvolvimento dos alunos? Por quê? 

Sente alguma dificuldade no desenrolar dessa mediação? Quais? Por quê? 

Que conceitos e teorias embasam a sua mediação pedagógica? 

Quais os autores com os quais você dialogou ao planejar e desenvolver a sua aula? Por quê? 

Qual a relação entre essas teorias/conhecimentos que embasaram a sua aula e sua prática? 

 

RECONSTRUIR 

Mudaria essa mediação? Por quê? 

Que relação estabelece entre sua atividade mediadora atual e as anteriores? 

O que você poderia fazer para superar as dificuldades vivenciadas durante a aula realizada? 

O que você poderia fazer para melhorar a participação e a aprendizagem dos seus alunos? 

O que você poderia fazer para melhorar o seu desenvolvimento profissional? 

Que proposta teria para atingir esse Objetivo? 

 

QUADRO 6 - Roteiro Sessão Reflexiva – momento interssubjetivo 

FONTE: Pesquisa “Conhecendo e construindo a prática pedagógica” (UFRN) 
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REFLEXÃO INTRASSUBJETIVA DOS PARES 

ACÕES DE ESTÍMULO À(AO): 

 

DESCRIÇÃO 

Solicito informações complementares; 

Retomo aspectos que ajudem a compreensão do que foi relatado/visualizado no videoteipe;  

Evidencio contradições presentes no relato e no videoteipe. 

 

INFORMAÇÃO 

Solicito esclarecimentos sobre conceitos e princípios que orientaram a prática; 

Solicito evidências da relação entre as práticas e os princípios que as orientam; 

Complemento a discussão acrescentando outras evidências; 

Concordo com os argumentos apresentados, complementando com outros argumentos; 

Discordo dos argumentos, quando necessário, apresentando e fundamentando meu ponto de 

vista. 

 

CONFRONTO 

Solicito esclarecimentos sobre a pertinência e importância do referencial teórico; 

Estimulo a identificação dos pressupostos teóricos; 

Complemento a discussão com meus argumentos; 

Discordo dos argumentos, quando necessário, fundamentando meu ponto de vista; 

Solicito explicações sobre as causas dos fatos descritos. 

 

RECONSTRUÇÃO 

Solicito que expresse se mudaria algo na mediação efetivada e justifique o por quê. 

Peço que estabeleça relação estabelece entre a atividade mediadora atual e as anteriores. 

Solicito que aponte o que poderia fazer para superar as dificuldades vivenciadas durante a aula 

realizada. 

Solicito que discorra sobre o poderia fazer para melhorar a participação e a aprendizagem dos 

seus alunos. 

Solicito que explicite o que poderia fazer para melhorar o próprio desenvolvimento profissional. 

Peço sugestões de propostas que visem atingir ao objetivo almejado. 

 

QUADRO 7 - Roteiro Sessão Reflexiva – momento intrassubjetivo 

FONTE: Pesquisa “Conhecendo e construindo a prática pedagógica” (UFRN) 

 

Convém frisar que as sessões reflexivas foram realizadas fora do contexto 

escolar. Elas iniciaram com a leitura do relato da experiência pedagógica pela partícipe 

que apresentava a aula por ela ministrada e seguia com a exposição do videoteipe da 

referida aula. Na sequência, os pares realizaram a reflexão intersubjetiva e, 

posteriormente, a intrassubjetiva. Essas sessões foram gravadas, transcritas e analisadas.  

Ao todo, realizamos quatro sessões reflexivas, duas com a partícipe 

“Comprometida” e duas com “Jóia Rara”. Entretanto, nesta tese, só analisaremos as 

sessões efetivadas com a primeira, já que em 2009 a segunda não mais atuou nos anos 
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iniciais da educação fundamental, foco da nossa pesquisa nesse período. Cada sessão 

durou em torno de duas horas e meia e foram realizadas no mesmo ambiente em que os 

ciclos de estudos reflexivos aconteceram. 

Também vale destacar que, no desenvolvimento das Sessões Reflexivas, duas 

ações foram trabalhadas com vista a favorecer que todas as partícipes tivessem vez e 

voz no processo. Tais ações dizem respeito à espera e à escuta, trabalhadas de forma 

crítico-reflexiva, todas às vezes nas quais percebíamos que as falas estavam sendo 

atropeladas, de forma a atrapalhar a interação comunicativa.  

Assim, ao longo do processo, fomos estabelecendo acordos que envolviam 

atividades responsivas de ouvir e de esperar o momento adequado de usar a palavra (por 

vezes solicitando que anotassem as ideias, dessem sinal que desejavam fazer uso da 

palavra, esperando a vez e escutando atentamente o que a outra partícipe enunciava, 

para percebermos se o que se pretendia dizer não foi contemplado e se era realmente 

necessário).  

Nesse sentido, quando instauradas no diálogo, essas ações tornavam possível 

que o turno de fala de cada partícipe fosse respeitado, isto é, quando uma partícipe 

falava, obtinha das outras a devida atenção e era ouvida até a conclusão do raciocínio.   

 

3.2.8 Planejamento  

 

O planejamento é o produto de um processo de tomada de decisão. Nele, 

caminhos são estabelecidos visando à consecução de objetivos. Assim, a organização e 

a sistematização das ações são delineadas de modo a definir: o que se deseja alcançar, o 

porquê dessa necessidade, como fazer para alcançar o que se almeja, quando fazer, com 

quem fazer, dentre outras ações. 

Nessa perspectiva, planejar é uma atividade humana que envolve processo de 

reflexão e tomada de decisão, em que ações são organizadas, equilibrando motivos e 

necessidades, meios e fins, recursos e estratégias, prevendo, além da execução da ação, 

o acompanhamento e a avaliação dela, com vista à concretização dos objetivos, em 

prazos determinados e etapas definidas.   

No processo educativo, essa atividade deve compreender, também, situações de 

ensino-aprendizagem que articulem situações motivadoras – o docente procura articular 

os conhecimentos prévios dos alunos com os novos, que serão trabalhados; situações 

sistematizadoras – o docente organiza situações de aprendizagem dinâmicas, que 
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propiciem a participação ativa dos alunos, seja em tarefas individuais, seja em coletivas,  

planejadas visando à “Seleção das questões, por nível, feita pelo professor, e resolução 

das questões pelos alunos, tendo em vista a orientação teórica em cada questão para o 

professor” (QUEIROZ; PAIVA, 2001, p. 15) e situações avaliativas – todo o processo é 

avaliado, buscando identificar e trabalhar “ [...] as questões em que os alunos 

apresentarem dificuldades, através da elaboração de outras questões, com base nas já 

trabalhadas e no embasamento teórico que acompanhou as mesmas” (QUEIROZ; 

PAIVA, 2001, p. 29). 

Libâneo (1992, p. 221-222), definindo planejamento escolar, explicita: 

É uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos de organização e coordenação em face aos 

objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 

processo de ensino. É um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 

problemática do contexto social. 

 

 Constituindo tarefa do professor, cabe a ele refletir criticamente sobre a 

realidade na qual deseja intervir, definindo, a partir do que já se sabe, onde se deseja 

chegar e quais as maneiras adequadas de conseguir o intento. Nessa perspectiva, 

necessário se faz ter visão clara de que, no processo educativo, as ações planejadas 

devem focalizar tanto o desenvolvimento individual do aluno como da sociedade da 

qual ele faz parte, isto é, devem possibilitar que os conhecimentos que se vislumbram 

alcançar/produzir sejam úteis para o discente, tornando possível melhorar a sua 

condição de interagir, ser e estar no mundo, bem como o próprio contexto social. 

Dessa forma, o planejamento se constitui como importante instrumento do 

trabalho docente, razão pela qual, nesta pesquisa, é tomado como referência ao 

analisarmos a prática pedagógica das partícipes deste estudo.  

Assim compreendendo, três planejamentos são analisados: um referente à 

prática da professora “Comprometida” antes do processo dos estudos efetivados nos 

ciclos de estudos e nas sessões reflexivas e dois desenvolvidos durante os estudos 

formativos.   
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3.2.9 Produção de textos escritos pelos alunos 

 

A atividade de produção de textos escritos na escola deve ser um espaço de 

interlocução prazeroso e útil, não mera técnica de utilização da escrita. Contudo, não se 

pode negar a importância que as convenções da escrita têm para o domínio e o uso de 

textos em situações reais, além dos muros da escola. É, pois, “função da escola 

propiciar essas vivências em processo contínuo de elaboração e reelaboração textual” 

(QUEIROZ; SOARES; FERREIRA, 2001, p. 36). 

Nessa perspectiva, para a nossa pesquisa, os textos produzidos pelos alunos são 

referência para constatar se o processo colaborativo de formação linguística, 

desenvolvido com as partícipes da nossa pesquisa, produziu um efeito positivo na 

prática de produção de textos escritos pelos alunos. Assim, duas produções textuais dos 

alunos foram analisadas. O gênero textual da primeira produção foi “tirinha” e da 

segunda “bilhete”. 

Ao todo, foram analisados 16 (dezesseis) textos, sendo 9 (nove)  referentes à 

produção desses discentes no início da nossa pesquisa e 7 (sete) ao final do processo 

colaborativo reflexivo. O número de textos corresponde à quantidade de alunos 

presentes, em sala de aula, na ocasião em que foram produzidos.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

Tomando como fundamento basilar para a nossa pesquisa o Materialismo 

Histórico Dialético, a descrição analítica teve como parâmetro as leis do método 

dialético que estabelece a relação entre o geral, o particular e o singular. 

Compreendendo que, em sentido mais profundo, o geral é a lei da existência e do 

movimento do particular e do singular, e embasada em um dos princípios desse método: 

o da historicidade, o movimento analítico partirá do geral, para o particular e, em 

seguida, para o singular, retornando ao geral.  

Nessa direção, a singularidade por nós abordada foi analisada na perspectiva de 

apreender suas inter-relações, buscando desvelar as contradições que permeiam as 

ações, uma vez que elas constituem a força motriz das transformações que se operam 

em determinada realidade na unidade e luta dos seus contrários. Nela se revela a 

verdadeira fonte de desenvolvimento de todos os fenômenos da realidade.  



79 

 

Desse ponto de vista, não basta apenas constatar as contradições, é preciso 

revelar a ligação imediata interna entre elas. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de 

um objeto consiste na evolução das suas contradições e dos seus processos de 

polarização. Esta assume dois aspectos: incremento do sistema de elos intermediários e 

as mudanças das correlações quantitativas e sua transformação qualitativa, as negações 

que se operam revelando o caráter progressivo e cíclico do seu desenvolvimento, em 

que o antigo jamais desaparece de forma absoluta, mas se transforma no decurso da sua 

negação. Uma vez que o conteúdo positivo do negado permanece inalterável, torna-se o 

reverso ao estado inicial impossível. 

Nesse processo analítico, buscamos, nas formas discursivas, desvendar os 

conteúdos nelas contidos, sem esquecer as relações dialéticas entre conteúdo e forma. 

O conteúdo é compreendido como conjunto de elementos internos que 

determinam as formas discursivas – concebidas como conjunto de ligações que atribui 

aos elementos do conteúdo um caráter íntegro. Assim, o conteúdo é a essência do 

discurso e a forma como essa essência se manifesta.  

Para evidenciar a essência, procuramos ficar atentos ao conjunto dos elementos 

internos e indispensáveis e suas conexões expressas nas suas formas de manifestação, 

considerando as necessidades, as possibilidades e as causalidades que as determinam. 

Assim, tivemos como aporte teórico para as análises elementos das teorias da 

Formação de Conceitos; a evolução histórica dos conceitos de linguagem, texto, gêneros 

textuais, língua falada e língua escrita; as categorias de análise conceitual ferreiriana 

(2007), do processo colaborativo reflexivo, da prática pedagógica e da produção textual 

dos alunos, sobre os quais passaremos a discorrer no item que segue.   

 

3.3.1 Aportes da teoria da formação de conceito 

 

Tomando por base o Materialismo Histórico Dialético, sobretudo “o princípio 

da atividade mediada e das leis do movimento e das transformações nele implícitas” 

(FERREIRA, 2007, p. 54), Vygotsky, ao analisar criticamente pesquisas de diversos 

estudiosos – Piaget, Stern, Koehler, Buehler e outros – desenvolveu seus estudos 

chegando à conclusão de que o desenvolvimento é influenciado pelos instrumentos 

linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural.  
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De maneira geral, Vygotsky focaliza o aprendizado humano como processo de 

natureza social. Ele não nega o desenvolvimento biológico. Contudo esse estudioso, 

como mostra Hedegaard (1996, p. 343), defende que “[...] o desenvolvimento biológico 

humano é formado e caracterizado por meio do desenvolvimento social e histórico”, isto 

é, para Vygotsky (1988, p. 99), “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam”.  Assim, tanto a linguagem quanto o pensamento têm origem 

social, são produzidos historicamente em sociedade, de forma ativa. Nesse processo, o 

indivíduo se constitui e se transforma, ao mesmo tempo em que constitui e transforma o 

que está em seu entorno. Daí pode-se dizer: 

 

[...] as características tipicamente humanas não estão presentes desde o 

nascimento do indivíduo, nem são meros resultados das pressões do 

meio externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu 

meio sócio-cultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma 

o seu meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si 

mesmo (REGO,1995, p. 41). 

 

Nessa perspectiva, todos os fenômenos que dizem respeito ao ser humano 

devem ser estudados como processos que estão em permanente movimento e 

transformação. 

No processo de transformação, Vygotsky destaca o papel da função mediadora 

dos instrumentos e dos símbolos que são inventados pela cultura e dominados pelo 

indivíduo durante o processo de socialização. Ele afirmava que “a obtenção das funções 

mentais superiores estava enraizada no uso de instrumentos físicos (por exemplo, varas, 

remos, escalpelos) e símbolos (por exemplo, gestos, música e, especialmente, a 

linguagem)” (GARDNER, 1998, p. 211).  Eles “permitem que as pessoas mediem – 

ajam sobre e dentro de – seu meio ambiente. Ao mesmo tempo, o uso de ferramentas e 

símbolos amplia e cria novas possibilidades na solução de problemas” (GARDNER, 

1998, p. 212). 

As funções psíquicas superiores do homem têm origem na intricada interação 

entre fatores biológicos e socioculturais. Todas as funções mentais superiores são 

processos mediados. Nesse processo, os signos constituem o meio básico para dominar 

e dirigir tais funções. Eles são a parte central de todo o processo. Como bem afirma 

Vygotsky (1989, p. 48): 



81 

 

O signo mediador é incorporado à sua estrutura como parte 

indispensável, na verdade a parte central do processo como um todo. 

Na formação de conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem 

o papel de meio na formação de um conceito e, posteriormente, torna-

se o seu símbolo. 

 

Os estudos de Vygotsky, concernentes à formação de conceitos, fazem desse 

autor uma referência. Sobre isso Ferreira (2007, p. 53) comenta: 

 

Um dos primeiros nomes que, de fato, ilustram a história de conceitos 

é o de Vigotski. A partir de uma revisão crítica das escolas 

psicológicas vigentes, ele evidencia que nenhuma delas fornecia os 

fundamentos necessários para a elaboração de uma teoria que 

abarcasse os processos psicológicos humanos em sua abrangência.  

 

Vygotsky compreende que conhecer é conceituar, e que o conhecimento parte 

de operações externas que se interiorizam.  

No desenvolvimento dos processos mentais superiores, a utilização de sistemas 

de símbolos é essencial. Os elementos externos passam por um processo de 

internalização, ou seja, as marcas externas se transformam em processos internos. São 

as marcas exteriores que ao “longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo deixa 

de necessitar [...] e passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que 

substituem os objetos do mundo real” (OLIVEIRA, 1993, p. 35). O homem torna-se, 

pois, capaz de operar mentalmente sobre o mundo. Quando isso ocorre de maneira 

adequada, a aprendizagem se constitui como “fator determinante das diferenciações 

conceituais que se operam no processo de formação e desenvolvimento de conceitos e 

das funções mentais” (FERREIRA, 1995, p. 168). 

Sobre a formação de conceitos, Vygotsky (1989, p. 73) destaca a importância 

do trabalho com os conceitos espontâneos para a formação dos conceitos científicos. Ele 

diz que “um conceito cotidiano abre o caminho para um conceito científico”. Nesse 

processo, a mediação se torna imprescindível. O indivíduo vai formulando seus 

conceitos com a ajuda de um parceiro mais experiente. É justamente nesse contexto que 

o processo educativo ganha relevância. Vygotsky (1989, p. 79) diz que o aprendizado 

escolar “desempenha um papel decisivo na conscientização da criança dos seus próprios 

conceitos mentais”. Para ele, esse aprendizado produz algo novo no desenvolvimento da 

criança.  
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Tomando por base, principalmente, o materialismo histórico-dialético e os 

estudos vygotskyanos acerca da elaboração conceitual, Ferreira (2007) propõe 

procedimentos que possibilitem analisar a elaboração conceitual como produto e 

processo da atividade cognoscitiva do ser humano. 

Para tanto a autora empreendeu estudos teóricos e práticos, retomando 

investigações relativas à formação de conceitos em diversas áreas de conhecimento: na 

lógica, na Linguística e na Psicologia, buscando, nessas áreas, contribuições que lhes 

permitiram eleger categorias para análise das elaborações conceituais de sujeitos 

particulares. 

Segundo Ferreira (2007, p.62), a análise da elaboração conceitual requer: 

 

Categorias que englobem o processo em sua totalidade, indicando 

características dos diferentes estágios da formação de conceitos, de 

forma que abranja igualmente a íntima conexão interna da 

conceituação, a variedade e complexidade de inter-relacionamento 

(grifos da autora).   

 

Ferreira destaca que, na elaboração das categorias por ela propostas, a 

linguagem é fator primordial, e o uso da linguagem verbal assume predominância nesse 

processo, visto que, por meio da expressão verbal, é possível observar o processo de 

elaboração conceitual, bem como suas conexões, configurações e variabilidade de 

relações. Assim sendo, a linguagem é concebida como “o elemento de mediação dos 

diferentes procedimentos e operações lógicas (abstrações, generalizações, análises e 

sínteses), sem as quais o processo de elaboração conceitual não se efetivaria” 

(FERREIRA, 2007, p. 63). 

Ao elaborar as categorias de análise conceitual, a referida autora orienta-se, 

também, pelos princípios da exclusão mútua, da homogeneidade, da pertinência, da 

objetividade e da produtividade, dada a compreensão que a citada estudiosa tem acerca 

do que é categorização: “operação classificatória que envolve a diferenciação de 

elementos constitutivos de um conjunto, reagrupados segundo critérios previamente 

definidos” (FERREIRA, 2007, p. 63).  

Assim, referendando-se nesses princípios, a autora apresenta duas modalidades 

de categorias para abranger a análise da elaboração conceitual na dupla perspectiva: 

produto e processo. A primeira modalidade de categorias classifica o estágio de 

elaboração conceitual sem a preocupação de apreender se a construção foi mediada em 
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situação de ensino-aprendizagem escolar. Já a segunda modalidade de categorias é 

estabelecida como parâmetro de análise do processo de formação e desenvolvimento de 

conceitos em situações de ensino-aprendizagem na escolarização. As categorias da 

primeira modalidade são: 

 

a) A descrição – Consiste na enumeração dos atributos ou 

propriedades externas dos fenômenos, a fim de os distinguir. 

Inclui todos os atributos do fenômeno sem abstrair os essenciais 

dos secundários. Estabelece vínculos factuais que se revelam na 

experiência imediata. Há uma predominância do conteúdo em 

relação ao volume. Seu objetivo é descrever o melhor possível, 

com maior plenitude e exatidão, os atributos dos fenômenos, 

transmitindo imagem sensório -perceptiva do fenômeno mediante 

uma representação criadora ou reprodutiva. [...]. 

b) A caracterização – Utiliza também o procedimento lógico da 

enumeração, a partir da abstração de alguns atributos ou 

propriedades essenciais que distinguem os fenômenos. As 

abstrações desprendem-se dos elementos perceptivos, porém seu 

volume apresenta um grau de generalidade restrito às 

singularidades. [...]. 

c) A definição – É um procedimento lógico através do qual se revela 

o conteúdo do conceito ou estabelece o significado do termo. 

Consiste em abstrair os atributos ou propriedades essenciais e 

necessárias para distinguir um fenômeno dos demais, sem esgotar 

suas propriedades, aspectos e relações. Requer emprego de 

determinadas regras lógicas, como, por exemplo, a 

comensurabilidade, isto é, igualdade de volume entre o conceito 

definidor e o conceito definido; evitar circulação; precisão, clareza 

e ausência de ambigüidades. [...]. 

d)  A conceituação – compreende o universal, essencial e necessário 

no fenômeno. Abrange os atributos ou propriedades essenciais e 

necessárias, os nexos e relações que constituem a essência dos 

fenômenos, contendo, ao mesmo tempo, a singularidade, a 

particularidade e a universalidade, isto é, conteúdo e volume. Os 

atributos essenciais são aqueles que diferenciam um fenômeno de 

todos os outros. São comuns a todos os elementos de uma 

determinada classe e expressam a própria essência do fenômeno e 

de sua natureza interna. [...]. (FERREIRA, 2007, p. 64-66). 

 

Além dessas categorias que expressam o aspecto lógico da formação de 

conceitos, consideramos também o caráter histórico, expresso na evolução dos 

significados a eles atribuídos (explícita no quarto capítulo desta tese) e sintetizados nas 

redes conceituais por nós elaboradas (apresentadas, após cada conceito, também no 

quarto capítulo). 

Os significados, ao constituir-se como conceitos – forma mais desenvolvida da 

produção do pensamento – possibilitaram criar redes conceituais, cujos significados 
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“expressam as relações e conexões existentes entre os fenômenos a partir de sua 

essencialidade” (FERREIRA; FROTA, 2008, p. 21). 

Convém lembrar que a disposição dos atributos nas redes não representa uma 

hierarquia entre os conceitos, mas uma forma de diferenciar o que diz respeito aos 

atributos gerais, particulares e singulares, bem como os nexos e as relações existentes 

entre eles. Trata-se, pois, de perceber com mais clareza essa organização, não linear, 

que revela o essencial e necessário no fenômeno.  

Assim, como pondera Marx (1974), as formas mais desenvolvidas é que nos 

permitem entender as formas pretéritas, pois contêm nexos e relações mais complexas, 

em que as relações mais simples aparecem de forma subordinada, razão pela qual os 

conceitos e suas respectivas redes são importantes para os nossos estudos. 

Isso posto, vale destacar que as categorias apresentadas constituem 

instrumentos por meio das quais é possível analisar a elaboração conceitual, 

complementadas pela evolução histórica dos conceitos abordados nesta investigação.  

 

3.3.2 O processo colaborativo reflexivo 

 

O processo colaborativo não se constitui como algo simples, nem para o 

pesquisador nem para docentes do campo empírico. Ele é complexo e envolve uma série 

de conflitos. Nele o pesquisador exerce duas funções, a de pesquisador e a de partícipe 

da pesquisa que desenvolve. Nele os professores também se tornam pesquisadores para 

melhor entender e transformar as suas práticas pedagógicas. 

O pesquisador, ao decidir por desenvolver pesquisa colaborativa, deve, como 

afirmam Ibiapina; Ferreira (2007, p. 22-23), 

 

1- Rejeitar as noções positivistas de racionalidade, de objetividade e 

de verdade; 

2- Levar em consideração o poder interpretativo dos discentes sobre 

o saber, o saber-ser e o saber-fazer; 

3- Distinguir as ideias e as interpretações deformadas pela ideologia, 

avaliando o desvio em relação às que não são, questionando-as 

acerca de como a distorção pode ser superada;  

4- Identificar o que, na ordem social existente, bloqueia a mudança e 

propor interpretações teóricas dessas situações (theoretical 

accounts), permitindo que os docentes e qualquer outro 

participante tornem-se conscientes em relação ao que fazer para 

ajudar na superação de bloqueios que impedem a mudança; 

5- Assumir atitudes que partam dos conhecimentos espontâneos, 

reconhecendo, entretanto, que eles são insuficientes para conduzir 
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mudanças, pois mudar implica o aprendizado de conhecimentos 

científicos e o avanço qualitativo do nível de consciência sobre o 

que faz, além da consideração de que teoria e prática são 

indissociáveis. 

 

Assumindo isso, o pesquisador torna-se capaz de mediar o processo 

colaborativo. Com esse fim, necessita planejar atividades de formação, ajudando aos 

partícipes “a enfrentar a complexidade das situações educativas às quais eles se 

confrontam cotidianamente” (IBIAPINA, 2008, p. 19). Por sua vez, os “docentes 

colaboram com os pesquisadores quando refletem sobre suas práticas e compreendem as 

situações conflituosas inerentes ao trabalho docente” (IBIAPINA, 2008, p. 19). 

Nessa perspectiva, a colaboração é mútua e instaura-se nas situações dialógicas 

em que parceiros, de diferentes níveis e competências, guiados por aqueles mais 

experientes, interagem para compreender os problemas da prática, à luz de teorias, para, 

assim, transformá-la. 

As situações dialógicas colaborativas são, em sua essência, reflexivas. Assim, 

como defendem Pimenta e Ghedin (2006, p.56), há, nesse processo, “uma relação direta 

entre a minha reflexividade e as situações práticas. Nesse caso, reflexividade não é 

introspecção, mas algo imanente à minha ação”.  

Segundo Ibiapina; Loureiro Jr.; Brito (2007, p. 46), 

 

A reflexão é o poder adquirido pela consciência de voltar-se a si 

mesma, apossar-se de si como objeto dotado de consistência e valor, 

não mais fazendo-nos simplesmente conhecer, mas conhecer a nós 

mesmos, não mais simplesmente saber, mas saber que sabemos. 

 

 

Nessa mesma linha, Ibiapina (2008, p. 21) defende que “reflexão é atividade 

mental movida por necessidade (motivo) e orientada por um objetivo, sendo mediada 

pelos outros, pelos instrumentos e pelos signos”. 

Para nós reflexão é a atividade mental, humana, orientada para uma finalidade, 

na qual, volitivamente, dialogamos com a realidade, refletindo e refratando os 

conteúdos internos e externos, por meio da apreensão subjetiva e singular dos 

significados histórico-sociais, mediada pelas linguagens e instrumentos que nos 

conduzem à conscientização. 

Assim sendo, no processo colaborativo, a reflexão torna possível alterar o 

estado da consciência, que, por sua vez, possibilita transformar a prática vigente.  
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Contudo, convém explicitar, a mudança só pode ocorrer quando a reflexão 

crítica se instaura no processo colaborativo. Ela “garante a compreensão mais 

abrangente da ação educativa que se efetiva na escola e dos fatores que nela intervêm” 

(FERREIRA, 2009, p. 201). 

Entretanto, no processo colaborativo, outras formas de reflexão também podem 

estar presentes. As reflexões prática e técnica. Segundo Liberali (2008, p. 32), na 

reflexão técnica, “o professor é visto como mero técnico capaz de aplicar técnicas e 

teorias científicas a problemas instrumentais”. Nesse sentido, a autora (2008, p. 33) 

afirma que esse “tipo de reflexão está conectado à tentativa de usar novas abordagens 

sem analisar e avaliar práticas anteriores”. Já a reflexão prática “caracteriza-se 

essencialmente pela centralização em necessidades funcionais, voltadas para a 

compreensão dos fatos” (LIBERALI, 2008, p. 33).    

Com base em estudiosos como Liberali (2008), Dewey (1995), Schön (1997), 

Pérez Gómez (1992), dentre outros estudiosos da área, elaboramos uma síntese dos 

tipos de reflexão, que serviu de parâmetro para a análise do processo colaborativo 

reflexivo. 

Reflexão Técnica 

 Aplicação de teorias e técnicas científicas a problemas instrumentais, sem 

questionamentos e sem um real entendimento destas. 

 Postura de reverência e subjugação ao poder da teoria formal, dos teóricos e dos 

seus enunciadores. 

 Reprodução de práticas tidas como corretas. 

Reflexão Prática  

 Busca de soluções para problemas da prática na própria prática. 

 Marcada por discussões centradas em narrativas de fatos ocorridos no contexto 

escolar, nas quais são feitas avaliações de cunho pessoal, baseadas no senso comum. 

 Ausência de fundamentos teóricos e discussões acerca da relação teoria-prática para 

buscar compreender, explicar e transformar as ações pedagógicas. 

Reflexão Crítica 

 Capacidade de analisar e tomar posições éticas frente a sua realidade social e 

cultural. 

 Capacidade de analisar ações pessoais, localizando-as em contextos histórico-sociais 

mais amplos.  
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 Busca de soluções de problemas da prática à luz de teorias. 

 Postura crítica, identificando-se como agente de transformação, com funções sociais 

concretas que representam formas de conhecimento, prática de linguagem, relações 

e valores.    

Com base em Ferreira (no prelo), Ibiapina (2008) e Magalhães (2002), 

estabelecemos características que consideramos essenciais para que a colaboração 

crítica se efetive: 

 Compartilhar significados e sentidos, apresentando posicionamentos, concordâncias 

ou discordâncias das opiniões de outrem, apresentando razões para tal. 

  Questionar ideias, inferindo pontos de vista, concepções, aceitando e assumindo 

responsabilidades durante todo o processo. 

 Agir no sentido de fazer avançar o nível de desenvolvimento, considerando tanto o 

que se pode fazer com a ajuda de outra pessoa quanto o que se pode fazer 

independentemente. 

  Buscar desenvolver a capacidade problematizadora e crítica, de maneira que os 

conflitos e contradições impulsionem o aprendizado e desenvolvimento mútuos, 

voltando à atenção para o sentido histórico da realidade que os cerca, valorizando o 

presente, o passado e vislumbrando o vir a ser, ampliando as condições do agir 

transformado de forma consciente e voluntária. 

  Procurar “com” os partícipes compreender as teorias que regulam a prática docente, 

de forma a favorecer o desenvolvimento da capacidade de transformar 

reflexivamente e discursivamente a atividade desenvolvida. 

 Mobilizar situações e recursos de forma que a interação viabilize a expressão 

compartilhada de ideias, emoções e sentimentos, encorajando ouvir e ser ouvido, a 

negociação de sentidos e significados a partir de questionamentos, concordâncias e 

discordâncias, apresentando argumentação fundamentada (teórica e/ou 

empiricamente) de modo que o objeto de aprendizagem torne-se significativo para 

todos.  
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Com base nessas características, analisamos o processo colaborativo, buscando 

identificar quando elas predominam, configurando, assim, a efetivação da colaboração 

crítica. 

 

3.3.3 A prática pedagógica do ensino-aprendizagem da linguagem verbal 

 

Toda ação linguageira humana implica diferentes capacidades da parte do 

interactante. Ele necessita “adaptar-se às características do contexto e do referente 

(capacidade de ação), de mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e de 

dominar as operações psicolingüísticas e as unidades lingüísticas (capacidades 

lingüístico-discursivas)” (KOCH, 2003, p. 56).  

Dito de outra forma, o indivíduo, para fazer uso adequado da linguagem, 

necessita ter domínio do funcionamento dos gêneros, saber como, por que, quem, onde, 

quando, com que intenção e o que significa utilizar um gênero específico em 

determinado contexto sociodiscursivo. Tais capacidades, acreditamos, são mais 

facilmente desenvolvidas com um trabalho escolar voltado para esse fim. Lopes-Rossi 

(2006, p.74), tratando desse assunto, afirma que “isso pode ser feito com muita 

eficiência por projetos pedagógicos que visem ao conhecimento, à leitura, à discussão 

sobre o uso e as funções sociais dos gêneros escolhidos e, quando pertinente, à 

produção escrita e circulação social”. 

Uma proposta para esse trabalho pode ser encontrada em Antunes (2009, p. 57-

58). Ela propõe que as ações pedagógicas para esse fim devem iniciar por trabalhar as 

regularidades, as normas, as convenções de ocorrência em textos orais e escritos, de 

gêneros mais próximos dos alunos, pois, assim, “os textos assumiriam sua feição 

concreta, particular, de realização típica, uma vez que seriam identificados como sendo, 

cada um, de determinado gênero”. Isso, segundo a autora, “recobraria pleno sentido 

também o estudo detalhado das estruturas de composição dos textos ou a sua forma 

composicional”. Nesse sentido, o estudo das “regras gramaticais ganhariam seu caráter 

de funcionalidade, uma vez que seriam exploradas de acordo com as particularidades de 

cada gênero”. Também as atividades de “compreensão superariam o simples cuidado de 

entender o texto, ou a semântica de seu conteúdo, para atingirem os propósitos 

comunicativos com que foi posto em circulação”.  

A ação pedagógica centrada nos gêneros pode permitir aos discentes 

perceberem “como a elaboração e a compreensão de um texto resultam da conjugação 
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de fatores internos à língua e de fatores externos a ela” (ANTUNES, 2009, p. 59). Além 

de possibilitar que  

 
[...] os conceitos de „certo‟ e de „errado‟ [...] cedessem lugar a outras 

referências, reveladoras da relação entre língua e contexto, entre um 

interlocutor e outro, entre dizer e fazer. O texto “bom” não seria visto, 

portanto, simplesmente pela ótica da correção gramatical, conforme 

pensa muita gente (ANTUNES, 2009, p. 59). 

 

Nesse sentido, a noção preconceituosa de certo e errado, atrelada à correção 

gramatical, seria mais facilmente trabalhada na perspectiva dos gêneros, de sua 

adequação às diversas situações sociocomunicativas. 

Como vimos, o conhecimento concernente aos gêneros textuais é fundamental 

ao trabalho pedagógico que se pretende emancipador, do ponto de vista do uso 

adequado da linguagem. 

Assim, o conhecimento de um número crescente deles poderá ser valioso 

instrumento para o exercício da cidadania, visto que “poderá auxiliar os indivíduos a 

perceberem quem são e onde se encontram, como os textos funcionam ao conduzir a 

cultura atual e ao reconstruir culturas de outras épocas” (MEURER, 2002, p. 153) e que 

“os conhecimentos que os seres humanos possuem, sua identidade, seus 

relacionamentos sociais e sua própria vida são em grande parte determinados pelos 

gêneros textuais a que estão expostos, que produzem e consomem” (MEURER, 2002, p. 

153). 

Marcuschi (2006, p. 30) nos dá exemplo dessa afirmação: 

 

Basta tomar um setor de alguma atividade humana ou uma célula 

social para observar o que ocorre ali. Serve inclusive para perceber 

como se organizam valores e como se opera com eles. E se a escrita 

está envolvida, ocorre uma visão diversa da parte de quem o lê e de 

quem não o lê, o que permite uma sócio-análise das relações entre 

gêneros e letramento. 

[...] eles ajudam a estruturar toda ação de uma comunidade sem 

problema algum e fazem toda a intermediação das práticas sociais.  

   

Assim, partindo da premissa de que interagimos por meio de gêneros 

específicos e de que produzir/compreender um número crescente deles permite 

vivenciar melhor as ações/relações sociais, acreditamos ser essencial que o professor, 

sobretudo aquele da área de linguagem, adquira conhecimentos relativos a eles, para 
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que possa ser um mediador competente que contribui para a formação de cidadãos 

críticos e participativos na sociedade da qual faz parte. 

Sob essas bases, o ensino-aprendizagem da linguagem vai além de práticas 

descontextualizadas baseadas na gramática, nas tipologias textuais, na coesão e na 

coerência, práticas comuns no ensino tradicional.  

Saber como cartas; avisos; notícias; sermões; novelas; orações; palestras; 

propagandas; receitas; projetos; leis; contos de fada; briga entre amigos, políticos, 

namorados...; piadas etc. são produzidos, com qual intenção, quem usa, por que, etc., ou 

seja, aprender não só a produzir inúmeros gêneros mas a refletir criticamente sobre eles 

faz parte do exercício consciente da cidadania. Isso é poder participar ativamente da 

sociedade. E a escola, enquanto instituição responsável pelo saber sistematizado, não 

pode fechar os olhos a essa realidade. É preciso possibilitar àqueles que a buscam o 

poder de exercer a cidadania real. 

Com essa compreensão, após trabalharmos com as partícipes da nossa pesquisa 

conhecimentos que proporcionem o desenvolvimento de uma prática pedagógica do 

ensino-aprendizagem da linguagem centrada nos gêneros textuais, analisamos essa 

prática tomando como referência os parâmetros que seguem. Estes, elaborados por 

Ferreira (no prelo). 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA PREVISTA – compreende a atividade pedagógica nos planos de 

ensino abrangendo os objetivos propostos, o conhecimento a ser internalizado, sua delimitação 

temporal, situações de aprendizagem (motivadoras, sistematizadoras e avaliativas), recursos 

didáticos.  

PRÁTICA PEDAGÓGICA EFETIVA – abrange a gestão do ensino-aprendizagem em sala de 

aula e seu percurso em função dos objetivos pré-estabelecidos, da dimensão relacional 

professor-aluno, dos recursos mobilizados para a mediação do ensinar e aprender. Implica 

intervenção deliberada, consciente e voluntária a partir de motivos que impulsionam ações e 

operações para a consecução dos objetivos. Inclui capacidades ou competências requeridas à 

execução dessa atividade:  

*Domínio dos conhecimentos disciplinares (ideias, juízos, concepções, definições, conceitos) 

constitutivos do currículo escolar, assim como do desenvolvimento bio-psíquico-sócio- cultural 

e afetivo do ser humano (funções, processos e procedimentos psíquicos sociais implicados no 

processo de aprender) ; 

 

*Domínio de procedimentos pedagógicos que favoreçam elaborar e internalizar conhecimentos, 

formar atitudes e desenvolver habilidades intelectuais e sociais e propiciem a formação de 

cidadãos na perspectiva crítica e democrática; 

 

*Planejamento sistematizado do processo de ensino-aprendizagem a ser viabilizado; 

*Gestão das interações – ações de negociação e compartilhamento dos conflitos e tensões no 

sentido de possibilitar mudanças e transformações cognitivas, socioafetivas, atitudinais e 

culturais; 
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*Reflexivo-crítica – propiciar ao educando formas de ação que possibilitem o desenvolvimento 

da reflexividade crítica na perspectiva de compreender as relações existentes entre o singular, o 

particular e o geral, ou seja, entre o que ocorre na sala de aula, a escola e a forma como a 

sociedade está organizada, posicionando-se face aos acontecimentos e agindo na busca de 

mudanças, transformações e emancipação; 

 

*Colaborativa – mobilizar situações e recursos de forma que a interação em sala de aula 

viabilize a expressão compartilhada de ideias, emoções e sentimentos, encorajando ouvir e ser 

ouvido, a negociação de sentidos e significados a partir de questionamentos, concordâncias e 

discordâncias, a argumentação fundamentada (teórica e/ou empiricamente), de modo que o 

objeto de aprendizagem torne-se significativo para todos, buscando desenvolver a capacidade 

problematizadora e crítica de contextos onde o agir se efetiva, de maneira que os conflitos e 

contradições impulsionem o aprendizado e desenvolvimento mútuo, voltando à atenção para o 

sentido histórico da realidade que os cerca, valorizando o presente, o passado e vislumbrando o 

vir a ser, ampliando as condições do agir transformado de forma consciente e voluntária. 

 
QUADRO 8 – Categorias para análise da prática pedagógica 

FONTE: Pesquisa “Conhecendo e construindo a prática pedagógica” (UFRN) 

 

Com base nesses parâmetros, analisamos a prática pedagógica, fazendo uso, 

também, dos planejamentos das aulas ministradas pela partícipe “Comprometida” no 

início da pesquisa e durante o processo. 

 

3.3.4 A produção textual escrita dos alunos 

 

O trabalho pedagógico voltado para a produção de textos escritos deve levar 

em conta que a aprendizagem da escrita introduz o aprendiz “no plano mais abstrato da 

linguagem” (VIGOTSKI, 2000, p. 314). Como tal, requer maior esforço, atenção 

deliberada e, principalmente, motivação. 

Diferentemente da língua falada, na qual não há necessidade de criar 

motivações, já que, como lembra Vigotski (2000, p.315) “é regulada em seu fluxo por 

uma situação dinâmica, que decorre inteiramente dela e transcorre segundo o tipo de 

processos motivados pela situação e condicionados pela situação”, a língua escrita 

requer motivação.  

Como afirma o autor referendado (2000, p.315), 

  

Na linguagem escrita nós mesmos somos forçados a criar situações, 

ou melhor, a representá-las no pensamento. Em certo sentido, o 

emprego da linguagem escrita pressupõe uma relação com a situação 

basicamente daquela observada na linguagem falada, requer 

tratamento mais independente, mais arbitrário e mais livre dessa 

situação. 
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Nessa perspectiva, o ensino da produção de textos escritos, de diversos 

gêneros, deve proporcionar situações em que os alunos sintam-se motivados a aprender. 

Razão pela qual “não pode ser ensinado divorciado de nossas ações e intenções” 

(BAZERMAN; HOFFNAGEL; DIONÍSIO, 2006, p. 10). Ela 

 

[...] não existe sem nós, como indivíduos [...] está profundamente 

associada a valores de originalidade, personalidade, individualidade 

[...]. Além do mais, a escrita fornece-nos meios pelos quais 

alcançamos outros através do tempo e do espaço, para compartilhar 

nossos pensamentos, para interagir, para influenciar e para cooperar 

(BAZERMAN; HOFFNAGEL; DIONÍSIO, 2006, p. 11). 

 

Considerando que o motivo antecede a atividade (VIGOTSKI, 2000) e que 

para mediar o processo de produção textual escrita do aluno o professor necessita criar 

situações para provocar a motivação do aprendiz, então é lícito afirmarmos que esse 

processo ensino-aprendizagem deve partir de algo que o aluno já conhece e aprecia. 

Nesse processo, devemos considerar os textos orais produzidos pelos discentes. 

Devido a razões diversas, as produções orais abrem caminho para as produções escritas. 

Primeiro porque ninguém produz um texto se não sabe o que dizer, se não tem 

informações para colocar no papel. Assim, ao ouvir os textos orais dos alunos, o 

professor tem em mão uma importante ferramenta para provocar a produção escrita. 

Segundo pelo fato de que, ao produzir um texto escrito, o autor, como diz Marcuschi 

(2008, p. 53),  

 

[...] faz as vezes do falante e do ouvinte simuladamente. Mesmo que o 

texto escrito desenvolva um uso linguístico interativo não do tipo 

comunicação face a face, deve, contudo, preservar os papéis que 

cabem ao leitor e ao escritor para cumprir sua função, sob pena de não 

ser comunicativo. 

 

      

Para ser comunicativo e interagir com o(s) interlocutor(es), o escritor necessita 

produzir textos coerentes, isso é, inteligíveis. Dada essa necessidade, elaboramos 

categorias para analisar os textos produzidos pelos discentes do 4º ano (2009), 

integrantes deste estudo, as quais apresentamos a seguir. 

Gênero textual coerente – possui uma estrutura composta por: um conteúdo 

temático definido, explicitando, com clareza, o assunto de que trata o texto; um estilo, 
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apresentando as marcas linguísticas específicas do gênero em tela; e uma construção 

composicional intrínseca à estrutura do texto do gênero determinado.  

Gênero textual semicoerente – ausência de algum dos elementos que constitui 

o gênero específico – quando o conteúdo temático não está bem definido, claro, ou 

quando alguma das marcas linguísticas específicas do gênero em tela não está presente 

no texto produzido, ou quando a construção composicional intrínseca à estrutura do 

texto do gênero determinado não contempla a inteireza do estilo. 

Os procedimentos explicitados, neste capítulo, dirigiram o nosso olhar 

interpretativo no processo de análise dos dados construídos nesta pesquisa. No capítulo 

que segue, discorremos sobre as interlocuções teóricas, dialogando com a Linguística 

Aplicada e apresentando um breve histórico sobre os conceitos que subsidiaram o 

processo de formação linguística das partícipes deste estudo. 
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Capítulo 4 

  

    

    
  

IINNTTEERRLLOOCCUUÇÇÕÕEESS  TTEEÓÓRRIICCAASS  

    

 

 

[...] as teorias científicas dão forma, ordem e organização aos dados 

verificados em que se baseiam e, por isso, são sistemas de ideias, 

construções do espírito que se aplicam aos dados para lhes serem 

adequadas. Mas, incessantemente, meios de observação ou de 

experimentação novos, ou uma nova atenção, fazem surgir dados 

desconhecidos, invisíveis. 

 EDGAR MORIN  

 

A teoria é um produto resultante da investigação científica. Como tal, pode ter 

origem na busca sistemática de soluções para problemas de ordem prática e da 

necessidade humana de compreender a si, aos outros e ao mundo.  

Nessa busca, o desejo de explicações que extrapolem o senso comum e que 

possam, sistematicamente, ser testadas e criticadas, por meio de provas empíricas e/ou 

discussões intersubjetivas, mobiliza o homem a observar, experimentar, organizar e 

analisar dados que dão forma ao conhecimento teórico. Este, por sua vez, além de nos 

fornecer elementos para compreender, analisar e transformar a prática, também 

proporciona bases para a construção de novos conhecimentos científicos. 

Com esse pensamento, discorreremos sobre as interlocuções teóricas que 

embasaram os nossos estudos neste trabalho. 

 

4.1 DIALOGANDO COM A LINGUÍSTICA APLICADA 

 

A evolução dos estudos científicos sobre a natureza da linguagem tem 

favorecido a reflexão crítica de como atuar na produção de conhecimentos concernentes 

ao processo ensino-aprendizagem da linguagem. Esses estudos nutrem especificidades e 

se materializam em determinado campo do conhecimento, o da Linguística Aplicada, 

por exemplo. 
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A Linguística Aplicada, que não é a aplicação da Linguística, mas uma ciência 

autônoma, tem como objeto de investigação “a linguagem como prática social” 

(MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 25). Como tal, o seu contexto de atuação 

envolve sempre questões relevantes ao uso da linguagem e independe das “escolhas 

teóricas e metodológicas” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 25). 

Contudo, vale explicitar, a Linguística Aplicada procura seguir uma lógica 

antiobjetivista e antipositivista. Daí porque “não é possível basear-se em uma relação de 

causa e efeito, tendo em vista a complexidade das práticas em que vivemos. Nossa 

preocupação deve ser criar inteligibilidade sobre a questão que estudamos” (MOITA 

LOPES, 2009, p. 21). Como tal, essa ciência pode contribuir para a compreensão de 

problemas relacionados à linguagem, tornando possível encontrar alternativas para 

resolvê-los, já que pode fazer uso de conhecimentos teóricos advindos de outras 

ciências sociais e humanas e formular seus próprios modelos teóricos.  

Nesse sentido, pode buscar aportes teóricos em ciências como:  

 Linguística - estudo científico da linguagem, que visa explicar como a linguagem 

humana funciona e como são as línguas em particular. Definida como o “estudo 

científico que visa a descrever ou explicar a linguagem verbal humana” 

(ORLANDI, 1999, p.9), a Linguística mantém relações com o ensino de línguas, 

buscando, nas diversas teorias, princípios consistentes entre língua e aprendizagem. 

 Linguística Textual – está centrada no “estudo das operações linguísticas, 

discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e 

processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso” 

(MARCUSCHI, 2008, p.73). Essa ciência traz significativas contribuições ao 

ensino-aprendizagem da linguagem verbal, por defender a ideia de que  

 

[...] a língua existe concretamente nos textos que circulam em nossa 

sociedade [...]. Como conseqüência, propõe-se a organicidade do 

ensino – não separando (como se fazia até então) as atividades de 

leitura, produção de textos e gramática. Propõe-se, então, que essas 

atividades devem convergir, organicamente, nas atividades centradas 

nos textos. Fortalece-se o papel da leitura e da produção: aprender 

língua é tornar-se leitor e produtor de textos, saber utilizar a 

linguagem em diferentes situações da vida social (GREGOLIN, 

2007, p. 68). 
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 Análise do Discurso – propõe-se a “não reduzir o discurso a análises estritamente 

lingüísticas, mas abordá-lo também numa perspectiva histórico-ideológica” 

(MUSSALIM, 2001, p. 138). Essa é uma visão de linguagem que extrapola o olhar 

sobre a estrutura dela, situando-a em um contexto histórico que não é neutro, mas 

ideologicamente constituído.   

   Sociolinguística - tem seu foco de análise nos tópicos relacionados à organização 

social do comportamento linguístico. Inclui o uso da língua e as atitudes e 

comportamentos das pessoas com relação à língua e aos seus usuários. Ela trata dos 

problemas da variação linguística e da norma culta. “Seu ponto de partida é a 

comunidade lingüística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que 

compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos lingüísticos” 

(ALKIMIM, 2001, p. 31). Os estudos dessa ciência têm contribuído, sobremaneira, 

para desmistificar questões relacionadas à variação linguística e à ideia de “certo” e 

de “errado” em relação ao uso da língua, possibilitando visualizar esse uso como 

adequado ou inadequado às situações sociocomunicativas.  

 Psicolinguística – interessa-se, principalmente, pelos processos mentais relacionados 

com a produção da linguagem. Ela estuda as relações entre pensamento e 

linguagem, como também o comportamento humano envolvido no uso da 

linguagem. Recebendo influências de ciências como a Linguística e a Psicologia, a 

Psicolinguística, atualmente envolve-se “com questões mais amplas como a 

natureza do conhecimento, a estrutura das representações mentais e seu papel no 

processamento” (BALIEIRO JR, 2001, p.198), pontos essenciais para a 

compreensão das relações entre pensamento e linguagem, no que se refere à 

aquisição, à aprendizagem e ao desenvolvimento dela, em contextos escolarizados 

ou não.   

 Fonética – ciência que procura descrever e analisar a fala das pessoas tal como ela 

se manifesta nas mais variadas situações da vida. Ela “se desenvolveu nos meados 

desse século através de um estudo biológico da linguagem, no momento em que as 

ciências naturais ganhavam impulso decisivo” (CÂMARA JR, 1984, p. 64). Cientes 

do caráter natural da Fonética, os linguistas a consideram de profunda importância, 

pois foi ela que levou a “lingüística a se dar conta da necessidade do conceito de 

sons vocais independentes de letras” (CÂMARA JR, 1984, p. 66).  
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Essas descobertas têm auxiliado muito no processo ensino-aprendizagem da 

linguagem, principalmente no que diz respeito à distinção de sons da língua oral e aos 

símbolos da língua escrita, necessários à transposição da fala para a escrita no processo 

de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita.  

 Fonologia, ciência que estuda os sons da fala. Esta se distingue da Fonética por 

ocupar-se dos aspectos interpretativos dos sons e de sua natureza funcional nas 

línguas.  Mas há uma estreita relação entre fonética, fonologia e transposição da fala 

para a escrita, cuja relação vem a se estabelecer mais diretamente no domínio da 

ortografia. 

Além dessas ciências, outros conhecimentos teóricos relacionados à linguagem 

são relevantes ao processo de ensinar e podem ser usados pela Linguística Aplicada 

para criar inteligibilidade e possibilitar a resolução de problemas relacionados ao 

ensino-aprendizagem da linguagem verbal, como, por exemplo:  

 A Morfologia – estuda o signo linguístico reduzido a sua expressão mais simples (os 

morfemas que representam as menores sequências de sons com significados) e a 

combinação entre esses morfemas formando unidades maiores, as palavras. 

  A Sintaxe – associada ou não à morfologia, estuda as relações entre as palavras na 

frase e das frases nos discursos, isto é, as combinações lineares. 

 A Semântica – preocupa-se com o significado, com a forma do conteúdo linguístico, 

a forma de expressão linguística, isto é, estuda a significação dos vocábulos e das 

transformações de sentido por que passam esses mesmos vocábulos. Tal 

significação é estabelecida pelo próprio ser humano em suas relações. Como diz 

Olívia (1979, p.39): “não só ele estabelece relações entre seres extralingüísticos que 

percebe como também é próprio de sua inteligência fazer essa engrenagem 

lingüística de relações, atribuindo a cada relação o seu valor semântico”.  

 A Pragmática - está voltada para o que se faz com a linguagem, em que 

circunstâncias e com que finalidades. Ela estuda mais que a descrição dos sistemas 

linguísticos e suas estruturas abstratas. Ocupa-se, também, dos usos que a 

linguagem tem.  

Isso é por demais importante ao ensino-aprendizagem da linguagem, pois, 

como diz Cagliari (1994, p. 45),  
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[...] a linguagem vive no uso que os falantes fazem dela, na maneira 

como os interlocutores estabelecem um diálogo, no modo como as 

pessoas interagem falando, no uso que as sociedades fazem de certos 

modos de falar para manifestar a sua cultura, sua filosofia de vida e até 

seus preconceitos.  

 

Compreender isso é entender que a língua é um organismo vivo, que só vive 

pelo uso que fazemos dela. No tocante a isso, estudos voltados às concepções de 

linguagem, aos gêneros, à variação linguística, às modalidades de língua oral e língua 

escrita são de suma importância ao processo ensino-aprendizagem da linguagem, 

sobretudo a verbal. Assim, esse processo pode buscar fundamentação teórica nas 

ciências da linguagem, principalmente nas que destacamos acima, principalmente na 

Linguística Aplicada, cuja preocupação maior é deixar perceptível o que estudamos. 

Isso “faz as suas pesquisas avançarem sem limites rígidos, de forma heterogênea e 

híbrida, “tornando-a adaptativa à mudança e acomodadora das contradições” 

(MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 30), como se verifica nesta tese. 

Dito isso, estabeleceremos um diálogo retrospectivo do processo histórico de 

significação dos conceitos básicos, essenciais ao processo ensino-aprendizagem nessa 

área do conhecimento. 

 

4.2 UM BREVE DIÁLOGO HISTÓRICO SOBRE CONCEITOS 

 

A atividade de conceituar requer olhar sobre a evolução histórica do conceito, 

situando o processo do seu desenvolvimento. Como defende Ferreira (2007, p. 57- 58),  

 
[...] apreender a essência de qualquer fenômeno no pensamento 

implica a descoberta de sua história e a sua teorização, uma vez que a 

teoria de um fenômeno é também a sua história. Como a teoria 

constitui-se de conceitos que expressam a essência do fenômeno, a 

apreensão de sua história via pensamento não é de natureza empírica. 

 

  

Nesse sentido, quando se almeja conceituar, na perspectiva dialética, a 

arqueologia do conceito é imprescindível. Visto que 

 

A arqueologia de qualquer conceito permite descobrir aspectos e 

momentos que só poderiam ser descobertos a partir do conhecimento 

de sua evolução histórica. Cria, por sua vez, as premissas 

indispensáveis para a compreensão mais profunda da forma como os 

fatos se manifestam e de suas inter-relações, tornando-se, então, 

parâmetro de análise de conteúdos dos significados individuais, 
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atribuídos ao fenômeno em estudo, permitindo constatar quais os 

elementos das formas pretéritas do conceito se encontram ainda 

presentes nos significados elaborados pelos indivíduos (FERREIRA, 

2007, p. 60). 

 

  

Nessa perspectiva, produzir a arqueologia dos conceitos de linguagem, texto, 

gêneros textuais, língua falada e língua escrita foi essencial à nossa pesquisa. Visto que, 

além de situar o desenvolvimento desses conceitos, a arqueologia deles nos forneceu 

base para elaborarmos os nossos próprios conceitos, a analisarmos os conceitos prévios 

das nossas partícipes, a mediarmos o processo de (re)elaboração conceitual delas, bem 

como a analisarmos os seus conceitos (re)elaborados, já que “A reconstituição da 

história de como um conceito é significado ao longo do tempo e suas transformações 

permitirão seu conhecimento mais abrangente como objeto de estudo” (FERREIRA, 

2007, p. 59). 

Assim sendo, passaremos a apresentar, de forma sintética, a arqueologia dos 

conceitos que, de forma mais explícita, fizeram parte dos nossos estudos.  

 

4.2.1 Contextualizando o conceito de linguagem
6
 

 

A linguagem coloca o ser humano na categoria de “Homo Sapiens”. Ela 

distingue o homem dos outros animais principalmente por essa capacidade que lhe é 

inerente. Por meio dela, ele interpreta o mundo e o representa por meio de signos.  

Porém, para que os signos possam se constituir, necessário se faz que os 

indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social imediata, visto que os 

signos não se constituem simplesmente colocando frente a frente duas ou mais pessoas. 

 O signo é produto ideológico que reflete e refrata uma realidade. Ele possui 

um significado e remete a algo situado fora de si. Não apenas representa uma realidade, 

ou seja, ele existe como parte de uma realidade, a qual pode refletir e refratar uma outra 

realidade; pode distorcer, ser fiel ou apreender a realidade de um ponto de vista 

específico. A linguagem é, pois, ao mesmo tempo, produto e processo social. 

Assim sendo, a linguagem se estrutura nas relações sociais materiais 

intersubjetivas. Portanto, não se pode concebê-la fora dos planos das relações sociais, 

                                                           
6
  Na produção da arqueologia do conceito de linguagem, utilizamos, principalmente, informações 

expressas na nossa Dissertação de Mestrado (2005), obra que integra as nossas Referências.   
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nem separá-la de seu conteúdo ideológico. Contudo é justamente nessa questão que 

residem as divergências fundamentais entre as várias teorias da linguagem. 

Ao longo da história, duas tendências têm deslocado a linguagem de seu 

aspecto interacional, isolando-a e delimitando-a como objeto de estudo específico; uma 

privilegiando o psiquismo individual e a outra, o aspecto abstrato da língua. 

 A primeira tendência concebe a linguagem como expressão do pensamento. 

Ela tenta explicar a linguagem do ponto de vista da enunciação monológica. Para essa 

tendência, a expressão se constrói no interior da mente, e a sua exteriorização é apenas a 

sua tradução, ou seja, a expressão comporta duas facetas: o conteúdo (interior) e a sua 

objetivação exterior para outrem ou para si mesmo. Nessa perspectiva, todo ato 

explicativo move-se entre essas facetas. Assim, a expressão forma-se no psiquismo do 

indivíduo, exteriorizando-se para outrem com a ajuda de algum código de signos 

superiores. Há nesse processo uma primazia explícita do conteúdo interior sobre o 

exterior. Nisso não se vê presente o preceito de interação entre indivíduos, tampouco a 

situação social. 

Vigotski (2000, p.412), defendendo que linguagem não é expressão do 

pensamento, afirma que: 

 

Por sua estrutura, a linguagem não é um simples reflexo especular da 

estrutura do pensamento, razão porque não pode esperar que o 

pensamento seja uma veste pronta. A linguagem não serve como 

expressão de um pensamento pronto. Ao transformar-se em 

linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. 

 

Travaglia (1996, p. 21), comentando a respeito dessa concepção de linguagem, 

diz: 

A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo 

outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que 

a enunciação acontece. As leis da criação lingüísticas são 

essencialmente as leis da psicologia individual, e da capacidade de o 

homem organizar de maneira lógica seu pensamento dependerá a 

exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem articulada 

e organizada. 

 

Essa concepção está diretamente relacionada à corrente filosófico-linguística 

chamada de subjetivismo idealista, que está ligada ao Romantismo, tendo como um dos 

seus maiores representantes Wilhelm Humboldt.  Para essa corrente, o fundamento da 
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língua está no psiquismo individual. Assim, interessa-se apenas pelo ato da fala de 

criação individual.  

Essa teoria, tal como se apresenta, só pôde se desenvolver sobre um terreno 

idealista e espiritualista. Disso decorre a ideia de que os indivíduos que não conseguem 

se expressar é porque não pensam ou, ainda, se eles não organizarem logicamente o seu 

pensamento, a sua linguagem será, inevitavelmente, afetada.  

A segunda tendência, que também desloca a linguagem de seu aspecto 

interacional, é a concepção de linguagem como instrumento de comunicação, ou seja, 

como meio objetivo para a comunicação. Ela está “ligada à teoria da comunicação e vê 

a língua como código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de 

transmitir ao receptor uma certa mensagem” (GERALDI, 1984, p. 43). É o sistema de 

formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua, isto é, o sistema linguístico que 

constitui o centro organizador de todos os fatos da língua para essa tendência. 

Segundo Bakhtin (2002, p. 77), essa concepção está relacionada à corrente 

filosófico-linguística chamada de objetivismo abstrato, para a qual “cada enunciação, 

cada ato de criação individual é único e não reiterável, mas em cada enunciação 

encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado 

grupo de locutores”. 

Ao contrário da concepção de linguagem como expressão do pensamento em 

que o psiquismo individual é compreendido como o fundamento da língua, essa segunda 

tendência percebe o sistema linguístico como um fato objetivo que é externo à 

consciência individual e, portanto, completamente independente dela, isto é, 

independente de todo ato de criação individual e de toda intenção ou designo. Existe 

uma oposição entre língua e indivíduo. Aquela é constituída por norma indestrutível, 

peremptória. Cabe a este aceitá-la como tal. Ele recebe um sistema linguístico já 

constituído e, seja qual for a mudança no interior desse sistema, ultrapassa os limites da 

consciência particular do sujeito.    

Disso decorre o caráter monológico dessa concepção, emergindo a ideia de 

que, na prática discursiva, a consciência do outro é negada. Esse tipo de relação reduz o 

indivíduo à condição de objeto “quando o „eu‟ anula o „tu‟, segunda pessoa do 

enunciado, induzindo a uma situação de silenciamento e negação do outro”  

(OLIVEIRA, 2001, p. 167).  
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Existe um argumento fundamental na concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação que cria um fosso dialético intransponível. Diz respeito à 

lógica que governa o sistema de formas linguísticas num determinado momento da 

história, que nada pode haver em comum com a lógica da evolução histórica dessas 

formas. São duas lógicas que diferem.  Bakhtin (2002, p. 81), expressando essa ideia, 

assim diz: 

 

Entre a lógica da língua, como sistema de formas e a lógica da sua 

evolução histórica, não há nenhum vínculo, nada de comum. As duas 

esferas são regidas por leis completamente diferentes, por fatores 

heterogêneos. O que torna a língua significante e coerente no quadro 

sincrônico é excluído e inútil no quadro diacrônico. O presente e sua 

história não se entendem entre si, são ambos incapazes de se 

entenderem. 
 

  A concepção de que linguagem é instrumento de comunicação, meio objetivo 

para a comunicação, conduziu o estudo da língua como código virtual isolado de sua 

utilização na fala e no desempenho. A escola de Genebra, com Ferdinand de Saussure, 

fornece fundamentos expressivos dessa visão de língua.  

 As duas correntes que sustentam a primeira e a segunda concepção de 

linguagem erram por ignorarem e serem incapazes de compreender a natureza social da 

enunciação, apoiando-se na enunciação monológica. Pois, como afirma Bakhtin (2002, 

p. 124): “a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 

sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos 

falantes”. A língua não é, pois, “um sistema de categorias gramaticais abstratas” 

(BAKHTIN, 1990, p. 81), porque “cada palavra evoca um contexto ou contextos, nos 

quais ela viveu sua vida socialmente tensa” (BAKHTIN, 1990, p. 100) e “o nosso 

discurso da vida prática está cheio de palavras de outros” (BAKHTIN, 1997, p.195). 

Assim, “a linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 

linguagem” (BAKHTIN, 1997, p. 183). Nessa perspectiva, não há como negar o caráter 

interacional da linguagem. 

É justamente essa ideia a base de uma terceira tendência: a concepção de 

linguagem como processo de interação. Para essa concepção, o indivíduo, ao usar a 

língua, não apenas traduz e exterioriza um pensamento ou transmite informações para 

outra(s) pessoa(s), mas realiza ações, age, atua sobre o interlocutor. Como diz Travaglia 
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(1996, p. 23), comentando a respeito dessa concepção: “a linguagem é pois um lugar de 

interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 

interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico 

e ideológico”. 

A linguagem não é simplesmente produzida como ato psicofisiológico, nem é 

só um sistema abstrato, está “além” disso. Ela é, antes de tudo, uma criação coletiva, 

integrante de um diálogo cumulativo entre o “eu” e o “outro”, entre muitos “eus” e 

muitos “outros”. É constituída pelo fenômeno da interação verbal. Nessa perspectiva, 

ela é compreendida a partir de sua natureza sócio-histórica. Como afirma Bakhtin 

(2002, p. 112-113): 

 

O mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório 

social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 

deduções interiores, suas motivações, apreciações, etc. Quanto mais 

aculturado for o indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará 

do auditório médio da criação ideológica, mas em todo o caso o 

interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma classe e de 

uma época bem definidas. 

 

 

Esse autor defende que a palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor. É uma espécie de ponte lançada entre eles. A palavra, como signo, vive na 

enunciação concreta e é inteiramente determinada pelas relações sociais. É a situação e 

os participantes mais imediatos que determinam a forma e o estilo ocasionais da 

enunciação. 

A estrutura da enunciação é determinada não só pelo contexto social mais 

imediato, mas, também, pelo meio social mais amplo. 

Disso decorrem as principais características da concepção de linguagem como 

processo de interação. O “eu” e o(s) “outro(s)” envolvidos nesse processo não são seres 

passivos. Eles praticam ações agindo um sobre o outro, constituindo compromissos e 

vínculos que não pré-existiam antes na enunciação. São atores/construtores sociais. O 

sujeito, entidade psicossocial, tem caráter ativo na produção do social e na interação.  

A linguagem como processo de interação constitui ato dialógico e implica 

outros elementos, como os destacados por diversos estudiosos dessa área do 

conhecimento, tais como: 
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[...] a linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a 

usam (BAKHTIN, 1997, p. 183). 

[...] vejo a linguagem como uma atividade, como um trabalho. Um 

trabalho de homens, ou seja, de sujeitos que são histórica, social e 

culturalmente situados e que através desse trabalho, dessa atividade, 

organizam, interpretam e dão forma a suas experiências e à realidade 

em que vivem (ABAURRE, 2005, p. 14). 

A linguagem é constitutiva da consciência dos sujeitos, do seu modo 

de pensar (GERALDI, 2005, p.85). 

A linguagem está no âmago das relações sociais e de que somos 

definidos pela nossa linguagem. A linguagem não é mais instrumento 

de coisa alguma. A linguagem é muito mais que isso... Linguagem 

somos nós (RAJAGOPALAN, 2005, p. 181). 

A linguagem é um fenômeno mais amplo, porque envolve não só 

aquilo que é característico das línguas, enquanto objeto teórico de 

uma ciência, mas um conjunto de simbolismos outros que se 

agregam, digamos assim, formando um sistema semiótico bastante 

complexo (VOGT, 2005, p. 195). 

[...] habitamos a linguagem e ela, em nós [...] (MATOS, 2005, p. 93). 

A linguagem humana é essa faculdade de poder construir mundos. 

[...] A linguagem dá ao homem uma possibilidade de criar mundos, 

de criar realidades, de evocar realidades não presentes (FIORIN, 

2005, p. 73). 

Conceber a linguagem como forma de interação é compreender que a 

linguagem possibilita muito mais que exteriorizar pensamentos ou 

transmitir informações de um emissor a um receptor. Ela é um lugar 

de interação humana cujos efeitos de sentido dar-se-ão entre os 

interlocutores em uma dada situação sócio-comunicativa e em um 

contexto histórico e ideológico (CABRAL, 2005, p. 95). 

A linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação 

comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre os 

interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 

contexto sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p. 23). 

 

O explicitado por esses estudiosos nos forneceram instrumentos para 

(re)elaborar o nosso conceito de linguagem. 

Para nós, a linguagem é a atividade cognitiva humana, histórica, cultural e 

social na/pela qual os indivíduos se constituem e a constituem no processo de 

interação, nas mais diversas situações sócio-comunicativas, expressa na forma 

verbal e/ou não verbal. 

A rede conceitual abaixo torna mais visível os nexos e as relações desse 

conceito. 



105 

 

LINGUAGEM

INDIVÍDUOS

INTERAÇÃO

SÓCIO-
COMUNICATIVAS

VERBAL

PROCESSO

SITUAÇÕES

FORMAS

LEGENDA:
CONCEITO CENTRAL    
CONCEITOS  ATRIBUTOS GERAIS
CONCEITOS  ATRIBUTOS PART.
CONCEITOS  ATRIBUTOS SING.
CLASSIFICAÇÃO

COGNITIVA

HISTÓRICA

SOCIAL

CULTURAL

ATIVIDADE

HUMANA

 

FIGURA 2: Rede do conceito de linguagem 

FONTE: A autora (2010) 

  

Acreditamos que o conceito de linguagem revela a verdadeira essência do que 

é linguagem, visto que as principais características ressaltadas guardam conteúdo e 

volume específicos dessa atividade cognitiva humana (propriedade geral) que foi, é e 

sempre será um processo de construção (portanto, histórico e cultural), eminentemente 

social, que possibilita aos seres humanos interagir (propriedades particulares), seja 

usando a língua falada e/ou a língua escrita (verbal), seja utilizando outras formas de 

comunicação que não fazem uso da palavra, mas de outros recursos, como símbolos, 

sinais, gestos, etc. (não-verbal). Assim a linguagem é constituída pelos homens na 

interação com outrem, nas mais diversas situações sócio-comunicativas, porém também 

constituindo o próprio homem nesse processo (propriedades singulares). 

Assim sendo, as concepções de linguagem, também apresentadas nesse texto, 

que aparecem, de forma implícita ou explícita, ao longo do processo de elaboração do 

conceito de linguagem, foram consideradas e analisadas.  
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4.2.2 Situando, historicamente, o conceito de gêneros textuais 
7
  

 

Partindo da definição etnográfica, a palavra gênero vem de “gen”, que significa 

“gerar”, “produzir”. Relacionada a essa base, em latim, está o substantivo “genus” ou 

“generis” – que significa “linhagem”, “estirpe”, “raça”, “povo”, “nação” e o verbo 

“genui”, “gigno”, “genitum”, “gignere” – que significa “gerar”, “criar”, “produzir”, 

“provir”. Ante o exposto, é possível sintetizar que esses vocábulos se desenvolveram a 

partir da semântica do processo de “gerar” e dos produtos da “geração” (FARACO, 

2003, p. 108). 

A noção de gênero está atrelada à ideia de que textos que possuem certas 

características ou propriedades comuns podem ser reunidos em linhagens, ou seja, em 

gêneros. A esse respeito, diz Faraco (2003, p.108): 

 

Assim como as pessoas podem ser reunidas em linhagens por 

consangüinidade, o mesmo se pode fazer com os textos que têm certas 

características ou propriedades comuns. A noção de gênero serve, 

portanto, como uma unidade de classificação: reunir entes diferentes 

com base em traços comuns. 
 

 

Os primeiros estudos sobre os gêneros parecem ter sido realizados no campo da 

Literatura (Platão) e da Arte Retórica e Poética (Aristóteles). Sobre isso, Marcuschi 

(2008, p. 147) explicita: 

 
A expressão “gênero” esteve, na tradição Ocidental, especialmente 

ligada aos gêneros literários, cuja análise se inicia com Platão para se 

firmar com Aristóteles, passando por Horácio e Quintiliano, pela 

Idade Média, o Renascimento, até os primórdios do século XX.  

 

      

Todavia, esses estudos, além de privilegiarem os produtos em detrimento dos 

processos, focalizavam as propriedades formais dos gêneros, concebendo-as como 

fixas. Esse pode ter sido um dos principais fatores que culminaram com “certo 

abandono” aos estudos dos gêneros. 

Atualmente, os estudos dos gêneros voltaram à tona e tomaram novas 

formatações. Um dos grandes expoentes dessas mudanças é o russo Mikhail M. 

Bakhtin. Seu texto “O problema dos gêneros do discurso”, escrito provavelmente entre 

                                                           
7
  Na produção da arqueologia do conceito de gêneros utilizamos, principalmente, informações 

expressas na nossa Dissertação de Mestrado (2005), obra que integra as nossas Referências. 
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1952/1953, é referência ao novo perfil dos gêneros. Esse estudioso diz serem gêneros do 

discurso “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1992, p. 279). Tal 

definição não só amplia a concepção de gênero à realização de enunciados (antes 

referindo-se à Literatura e à Retórica), mas, também, focaliza o processo e a mobilidade 

dos gêneros discursivos, mudando a ideia de estabilidade, ou seja, das formas fixas. 

Bakhtin atrela a noção de discurso à noção de enunciado, daí adotar o termo 

“gênero do discurso”.  Esse autor não pensa os gêneros em si, isto é, não os toma apenas 

pelo viés estático das formas, do produto, mas os focaliza, sobretudo, pelo viés 

dinâmico da produção. Ele visualiza o processo, o vínculo orgânico vivo entre os 

gêneros (enunciados) e a atividade humana; entre os tipos de enunciados e suas funções 

na interação sócio-verbal. Os gêneros e as atividades humanas são, por assim dizer, 

mutuamente constitutivos. 

Demonstrando a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso, Bakhtin (1992, 

p. 279), assim explicita:  

 
[...] a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 

dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 

desenvolve e fica mais complexa. 

 

Assim sendo, cada esfera da atividade humana elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados – os gêneros do discurso. Estes são, para Bakhtin, heterogêneos. 

Eles se diversificam e se ampliam com as atividades humanas. As circunstâncias de 

uma comunicação verbal espontânea constituem os gêneros mais simples – os gêneros 

primários. Estes estariam ligados à ideologia do cotidiano. São aqueles estruturados 

para a ação, aqueles que mantêm uma relação imediata com as situações de produção. 

Deles originar-se-iam os gêneros mais complexos – os gêneros secundários – ligados 

aos sistemas ideológicos que aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural 

relativamente mais evoluída. São aqueles submetidos a uma estrutura convencional de 

natureza especificamente linguageira. Os gêneros primários e os gêneros secundários, 

assim como a ideologia do cotidiano e os sistemas ideológicos, mantêm um elo 

orgânico vivo, transformam-se, sendo transformados mutuamente, dialogicamente. 

Enquanto os primeiros são enunciados livres, mantendo uma relação “imediata” com as 

situações nas quais eles são produzidos, os secundários são padronizados, mantendo 
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com a sua situação de produção uma relação “mediática”, ou seja, estruturados em ação 

(BRONCKART, 2003, P. 58-59). 

Para Bakhtin, um gênero é sempre novo e velho simultaneamente. Há nele 

aspectos de reiteração e estabilidade, de mudança e de abertura para o novo. Há, na 

concepção desse autor, gêneros que são altamente estandartizados, como é o caso de 

alguns documentos oficiais. Contudo, mesmo estes estão suscetíveis às mudanças 

(mesmo que sejam relacionadas à entonação expressiva). 

 Assim como as atividades humanas, que não são de tudo passíveis por 

modelos já construídos e fixos, nem totalmente casuais, os gêneros se constituem nas 

contínuas inter-relações entre o dado e o novo; entre o pré-dado e o evento 

comunicativo; entre o arquivado na memória e o momento da enunciação; são, pois, 

atos sócio-históricos. 

 Os gêneros do discurso refletem as finalidades e as condições específicas das 

esferas da atividade humana, cuja estrutura comporta um conteúdo temático, um estilo e 

uma construção composicional. Esses três elementos “fundem-se indissoluvelmente no 

todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação” (BAKHTIN, 1992, p. 279). 

Segundo Bakhtin (1992), o enunciado possui três propriedades fundamentais. 

A primeira delas é a alternância dos sujeitos falantes, ou seja, há uma troca de turnos em 

que o locutor conclui seu enunciado e passa a palavra ao outro ou dá lugar à 

compreensão responsiva ativa do outro. 

A segunda é a do acabamento. Este ocorre quando o locutor explicitou tudo o 

que queria dizer em um momento e em condições precisas. O acabamento pode ser 

determinado pela possibilidade de responder, que, por sua vez, é determinada por três 

fatores: 1- o tratamento exaustivo do objeto do sentido; 2- o intuito, o querer dizer do 

locutor; 3- as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento. 

A terceira diz respeito à relação do enunciado com o próprio locutor e com os 

outros parceiros da comunicação verbal. O enunciado é visto como um elo na cadeia da 

comunicação verbal e representa “a instância ativa do locutor numa ou noutra esfera do 

objeto do sentido” (BAKHTIN, 1992, p. 308).  

Em suma, a teoria dos gêneros do discurso, segundo Bakhtin, focaliza o 

processo dinâmico da produção do enunciado e o vínculo orgânico vivo entre as 
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atividades humanas e os gêneros do discurso. Seus estudos centraram-se, sobretudo, nos 

aspectos sócio-históricos das situações de produção dos enunciados. 

Outros estudiosos (como Bronckart e Adam – da Escola de Genebra, Meurer – 

da Análise Crítica do Discurso, Marcuschi – Lingüística Textual, Maingueneau - da 

Análise do Discurso, Drucot – da Semântica Argumentativa, dentre outros) centram 

seus estudos “na descrição da materialidade textual” (ROJO, 1999, p. 2), tomando “o 

termo enunciados como sinônimo de textos; daí a expressão gênero de textos” 

(MACHADO, 1998, p. 97).  

Os que adotam uma teoria de gêneros de textos, ou gêneros textuais, tendem, 

segundo Rojo (1999, p. 2): 

 
[...] a recorrer a um plano descritivo intermediário – equivalente à 

estrutura ou à forma composicional – que trabalha com noções 

herdadas da Lingüística Textual (tipos, protótipos, seqüências típicas 

etc.) e que integrariam a composição dos textos do gênero. 

 

 

Bronckart (1999, p. 75) chama de texto “toda unidade de produção de 

linguagem situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da 

comunicação)”.  Esse autor adota a expressão “gênero de texto” (em vez de gênero de 

discurso) porque acredita que todo texto se inscreve em um conjunto ou em um gênero. 

Assim sendo, associa “a noção de texto à de gênero, e a noção de tipo à de discurso” 

(BRONCKART, 1999, p. 134). Na concepção dele, “as línguas, linguagens e estilos, 

como elementos constitutivos da heterogeneidade textual, podem ser designados pela 

expressão tipos de discurso” (BRONCKART,1999, p. 143). 

Para Bronckart (1999, p. 119) “todo texto é organizado em três níveis 

superpostos e em partes interativas”. Esse autor chama isso de folhado textual. As três 

camadas superpostas do folhado textual (os três estratos) são constituídos de: 

Infraestrutura geral do texto – organização mais profunda que contribui para 

marcar ou tornar visível a estrutura do conteúdo temático. É constituída pelo plano mais 

geral do texto - refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático; pelos tipos 

de discurso – designa os diferentes segmentos que o texto comporta; pelas modalidades 

de articulação entre esses tipos de discurso – que podem tomar diferentes formas 

(encaixamento, fusão etc.); pelas sequências que aparecem, eventualmente, no texto – 

designa modos de planificação mais convencionais ou, mais especificamente, modos de 

planificação da linguagem que se desenvolvem no interior do plano geral do texto. 
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Os mecanismos de textualização – funcionam no nível intermediário 

articulados à linearidade do texto e consistem em criar séries isotópicas que contribuem 

para o estabelecimento da coesão temática. Três mecanismos de textualização podem 

ser constituídos: a conexão – contribui para marcar as articulações da progressão 

temática; coesão nominal – tem a função de introduzir os temas e/ou personagens novos 

e, ainda, a de assegurar sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto e 

coesão verbal – assegura a organização temporal e/ou hierárquica dos processos 

verbalizados no texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais. 

Os mecanismos enunciativos – contribuem para a manutenção da coerência 

pragmática do texto. Visam a orientar a interpretação do texto de seus destinatários, 

operando em uma quase que independência da progressão do conteúdo temático. Não se 

organizam em séries isotópicas e podem ser chamados de mecanismos configuracionais, 

visto que ocorrem em oposição às sequências. Podem ser considerados como sendo do 

domínio do nível mais superficial, porque estão mais diretamente relacionados ao tipo 

de interação que se estabelece entre o agente produtor e seus destinatários. 

Bronckart (1999, p. 120) alerta para o fato de que, “como qualquer distinção 

metodológica, esse esquema apresenta um caráter parcialmente artificial”.  Isso implica 

dizer que existe uma múltipla interação entre os três estratos do folhado textual, de 

modo que algumas análises podem não fazer justiça às múltiplas interações existentes 

entre esses três níveis. 

Assim como Bakhtin (1992), Bronckart (1999) diz que os gêneros são 

construtos sócio-históricos que se encontram em relativa estabilidade. Eles não são 

formas fixas e encontram-se em permanente mudança. E, assim como tudo o que diz 

respeito à linguagem, nascem ou desaparecem de acordo com as diferentes 

transformações que vão acontecendo nas sociedades. 

Abordando esse assunto, Bronckart (1999, p. 138) diz que: 

 

Seguindo outros autores (cf. principalmente Canvat, 1996; Chiss, 

1987; Maingueneau, 1984; Petiljean, 1989, 1992; Scheneuwly, 

1987b), também fizemos a constatação de que, mesmo sendo 

intuitivamente diferenciáveis, os gêneros não podem nunca ser objeto 

de uma classificação racional, estável e definitiva. Primeiro, porque, 

do mesmo modo que as atividades de linguagem de que procedem, 

eles são em um número de tendência ilimitado; segundo, porque os 

parâmetros que podem servir como critério de classificação [...] são, 

ao mesmo tempo, pouco delimitáveis e em constante interação; enfim, 

e sobretudo, porque uma tal classificação não pode se basear no único 
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critério facilmente observável, a saber, nas unidades lingüísticas neles 

são empiricamente observáveis. 

 

 

Além desses autores citados por Bronckart, outros compartilham a ideia de que 

os gêneros não podem ser objetos de classificação estáveis e cristalizados.  Dentre eles 

podemos destacar: Adam (2008); Marcuschi (2002); Swales (1990) e Dolz (1999) (apud 

ROJO, 1999); Meurer (2002). A exemplo de Bronckart, tais autores adotam a expressão 

gêneros textuais em detrimento de gêneros do discurso, para designar as ações de 

linguagem sócio-historicamente constituídas. Alguns deles concebem o texto como 

objeto empírico, como produto concreto das ações de linguagem ou como um objeto 

derivado da subtração do contexto. Adam, por exemplo, adota a distinção de Slatka 

(apud Bronckart, 1999, p. 145), para quem texto é igual a discurso, menos as condições 

de produção, ou seja, o texto é “um objeto abstrato resultante da subtração do contexto 

operada sobre o objeto concreto”.  

Diferenças à parte, as ideias desses estudiosos comungam em um ponto: 

gêneros não são formas fixas de utilização da linguagem, ao contrário, são eventos 

comunicativos maleáveis, dinâmicos, vivos, que devem ser estudados enquanto 

processo.  

Marcuschi (2008, p. 152), fazendo uma síntese sobre as perspectivas dos 

estudos dos gêneros, expressa:  

 
O estudo dos gêneros textuais é muito antigo e achava-se concentrado 

na literatura. Como vimos, ele surge com Platão e Aristóteles, tendo 

origem em Platão a tradição poética e em Aristóteles a tradição 

retórica. Agora sai dessas fronteiras e vem para a linguística de 

maneira geral, mas em particular para as discursivas. 

 

   

Sobre a influência de Bakhtin nos atuais estudos sobre os gêneros, Marcuschi 

(2008, p. 152) pondera:  

 
Como Bakhtin é um autor que apenas fornece subsídios teóricos de 

ordem macroanalítica e categorias mais amplas, pode ser assimilado 

por outros de forma bastante proveitosa. Bakhtin representa uma 

espécie de bom-senso teórico em relação à concepção de linguagem. 

 

Acerca das correntes contemporâneas de estudos dos gêneros, Marcuschi 

(2008), alertando que elas não representam, de modo completo, todas as possibilidades 
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teóricas existentes na atualidade, destaca as seguintes perspectivas: a) Sócio-histórica e 

ideológica (vertente puramente bakhtiniana); b) Comunicativa (baseada nas ideias de 

Steger, Gülich, Bermann, Berkenkotter); c) Sistêmico-funcional (preconizada por 

Hallidey, Hasan, Martins, Eggins, Ventola, Hoey e  Dedley-Evans); d) Sociorretórica de 

caráter etnográfico voltada para o ensino da segunda língua (fundamentada em Swales e 

Bhatia); e) Interacionista e Sociodiscursiva de caráter psicolinguístico e atenção didática 

voltada para a língua materna (centrada na visão de Bakhtin, Vigotski, Bronckart, Dolz 

e Schnneuwly); f) Análise Crítica (com base em Fairclough e Kress) e g) 

Sociorretórica/sócio-histórica e cultural ( sustentada nas ideias de Bakhtin, Miller, 

Bazerman, Freedman). 

Essas tendências demonstram que os estudos dos gêneros vêm sendo ampliados 

a empreendimentos cada vez mais multidisciplinares, envolvendo aspectos cognitivos, 

sociais, culturais, históricos, comunicativos, interacionais, sistêmicos, funcionais, 

discursivos, textuais, dentre outros. 

O atual interesse dessas correntes pelos estudos dos gêneros, apesar de ter 

grande importância para a área da linguagem, traz imbuída a preocupação de que a 

profusão de terminologias, teorias e posições acerca dessas questões pode ser 

desnorteante, já que, como aponta Marcuschi (2008, p. 151), “é quase impossível hoje 

dominar com satisfatoriedade a quantidade de sugestões para o tratamento dos gêneros 

textuais”. 

Diante disso, convém dirigir a nossa atenção para o que é consenso nessas 

tendências: os gêneros não são modelos estanques nem estruturas rígidas. São “formas 

culturais e cognitivas de ação social [...] corporificadas na linguagem” (MARCUSCHI, 

2008, p. 151).  

Assim sendo, o uso efetivo da linguagem constitui-se nos gêneros. “Todos os 

textos que produzimos, sejam eles orais ou escritos, sejam eles manifestados por 

qualquer outra linguagem que não a verbal, são sempre a materialização de um gênero” 

(FIORIN, 2005, p. 102).  

Como forma da própria interação humana, é lícito afirmar que todos os seres 

humanos, escolarizados ou não, fazem uso de gêneros ao vivenciarem as ações sociais. 

Todas as formas de comunicação que utilizamos se materializam em gêneros. Estes 

constituem a pura forma de manifestação da linguagem. 

De acordo com Bazerman; Hoffnagel; Dionísio (2006, p. 23): 
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Gêneros são formas de vida, modelos de ser. São frames para a vida 

social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde o 

sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que 

formamos e as comunicações através das quais interagimos. Gêneros 

são os lugares familiares para onde nos dirigimos para criar ações 

comunicativas inteligíveis uma com outros e são modelos que 

utilizamos para explorar o não familiar. 

 

Nesse sentido, os gêneros se constituem como a forma mais visível do 

funcionamento da sociedade. As atividades enunciativas, o uso da linguagem e as 

intenções a ela subjacentes se manifestam em gêneros específicos que denotam o 

saber/poder de sua produção/interpretação.   

Meurer (2002, p. 149) propõe “o desenvolvimento da competência no uso de 

um número crescente de gêneros textuais”. Ele diz que “Essa competência engloba 

igualmente a capacidade de compreender de maneira também crescente as práticas 

discursivas e as relações sociais também associadas ao uso dos diferentes gêneros”. 

Para o autor: 

 

Gêneros textuais são formas de interação, reprodução e possível de 

alterações sociais que constituem, ao mesmo tempo, processos (Kress, 

1993) e ações sociais (Miller, 1984), e envolvem questões de acesso 

(quem usa quais textos) e poder (MEURER, 2002, p. 150). 

 

Acreditamos ser essencial que o professor, sobretudo aquele da área de 

linguagem, adquira conhecimentos relativos aos gêneros, para que possa ser um 

mediador competente que contribui para a formação de cidadãos críticos e participativos 

na sociedade da qual faz parte. 

Isso posto, tomando como referência as ideias acima expressas sobre gêneros, 

elaboramos o nosso próprio conceito de gêneros textuais
8
.  

Para nós, gênero textual é a atividade de materialização da linguagem 

humana em tipos relativamente estáveis de enunciados, constituídos nas contínuas 

inter-relações entre o dado e o novo, comportando conteúdo temático, estilo e 

construção composicional. 

                                                           
8  A escolha por essa expressão decorre da resposta dada por nossas partícipes à quarta pergunta 

do questionário; diante da opção por conceituar gêneros, do discurso ou textual, a única partícipe que o 

fez optou por gêneros textuais. 
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A rede que segue melhora a visualização dos nexos e relações do mencionado 

conceito: 

 

Rede conceitual de gênero textual
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FIGURA 3: Rede do conceito de gêneros textuais 

FONTE: A autora (2010) 

 

4.2.3 Historicizando o conceito de texto 

 

Estudos acerca da compreensão do que é texto estão, historicamente, 

associados às concepções de linguagem. Na concepção de linguagem como expressão 

do pensamento,  

 

O texto é visto como produto – lógico do pensamento (representação 

mental) do autor, nada mais cabendo ao ouvinte senão “captar” essa 

representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) do 

produtor, exercendo, pois, um papel essencialmente passivo (KOCH, 

2003, p. 16).   

 

 

A concepção de que texto é “[...] um produto da codificação de um emissor a 

ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do 
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código” (KOCH, 2003, p. 16) está intrinsecamente relacionada à concepção de 

linguagem como instrumento de comunicação. 

Essas duas concepções de texto, a exemplo das concepções de linguagem, são 

monológicas. A primeira é centrada na capacidade endógena do indivíduo produtor e na 

passividade do receptor; a segunda, no código. Em ambas as visões, percebemos a 

passividade de algum dos interlocutores.   

Já a concepção de texto como lugar de interação está atrelada à concepção de 

linguagem como processo de interação, como prática social.   

Convém explicitar que os primeiros estudos sistematizados sobre texto 

parecem ter a sua origem com Cosériu (década de 50), com a compreensão de que a 

forma específica de manifestação da linguagem é o texto. É esse estudioso quem propõe 

a expressão linguística textual, área de conhecimento que tem o texto como seu objeto 

de estudo. Sobre isso, Adam (2008, p. 23) afirma: 

 
Eugenio Coseriu, que parece ter sido um dos pioneiros, desde os anos 

50, a usar o termo linguística textual, propõe, com muita razão, em 

seus últimos trabalhos, distinguir a “gramática frasal”, da “lingüística 

textual” (1994). Se a primeira pode ser considerada uma extensão da 

lingüística clássica, a lingüística textual é, em contrapartida, uma 

teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na 

análise de textos concretos. 

  

A Linguística textual surge, pois, quando os estudos linguísticos centrados na 

estrutura frasal já não dão mais conta da compreensão dos fenômenos de manifestação 

da linguagem. Marcuschi (2008, p.73), tratando sobre a motivação inicial da linguística 

textual, afirma que: 

 

A motivação inicial da LT foi a certeza de que as teorias linguísticas 

tradicionais não davam conta de alguns fenômenos linguísticos que 

apareciam no texto. E estes fenômenos eram resumidos numa 

expressão quase mágica: relações interfrásticas. Constatava-se que 

certas propriedades linguísticas de uma frase só eram explicadas na 

relação com uma outra frase, o que exigia uma teoria que fosse além 

da linguística da frase. 

   

No entanto, as concepções de texto na linguística textual são bastante diversas. 

A corrente que inclui texto na noção de sistema vê o texto como sequências de signos 

verbais sistematicamente ordenados, ou, ainda, como sistemas complexos que podem 

preencher diversas funções comunicativas (OOMEN, 1972). Também nessa linha, Lang 
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(1971), postula ser o texto o resultado de operações de integração. Já os que 

compreendem o texto como manifestação de uma textualidade, indo além do âmbito do 

verbal, mas incluindo o não verbal (Harweg, Van Dijk, Dressler), concebem o texto 

como uma entidade abstrata (FÁVERO; KOCH, 1988). 

Koch (2008, p. 25), ressaltando que, desde as origens da linguística textual até 

os dias atuais, o conceito de texto foi visto de diferentes formas, apresenta como ele é 

concebido em três momentos consecutivos. Sobre o primeiro, a autora assim o sintetiza: 

 
Em um primeiro momento, foi concebido como: 

a. Unidade linguística (do sistema) superior à frase; 

b. Sucessão ou combinação de frases; 

c. Cadeia de isotopias;  

d. Complexo de proposições semânticas. 

 

No segundo momento, mais voltado às orientações de natureza pragmática, o 

texto deixa de ser visualizado como um produto acabado, passando a ser concebido: 

 
a. Pelas teorias acionais, como uma sequência de atos de fala; 

b. Pelas vertentes cognitivistas, como fenômeno primeiramente 

psíquico, resultado, portanto, de processos mentais; e 

c. Pelas orientações que adotam por pressuposto a teoria da atividade 

verbal, como parte de atividades mais globais de comunicação, 

que vão muito além do texto em si, já que se constitui apenas uma 

fase desse processo global (KOCH, 2008, p. 25-26).  

 

O terceiro momento focaliza o texto do ponto de vista processual, posto em 

situações concretas de interação social. Assim sendo,  

 
a. A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins 

sociais e, portanto, inserida em contextos mais complexos de 

atividades [...]; 

b. Trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de 

meios adequados à realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma 

atividade intencional que o falante, de conformidade com as 

condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando 

dar a entender seus propósitos ao destinatário através da 

manifestação verbal; 

c. É uma atividade interacional, visto que os interactantes, de 

maneiras diversas, se acham envolvidos na atividade de produção 

textual. (KOCH, 2008, p. 26).  

 

Nessa linha, texto é compreendido como: 
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[...] resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral 

definidas por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e 

funciona. Esse fenômeno não é a apenas uma extensão da frase, mas 

uma entidade teoricamente nova [...](MARCUSCHI, 2008, p. 72). 

 

[...] tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de 

comunicação e um artefato sociohistórico. De certo modo, pode se 

afirmar que o texto é uma (re)construção do mundo e não uma simples 

refração ou reflexo (MARCUSCHI, 2008, p. 72). 

 

[...] unidades verbais pertencentes a um gênero de discurso 

(MAINGUENEAU, 2002, p.57) 

 

O texto envolve teias de relações, de recursos, de estratégias, de 

operações, de pressupostos, que promovem a sua construção, que 

promovem seus modos de sequenciação, que possibilitam seu 

desenvolvimento temático, sua relevância informativo-contextual, sua 

coesão e sua coerência[...] (ANTUNES, 2009, p. 51-52). 

 

Todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, seu contexto 

de enunciação (ADAM, 2008, p. 56). 

 

[...] as palavras, o mundo e o entendimento de quem escreve e de 

quem lê compõem o texto (GUEDES, 2009, p. 16). 

 

[...] um lugar onde a interação significante acontece [...] 

(BAZERMAN, 2006, p. 21). 

 

Essas ideias serviram de suporte à elaboração do nosso conceito de texto. Para 

tanto partimos da compreensão de que produzir texto é construir sentido, de modo que o 

processo de interação entre os interlocutores se instaure (KOCH, 2003, 2008).  Nesse 

sentido, o texto deve se constituir em uma “totalidade coerente” (MAINGUENEAU, 

2002,  p. 57) em que, na sua estrutura interna, cada uma de suas partes se organize 

coesamente, cujos recursos empregados manifestem a intenção comunicativa do 

emissor.   

Para nós texto é o lugar da atividade comunicativa humana, de produção 

linguística, no qual atua uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 

cognitiva, sociocultural e interacional, a partir da qual os interactantes constroem 

sentidos.  

Para melhor visualização do conceito central, dos conceitos atributos, dos 

nexos e relações que envolvem o essencial e o necessário para significar o que é texto, 

apresentamos, na sequência, a rede desse conceito, concebida como “significados que 
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expressam as relações e conexões existentes entre os fenômenos a partir de sua 

essencialidade” (FERREIRA e FROTA, 2008, p. 21). 

Rede conceitual de texto
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FIGURA 4: Rede do conceito de texto 

FONTE: A autora (2010) 

 

Nosso conceito serviu de suporte à análise dos conceitos produzidos por nossas 

partícipes – os prévios e os (re)elaborados durante o desenvolvimento da nossa 

pesquisa. Sobretudo, possibilitou mediarmos o processo de elaboração do conceito 

científico de texto com elas. 

 

4.3.4 Percurso histórico do conceito de língua: falada e escrita 

 

Para fazermos a arqueologia do conceito de língua falada e de língua escrita, 

acreditamos ser essencial discorrermos sobre o que é língua. A exemplo do conceito de 

linguagem, a compreensão do que é língua também pode ser atrelada às concepções de 

linguagem. 
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Ao longo da história, três concepções de língua foram delineadas. A primeira, 

atrelada à concepção de linguagem como expressão do pensamento, entende que língua 

é a representação do pensamento. Nesse sentido, a língua é um produto por meio do 

qual o pensamento materializa-se. Como tal, é uma capacidade inerente a um “sujeito 

psicológico, dono de suas vontades e de suas ações” (KOCH, 2003, p. 13). Este constrói 

uma representação mental e a verbaliza, “com o intuito de ser „captada‟ pelo 

interlocutor, da maneira como foi mentalizada” (KOCH, 2003, p. 14). Assim, tanto a 

língua falada como a língua escrita nada mais são do que meios pelos quais o 

pensamento de um ser individual pode ser expresso. 

A concepção de língua como estrutura está intrinsecamente associada à 

concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Sob essas bases, “todo e 

qualquer fenômeno e todo e qualquer comportamento individual repousa sobre a 

consideração do sistema, quer linguístico, quer social” (KOCH, 2003, p. 14). Nessa 

concepção, a língua é vista como mero instrumento de comunicação. Assim sendo, a 

língua falada e a língua escrita nada mais são do que códigos verbalizados – pela fala e 

pela escrita. Tais códigos são estruturados em sistemas, cabendo aos “decodificadores” 

apenas decifrá-los de forma passiva. 

Nessa concepção, no âmbito da linguística, acerca dos estudos da linguagem e 

da língua, destacam-se os estudos de Ferdinand de Saussure. Ele “foi o primeiro a 

estabelecer que a linguagem humana compreendia dois aspectos: a língua e a fala” 

(MORI, 2001, p. 147). O Cours de linguistique générale (obra póstuma de Saussure, 

publicada pela primeira vez em 1916), marcou os estudos linguísticos e impulsionou a 

Linguística Moderna.  

Saussure concebe a linguagem como “multiforme e heteróclita [...]. A língua, 

ao contrário, é um todo por si [...]” (2006, p. 17). Ele, separando a fala da língua, 

concebe a fala como “um ato individual de vontade e inteligência [...]” (2006, p. 22).  A 

concepção de que o ato da fala é individual é o ponto comum entre o objetivismo 

abstrato e o subjetivismo individualista, em tal se verifica a passividade de algum dos 

interactantes. 

 Esse estudioso defende uma triple distinção entre a linguagem, a língua e a 

fala - le langage, la langue e la parole - e só se interessa pelo estudo da língua, como 

sistema, afirmando que “a língua, distinta da fala, é um objeto que se pode estudar 

separadamente” (2006, p. 22). Os estudos linguísticos do século XIX e de meados do 
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século XX caracterizaram-se por esse recorte. A língua, enquanto sistema, foi estudada, 

prioritariamente, no âmbito da escrita. Estudos concernentes à língua falada afloraram a 

partir da década de 60, com o surgimento de ciências como a Sociolinguística, a 

Pragmática, a Análise do Discurso, dentre outras.   

A concepção de língua como lugar de interação está atrelada à concepção de 

linguagem como processo de interação, como prática social. Essa concepção é tida 

como interacional, dialógica. Nela, os atores/construtores sociais são essencialmente 

ativos. Assim sendo, os enunciados produzidos na língua falada e na língua escrita só 

adquirem sentido no processo de interação. Nessa perspectiva, nos eventos sócio-

comunicativos, os interactantes 

 

[...] (re)produzem o social na medida em que participam ativamente 

da definição da situação na qual se acham engajados, e que são atores 

na atualização das imagens, das representações sem as quais a 

comunicação não poderia existir (KOCH, 2003, p. 15). 

 

Essa ideia é defendida por linguistas como Castilho (2005, p. 53), para quem 

língua “não é deslocada da realidade, do uso, da interação social”. Faraco (2005, p. 64)  

compreende língua como uma “complexa realidade semiótica, estruturada sim, mas 

necessariamente aberta, fluida, cheia de indeterminações e polissemias, porque é 

atravessada justamente por nossa condição de seres históricos”; Fiorin (2005, p. 72), por 

sua vez, concebe a língua como “a condensação de um homem historicamente situado”; 

Geraldi (2005, p. 78); afirma ser a língua “o produto de um trabalho social e histórico 

de uma comunidade”; Koch (2005, p. 124) compreende a língua como “um conjunto de 

elementos inter-relacionados em vários níveis, no nível morfológico, no nível 

fonológico-morfológico, sintático. Mas ela só se realiza enquanto prática social”; 

Marcuschi (2005, p. 132), propõe que “a língua deve ser entendida principalmente como 

uma atividade, não como um sistema ou forma”. 

Dito isso, convém discorrer sobre a nossa compreensão linguística em relação à 

língua. Esta, enquanto realidade dotada de organização, não é uniforme nem 

homogênea. Ela é um sistema flexível que varia, tanto na modalidade falada quanto na 

modalidade escrita, de acordo com o estamento social do falante, com os aspectos 

geográficos, sociais, o contexto, entre outros. As diferentes variedades sociais da língua 

se equivalem do ponto de vista da qualidade linguística porque todas são igualmente 

organizadas (todas têm gramática) e são funcionalmente adequadas para os grupos que 
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as usam (FARACO, 2005). Não há, pois, uma variedade melhor nem mais bonita que a 

outra. “A “língua falada” e a “língua escrita” tem, cada uma, sua personalidade e 

apresentam, em todos os níveis, diferenças de estratificação de signo. 

Assim concebendo, apresentamos, no quadro que segue, algumas distinções 

entre a fala e a escrita: 

 

FALA ESCRITA 

Substância sonora (meio menos durável 

de codificação). O interlocutor guarda 

menos informação, apesar de toda 

sociedade não letrada passar sua história 

oralmente.  

Substância gráfica (meio mais durável de 

codificação). 

Surgiu primeiro que a escrita e é mais 

difundida. 

Originou-se da oralidade – não 

transferência dela, mas mediação. 

Não existe sociedade sem oralidade Existem sociedades sem escrita: certas 

tribos indígenas, por exemplo. 

Aquisição primeiramente em outros 

grupos sociais – o aluno chega falando na 

escola. 

Aquisição em contato, normalmente, com 

a escola. 

Produção coletiva, texto coproduzido 

discursivamente. Contexto formal e 

informal. 

Produção, geralmente, individual. 

Contexto formal e informal. 

Sistema de signos de primeira ordem 

(instrumento de mediação entre o homem 

e a realidade). 

Sistema de signos, inicialmente, de 2ª 

ordem (necessita de mediadores e de 

outros sistemas), gradativamente, passa 

para 1ª ordem (instrumento de mediação 

entre o homem e a realidade).  

Processo dinâmico de formação: rápidas e 

múltiplas transformações, correções “on 

line”. 

Resultado de um processo de formação 

lento: revisões, correções a posteriori. 

Atinge todas as camadas da sociedade. Mais facilidade para as camadas mais 

favorecidas da sociedade – prestígio social 

e poder (postura ideológica). 

Pausa pela entonação. Pausa pela pontuação gráfica, 

convencional. 

Signo linguístico complementado por 

signos não-linguísticos como gestos, 

mímica, entonação, acento, expressão 

facial e pelo próprio interlocutor. 

Procura ser completa (procura suprir essas 

ausências, mas não existe texto completo) 

– utiliza recursos linguísticos (pontuação) 

formatos de caracteres (negrito, itálico, 

sublinhado) e caracteres (maiúscula, 

parênteses, traço, chaves, colchetes, aspas, 

barras) etc. 

Mesmo que anteriormente planejada, 

localmente é replanejada (há menos 

tempo). 

Tempo anterior para planejamento, edição 

etc. 

Frequência de onomatopeias, repetições, Menor presença de repetições, anacolutos 
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anacolutos... etc. 

Formas mais descontraídas, períodos mais 

condensados, menos longos, menor 

densidade lexical. 

Formas menos econômicas, períodos mais 

longos, maior densidade lexical. 

Sintaxe específica (falsos começos, 

orações truncadas, correções, hesitações, 

também inserções, repetições, paráfrases), 

por força da interação imediata, sem 

perder de vista a sintaxe geral da língua. 

Sintaxe geral da língua e maior 

preocupação com a explicitude da 

informação, visto que a interação se dá em 

outro plano. 

Apesar de mais uso de justaposição, 

utiliza conectores como: e, mas, porque, 

quando, se, enquanto, aí, daí, então etc. 

Uso de todos os conectores. 

Pouco ou quase não se emprega certos 

tempos verbais (mais-que-perfeito e futuro 

do presente simples). 

Utiliza todas as formas verbais. 

Menor uso de passiva. Frequência maior no uso de passiva. 

Presença simultânea e alternância de 

interlocutor. Comunicação direta, face a 

face, maior uso da interrogação direta. 

Interlocutor imaginário ou potencial 

ausente. Comunicação indireta – maior 

uso da interrogação indireta. 

Mais heterogeneidade, variedade 

linguística. 

Menos heterogeneidade, variedade 

linguística. 
 

QUADRO 10 - Diferenças entre a fala e a escrita 

FONTE: Queiroz (2000). 

 

Baseados nesses estudos, elaboramos os nossos conceitos de língua escrita e de 

língua falada. 

Quanto à Língua escrita, nós a conceituamos como “Atividade interativa 

humana, não natural, constituída historicamente nas relações socioculturais, que forma 

um sistema sociocomunicativo verbalmente inteligível, obedecendo a normas de 

padronização, envolvendo uma tecnologia de representação da fala, por meio da grafia”. 

Segue, para melhor compreensão do referido conceito, a sua rede conceitual 
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Rede conceitual de língua escrita

LÍNGUA  ESCRITA

ATIVIDADE

INTERATIVA

RELAÇÕES 
SÓCIO-

CULTURAIS

NATURAL

HUMANA

NÃO

FORMA

SISTEMA

SÓCIO-
COMUNICATIVO

NORMAS

TECNOLOGIA

GRAFIA

PADRONIZAÇÃOREPRESENTAÇÃO

FALA

Q
U

E

 
LEGENDA: 

CONCEITO CENTRAL     
CONCEITOS  ATRIBUTOS GERAIS 

CONCEITOS  ATRIBUTOS PART. 

CONCEITOS  ATRIBUTOS SING.  

 

FIGURA 5: Rede do conceito de língua escrita. 

FONTE: A autora (2010) 

 

No que se refere à língua falada, nós a conceituamos como “Atividade 

interativa humana, não natural, constituída historicamente nas relações socioculturais, 

formando um sistema sociocomunicativo verbalmente inteligível, obedecendo a normas 

de padronização, envolvendo a produção de sons significativos, via aparelho fonador”. 

 

A rede abaixo permite melhor visualização do conceito de língua falada: 
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Rede conceitual de língua falada

LÍNGUA  FALADA

ATIVIDADE

INTERATIVA

RELAÇÕES 
SÓCIO-

CULTURAIS

NATURAL

HUMANA

NÃO

SISTEMA

SÓCIO-
COMUNICATIVO

NORMAS

PRODUÇÃO

APARELHO FONADOR

PADRONIZAÇÃOSONS

 
LEGENDA: 

CONCEITO CENTRAL     
CONCEITOS  ATRIBUTOS GERAIS 

CONCEITOS  ATRIBUTOS PART. 

CONCEITOS  ATRIBUTOS SING.  

 

FIGURA 6: Rede do conceito de língua falada 

FONTE: A autora (2010) 

 

A elaboração desses conceitos permitiu que mediássemos a (re)elaboração 

conceitual das nossas partícipes, bem como tornou possível as análises dos conceitos 

prévios e dos (re)elaborados. 
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Capítulo 5 

  

    

    
DIALOGISMO CONCEITUAL ::  DDOOSS  

““CCOONNCCEEIITTOOSS””  PPRRÉÉVVIIOOSS    AAOOSS  ((RREE))EELLAABBOORRAADDOOSS    

    

 

 

O processo de formação de conceitos pressupõe, como parte 

fundamental, o domínio do fluxo dos próprios processos psicológicos 

através do uso funcional da palavra ou do signo.  

VYGOTSKY 

 

A elaboração conceitual principia com o nosso nascimento. Esse é o marco 

inicial da história da elaboração dos conceitos que apreendemos. Os reflexos, as 

reações, as sensações e as percepções iniciais vão se aprimorando, ampliando-se e 

transformando- se à medida que vivemos, interagimos, aprendemos e evoluímos, a 

priori, em um mundo construído por gerações que nos antecederam e que depois, no 

nosso processo de desenvolvimento, nos envolveremos em sua (re)elaboração. É nesse 

contexto sócio-histórico-cultural, pela mediação, principalmente de adultos, que 

estabelecemos relações e nexos com a realidade objetiva. Sobre isso, diz Aguiar (2008, 

p. 36): 

 
Desde os primeiros momentos de vida somos inseridos num contexto 

sócio-cultural historicamente construído e marcado por um sistema de 

significações sociais. Os adultos que nos rodeiam, muito mais 

experientes, fazem a mediação entre nós e o mundo, e por meio desse 

contato vamos, gradualmente, estabelecendo relações com os objetos e 

fenômenos da realidade objetiva. 

 

 

São, pois, essas relações que desencadeiam o processo de elaboração do 

conhecimento. As percepções e sensações nos proporcionam fazermos conexões e 

traçarmos vínculos com a realidade imediata, propiciando a elaboração de conceitos 

cotidianos. Todavia, é o movimento do pensamento, atividade mental humana, que 

produz, amplia e aprofunda o conhecimento e “põe em relação mútua os dados sensíveis 



126 

 

e perceptivos, confronta-os, compara-os e diferencia-os, descobrindo conexões e 

mediações ou intervenções” (RUBINSTEIN, 1973, p. 127). Nesse sentido, constitui-se 

na ação e se desenvolve com base nela, isto é, em movimento. 

Assim sendo, o processo de desenvolvimento dos conceitos principia na 

infância com a formação dos “conceitos” espontâneos, significados empíricos 

apreendidos nas relações cotidianas, e é a base para a aquisição dos conceitos 

científicos, visto que, como afirma Vygotsky (1989, p. 92-93): 

 
Um conceito cotidiano abre caminho para um conceito científico e o 

seu desenvolvimento descendente. Cria uma série de estruturas 

necessárias para a evolução dos aspectos mais primitivos e 

elementares de um conceito, que lhe dão corpo e vitalidade. Os 

conceitos científicos, por sua vez, fornecem estruturas para o 

desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos da criança 

em relação à consciência e ao uso deliberado. Os conceitos 

científicos desenvolvem-se para baixo por meio dos conceitos 

espontâneos; os conceitos espontâneos desenvolvem-se para cima por 

meio dos conceitos científicos. 

 

Nessa perspectiva, na escala descendente, os conceitos científicos visam chegar 

ao conteúdo concreto. E, imbricando-se na essência, distanciam-se dos conceitos 

espontâneos, isto é, das referências empíricas das quais derivam. O processo inicia- se 

na infância, mas não para nela. Continua ao longo de nossa vida. É, pois, um processo 

contínuo cuja evolução ocorre de forma volitiva, consciente e sistematizada, 

demandando tempo para a sua elaboração. Assim sendo, a mesma pessoa pode, no 

processo de elaboração conceitual, apresentar estágios diferenciados.  

Com essa compreensão discorreremos sobre a análise que realizamos acerca 

dos significados conceituais prévios e os conceitos (re)elaborados por nossas partícipes 

durante o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

 

5.1 CONCEITOS PRÉVIOS E SEUS SIGNIFICADOS 

 

Segundo Vygotsky (1989), os conceitos “cotidianos”, produto de saberes 

adquiridos em situações assistemáticas, são transformados em conceitos científicos, 

formulados sistematicamente pelo processo de reflexão e teorização, sob a mediação de 

um par mais experiente. 

De acordo com a metodologia de elaboração conceitual ferreiriana e a 

perspectiva vygotskyana de formação de conceitos, para conduzir a análise e o processo 
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de elaboração conceitual é necessário que o mediador, previamente, elabore os 

conceitos científicos com os quais trabalhará, para possibilitar o movimento 

ascendente/descendente proposto por Vygotsky (2000). Também é imperativo que o 

mediador apreenda os conhecimentos prévios dos partícipes para desencadear o 

processo de (re)elaboração dos conceitos científicos.    

Isso expresso, passaremos a analisar o estágio de elaboração dos significados 

emitidos pelas partícipes da nossa pesquisa, explicitados no questionário aplicado em 

outubro de 2008 para apreensão dos conhecimentos prévios. 

 

5.1.1 Significando linguagem 

 

O conceito de linguagem é fundamental para aqueles que estão envolvidos com 

o processo ensino-aprendizagem. Assim, fazer um diagnóstico dos conhecimentos 

prévios das partícipes e trabalhar com elas a (re)elaboração desse conceito ganham 

relevância, pois a formação e desenvolvimento de conceitos é um processo contínuo que 

se inicia com os significados internalizados, via experiência empírica.  

A análise que segue refere-se ao estágio em que se encontrava a formação e o 

desenvolvimento do conceito de linguagem de nossas partícipes antes do processo de 

intervenção. 

Ao ser questionada sobre “O que é linguagem”, “Jóia Rara” respondeu: 

  

Linguagem... eu acho que é a palavra que usamos para compreendermos as coisas do mundo 

que nos cerca, né? Sendo através da comunicação, da leitura e da escrita. 

 

FONTE: Entrevista realizada em 2008. 

“Jóia Rara” aponta dois dos atributos essenciais da linguagem: “usamos para 

compreender as coisas do mundo”- cognição humana - “a comunicação”, mas limita a 

linguagem à palavra usada para a compreensão das coisas do mundo que cercam os 

indivíduos, atrelando o uso da linguagem à comunicação, à leitura e à escrita. De fato, 

isso rompe com o caráter global da percepção, e as abstrações estão desprendidas dos 

elementos perceptivos. Contudo o grau de generalidade está restrito a algumas das 

singularidades e, portanto, constitui uma caracterização da linguagem, e não uma 

conceituação. 

O explicitado por essa partícipe também é indicador do entendimento dela em 

relação à concepção de linguagem. Ao atrelar o uso da palavra à compreensão das 
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coisas do mundo, a professora nos revela que a concepção de linguagem como 

expressão do pensamento é a base de sua percepção sobre a linguagem, uma visão 

monológica, associada, como explicitado na evolução histórica da sua significação, à 

tendência que transpõe esse significado à corrente teórica chamada de subjetivismo 

idealista, ligada ao romantismo. Esta, como vimos, entende que as leis linguísticas são 

essencialmente as leis da psicologia individual, razão pela qual o fundamento da língua 

está, segundo essa visão, no psiquismo individual. 

Bakhtin (2002, p. 72-73) sintetiza as posições fundamentais dessa tendência 

quanto à língua com as seguintes proposições: 

 

d.  A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de 

construção (“energia”), que se materializa sob a forma de atos 

individuais de fala. 

e.  As leis da criação lingüística são essencialmente as da psicologia 

individual. 

f.  A criação lingüística é uma criação significativa, análoga à criação 

artística. 

g.  A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema 

estável (léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um 

depósito inerte, tal como a lava fria da criação lingüística, 

abstratamente construída pelos lingüistas com vistas à sua 

aquisição prática como instrumento pronto para ser usado.    

 

 

Essa teoria, tal como se apresenta, só pôde se desenvolver sobre um terreno 

idealista e espiritualista. Disso decorre a ideia de que os indivíduos que não conseguem 

se expressar é porque não pensam ou, ainda, se eles não organizarem logicamente o seu 

pensamento, a sua linguagem será, inevitavelmente, afetada. 

 É possível, pois, presumir a existência de regras que determinam o que seria a 

organização lógica do pensamento, isto é, o que pode ser considerado como o “pensar 

certo” e “expressar bem”. Nisso estariam as bases que iluminam os estudos tradicionais, 

representados, principalmente, pela gramática normativa, que tem gerado uma ideia de 

homem que produziu uma abordagem rígida e autoritária. Porque, como diz Koch 

(2003, p. 13-14): 

  

[...] a concepção de língua como representação do pensamento 

corresponde a de um sujeito psicológico, individual, dono de sua 

vontade e de suas ações. Trata-se de um sujeito visto como um ego que 

constrói uma representação mental e deseja que esta seja “captada” pelo 

interlocutor da maneira como foi mentalizada. 
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Por valorizar, sobremaneira, o psiquismo individual e desprezar as 

contribuições externas, vivenciadas no processo de interação social, essa visão pode 

trazer sérios problemas ao ensino-aprendizagem da linguagem. 

“Preciosa”, a exemplo de “Jóia Rara”, também não tem, ainda, desenvolvido o 

conceito de linguagem, visto que a resposta dada à pergunta formulada na entrevista “O 

que é linguagem?”, foi: 

 

Linguagem, para mim, é o uso que a gente usa como meio de comunicação entre as pessoas. 

 

FONTE: Entrevista realizada em 2008. 

 

O dito por essa partícipe revela que o seu desenvolvimento acerca do conceito 

de linguagem não se configura, ainda, no estágio da conceituação. Ela aponta algumas 

das propriedades inerentes à linguagem, a saber: “o uso”, “o meio” e “comunicação 

entre as pessoas”, alguns dos atributos essenciais da linguagem que se constrói no uso 

que fazemos dela, utilizando algum veículo, isto é, meio, no processo de comunicação 

entre as pessoas.  

No entanto, o expresso por essa docente não esgota todas as propriedades, 

relações e conexões que comportam a acepção conceitual de linguagem. O explicitado 

entra, pois, na categoria da caracterização apontada por Ferreira (2007), visto que 

“Preciosa”, ao expressar “ e o uso que a gente usa”, apresenta um grau de generalidade 

restrito às singularidades, explicando o uso da linguagem pelo próprio uso que fazemos 

dela para a comunicação. 

Isso significa que o enunciado dessa professora sobre o que é linguagem 

ressente-se não só a alguns dos critérios essenciais e necessários, mas também a 

particulares e singulares, aos nexos e às relações que constituem o conceito linguagem, 

que expressam esse fenômeno e a natureza interna dele. 

O dito por essa partícipe também é revelador da concepção de linguagem 

intrínseca em seu pensamento, a saber: linguagem como instrumento de comunicação. 

Concepção que tem caráter monológico. Assim, o significado prévio de linguagem 

atribuído por “Preciosa” remete, historicamente, à corrente filosófico-linguística 

denominada de objetivismo abstrato e à teoria da comunicação, centradas no código.  

“Comprometida” diz que linguagem  
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É a maneira que o indivíduo utiliza para se comunicar, seja gestual, oral, escrita ou através de 

símbolos (gravuras).  
 

FONTE: Entrevista realizada em 2008. 

 

Podemos perceber, no enunciado por essa partícipe, a abstração de alguns dos 

atributos essenciais e necessários ao conceito de linguagem “maneira que o indivíduo 

utiliza para se comunicar”. Também percebemos que não há circularidade das ideias, há 

clareza e ausência de ambiguidade. Há abstrações que se desprendem dos elementos 

perceptivos. Contudo apresenta um grau de generalidade restrito às singularidades, 

portanto não pode ser considerado uma definição ou conceito. Assim sendo, apesar de 

essa docente ter apresentado mais elementos que se aproximam do significado do termo 

linguagem, a exemplo das outras partícipes, “Comprometida” encontra-se no estágio da 

caracterização.   

Quanto à concepção de linguagem que subjaz desse conceito prévio, elaborado 

por “Comprometida”, semelhantemente ao que se verifica no significado expresso por 

“Preciosa”, trata-se da “linguagem como instrumento de comunicação”, e não um 

processo de interação, resquício da visão que a restringe ao processo de comunicação. 

As bases que fundamentam essa concepção de linguagem não dão conta do 

processo de interação, que constitui um atributo essencial da linguagem. Isso porque, 

como afirma Bakhtin (2002, p. 82-83), nessa visão, 

 

6. A língua é um sistema estável, imutável, de formas lingüísticas 

submetidas a uma norma fornecida tal qual a consciência individual 

e peremptória para esta. 

7. As leis da língua são essencialmente leis lingüísticas específicas, 

que estabelecem ligações entre os signos lingüísticos no interior de 

um sistema fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda 

consciência subjetiva. 

8. As ligações lingüísticas específicas nada têm a ver com valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na 

base dos fatos lingüísticos, nenhum motor ideológico. Entre a 

palavra e seu sentido não existe vínculo artístico. 

9. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, 

simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das 

formas normativas. Mas são justamente estes atos individuais de 

fala que explicam a mudança histórica das formas da língua; 

enquanto tal, a mudança é, do ponto de vista do sistema, irracional 

e mesmo desprovida de sentido. Entre o sistema da língua e sua 

história não existe nem vínculo nem afinidade de motivos. Eles são 

estranhos entre si. 
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Nessa concepção, a língua, tida como sistema de formas que remetem a uma 

norma, é uma abstração que “só pode ser demonstrada no ponto de vista do 

deciframento de uma língua morta e do seu ensino” (BAKHTIN, 2002, p. 110). 

Em suma, acerca do processo de elaboração do conceito de linguagem por 

nossas partícipes, podemos dizer que, apesar de a partícipe “Comprometida” ter feito 

apenas uma caracterização, é inegável que ela se encontra em um estágio de 

desenvolvimento maior do que o das partícipes “Preciosa” e “Jóia Rara”. No entanto, os 

significados atribuídos à linguagem pelas três docentes são, ainda, marcados por 

conhecimentos fragmentados, carentes de fundamentação teórica que possibilite a 

conceituação.   

Assim sendo, no que se refere à análise do aspecto lógico dos significados 

elaborados por essas docentes, atinente à tentativa de conceituar linguagem, ficou 

evidente que todas estão no estágio da caracterização.  

No tocante ao aspecto histórico dos significados prévios atribuídos à linguagem 

por essas partícipes, podemos afirmar que todas têm uma visão monológica. “Preciosa” 

e “Comprometida” privilegiam o código e “Jóia Rara”, o psiquismo individualista.    

 

5.1.2 Significando gêneros textuais 

 

Estudos como os de Bakhtin (1992, 1997 e 2002) e Vygotsky (1989 e 2000), 

dentre outros, por visões e caminhos diversos, proporcionam-nos perceber o caráter 

discursivo da linguagem e a necessidade da sua adequação ao contexto sociointerativo. 

Esses estudos   

 
retiram a reflexão sobre a língua do campo da estrutura para situá-la 

no campo do discurso em contexto sociointerativo. O fato de haver 

representações coletivas permite que possamos agir sem ter que 

negociar o tempo todo e possibilita a interação dando às novas ideias 

um ar de “já visto”, tal como postulado a noção de intertextualidade e 

outras. Neste caso, o enunciado se torna unidade concreta e real da 

atividade comunicativa entre os indivíduos situados em contextos 

sociais sempre reais (MARCUSCHI, 2008, p. 21, grifos do autor) 

  

 

Como unidade concreta e real da linguagem, os gêneros textuais se 

materializam no processo de enunciação e guardam certa estabilidade, produto das 

representações sociais historicamente instituídas. Assim sendo, em todas as esferas da 

atividade linguageira humana, os gêneros textuais estão presentes e são utilizados de 
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acordo com a necessidade específica dos eventos comunicativos. Nesse sentido, os 

nossos enunciados, materializados em gêneros, constituem-se “em formas-padrão e 

relativamente estáveis de estruturação de um todo” (KOCH, 2003, p. 54). 

Assim sendo, apreender os conceitos prévios de gêneros textuais das nossas 

partícipes é de suma importância, visto que o conhecimento e a utilização de diversos 

gêneros favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências relevantes à vida 

social,  já que a linguagem materializa-se nos gêneros, e o uso que fazemos diz muito de 

nós e de nossas possibilidades de interagir de forma coerente nas diversas situações 

sociocomunicativas. 

 “Comprometida” e “Preciosa”, em resposta à pergunta feita, por ocasião da 

aplicação do questionário, temeram produzir o conceito de gêneros no papel. Não o 

fizeram. Elas disseram não ter uma ideia formada sobre o que são gêneros textuais. 

Deram alguns exemplos, mas não conseguiram elaborar um conceito prévio, optando 

pelo silenciamento. 

“Jóia Rara” elaborou o seguinte conceito prévio de gêneros textuais: 

 

É o espaço em que pode ser explorado, com satisfação, a leitura e a escrita, envolvendo vários 

pontos que estão presentes no nosso cotidiano, facilitando o aprendizado.   

 

FONTE: Resposta à quarta pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

Com atributos muito genéricos, essa partícipe faz uma descrição de 

propriedades externas ao fenômeno. O gênero é concebido como um espaço (escolar!?) 

no qual se pode explorar, com satisfação, a leitura e a escrita. É notória a representação 

criadora que transmite uma imagem sensório-perceptiva, associando esse conceito ao 

espaço escolar. Essa ideia fica mais clara quando “Jóia Rara” explicita: “facilitando o 

aprendizado” e “pode ser explorado”.  

Quanto ao aspecto lógico, ao ser associado à categoria descrição, esse 

significado prévio evidencia vínculos que se revelam na experiência imediata e 

caracteriza um estágio na formação conceitual menos evoluído que a caracterização, 

categoria na qual se encontra o significado prévio de linguagem dessa partícipe, 

demonstrando que o conhecimento que essa docente tem acerca dos gêneros textuais é 

bastante insipiente se comparado ao que seja conceituar esse fenômeno. 

No tocante ao aspecto histórico, esse enunciado de “Jóia Rara” não nos permite 

associá-lo, diretamente, a uma corrente teórica dos estudos concernentes aos gêneros. 
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Contudo, podemos inferir que a compreensão que ela tem de algumas práticas de uso 

dos gêneros no contexto escolar e a importância delas para a aprendizagem coaduna-se 

com alguns dos interesses da perspectiva interacionista e sociodiscursiva. Isso porque 

ficou subentendido que, segundo essa professora, por meio dos gêneros, a leitura e a 

escrita podem ser exploradas, satisfatoriamente, envolvendo vários pontos que estão 

presentes no nosso cotidiano, facilitando o aprendizado. Assim, como nessa perspectiva 

o foco é “o ensino dos gêneros na língua materna” e a “preocupação maior com o ensino 

fundamental e tanto com a oralidade como com a escrita” (MARCUSCHI, 2008, p. 

153), a visão de “Jóia Rara” pode estar situada nessa perspectiva teórica. 

O dito e o silenciado sobre gêneros por nossas partícipes denotam a 

necessidade de um trabalho, com elas, que possa proporcionar o desenvolvimento de 

conhecimentos acerca dos gêneros textuais que produzam melhor compreensão do que 

seja esse fenômeno, que possibilitem estudos e reflexões e produzam efeitos positivos 

na prática dessas docentes. 

 

5.1.3 Significando texto 

 

O texto, como unidade de análise no campo da linguagem, continua, como 

aponta Bentes (2001, p. 245), “uma verdadeira necessidade”. Representa uma forte 

oposição ao campo da Linguística Estrutural, centrada, sobretudo, nos limites da frase, e 

passa a conceber a atividade verbal como interacional. Assim, “os interlocutores estão 

obrigatoriamente, e de diversas maneiras, envolvidos nos processos de construção e 

compreensão de um texto” (BENTES, 2001, p. 255). 

Dessa compreensão decorre a ideia de que, quando um indivíduo produz um 

texto, está praticando ação. Esta inserida em contextos situacionais, sociocognitivos e 

culturais e com propósitos comunicativos definidos. 

Nesse sentido, um texto 

 

Se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 

atividade comunicativa global, diante de uma manifestação 

linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores, de 

ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes 

de construir, para ela, um determinado sentido (KOCH, 2008, p. 30). 

  

 Com esse entendimento, acreditamos que o conceito de texto também é 

fundamental ao docente que trabalha com o ensino-aprendizagem da linguagem.  
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Diante disso, apreendemos os conceitos prévios de texto elaborados por nossas 

partícipes.   

“Comprometida” e “Preciosa” atribuem significados semelhantes a texto: 

 

É a ideia de comunicação. 

 

FONTE: Conceito prévio produzido por “Comprometida” no Ciclo de Estudos Reflexivos (2009) 

 

É a maneira de comunicação. 

 

FONTE: Conceito prévio produzido por “Preciosa” no Ciclo de Estudos Reflexivos (2009) 

 

Esses significados prévios estão, ainda, presos a propriedades externas do 

fenômeno e estabelecem vínculos factuais que se revelam na experiência imediata e 

transmitem uma imagem sensório-perceptiva do fenômeno de modo criativo. Por ter 

essas características, esses conceitos prévios enquadram-se na categoria da descrição, 

proposta por Ferreira (2007). 

Tomando o aspecto histórico da evolução do conceito de texto e associando-o 

ao que foi explicitado por essas partícipes ao significar texto, podemos afirmar que o 

dito por elas revela uma acepção de texto ligada à segunda tendência, isto é, à 

compreensão de texto como produto da codificação de um emissor a ser decodificada 

por um receptor que domine o código, “já que o texto, uma vez codificado, é totalmente 

explícito”. Assim, “o papel do “decodificador” é essencialmente passivo” (KOCH, 

2003, p. 16). A concepção de linguagem presente é a de instrumento de comunicação. 

Como vimos, essa visão de texto e de linguagem são monológicas.   

“Jóia Rara”, abstraindo algumas propriedades essenciais do fenômeno, diz que 

texto 

 

É o conteúdo que apresenta, com mais desembaraço, a grande quantidade de frases que exigem 

coesão e coerência para determinado assunto trabalhado, levando uma melhor compreensão aos 

interlocutores. 

 

FONTE: Conceito prévio apreendido no Ciclo de Estudos Reflexivos (2009) 

 

Usando o procedimento lógico da enumeração, “Jóia Rara” distingue alguns 

atributos necessários ao conceito de texto, tais como o “conteúdo” que um texto 

comporta, a “coerência” - elemento imprescindível ao texto, e a “compreensão dos 
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interlocutores”. Esses elementos são de suma importância à constituição de qualquer 

texto.  

Contudo, seu conceito prévio de texto traz vários elementos que, apesar de não 

estarem mais arraigados à imagem sensório-perceptiva, por vezes são inadequados, 

como é o caso da ideia de que um texto apresenta “uma grande quantidade de frases”. 

Como sabemos, há textos que são produzidos com uma só palavra, outros apenas com 

imagens (gravuras, figuras, símbolos etc.). Nesses casos, também não comportam 

elementos de coesão, apenas de coerência.   

Assim, do falado por “Jóia Rara”, atinente ao conceito de texto, podemos 

afirmar que ela fez uma caracterização, categoria em que, segundo Ferreira (2007), as 

abstrações desprendem-se dos elementos perceptivos, porém ela apresenta um grau de 

generalidade restrito às singularidades. 

Do ponto de vista histórico, o significado prévio de texto atribuído por essa 

partícipe pode ser associado ao primeiro momento da Linguística Textual, o qual 

concebia texto como uma unidade linguística superior à frase, formado pela sucessão ou 

combinação delas. Como lembram Fávero e Koch (1988, p. 13), esse momento 

“circunscreve-se, ainda, a enunciados ou seqüências de enunciados, partindo-se, pois, 

destes em direção ao texto”.   

Acerca desses conceitos prévios de textos, formulados por nossas partícipes, 

podemos inferir que elas, nesse estágio de desenvolvimento, não têm ainda um 

pensamento teórico sobre esse fenômeno. Suas ideias fazem parte de um pensamento 

empírico, não conceitual. 

Do ponto de vista linguístico, esses conceitos prévios demonstram fragilidades 

teóricas. Isso porque, como explicitamos no item 4.2.4, estudos dão conta de que o texto 

deve ser concebido do ponto de vista processual e, portanto, em situações concretas de 

interação social. Essa visão extrapola os significados prévios apresentados por nossas 

partícipes.   

 

5.1.4 Significando língua falada 

 

A língua falada, enquanto sistema de manifestação da prática oral, é adquirida 

(com raras exceções) em contextos informais, nas relações sociais dialógicas. Ela surge 

nesses contextos, mas pode (e deve) ser trabalhada em contextos sistematizados, como o 

escolar, vislumbrando desenvolver e ampliar as possibilidades de seu uso, nas mais 
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diversas situações sociocomunicativas, seja em contextos informais, seja em contextos 

formais. 

Essa modalidade da língua apresenta-se sob a forma de gêneros textuais para 

fins comunicativos que fazem uso da fala, instaura-se na conversação, isto é, “na 

atividade na qual interagem dois ou mais interlocutores, que se alternam 

constantemente” (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2000, p. 15) e “caracteriza-se pelo 

uso da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos” 

(MARCUSCHI, 2001, p.25).   

Os estudos linguísticos têm demonstrado o quão a língua falada é heterogênea 

e que as várias formas de manifestação dessa língua não podem ser consideradas erradas 

ou menos importantes. Seus falantes, escolarizados ou não, mesmo que não tenham 

consciência, possuem conhecimento da natureza sintática da língua e das suas regras, 

fazem uso delas para atingir seus propósitos comunicativos.  

Nessa perspectiva, no contexto escolar, a língua falada deve ser concebida 

como um sistema organizado de utilização da linguagem. Como tal, deve ter seu espaço 

nas atividades educativas que buscam desenvolver a competência linguística. Nesse 

sentido, apreender os conhecimentos prévios de nossas partícipes sobre o que é língua 

falada é relevante ao processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal.   

Os conceitos prévios de nossas partícipes, referentes à língua falada, 

apreendidos por ocasião da aplicação do questionário, revelam que estão na categoria 

descrição, conforme aponta Ferreira (2007). Vejamos os conceitos, iniciando pelo 

elaborado por “Comprometida”: 

 

A língua falada é mais livre, solta, espontânea.                                                               

 

FONTE: Resposta à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008. 

 

“Comprometida” cita propriedades da língua falada, facilmente apreendidas 

pela observação do seu uso no cotidiano. Ao citá-las, essa partícipe usa o procedimento 

lógico da enumeração, explicitando atributos externos do fenômeno.  

Do ponto de vista lógico, os significados prévios atribuídos pela partícipe 

revelam uma visão de língua falada restrito à informalidade. Há eventos comunicativos 

em que ela, assim como a língua escrita, não é algo espontâneo, mas preso às exigências 

do contexto sociodiscursivo.  
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Castilho (2000, p. 16), abordando as características da língua falada, destaca “o 

fato de que ela documenta dois momentos fundamentais da linguagem: o momento do 

planejamento e o momento de execução verbal”. Assim, se o contexto exige que a 

linguagem siga o padrão culto da língua, o planejamento da fala pede que ela contemple 

as normas formais dessa língua e que a execução verbal tenha o grau de formalismo 

adequado.  

Assim sendo, é relevante que “Comprometida” amplie a sua visão acerca da 

língua falada, que conheça e trabalhe com a imensa riqueza e variedade da língua, que 

se manifesta em diferentes níveis e graus de formalismo. Assim ela poderá “valorizar a 

linguagem presente nos textos falados pelos alunos como ponto de partida para a 

reflexão sobre sua língua materna” (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2000, p. 116), 

ponto fundamental no processo produtivo do ensino-aprendizagem da linguagem.     

“Preciosa” define a língua falada como: 

 

 Língua falada é aquela que você se expressa através da fala.  

 

FONTE: Resposta à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

O significado prévio de língua falada apresentado por essa docente traz 

atributos do fenômeno que revelam uma elaboração baseada na experiência imediata. 

Os vínculos são factuais e transmitem uma imagem sensório-perceptiva e reprodutiva. 

Há, de forma predominante, circularidade de ideias. Assim sendo, o dito por essa 

docente está, de acordo com as categorias eleitas para análise, na descrição, revelando, 

também, uma compreensão da língua falada baseada no senso comum. 

A exemplo de “Comprometida” e “Preciosa”, “Jóia Rara” também faz uma 

descrição. Explicitando o que é língua falada, essa partícipe diz: 

 

Língua falada - quando nos expressamos de acordo com a nossa cultura.                      

 

FONTE: Resposta à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

“Jóia Rara” manifesta uma representação criativa do fenômeno, que também 

reproduz um pensamento monológico acerca da língua falada, visto que essa docente 

destaca uma ligação intrínseca com a cultura de quem a expressa. Isso porque, no 

mundo globalizado em que vivemos, nas nossas interações, nem sempre nos 
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expressamos de acordo com a nossa cultura. Há inúmeros contextos sociodiscursivos 

em que usamos uma língua que não é a materna, que adequamos a língua a uma cultura 

que não é a nossa. Além do que, como lembra Marcuschi (2001, p. 35), “a língua é uma 

parte da cultura, mas uma parte tão decisiva que a cultura se molda na língua. No 

entanto, seria equivocado ver uma homologia entre língua e cultura, pois conhecer uma 

não equivale a conhecer outra”.    

Analisando os significados prévios de língua falada expressos por essas 

docentes, percebemos a ausência de elementos que possibilitem situá-los do ponto de 

vista histórico. O dito por elas não dá para ser associado a uma concepção de língua e 

revela a necessidade de estudos mais aprofundados acerca desse fenômeno, conforme 

abordaremos após a análise dos significados prévios de língua escrita. 

 

5.1.5 Significando língua escrita 

 

Pérez e García (2001, p.22), falando acerca do domínio da língua escrita, 

afirmam que “não é uma questão mecânica, mas conceitual, pois o sujeito tem 

capacidades cognitivas e competência linguística. Também porque a língua escrita é um 

objeto de conhecimento em si, em vez de uma ferramenta, um instrumento para outras 

aprendizagens”. 

Esses estudiosos defendem que o aprendizado dessa língua é uma atividade 

social e cultural e que, portanto, é uma atividade interacional situada. Assim sendo, no 

processo ensino-aprendizagem dela, não se pode desfigurar a sua natureza, pressupondo 

que a sua coerente aquisição se dê pela soma de fragmentos desconexos, como a junção 

mecânica das letras e das sílabas para a formação de palavras, práticas afeitas no espaço 

escolar, que diferem dos usos sociais reais da língua escrita. Sobre isso Vieira (2005, p. 

71) assevera: 

 

E na escola? Como a escrita é apresentada para fins de ensino? Basta 

evocarmos a nossa própria experiência como alunos e professores, 

para constatarmos a imensa defasagem existente entre a realidade do 

mundo da palavra e a palavra do mundo escolar. Enquanto na vida 

prática escrevemos a partir de uma necessidade comunicativa, visando 

atingir um leitor real; no contexto escolar precisamos desenvolver um 

tema (derivado ou não de leitura prévia) na maioria das vezes sem 

destinatário concreto além do professor, que em geral ali está para 

“corrigir” os erros de gramática e ortografia. Poucas instruções são 

dadas para a tarefa, como se um texto bem escrito fosse mera questão 
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de domínio do código linguístico, reforçando o estereótipo de que 

escrever seja um “dom” raro... [...]. 

 

A prática escolar de ensino da escrita expressa por Vieira parece mais uma 

regra que uma exceção.  Ao fazermos a leitura desse trecho, é inevitável que pensemos 

que essa autora está descrevendo o nosso processo de aprendizagem da língua escrita, 

prática que ainda hoje é efetivada no processo ensino-aprendizagem dessa modalidade 

da língua (ver Guedes (2009); Antunes (2007; 2009); Pérez e García (2001); ENDIPE 

(2000), dentre outros). 

É preciso, pois, que a escola mude essa prática fragmentada e reducionista de 

trabalhar com a língua escrita “como um conjunto de formas dissociadas e até mesmo 

opostas às práticas cotidianas da língua falada” (GUEDES, 2009, p. 49) e passe a 

desenvolver práticas contextualizadas e com propósitos comunicativos reais, em um 

movimento dinâmico, impulsionado pela necessidade de entender, de se fazer entender, 

de registrar esse entendimento, graficamente, levando em conta as intenções das nossas 

produções, atentos ao para que e para quem escreveremos. Isso é determinante para 

organizarmos, adequadamente, o como escreveremos, as nossas escolhas pela estrutura 

composicional e pelo estilo textual, para termos a garantia de que os nossos objetivos 

serão atingidos, que o conteúdo temático que pretendemos enunciar é inteligível. 

A língua escrita, como sistema linguístico sócio-histórico-culturalmente 

estruturado, deve ser trabalhada com essa compreensão. 

Posto isso, passaremos a explicitar os conceitos prévios das nossas partícipes 

em relação a essa modalidade da língua.  

A partícipe “Comprometida” diz que: 

 

A língua escrita é mais criteriosa, tem que seguir normas e regras.  

 

FONTE: Resposta à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

Essa docente inicia um procedimento de caracterização. De acordo com 

Ferreira (2007) essa categoria é marcada pelo fato de as abstrações se desprenderem dos 

elementos perceptivos, algo que podemos identificar no significado prévio de língua 

escrita produzido por essa partícipe. Ela abstrai alguns dos atributos do conceito de 

língua escrita – “normas e regras”, porém o volume do expresso apresenta um grau de 

generalidade restrito às singularidades.  
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Se fizermos uma comparação dos conceitos prévios de língua falada e o de 

língua escrita dessa professora, levando em consideração o ponto de vista da evolução 

histórica desses conceitos, o dito por essa partícipe subjaz à ideia, equivocada, de que só 

a língua escrita segue normas e regras. “Tanto a fala como a escrita, em todas as suas 

formas de manifestação textual, são normatizadas” (MARCUSCHI, 2001, p. 46). Como 

vimos, na arqueologia dos conceitos e nos conceitos que elaboramos, tanto a 

modalidade de língua falada como a da escrita seguem gramáticas.  

A partícipe “Preciosa”, ao significar língua escrita, diz que: 

 

Língua escrita é aquela que você se expressa através da escrita. 
 

FONTE: Resposta à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

A referida professora produz um enunciado tautológico, já que há circularidade 

das ideias. Ela tenta explicar o fenômeno pelo próprio fenômeno. Há uma representação 

reprodutiva dele. Seus vínculos são factuais e revelam uma relação com a experiência 

imediata. Portanto, esse conceito prévio representa o início da descrição, categoria 

evidenciada, também, no dito por “Jóia Rara” ao significar língua escrita.  

 

Língua escrita – quando nos expressamos através da escrita de forma correta.    

 
FONTE: Resposta de “Jóia Rara” à segunda pergunta do questionário aplicado em 2008 

 

No dito por essa docente, há circularidade das ideias e, a exemplo de 

“Preciosa”, “Jóia Rara” faz uma representação reprodutiva do fenômeno, que subjaz a 

uma imagem sensório-perceptiva, elaborada a partir da experiência imediata, pontos que 

inserem o explicitado pelas partícipes como o princípio da categoria descrição, 

apresentada por Ferreira (2007). 

Dessa resposta podemos inferir que, do ponto de vista da evolução histórica 

desse conceito, essa professora, ao afirmar que a escrita constitui a forma correta de 

expressão, apresenta um conhecimento superficial e até preconceituoso do fenômeno, 

pois se a língua escrita é a correta, a língua falada é incorreta. Todavia, como as ciências 

da linguagem têm demonstrado, sobretudo a Linguística e a Sociolinguística, “a língua 

portuguesa, como qualquer outra língua, tem o certo e o errado somente em relação à 

sua estrutura. Com relação ao seu uso pelas comunidades de falantes, não existe o certo 

e o errado linguisticamente, mas o diferente” (CAGLIARI, 1994, p.35). A ideia 
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preconceituosa de a língua escrita ser a correta “desenvolve nos indivíduos um 

relacionamento pernicioso com relação à fala e à escrita”. Este, “baseado na relação de 

certo e de errado (em que o diferente não tem vez)”, revela uma atitude “típica do 

pensamento lógico dedutivo” (CAGLIARI, 1994, p.37).   

Ainda com relação ao aspecto histórico desse conceito, se tomarmos como 

referência as características particulares das modalidades de língua falada e de língua 

escrita, apontadas no quadro apresentado nas páginas 116-117 desta tese, veremos que 

os enunciados reproduzidos pelas partícipes de nossa pesquisa, atinentes a essas 

modalidades, carecem de vários elementos essenciais ao conceito científico de ambas as 

modalidades da língua. Isso implica a necessidade de desenvolver um processo de 

(re)elaboração conceitual.  

Objetivando ter uma visão mais sucinta do estágio em que se encontram as 

nossas partícipes, ao significar os fenômenos eleitos e que foram trabalhados no 

processo de formação linguística, apresentamos o quadro que segue: 

 
CONCEITOS PRÉVIOS PARTÍCIPE CATEGORIA 

 

LINGUAGEM 

COMPROMETIDA CARACTERIZAÇÃO 

JÓIA RARA CARACTERIZAÇÃO 

PRECIOSA CARACTERIZAÇÃO 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

COMPROMETIDA NÃO CONCEITUOU 

JÓIA RARA DESCRIÇÃO 

PRECIOSA NÃO CONCEITUOU 

 

TEXTO 

COMPROMETIDA DESCRIÇÃO 

JÓIA RARA CARACTERIZAÇÃO 

PRECIOSA DESCRIÇÃO 

 

LÍNGUA FALADA 

COMPROMETIDA DESCRIÇÃO 

JÓIA RARA DESCRIÇÃO 

PRECIOSA DESCRIÇÃO 

 

LÍNGUA ESCRITA 

COMPROMETIDA CARACTERIZAÇÃO 

JÓIA RARA DESCRIÇÃO 

PRECIOSA DESCRIÇÃO 

 
QUADRO 10 – Síntese da categorização dos conceitos prévios 

FONTE: Análise dos significados prévios (2010) 

 

Ante o exposto, vale lembrar que o processo de atribuir significados aos 

fenômenos em termos conceituais implica mudanças qualitativas e quantitativas, em que 

determinados atributos são negados, porém essa negação não é absoluta, uma vez que 

aspectos que são essenciais permanecem, deixando, no entanto, de ser predominante. 

Assim, se em um determinado momento histórico, por exemplo, o atributo comunicação 
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foi considerado o nexo geral da compreensão do que é linguagem, ele pode se tornar 

atributo particular, apesar de, historicamente, ter sido superado. 

Para que essas mudanças e transformações ocorram, é necessário que os 

indivíduos envolvidos nesse processo, volitiva e conscientemente, empreendam 

esforços para formação e desenvolvimento desses significados, conforme observamos 

na análise que segue. 

 

5.2 (RE)SIGNIFICANDO CONCEITOS: ANÁLISE DOS CONCEITOS 

(RE)ELABORADOS 

 

Conceituar não é uma tarefa simples. Envolve um pensamento mais elaborado 

e extrapola a descrição, a caracterização e a definição. Ferreira (2007, p. 58), ao 

conceber conceito como categoria lógica, diz que:  

 

[...] é a forma de pensamento em que os atributos essenciais e 

distintivos dos fenômenos são abstraídos para atribuir-lhe um 

significado, revelando a natureza dos fenômenos, suas propriedades 

internas fundamentais e determinantes, seus principais nexos e 

relações entre eles. 

 

 É, nesse sentido, atividade que compreende o universal, essencial e necessário 

no fenômeno.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que o trabalho com a formação de 

conceito é por demais relevante aos docentes envolvidos no processo ensino-

aprendizagem da linguagem. Caracteriza o aprender a ver além das aparências; a 

apreender os fenômenos de forma consciente. Significa, pois, a possibilidade de tornar 

nossos processos mentais claros. 

Isso posto, convém destacar que o processo de interação vivenciado no 

contexto escolar é por demais relevante na aquisição dos conceitos científicos, haja vista 

que, acreditamos, o ensino-aprendizagem escolar tem a capacidade de, pela mediação, 

estimular e ativar no aprendiz um grupo de processos internos do desenvolvimento 

psíquico, no âmbito das inter-relações com parceiros mais experientes. Para tanto é 

necessário que esse mediador tenha desenvolvido conceitos científicos sobre os 

conteúdos com os quais trabalha, além de outros conceitos necessários à ação educativa 

escolar, tais como os processos que envolvem o desenvolvimento do pensamento 
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empírico e do pensamento teórico, por exemplo, indispensáveis no processo de 

mediação. 

Assim sendo, a sistematização de estratégias para trabalhar a formação de 

conceitos científicos é essencial no ensino-aprendizagem da linguagem, visto que as 

ações sistematizadas para a elaboração conceitual criam a possibilidade de melhor e 

maior desenvolvimento de processos mentais lógicos. Tratando sobre isso, Aguiar 

(2008, p. 44) afirma que “Em sua forma sistematizada ou científica, os conceitos 

requerem um processo de educação formal, intencional e organizado com essa 

finalidade”.  Tal processo pressupõe a passagem dos conceitos espontâneos para os 

conceitos científicos, mobilizando funções intelectuais dirigidas, como a atenção 

deliberada, a memória lógica, a imaginação; e procedimentos lógicos, como a 

capacidade de comparar, diferenciar, analisar, sintetizar, abstrair, generalizar (AGUIAR, 

2008). Nessa perspectiva, afirma Vigotski (2000, p. 236): 

 
O conceito surge no processo de operação intelectual; não é um jogo 

de associações que leva à obstrução dos conceitos: em sua formação 

participam todas as funções intelectuais elementares em uma original 

combinação, sendo que o momento central de toda essa operação é o 

uso funcional da palavra como meio de orientação arbitrária da 

atenção, da abstração, da discriminação de atributos particulares e de 

sua síntese e simbolização com o auxílio do signo. 

 

Para Vigotski, o conceito surge sempre no processo de resolução de problemas. 

Ao responder a questão “o que é”, o indivíduo mobiliza processos mentais superiores e 

produz um conceito científico, chegando ao pensamento concreto. 

É essencial explicitar que por meio da elaboração e internalização de conceitos 

melhoramos a elaboração de raciocínios, de conclusões e de desenvolvimento do 

raciocínio criativo.  Apreendemos a  

 
[...] complexidade inerente à própria realidade, propiciando uma 

concepção de mundo e compreensão do quadro de saberes que 

explicam, bem como as condições para enfrentá-los e nele interagir de 

forma que o processo de hominização evolua no sentido de 

humanização (FERREIRA, 2008, P. 31). 

 

Nessa perspectiva, a formação de determinado conceito surge no movimento 

do pensamento em que as funções mentais elementares combinam-se em uma operação 

que abstrai determinados traços do fenômeno ou do objeto do conhecimento, os 
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atributos gerais, comuns, particulares e singulares, sintetizando-os e simbolizando-os 

por meio de um signo inteligível. Todavia, vale lembrar, “um conceito é mais do que a 

soma de certas conexões associativas formadas na memória, é mais do que um simples 

hábito mental [...]” (VYGOTSKY, 1989, p. 71). Portanto, envolve processos 

psicológicos complexos que “pressupõe o desenvolvimento de muitas funções 

intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade de comparar e 

diferenciar” (VYGOTSKY, 1989, p. 72). No entanto, nesse processo, predomina a ação 

do pensamento. 

A elaboração de conceito exige, pois, “uma atividade intelectual na qual se 

efetiva a ativação de todas as funções mentais e estados psíquicos de forma volitiva e 

consciente, atingindo patamares superiores no seu desenvolvimento” (FERREIRA; 

FROTA, 2008, p. 30). 

Dito isso, passaremos a discorrer sobre o processo de (re)elaboração conceitual 

empreendido com nossas partícipes, iniciando pelo conceito de linguagem. 

 

5.2.1 Ressignificando o conceito de linguagem 

 

Para possibilitar que as partícipes da nossa pesquisa formulassem seus próprios 

conceitos de linguagem, por meio da reflexão e teorização sistemática, fizemos uso da 

metodologia para a elaboração conceitual proposta por Ferreira (2009).  

Assim, guiados por essa metodologia, após o diagnóstico dos conhecimentos 

prévios das nossas partícipes, planejamos a execução dos estudos reflexivos, concebidos 

pela citada autora (2009, p. 132) como: 

 
[...] procedimento que objetiva propiciar aos alunos condições para 

(re)significar seus conceitos. Centra-se na atividade reflexiva como 

elemento mediador da reformulação de conceitos em estágios mais 

elaborados e do desenvolvimento de estados de consciência quanto a 

sua aplicabilidade na resolução de problemas advindos da realidade, 

assim como, a busca da satisfação das necessidades individuais e 

sócio-culturais dos aprendizes. 

 

Nos Ciclos de Estudos, atentamos para as três situações propostas por Ferreira, 

a saber: situação motivadora, situação sistematizadora e situação avaliativa.  Como 

situação motivadora, após discutirmos com as partícipes a análise dos significados 

atribuídos por elas ao responderem, por ocasião da entrevista, a pergunta: o que é 



145 

 

linguagem, apresentamos e estudamos com as docentes as ideias de alguns linguistas 

acerca do que é linguagem, conforme os referenciais explícitos nos procedimentos 

metodológicos. 

Na sequência, introduzimos o conceito de linguagem que elaboramos, a partir 

da fundamentação teórica referida anteriormente.   

Assim, a elaboração prévia de tal conceito e de sua rede, feita por nós, tornou 

possível a mediação do processo de elaboração conceitual de nossas partícipes, por 

meio do movimento descendente ascendente proposto por Vygotsky (1989). 

Explicamos o nosso entendimento acerca da elaboração desse conceito, 

ressaltando que conceituar linguagem dessa forma é captar a sua verdadeira essência, 

haja vista que os principais atributos guardam conteúdo e volume específicos dessa 

atividade cognitiva humana (propriedade geral) que foi, é e sempre será um processo de 

construção (portanto, histórico e cultural), eminentemente social, que possibilita aos 

seres humanos interagirem (propriedades particulares), seja usando a língua falada e/ou 

a língua escrita (verbal), seja usando outras formas de comunicação que não fazem uso 

da palavra, mas de outros recursos, como símbolos, sinais, gestos etc. (não-verbais). 

Dessa forma, é constituída pelos homens na interação com outrem, nas mais diversas 

situações sociocomunicativas, porém também constituindo o próprio homem nesse 

processo (propriedades singulares). 

O conceito de linguagem que elaboramos também possibilitou que 

executássemos a análise dos significados elaborados pelas partícipes, considerando o 

movimento histórico do processo evolutivo do referido conceito e colaborando com a 

(re)elaboração dos conceitos de linguagem delas.  

Tal (re)elaboração teve início com o estudo das ideias expressas pelos autores 

já referendados, no que concerne à linguagem, os quais contêm concepções ou 

definições do fenômeno a ser contextualizado, como também do que significa 

conceituar. Para isso fizemos uso de slides que elaboramos, para proporcionar a 

fundamentação teórica e favorecer a relação teoria-prática.  

Assim, na situação sistematizadora, fizemos uso dos slides e mediamos o 

processo de elaboração conceitual, conduzindo as partícipes a destacarem diversos 

atributos do fenômeno e destes selecionarem aquele(s) que melhor expressa(m) a 

relação de generalidade. Em seguida, os atributos particulares e, posteriormente, os 
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singulares. Nessa atividade, trabalhamos com as partícipes os procedimentos lógicos da 

enumeração, da comparação, da diferenciação, da análise e da síntese. 

A partir dos atributos selecionados, analisando, sintetizando, abstraindo e 

generalizando, as partícipes elaboraram seus próprios conceitos de linguagem, 

atentando para os nexos e relações, o universal, o essencial e o necessário no fenômeno. 

Vejamos os conceitos reelaborados: 

A partícipe “Jóia Rara” conceituou linguagem como 

 

Atividade do ser humano que o torna capaz de interagir, pensar, refletir, na/sobre situações 

sociocomunicativas.  

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 

 

Consideramos que a docente formulou um conceito científico de linguagem, 

com nexos e relações, apreendendo a propriedade geral - “Atividade do ser humano” -, 

isto é, atividade que o homem realiza e que é própria dele, da espécie humana; 

particular - “o torna capaz de interagir, pensar, refletir” – essa atividade particular, que 

apenas o homem realiza, torna-o capaz de interagir, de pensar e de refletir, ou seja, é 

uma atividade pela qual os homens interagem, com a qual e sobre a qual podem pensar 

e refletir; singulares – “situações sociocomunicativas” – é nessas atividades específicas 

que a linguagem se instaura. Percebemos, assim, que “Jóia Rara” ampliou o significado 

de linguagem, formulando um enunciado em termos de conceituação. 

A partícipe “Preciosa” afirma que linguagem é 

  

Uma atividade mental humana que possibilita ao indivíduo a interação comunicativa, cultural e 

social com os demais seres humanos em diversas situações. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 

 

Essa docente também formulou um conceito de linguagem no estágio de 

conceituação. A propriedade geral desse conceito pode ser constatada quando essa 

partícipe diz que é “uma atividade mental humana”. No tocante às particularidades, a 

referida docente destaca que “possibilita ao indivíduo a interação comunicativa, cultural 

e social”. Já no que se refere às singularidades, a professora explicita que essa interação 

se dá “com os demais seres humanos em diversas situações”. Nesse conceito, os nexos e 

as relações são constitutivas de sentidos que, acreditamos, configuram um pensamento 

teórico, um conceito científico. 



147 

 

A partícipe “Comprometida” conceitua linguagem como 

  

Atividade intelectual humana que permite o processo de interação entre os indivíduos e que os 

leva a se entender, nas mais diversas situações, seja usando a forma verbal ou a não verbal. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 

 

Esse conceito denota que essa partícipe evoluiu de uma definição, como 

demonstramos ao tratarmos dos conhecimentos prévios dela, no que pertine ao que é 

linguagem. Nesse conceito, encontramos nexos e relações entre as propriedades gerais – 

“Atividade intelectual humana”, particulares – “permite o processo de interação entre os 

indivíduos” e singulares – “os leva a se entender, nas mais diversas situações, seja 

usando a forma verbal ou a não verbal”. 

Do ponto de vista histórico, os conceitos de linguagem elaborados pelas 

partícipes, docentes da EETB, coadunam-se com a concepção de linguagem como 

processo de interação, como prática social. Acepção que tem dado conta da realidade da 

linguagem, já que, como afirma Castilho (2000, p. 11),  

 
Considera a língua como uma atividade social, por meio da qual 

veiculamos as informações, externamos nossos sentimentos e agimos 

sobre o outro. Assim concebida, a língua é um conjunto de usos 

concretos, historicamente situados, que envolvem sempre um locutor e 

um interlocutor, localizados num espaço particular, interagindo a 

propósito de um tópico conversacional previamente anunciado.   
 

Essa ideia diferencia-se das concepções de linguagem como expressão do 

pensamento e como instrumento de comunicação, pelas seguintes proposições:  

 

e) A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas 

é apenas uma abstração científica que só pode servir a certos fins 

teóricos e práticos particulares. Essa abstração não dá conta de 

maneira adequada da realidade concreta da língua. 

f) A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se 

realiza através da interação verbal social dos locutores. 

g) As leis da evolução lingüística não são de maneira alguma as leis 

da psicologia individual, mas também não podem ser divorciadas 

da atividade dos falantes. As leis da evolução lingüística são 

essencialmente leis sociológicas. 

h) A criatividade da língua não coincide com a criatividade artística 

nem com qualquer outra forma de criatividade ideológica 

específica. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade da língua não 

pode ser compreendida independentemente dos conteúdos e valores 

ideológicos que a ela se ligam. A evolução da língua, como toda 

evolução histórica, pode ser percebida como uma necessidade cega 
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de tipo mecanicista, mas também pode tornar-se uma necessidade 

de funcionamento livre, uma vez que alcançou a posição de uma 

necessidade consciente e desejada. 

i) A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A 

enunciação como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala 

individual (no sentido estrito do termo „individual‟) é uma 

contradictio in adjecto (BAKHTIN, 2002, p. 127). 
 

  

 Dessas proposições pode-se afirmar que a estrutura da atividade mental é tão 

social como a da sua exteriorização objetiva. Não restam, pois, dúvidas de que a 

linguagem é essencialmente produto e processo da atividade histórico-social humana. 

Essa compreensão é fundamental ao ensino-aprendizagem da linguagem, porque, como 

diz Faraco (2005, p. 15), “o modo como concebemos a linguagem condiciona nossa 

metodologia”, e esta guia as práticas pedagógicas e exerce influência no ensinar e no 

aprender. 

Em síntese, do ponto de vista da evolução histórica do conceito de linguagem, 

os conceitos elaborados por nossas partícipes estão situados na terceira concepção de 

linguagem. Neles vemos intrínseca uma fundamentação teórica que sustenta o expresso. 

O embasamento coaduna ideias da linha de pensamento que compreende a linguagem 

como sendo mais que expressão do pensamento e instrumento de comunicação, mas, 

sobretudo, processo, prática social que se instaura, ativamente, nas diversas situações 

sociocomunicativas, possibilitando a interação, na e pela qual a linguagem vive, 

transforma e é transformada. 

Após a (re)elaboração do conceito, a situação avaliativa foi desenvolvida por 

meio das reflexões intrassubjetiva e intersubjetiva (FERREIRA, 2009). Das reflexões 

feitas por nossas partícipes do processo vivenciado que possibilitou a elaboração de 

conceitos científicos de linguagem, destacaremos partes de suas falas, que são 

indicadores do significado dessa atividade. 

 

Para mim, significou bastante saber realmente o conceito de linguagem, pois, logo no início, 

tinha um entendimento um pouco restrito sobre linguagem. Agora vejo e compreendo que 

linguagem tem um significado mais amplo, em que trabalhe suas especificidades, sem esquecer 

das particularidades e da relação com o geral. E isso é importante para a relação humana” (Jóia 

Rara).  

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 
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A docente demonstra estar ciente da evolução do seu entendimento acerca da 

linguagem e da própria atividade de conceituar. Do dito por ela podemos visualizar um 

estado consciente, um processo situado que revela um antes e um depois, seguido de 

explicação que denota compreensão do produto e do processo. Isto é, ela sabe que 

ampliou o seu significado prévio de linguagem, percebe o que é necessário conter em 

um conceito e a importância de elaborá-lo. 

A partícipe “Preciosa” afirma que o processo de elaboração conceitual 

 

Representou um melhor entendimento, pois através de informações sobre o que é conceito, 

chegamos a compreender de maneira mais clara e objetiva, para reconstruir o meu conceito de 

linguagem. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 

 

A professora mostra que o seu entendimento, concernente ao significado prévio 

de linguagem, melhorou, já que ela conseguiu elaborar um conceito científico. Para ela 

esse progresso é explicado pelas informações sobre o que significa conceituar 

(socializadas e discutidas nos ciclos de estudos reflexivos). Essa professora revela que a 

compreensão foi coletiva - “chegamos” – e se deu de forma “clara e objetiva”. 

O dito por essa docente demonstra que a mediação efetivada no processo de 

(re)elaboração conceitual atingiu os seus propósitos. Trabalhando a partir dos conceitos 

prévios, por meio do movimento descente/ascendente, em um processo colaborativo 

reflexivo crítico, as partícipes envolvidas, volitiva e conscientemente, (re)elaboraram o 

conceito de linguagem. Ou seja, transformaram conceitos prévios (espontâneos e 

assistemáticos) em conceitos científicos (sistematizados, com fundamentos teóricos, 

expressando o que é essencial e necessário no fenômeno).   

 Para “Comprometida”, 

A reconstrução do conceito foi um pouco difícil. Antes eu fiz uma definição, sem me preocupar 

com o que era essencial e necessário. Já a reelaboração foi um pouco mais elaborada, pois tive 

que me preocupar com o sentido geral, particular e singular. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de linguagem (2009) 

 

Ao dizer que “foi um pouco difícil”, essa partícipe não nega que a atividade de 

conceituar é algo que implica empreender esforços no sentido de buscar o que é 

essencial e necessário no fenômeno. Para ela, definir é algo que se faz sem preocupação, 

ao contrário de conceituar, que requer “sentido geral, particular e singular”. 
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O dito por essa docente pode comprovar o que defendemos – conceituar não é 

tarefa fácil – daí porque, como afirma Vygotsy (1989, 2000), é uma atividade que 

necessita de mediação. É preciso que um parceiro mais experiente possa guiar o 

processo de elaboração conceitual daquele menos experiente. 

Nesse processo, aspectos lógicos, históricos e psicológicos são trabalhados, de 

modo que funções mentais como atenção, memória voluntária e pensamento conceitual 

se desenvolvem, bem como processos psíquicos como volição, reflexão e compreensão, 

proporcionando que atitudes de colaboração, responsabilidade, respeito à ideia dos 

outros, defesa de ponto de vista e autonomia se instaurem, gerando reações afetivas 

como excitação, interesse, alegria, contentamento, dentre outras reações. 

Nesse sentido, o trabalho com a elaboração conceitual ganha relevância. Nele 

as partícipes vivenciam atividades, tarefas e ações que ampliam a própria capacidade de 

conhecer. Os conceitos evoluíram da caracterização, como diagnosticado antes da 

aplicação da metodologia eleita, utilizada no processo de elaboração conceitual, e 

chegaram ao estágio de conceituação, segundo nossas escolhas teórico-metodológicas. 

Para melhor visualização do expresso, apresentamos um quadro síntese: 

 
PARTÍCIPE CONCEITO PRÉVIO CATEGORIA CONCEITO 

(RE)ELABORADO 

CATEGORIA 

Comprometida Linguagem... Eu acho que é 

a palavra que usamos para 

compreendermos as coisas 

do mundo que nos cerca, 

né? Sendo através da 

comunicação, da leitura e 

da escrita. 

Caracterização Atividade do ser humano 

que permite o processo de 

interação entre os 

indivíduos e que os levam 

a se entender, nas diversas 

situações, usando a forma 

verbal ou a não verbal.  

Conceituação 

Jóia Rara Linguagem... Eu acho que é 

a palavra que usamos para 

compreendermos as coisas 

do mundo que nos cerca, 

né? Sendo através da 

comunicação, da leitura e 

da escrita.  

Caracterização Atividade do ser humano 

que o torna capaz de 

interagir, pensar, refletir, 

na/sobre situações 

sociocomunicativas.  

 

Conceituação 

Preciosa Linguagem, para mim, é o 

uso que a gente usa como 

meio de comunicação entre 

as pessoas.  

 

Caracterização Uma atividade mental 

humana que possibilita ao 

indivíduo a interação 

comunicativa, cultural e 

social, com os demais 

seres humanos, em 

diversas situações.  

Conceituação 

 
QUADRO 11 - Síntese do processo de elaboração do conceito de linguagem pelas partícipes 

FONTE: Análise da elaboração do conceito de linguagem (2010) 

 

Como podemos verificar no quadro, há uma diferença significativa entre os 

conceitos prévios e os conceitos reelaborados. Estes, com nexos e relações claras, 
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apresentam atributos gerais, particulares e singulares, conceituando o fenômeno 

linguagem com o que lhe é essencial e necessário. 

Também é possível constatar que, apesar de o conceito ser elaborado, 

individualmente, por cada partícipe, no que se refere aos vínculos com o geral, o 

particular e o singular, elas usam atributos semelhantes. Estes revelam que os estudos 

que antecederam a elaboração do conceito científico possibilitaram que as professoras 

adquirissem conhecimentos com a mesma substância e estrutura, concernente ao 

fenômeno, e, também, do que significa conceituar, na perspectiva teórica que adotamos. 

Uma demonstração clara de saberes partilhados e internalizados, reflexivamente, 

colaborativamente. 

    

5.2.2 Ressignificando o conceito de gênero textual 

 

Como vimos, a linguagem se manifesta sob a forma de gêneros textuais. Estes 

não são formas fixas, mas mantêm uma estabilidade relativa. Por meio deles o processo 

de interação se instaura. Devido principalmente a esse fato, defendemos que o processo 

ensino-aprendizagem da linguagem se desenvolva partindo de gêneros que estão no 

entorno do aluno e que vão, gradativamente, ampliando-se para um número cada vez 

mais crescente. Esse processo, acreditamos, proporciona a possibilidade do exercício da 

cidadania real. É, pois, nesse sentido, que o conceito de gênero se constitui como um 

importante aprendizado ao professor da educação fundamental. 

Assim compreendendo, também utilizando a metodologia de elaboração 

conceitual ferreiriana, empreendemos com nossas partícipes estudos sistematizados no 

sentido de possibilitar que essas docentes reelaborassem seus próprios conceitos de 

gênero textual. 

Tais estudos que também principiaram com a exposição de slides, previamente 

elaborados pela pesquisadora, a partir do diagnóstico das necessidades formativas das 

partícipes. De maneira objetiva, esses slides traziam informações que apresentavam, 

além da evolução histórica dos estudos concernentes aos gêneros, abordagens referentes 

ao contexto ensino-aprendizagem dos gêneros e os domínios discursivos, esferas das 

atividades humanas, relativas às práticas linguageiras. Os slides foram explorados de 

forma dialógica, fazendo, sempre que possível, uma ponte entre a teoria e a prática. 

Continuando os estudos reflexivos, examinamos definições e concepções de 

gêneros, do discurso e textual (dependendo da corrente defendida por cada produtor), 
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apresentados por autores como Bakhtin (1992), Bronckart (1999), Marcuschi (2006 e 

2008), Meurer (2002) e Bazerman; Hoffnagel; Dionísio (2006), além do conceito que 

elaboramos (citado, neste trabalho, ao discutirmos a evolução histórica desse conceito, 

com base no expresso por esses estudiosos). 

Dessas concepções e definições, selecionamos, de forma coletiva, os atributos 

múltiplos dos significados de gêneros. Enumerando-os, desenvolvemos um processo de 

confrontação, comparação e diferenciação desses atributos, fazendo a distinção dos que 

constituíam propriedades gerais, particulares e singulares.  

A partir dessa seleção, as partícipes, seguindo a metodologia adotada, 

individualmente, associaram esses atributos, atentas às relações e aos nexos que eles 

expressam, recombinando-os. Esse processo tornou possível que cada uma delas 

elaborasse seu próprio conceito de gênero textual. 

“Jóia Rara”, explicitando o conceito de gênero textual por ela reelaborado, 

assim expressa: 

É a atividade de materialização da linguagem humana, que envolve aspectos cognitivos, 

discursivos, sociointeracionais e históricos, comportando conteúdo temático, estilo e 

constituição composicional, para a concretização das ações comunicativas inteligíveis. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gênero textual (2009) 

“Comprometida”, por sua vez, diz que gênero textual 

É a atividade humana de materialização da linguagem, configurada de maneira dinâmica e 

interativa, nas diversas esferas sociodiscursivas e comportando uma estrutura temática, um 

estilo e uma construção composicional. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gênero textual (2009) 

 

“Preciosa”, explicitando o conceito por ela reelaborado, assevera que gênero 

textual 

 

É a atividade humana de materialização linguística, configurada nas interações 

sociocomunicativas inteligíveis, constituindo ao mesmo tempo processos e ações sociais, 

comportando conteúdo temático, estilo e construção composicional. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gêneros textuais (2009) 

 

De acordo com as orientações metodológicas que adotamos acerca da 

elaboração conceitual e dos aportes linguísticos que fundamentaram as nossas escolhas 

teóricas, podemos afirmar que as nossas partícipes elaboraram conceitos de gêneros 

textuais. Neles percebemos que o essencial e o necessário no fenômeno foram expressos 
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adequadamente, guardando conteúdo e volume condizentes para constituir o que é esse 

fenômeno.  

Ao desenvolverem o pensamento conceitual, concernente aos gêneros textuais, 

as partícipes refletiram, sistematizaram e internalizaram relevantes conhecimentos 

acerca da linguagem. “O estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área 

interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as 

atividades culturais e sociais” (MARCUSCHI, 2008, p. 151). É também 

 
[...] uma ferramenta para descobrir os recursos que os alunos trazem 

consigo, ou seja, os gêneros que trazem de sua formação e de sua 

experiência na sociedade. É também uma ferramenta para definir os 

desafios que levarão os alunos a novos domínios até então não 

explorados por eles, mas não tão diferentes dos domínios que 

conhecem a ponto de serem ininteligíveis. [...] a nossa escolha 

estratégia de gêneros para trazer para a sala de aula pode ajudar a 

introduzir os alunos em novos territórios discursivos, um pouco mais 

além dos limites de seu habitat lingüístico atual (BAZERMAN; 

HOFFNAGEL; DIONÍSIO, 2006, p. 31).  

 

 

Dessa forma, os conhecimentos sobre os gêneros internalizados e 

(re)elaborados pelas partícipes criam possibilidades de um trabalho mais significativo 

com a linguagem.  

 
Com o estudo dos gêneros, as dificuldades de produção e de recepção 

de textos seriam mais facilmente atenuadas e, progressivamente, 

superadas. A familiaridade dos alunos com a diversidade dos gêneros 

os deixaria aptos a perceberem e internalizarem as regulares típicas de 

cada um desses gêneros, além de favorecer a capacidade de alterar os 

modelos e criar outros (ANTUNES, 2009, p. 60). 

  

Esse trabalho já encontra fundamentação teórica e orientações práticas que 

podem embasar um ensino-aprendizagem produtivo da linguagem. Como assevera 

Antunes (2009, p. 233): 

 
Pelo que já dispomos de princípios teóricos e orientações pedagógicas, 

de análises, de relatos de experiências didáticas, não parece difícil dar 

ao ensino de línguas uma direção mais pragmática, mais 

comunicativa, mais interativa, mais funcional. Quer dizer, já contamos 

com elementos a partir dos quais podemos traçar um caminho de 

ensino de língua que se distancie da mera exploração da 

metalinguagem, com suas nomenclaturas e classificações infindáveis e 

que seja centrado nas funções sociais de interação verbal.   
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O respaldo teórico e prático, que fundamenta um ensino produtivo da 

linguagem, centrado nos gêneros textuais, tem ganhado espaço. Como comprova 

Antunes (2009, p. 233): 

 
Alunos não demonstram a mesma qualidade de desempenho quando 

se trata de classificar categorias sintáticas e quando se trata de 

representar situações normais de comunicação cotidiana, oral e escrita. 

Há resultados de análises que comprovam: quando está em jogo uma 

atividade contextualizada, presa aos usos sociais da língua – sejam 

reais, sejam simulados – os alunos chegam a desempenhos bem mais 

significativos; desempenhos que não beiram os limites da incoerência, 

como acontece, em grande parte das vezes, quando se trata da análise 

sintática de frases soltas. 

   

Assim, o que emerge dos estudos, tanto teóricos como práticos, “é que os 

gêneros constituem um recurso rico e multidimensional que nos ajuda a localizar nossa 

ação discursiva em relação a situações altamente estruturadas” (BAZERMAN; 

HOFFNAGEL; DIONÍSIO, 2006, p. 31).  

Dito isso, temos a certeza de que nossas partícipes adquiriram conhecimentos 

que podem contribuir para transformar as suas práticas pedagógicas. Se compararmos 

com a análise dos conhecimentos prévios de nossas partícipes, em relação aos gêneros, 

veremos que chegar a esses conceitos foi por demais significante. Como vimos, no que 

concerne aos conceitos prévios, apenas uma partícipe conseguiu atribuir significado ao 

gênero textual, e duas partícipes não haviam elaborado significados prévios.  

A ideia de que a elaboração desse conceito científico pelas três professoras 

representou uma relevante evolução pode ser melhor expressa nas próprias palavras 

delas, enunciadas no processo de reflexão intrassubjetiva e intersubjetiva empreendido 

durante a reelaboração desses conceitos.  

Vejamos o que diz “Comprometida”: 

 

A reconstrução do conceito foi muito importante, pois no meu conceito prévio eu tive 

dificuldades de organizar e externar minhas ideias e, depois de vários estudos e debates, de 

forma voluntária, lógica e sistemática, cheguei ao conceito científico. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gênero textual (2009) 

 

Essa docente, descrevendo como se desenvolveram os estudos que 

possibilitaram que ela reelaborasse o conceito de gêneros textuais, demonstra que os 

conhecimentos adquiridos nesse processo foram importantes para que ela pudesse 
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superar as dificuldades iniciais vivenciadas na elaboração dos significados prévios. Ao 

afirmar “cheguei ao conceito científico”, “Comprometida” também indica ter 

consciência do que é essencial e necessário nesse fenômeno, mostra estar consciente do 

que é conceituar, segundo os referencias por nós eleitos.  

“Jóia Rara” assevera que o processo empreendido para a reelaboração do 

conceito de gênero textual 

 

Foi importante, para mim, compreender que existem conhecimentos mais amplos relacionados 

ao assunto gêneros textuais. Sendo assim, passei a pensar de forma lógica e sistemática sobre o 

determinado assunto abordado. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gêneros textuais (2009) 

 

Destacando que, ao reelaborar o conceito de gêneros textuais, passou a “pensar 

de forma lógica e sistemática”, “Jóia Rara”, a exemplo de “Comprometida”, está 

consciente de estar consciente. Ela sabe que o dito por ela é revelador desse estado. Ela 

está ciente de que o conceito reelaborado denota a ampliação do seu conhecimento 

atinente aos gêneros, afirmando a importância disso para ela. 

Também “Preciosa” manifesta a sua satisfação em reelaborar o conceito de 

gênero textual. Ela diz que: 

 

Foi de inteira importância construir esse conceito sobre gêneros textuais, pois me proporcionou 

um melhor conhecimento sobre o assunto.  
 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de gêneros textuais (2009) 

 

É visível que, a cada conceito reelaborado, nossas partícipes têm, além da 

ampliação do conhecimento, compreensão mais aguçada, atenção mais concentrada, 

melhor percepção dos fenômenos. Elas demonstraram mais segurança, maior 

autonomia, melhor espírito colaborativo e satisfação que chegou a nos surpreender 

(sorriam à toa e mostravam umas às outras o conceito produzido, excitadas com a 

constatação do sucesso), sobretudo quando conseguiram reelaborar o conceito de 

gêneros, cujos conhecimentos prévios revelavam maior grau de dificuldade. 

Para melhor visualização da evolução dos estágios referente ao processo de 

elaboração do conceito de gêneros textuais, apresentamos, a seguir, quadro síntese. 
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PARTÍCIPE CONCEITO PRÉVIO CATEGORIA CONCEITO 

(RE)ELABORADO 

CATEGORIA 

Comprometida Silenciado Não conceitua É a atividade humana 

de materialização da 

linguagem, 

configurada de 

maneira dinâmica e 

interativa, nas diversas 

esferas socio-

discursivas e 

comportando uma 

estrutura temática, um 

estilo e uma 

construção 

composicional. 

Conceituação 

Jóia Rara É o espaço em que pode 

ser explorado, com 

satisfação, a leitura e a 

escrita, envolvendo 

vários pontos que estão 

presentes no nosso 

cotidiano, facilitando o 

aprendizado.  

 

Descrição É a atividade de 

materialização da 

linguagem humana, 

que envolve aspectos 

cognitivos, 

discursivos, socio-

interacionais e 

históricos, 

comportando conteúdo 

temático, estilo e 

constituição 

composicional para a 

concretização das 

ações comunicativas 

inteligíveis.  

Conceituação 

Preciosa Silenciado Não conceitua É a atividade humana 

de materialização 

linguística, 

configurada nas 

interações socio-

comunicativas 

inteligíveis, 

constituindo ao 

mesmo tempo 

processos e ações 

sociais, comportando 

conteúdo temático, 

estilo e construção 

composicional. 

Conceituação 

 
QUADRO 12 -  Síntese do processo de elaboração do conceito de gêneros textuais pelas partícipes 

FONTE: Análise da elaboração do conceito de gêneros textuais (2010) 

 

De todos os conceitos trabalhados no processo de formação linguística 

empreendido com as partícipes, esse conceito configurou-se como o avanço mais 

significativo em termos da evolução dos estágios. “Comprometida” e “Preciosa”, que 

haviam silenciado quando indagadas sobre o que são gêneros textuais, conseguiram, por 

meio dos estudos realizados nos Ciclos de Estudos Reflexivos, elaborar conceitos com 
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nexos e relações, reunindo atributos gerais, particulares e singulares. Também “Jóia 

Rara”, cujo significado prévio de gênero estava no nível da descrição, desenvolveu o 

pensamento conceitual acerca desse fenômeno. 

 

5.2.3 Ressignificando o conceito de texto 

 

Com o advento da Linguística Textual nos anos 60, os estudos da linguagem 

ganham nova dimensão, saindo do limite da palavra e da frase para o texto, 

compreendendo-o como “forma específica de manifestação da linguagem” (FÁVERO; 

KOCH, 1988, p. 11). 

No campo da educação, o texto aparece como alternativa para explorar 

“qualquer tipo de problema linguístico, desde que na categoria texto se incluam tanto os 

falados como os escritos” (MARCUSCHI, 2008, p. 51). 

Marcuschi (2008, p. 51-52), sem querer apresentar relação exaustiva, nem 

obedecer a alguma ordem lógica de problematização, apresenta alguns conhecimentos 

que podem ser trabalhados por meio de textos: 

 
 

as questões do desenvolvimento histórico da língua; 

a língua em seu funcionamento autêntico e não simulado; 

as relações entre as diversas variantes linguísticas;  

as relações entre fala e escrita no uso real da língua; 

a organização fonológica da língua; 

os problemas morfológicos em seus vários níveis; 

o funcionamento e a definição de categorias gramaticais; 

os padrões e a organização de estruturas sintáticas; 

a organização do léxico e a exploração do vocábulo; 

o funcionamento dos processos semânticos da língua; 

a organização das intenções e dos processos pragmáticos; 

as estratégias de redação e as questões de estilo; 

a progressão temática e a organização tópica; 

a questão da leitura e da compreensão; 

o treinamento do raciocínio e da argumentação; 

o estudo dos gêneros textuais; 

o treinamento da ampliação, redução e resumo de texto; 

o estudo da pontuação e da ortografia; 

os problemas residuais da alfabetização. 

 

 

Mesmo sem ser exaustiva, essa lista proporciona uma ideia da dimensão que o 

trabalho com o texto pode abranger. Ela favorece, também, pensar criticamente sobre a 

importância desse trabalho para a efetivação de uma prática de ensino-aprendizagem da 

linguagem mais significativa. 
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Com a compreensão de que o conhecimento sobre texto é essencial aos 

profissionais do ensino-aprendizagem da linguagem, sobretudo dos anos iniciais da 

educação fundamental, no processo de formação linguística empreendido com as 

partícipes da nossa pesquisa, desenvolvemos estudos concernentes a texto.  

Assim, principiamos o Ciclo de Estudos Reflexivos situando, do ponto de vista 

histórico, os esforços de linguistas para estabelecer novo campo do estudo da 

linguagem, que a ampliasse além do limite frasal, dando enfoque ao surgimento da 

Linguística Textual, cujo objeto de estudo é o texto. 

Após fazermos a contextualização atinente aos estudos do texto em sua 

dimensão histórica, dirigimos a nossa atenção ao trabalho com os conceitos prévios de 

texto produzidos pelas partícipes, mediando o processo de elaboração conceitual. 

Nesse processo, apresentamos o conceito científico de texto que elaboramos, 

bem como a rede desse conceito, discutindo sobre eles e, em seguida, estudamos 

algumas definições e concepções de textos expressos em: Adam (2008), Antunes (2007; 

2009), Bazerman; Hoffnagel; Dionísio (2006), Guedes (2009), Koch (2003; 2008), 

Maingueneau (2002) e Marcuschi (2006). Deles, passamos, coletivamente, a enumerar 

atributos múltiplos dos significados de texto, para, posteriormente, confrontá-los, 

compará-los, diferenciá-los, distinguindo as propriedades gerais das particulares e das 

singulares, de modo a possibilitar que, individualmente, as partícipes associassem esses 

atributos às relações que eles expressam, recombinando-os na elaboração dos seus 

próprios conceitos de textos, os quais passaremos a explicitar: 

 

É uma atividade interativa humana de ordem social, de produção linguística situacional, na qual 

haja sentido para os interactantes. (“Comprometida”) 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

Texto é uma atividade humana, social, cultural e interacional, de produção linguística, na qual 

os interlocutores constroem sentidos. (“Jóia Rara”) 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

É uma atividade comunicativa humana, cognitiva, sociocultural, na qual se produz enunciados 

linguísticos coerentes. (“Preciosa”) 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

Do ponto de vista conceitual e linguístico, conforme as nossas escolhas teórico-

metodológicas, as partícipes elaboraram conceitos científicos de texto. Cada uma delas 
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recombinou elementos com nexos e relações, que constituem o que é essencial e 

necessário ao fenômeno, contendo, ao mesmo tempo, conteúdo e volume. 

No tocante ao atributo mais geral, ao vincularem texto à atividade de natureza 

humana, essas partícipes retomam a ideia expressa tanto no conceito de linguagem 

como no de gêneros textuais. O texto também é uma atividade que apenas o homem é 

capaz de realizar. A atividade humana, como assevera Leontiev (1988, p. 68), diz 

respeito aos “processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem 

uma necessidade especial correspondente a ele”. No que se refere à linguagem, aos 

gêneros textuais e ao texto, é atividade de interação/comunicação, que é essencialmente 

cognitiva, social, cultural.  

Assim, nessa atividade tipicamente humana, materializa-se a produção 

linguística (vínculo com o particular), na qual os interactantes constroem sentidos, 

produzem enunciados coerentes (atributo singular), haja vista que, como lembram 

Fávero; Koch (1988, p.22) “o texto não existe fora de sua produção ou de sua 

recepção”. Dito de outra forma, um texto só se constitui como tal quando os 

interlocutores lhe atribuem sentido. Assim, “para que uma manifestação lingüística se 

constitua um texto, é necessário que haja a intenção do produtor de apresentá-la – e a 

dos parceiros de aceitá-la como tal – em uma situação de comunicação determinada” 

(KOCH, 2008, p. 21). 

Nesse sentido, o fato de as partícipes terem conseguido elaborar seus próprios 

conceitos de texto representa que internalizaram importantes conhecimentos acerca 

desse fenômeno.        

Nos processos reflexivos intrassubjetivo e intersubjetivo, que melhor 

caracterizam a situação avaliativa, pudemos perceber, com objetividade, que as 

partícipes passaram a fazer uso dos procedimentos psicológicos e lógicos com mais 

propriedade.  

É visível o desenvolvimento de várias habilidades necessárias ao processo de 

elaboração conceitual, principalmente às relacionadas ao ouvir com atenção, à 

concentração, a expressar, de forma colaborativa, seus pontos de vista, suas 

interpretações, e a organizarem, por escrito, os seus conceitos, dentre outras habilidades.  

Os trechos abaixo, recortados das falas das partícipes, são reveladores do que significou, 

para elas, vivenciar o processo de elaboração do conceito de texto: 
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Chegar ao conceito científico de texto foi muito importante, pois a cada reelaboração ganho 

mais convicção de que o ser humano está sempre à procura do novo para se aperfeiçoar. 

(“Comprometida”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

“Comprometida”, salientando a importância de ter reelaborado o conceito de 

texto, explicita o quão essa atividade é reveladora da necessidade de buscar 

conhecimentos novos para aperfeiçoar o existente, demonstrando, com isso, a sua 

convicção de que esse intento, humano, deva ser uma constante. 

  

Para mim foi muito importante fazer a reconstrução de meus conhecimentos com relação ao 

“texto”, pois compreendi que texto tem um sentido bem mais amplo. (“Jóia Rara”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

Tratando, especificamente, da importância de ter ampliado a sua compreensão 

acerca do que é texto, “Jóia Rara” afirma ter reconstruído seus conhecimentos inerentes 

a esse conceito.  

 

Reelaborar o conceito de texto me proporcionou um melhor entendimento e uma melhor 

compreensão sobre o texto. (“Preciosa”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente ao conceito de texto (2009) 

 

Refletindo sobre seu próprio processo de reelaboração do conceito de texto, 

“Preciosa” destaca que essa atividade possibilitou que ela melhorasse o “entendimento”. 

O dito por essa partícipe revela seu estado de estar consciente, algo que percebemos ter 

evoluído à proporção que mais conceitos eram elaborados, por meio da metodologia 

empregada. Esse “melhor entendimento” proporcionou “uma melhor compreensão 

sobre o texto”, isto é, acerca do que é texto. 

Como podemos constatar, essas docentes destacam a relevância de vivenciar o 

processo de (re)elaboração do conceito de texto e mostram-se satisfeitas com a 

conquista. 

Para melhor visualização do avanço constatado no processo de elaboração 

desse conceito, concernente aos estágios diagnosticados dos conceitos prévios e dos 

reelaborados, apresentamos o quadro síntese que segue: 
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PARTÍCIPE CONCEITO PRÉVIO CATEGORIA CONCEITO (RE) 

ELABORADO 

CATEGORIA 

Comprometida É a idéia de 

comunicação 

Descrição  É uma atividade 

interativa humana de 

ordem social, de 

produção linguística 

situacional, na qual 

haja sentido para os 

interactantes.  

Conceituação 

Jóia Rara É o conteúdo que 

apresenta, com mais 

desembaraço, a grande 

quantidade de frases que 

exigem coesão e 

coerência para 

determinado assunto 

trabalhado, levando uma 

melhor compreensão aos 

interlocutores.  

Caracterização 

 

Texto é uma atividade 

humana, social, 

cultural e interacional, 

de produção 

linguística, na qual os 

interlocutores 

constroem sentidos.  

 

Conceituação 

Preciosa É a maneira de 

comunicação.  

 

Descrição  É uma atividade 

comunicativa humana, 

cognitiva, 

sociocultural, na qual 

se produz enunciados 

linguísticos coerentes.  

 

Conceituação 

 

QUADRO 13 - Síntese do processo de elaboração do conceito de texto pelas partícipes 

FONTE: Análise da elaboração do conceito de texto (2010) 

 

Vemos, nesse processo, uma evolução significativa. As partícipes, que antes 

dos estudos empreendidos nos Ciclos de Estudos Reflexivos estavam no estágio da 

descrição (“Comprometida” e “Preciosa”) e da caracterização (“Jóia Rara”), chegaram 

ao estágio da conceituação. 

Ao desenvolver o pensamento conceitual sobre texto, essas docentes puderam 

perceber os vínculos que ele nutre com o conceito de linguagem e de gêneros textuais. 

Isso favorece a compreensão de que “o texto como uma atividade sistemática de 

atualização discursiva da língua na forma de um gênero” tem um rico potencial para 

“conectar atividades sociais, conhecimentos linguísticos e conhecimentos de mundo 

[...]”. (MARCUSCHI, 2008, p. 97), fatores relevantes ao processo ensino-aprendizagem 

produtivo da linguagem, visto que, como afirma Antunes (2009, p. 57-58), 

 
[...] os textos assumiriam sua feição concreta, particular, de realização 

típica, uma vez que seriam identificados como sendo, cada um, de um 

determinado gênero. As atividades de escrita, por exemplo, deixariam 

de ter o estatuto de peça indefinida (“Escrevam um texto”; Façam uma 

redação”; “Falem sobre”) para terem a cara e o nome particular do 
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gênero que realizam (Escrevam uma carta, um aviso; Façam um 

convite etc.). Por sinal, vale acrescentar que o nome do gênero já 

aponta, por si só, para o propósito comunicativo do gênero: um 

convite, um aviso, um atestado, um anúncio, [...] já anunciam muito de 

seu propósito comunicativo. Tem sentido, portanto, nomear os textos 

que escrevemos, falamos ou analisamos, chamando-os por seu nome 

específico, Isto é, pelo nome do gênero que realizam.    

 

Nessa perspectiva, a formação linguística desencadeada por meio do processo 

de elaboração desses conceitos possibilita que as partícipes, estabelecendo as devidas 

conexões e relações entre eles, desenvolvam um trabalho mais significativo no processo 

ensino-aprendizagem da linguagem.  

 

5.2.4 Ressignificando os conceitos de língua falada e de língua escrita 

 

A língua é essencialmente funcional. “As evidências nos dizem que nenhuma 

língua existe em função de si mesma, desvinculada do espaço físico e cultural em que 

vivem seus usuários ou independente de quaisquer outros fatores situacionais” 

(ANTUNES, 2009, p. 35). Assim sendo, “não existe fala nem escrita autônomas, no 

sentido de que sua adequação possa ser considerada sem se levar em conta as 

determinações das situações em que são usadas” (ANTUNES, 2009, p. 37). 

Essa ideia é central quando se pensa, atualmente, a língua, seja ela falada, seja 

escrita. Com essa compreensão, empreendemos a formação linguística com as partícipes 

da nossa pesquisa, no sentido de desencadear o processo da (re)elaboração dos 

conceitos de língua falada e de língua escrita. 

Os Ciclos de Estudos Reflexivos empreendidos para a elaboração desses 

conceitos aconteceram juntos. Essa ideia surgiu quando empreendíamos estudos que 

subsidiassem a elaboração desses conceitos por nós. Passo que nos conduziria a mediar 

o processo de reelaboração desses conceitos no grupo colaborativo. 

Analisando diferentes definições de língua falada e de língua escrita (não nos 

deparamos com nenhuma obra que tivesse esses conceitos elaborados, na perspectiva 

que adotamos), percebíamos que, no tocante ao geral e ao particular, esses conceitos 

assemelhavam-se por guardar, em comum, um elo com o conceito de língua. Seus nexos 

e relações guardavam volume e conteúdo muito semelhantes, diferindo em maior grau 

no que se refere à singularidade. 
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Com esse entendimento, percebemos serem mais produtivos os estudos que 

fundamentariam a reelaboração dos conceitos de língua falada e de língua escrita, 

realizados juntos, chamando a atenção para as características de cada modalidade.   

Diante disso, demos início a esses Estudos Reflexivos situando os significados 

de língua, numa perspectiva diacrônica, atrelando-os às concepções de linguagem, 

anteriormente estudadas. O texto base para a discussão foi o capítulo I da obra 

“Desvendando os segredos do texto”, de Koch (2003), trazendo, para melhor 

compreensão do assunto, diálogos com autores como Bakhtin (1992 e 2002) e Saussure 

(2006). 

Prosseguimos os estudos, apresentando e discutindo a definição de língua 

expressa por estudiosos como: Castilho (2005), Faraco (2005), Fiorin (2005), Geraldi 

(2005), Koch (2005) e Marcuschi (2005). Na sequência, analisamos um quadro, 

produzido por Queiroz (2000), no qual estão explícitas algumas das principais 

distinções entre a fala e a escrita. Dando continuidade aos estudos, discorremos sobre 

aspectos relativos à variação linguística que envolvem essas modalidades de língua, 

dialogando com autores como Faraco (2005); Marcuschi (2008) e Antunes (2009). 

Também relembramos estudos atinentes à língua, à fala e à escrita, subsidiados, 

sobretudo, pelas ideias de autores como: Fávero; Andrade; Aquino (2000), Marcuschi 

(2001), Cagliari (1994), Vieira (2001 e 2005), Antunes (2009), dentre outros. 

Após esses estudos, apresentamos os conceitos de língua falada e de língua 

escrita que elaboramos, bem como as redes desses conceitos, discutindo sobre as ideias 

neles contidas. 

Feito isso, estudamos algumas definições e ideias acerca da língua falada, 

expressas em Cagliari (1994); Lemle (1995); Marcuschi (2001); Fávero; Andrade; 

Aquino (2000) e Vieira (2001), além de rever o quadro de Queiroz (2000), que 

apresenta diferenças entre a fala e a escrita.  

Desses estudos, passamos, coletivamente, a enumerar atributos múltiplos 

referentes à língua falada. Em seguida, selecionamos esses atributos, separando os que 

apresentam generalidade dos que expressam particularidades e dos que denotam 

singularidades.  

Posteriormente, associando esses atributos às relações que eles expressam, 

cada partícipe, individualmente, elaborou o seu conceito de língua falada.  

Para “Comprometida”, língua falada  
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É a atividade interativa humana, não natural, desenvolvida sócio-histórico-culturalmente, com 

diferentes graus de formalismos, para/na comunicação face a face, envolvendo substância 

sonora significativa, via aparelho fonador. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Segundo “Preciosa”, língua falada é 

 

É a atividade interativa humana, não natural, constituída historicamente nas relações 

socioculturais, formando um sistema sociocomunicativo, de substância sonora, obedecendo a 

normas de padronização, envolvendo a presença simultânea e alternativa de interlocutor. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

De acordo com “Jóia Rara”, língua falada é 

 

Atividade humana, não natural, constituída interativamente nas relações socioculturais, 

utilizando sistemas de signos sonoros para a comunicação menos duráveis e envolvimento face 

a face de interlocutores. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Acerca dos estágios em que se encontra o expresso por nossas partícipes, ao 

reelaborarem o conceito de língua falada, podemos afirmar que todos então na categoria 

conceituação. Há nesses conceitos nexos e relações, atributos gerais, particulares e 

singulares que revelam o que é essencial e necessário ao fenômeno. 

Notemos que, ao conceituar, as partícipes situam a língua falada como uma 

atividade essencialmente humana. Só o homem tem a capacidade de criar e usar um 

sistema de signos linguísticos com o qual interage com os outros. Apesar de só ele ser 

capaz de criar e usar esse sistema, este não é algo que já vem pronto ao nascer, não é 

algo natural, mas constituído na interação, pela necessidade do agir para se fazer 

entender, para comunicar, para interagir.  

Essa ideia está presente na compreensão que dois importantes estudiosos da 

linguagem têm acerca do desenvolvimento da língua falada: Vigotski (2000) e Bakhtin 

(2000). Eles afirmam que a fala não é algo que se desenvolve naturalmente. Sua 

aquisição, desenvolvimento e função é sempre social. Sobre isso Vigotski (2000, p. 

129-130) comenta:     

 
O grito, o balbucio e até as primeiras palavras da criança são estágios 

absolutamente nítidos do desenvolvimento da fala, [...]. Pesquisas 

recentes acerca das primeiras formas de comportamento da criança e 

das suas primeiras reações à voz humana [...] mostram que a função 
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social da fala é aparente durante todo o primeiro ano, isso é, na fase 

pré- intelectual do desenvolvimento da fala. Nessa fase, encontramos 

um rico desenvolvimento da função social da linguagem.  

 

Nessa mesma linha de pensamento, Bakhtin (2002, p. 378), defendendo que a 

aquisição da linguagem se dá pela internalização do que ocorre no mundo exterior, 

afirma que:  

 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em 

minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da 

mãe, etc.), e me é dado com a entonação, com o tom emotivo dos 

valores deles. Tomo consciência de mim, originalmente, através dos 

outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para a 

formação original da representação que terei de mim mesmo. 

 

Assim sendo, ao situar língua falada como uma atividade humana não natural, 

nossas partícipes demonstram compreender que a língua, tanto a falada como a escrita, é 

“fundamentalmente um fenômeno sociocultural que se determina na relação interativa e 

contribui de maneira decisiva para a criação de novos mundos e para nos tornar 

definitivamente humanos” (MARCUSCHI, 2001, p. 125).  

No que concerne às reflexões inter e intrassubjetivas, relacionadas aos Ciclos 

de Estudos Reflexivos empreendidos no processo de reelaboração do conceito de língua 

falada, nossas partícipes destacam a importância e a dificuldade de elaborar esse 

conceito.  

Para “Comprometida” 

A reelaboração do conceito sempre nos proporciona um melhor entendimento [...]. Quanto ao 

conceito de língua falada, foi de relevante importância, pois antes o que eu citei foi apenas uma 

descrição e hoje eu acho que consegui conceituar.  

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

 “Jóia Rara” destaca as dificuldades vivenciadas para elaborar o seu conceito 

de língua falada:  

 

Percebi que para formalizar esse conceito não foi tarefa fácil. Precisei fazer e refazer várias 

vezes e cada vez que eu li e reli, melhorava o meu entendimento sobre a língua falada.   
 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Sobre o que significou (re)elaborar o conceito de língua falada, “Preciosa”, 

afirma que: 
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Me levou a perceber sobre a importância de trabalhar com conceitos espontâneos, para ter um 

entendimento melhor e reformular um conceito científico. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

O processo vivenciado nos Ciclos de Estudos Reflexivos relacionados à 

(re)elaboração do conceito de língua falada, desenvolvido com as partícipes, 

desencadeou situações de aprendizagem em que as funções mentais, os processos 

psíquicos e lógicos, bem como as atitudes e as reações, foram trabalhadas de forma 

mais intensa. Neles destacamos um processo reflexivo crítico bastante acentuado, no 

qual as professoras, volitivamente, combinavam e recombinavam atributos desse 

conceito, buscando organizar, por escrito, as ideias, de modo a, distinguindo dos 

atributos múltiplos, separando os gerais, os particulares e os singulares, comparando, 

diferenciando, analisando, recombinando os elementos, produziram, individualmente, o 

conceito de língua falada.  

Vivenciando esse processo, as partícipes evoluíram do estágio da descrição, 

fase em que os conceitos prévios se encontravam, para o estágio da conceituação.  

O quadro síntese que segue possibilita visualizar melhor esse avanço. 

PARTÍCIPE CONCEITO PRÉVIO CATEGORIA CONCEITO (RE) 

ELABORADO 

CATEGORIA 

Comprometida A língua falada é mais 

livre, solta, espontânea.  

 

Descrição  É a atividade interativa 

humana, não natural, 

desenvolvida sócio-

histórico-

culturalmente, com 

diferentes graus de 

formalismos, para/na 

comunicação face a 

face, envolvendo 

substância sonora 

significativa, via 

aparelho fonador. 

 

Conceituação 

Jóia Rara Língua falada – quando 

nos expressamos de 

acordo com a nossa 

cultura.  

 

Descrição  Atividade humana, 

não natural, 

constituída 

interativamente nas 

relações socio-

culturais, utilizando 

sistemas de signos 

sonoros, para a 

comunicação menos 

durável e 

envolvimento face a 

face de interlocutores. 

Conceituação 
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Preciosa  Língua falada é aquela 

que você se expressa 

através da fala  

 

 

Descrição  É a atividade interativa 

humana, não natural, 

constituída 

historicamente nas 

relações socio-

culturais, formando 

um sistema socio 

comunicativo, de 

substância sonora, 

obedecendo a normas 

de padronização, 

envolvendo a presença 

simultânea e 

alternativa de 

interlocutor.  

 

Conceituação 

 

QUADRO 14 -  Síntese do processo de elaboração do conceito de língua falada pelas partícipes 

FONTE: Análise da elaboração do conceito de língua falada (2010) 

 

Essa conquista trouxe satisfação para todas as partícipes. Sobretudo por 

compreenderem que os esforços empreendidos ao elaborar esse conceito têm uma 

conotação maior do que saber o que é língua falada. Desenvolver o pensamento 

conceitual abre caminho para outras aprendizagens, já que, como afirma Ferreira (2009, 

p. 25): 

 

Sem o domínio dos conceitos, torna-se difícil ou quase impossível 

apreender os princípios e as leis constitutivas do arcabouço teórico 

explicativo dos fenômenos que integram o universo e de avançar no 

processo de entendê-lo e agir para transformá-lo. 

 

Assim, conceituar língua falada representa, também, internalizar 

conhecimentos teóricos sobre esse fenômeno que torna possível novo agir em situações 

em que esse saber impulsiona práticas transformadoras, como é o caso do ensino-

aprendizagem da linguagem verbal.  

 Isso posto, passaremos a discorrer sobre o processo de (re)elaboração do 

conceito de língua escrita.  

Após revisarmos com as partícipes algumas ideias acerca de língua e de escrita, 

com base nos estudos realizados, analisamos os conceitos prévios produzidos no início 

da pesquisa e o conceito de língua escrita que elaboramos para mediar o processo de 

reelaboração conceitual delas. Também apresentamos a rede desse conceito. Em 

seguida, coletivamente, passamos a enumerar atributos múltiplos desse conceito, por 
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vezes, voltando aos textos trabalhados para identificá-los. Desses atributos, 

selecionamos os particulares e, por fim, os singulares. 

Na sequência, individualmente, cada partícipe reelaborou seu conceito de 

língua escrita. 

Para “Comprometida”, língua escrita  

 

É a atividade interativa humana, não natural, desenvolvida sócio-histórico-culturalmente, com 

diferentes graus de formalismos, para/na comunicação com interlocutor imaginário ou potencial 

ausente, envolvendo a representação da fala, por meio da grafia. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

  

 “Jóia Rara” conceitua língua escrita como 

 

Atividade humana, não natural, construída nas interações socioculturais, utilizando sistemas de 

signos gráficos, para comunicação mais durável, voltada para interlocutores imaginários ou 

potencial ausentes. 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Por sua vez, “Preciosa” afirma que língua escrita 

 

É a atividade interativa humana, não natural, constituída historicamente nas relações 

socioculturais, formando um sistema sociocomunicativo, de substância gráfica, obedecendo a 

normas de padronização, envolvendo o interlocutor imaginário ou potencial ausente.  

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Os conceitos de língua escrita reelaborados por nossas partícipes denotam 

grande esforço intelectual. Como descrevemos anteriormente, não foi apresentado nem 

analisado com elas outro conceito de língua escrita senão o que elaboramos para 

mediarmos o processo de reelaboração conceitual delas.  

Nos Estudos Reflexivos, vimos definições, defesas de pontos de vista, 

concepções e ideias acerca dessa modalidade de língua. Assim, o conceito que cada uma 

delas produziu demonstra ampliação de conhecimentos, não só acerca do que é 

essencial e necessário em um conceito, de acordo com nossas escolhas teóricas, mas, 

sobretudo, acerca da língua escrita e da habilidade ímpar de organização das ideias, da 

associação dos atributos com as relações que eles expressam, além da autonomia, 

elementos imprescindíveis ao pensamento conceitual e à compreensão de leis e teorias. 
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No que se refere aos aspectos observados nas reflexões inter e intrassubjetivas 

desenvolvidas nos Ciclos de Estudos Reflexivos, relativas ao processo de reelaboração 

do conceito de língua escrita, destacamos as falas das nossas partícipes que são as mais 

representativas do que significou, para elas, ter vivenciado esse processo que permitiu 

que a compreensão desse fenômeno evoluísse do estágio de caracterização, como foi o 

caso da partícipe “Comprometida”, e do estágio da descrição, em que se encontravam os 

conceitos prévios de “Preciosa” e de “Jóia Rara”. Vejamos as falas: 

 

A reelaboração do conceito sempre nos proporciona um melhor entendimento, nos levando do 

conhecimento prévio para o conceito científico. Quanto ao conceito da língua escrita, foi de 

relevante importância, pois eu antes apenas citei algumas caracterizações e hoje consegui 

conceituar (“Comprometida”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

Confirmando que reelaborar determinado conceito possibilita sempre melhorar 

a compreensão acerca do fenômeno, “Comprometida” tem a noção clara do seu 

desenvolvimento. Em sua fala, ela situa o ponto de partida da metodologia da 

elaboração conceitual que orientou o processo – “o conhecimento prévio” – e o ponto de 

chegada – “o conceito científico”, revelando a importância da conquista. Esta conduz, 

como diz Ferreira (2009, p. 22), a “uma atividade consciente de elaboração de novos 

conceitos e de transformação de sua forma de pensar”. 

Ao elaborar o conceito de língua escrita, a partícipe também internalizou um 

arcabouço teórico e explicativo desse fenômeno. Ela reconhece a importância disso. 

Compreensão semelhante acerca da importância de elaborar esse conceito é a 

de “Preciosa”. Sobre o processo vivenciado, ela comenta: 

 

Ao elaborar o conceito sobre língua escrita, cheguei a entender melhor os conceitos 

espontâneos, e assim recriar um conceito científico (“Preciosa”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 

 

“Jóia Rara”, por sua vez, afirma que: 

 

Através dos estudos realizados sobre conceitos, percebi que os meus conhecimentos evoluíram 

muito, de forma satisfatória, pois agora consegui compreender a importância de saber o geral, o 

particular e a singularidade (“Jóia Rara”). 

 

FONTE: Ciclo de Estudos Reflexivos, atinente à língua: falada e escrita (2009) 
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Essa partícipe destaca a ampliação dos seus conhecimentos. Ela, revelando 

como percebe a intensidade dessa evolução (muito), diz que foi satisfatória. 

Entendemos o estado de realização dela. Compreendemos que essa docente sabe o 

significado dessa conquista. Ao aprender a conceituar, unindo com nexos e relações as 

propriedades gerais, particulares e singulares dos fenômenos, ela, “além de estimular o 

desenvolvimento das funções e dos processos mentais (análise, síntese, abstração, 

generalização, consciência e vontade)”, impulsionou, também, “o desenvolvimento de 

procedimentos lógicos (enumeração, confrontação, comparação, definição, 

identificação, classificação, entre outros)” (FERREIRA, 2009, p.95). Isso possibilita 

que essa docente elabore raciocínios, conclusões e desenvolva o seu pensamento 

criativo, fatores fundamentais para compreender e transformar o mundo em seu entorno.       

Como podemos constatar, nossas partícipes mostram-se satisfeitas com a 

conquista. Em suas falas, podemos observar a importância atribuída ao fato de terem 

evoluído para o estágio da conceituação, dada a ampliação dos conhecimentos 

adquiridos durante a realização dos Ciclos de Estudos Reflexivos. 

Para melhor visualização da evolução dos estágios, concernente ao conceito de 

língua escrita – os prévios e os científicos –  apresentamos o quadro síntese:  

PARTÍCIPE CONCEITO PRÉVIO CATEGORIA CONCEITO 

(RE)ELABORADO 

CATEGORIA 

Comprometida A língua escrita é mais 

criteriosa, tem que 

seguir normas e regras.  

 

Caracterização   É a atividade interativa 

humana, não natural, 

desenvolvida sócio-

histórico-

culturalmente, com 

diferentes graus de 

formalismos, para/na 

comunicação com 

interlocutor imaginário 

ou potencial ausente, 

envolvendo a 

representação da fala, 

por meio da grafia. 

Conceituação 

Jóia Rara Língua escrita – quando 

nos expressamos através 

da escrita de forma 

correta.  

 

Descrição  

 

Atividade humana, 

não natural, construída 

nas interações 

socioculturais, 

utilizando sistemas de 

signos gráficos para 

comunicação mais 

durável, voltada para 

interlocutores 

imaginários ou 

potencial ausentes. 

 

Conceituação 
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Preciosa Língua escrita é aquela 

em que você se expressa 

através da escrita.  

 

Descrição  É a atividade interativa 

humana, não natural, 

constituída 

historicamente nas 

relações 

socioculturais, 

formando um sistema 

sociocomunicativo, de 

substância gráfica, 

obedecendo a normas 

de padronização, 

envolvendo o 

interlocutor imaginário 

ou potencial ausente. 

 

Conceituação 

 

QUADRO 15 - Síntese do processo de elaboração do conceito de língua escrita pelas partícipes 

FONTE: Análise da elaboração do conceito de língua escrita (2010) 

 

Como dissemos antes, o processo de reelaboração conceitual é contínuo. Uma 

mesma pessoa, em diferentes momentos, pode evoluir ou regredir para os diferentes 

estágios de formação conceitual. A sua evolução demanda tempo e depende, 

principalmente, da sistematização desse processo, da participação consciente e volitiva 

dos envolvidos. É, pois, nesse sentido, que a metodologia de elaboração conceitual 

ferreiriana se constitui como relevante. Ela reúne, sistematicamente, ações nas quais as 

dimensões lógica, histórica e psicológica são trabalhadas, favorecendo aprendizagens 

cada vez mais significativas.  

No caso específico da nossa pesquisa, o uso dessa metodologia nos 

surpreendeu. A cada conceito elaborado, percebíamos a ampliação do raciocínio lógico 

das nossas partícipes. Era visível a compreensão, cada vez mais crescente, dos 

conteúdos estudados, da própria atividade de conceituar, da relação teoria-prática que 

faziam a cada nova aprendizagem, da apropriação de conhecimentos essenciais ao 

ensino-aprendizagem da linguagem, da ampliação do vocabulário, das associações 

conscientes, autônomas e deliberadas que faziam.  

 Podemos afirmar que essa metodologia contribuiu, sobremaneira, para que os 

objetivos da nossa pesquisa fossem alcançados. Por meio dela, nossas partícipes 

tornaram-se mais comprometidas com seus processos formativos. O estado de 

consciência delas ampliou-se. 

Cada conceito reelaborado era uma vitória. O estado de excitação, satisfação, 

contentamento e alegria delas era visível. Estudar tornou-se uma atividade, ou seja, um 
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agir motivado por querer saber mais, da sede pelo conhecimento científico aguçada, que 

impulsionou a necessidade de estudar para aprender mais e melhor. Aprender pelo 

prazer de saber e de ser consciente que sabe. Aprender porque sabe a importância do 

conhecimento que melhora a vida individual e coletiva, que possibilita a realização do 

trabalho produtivo, que desaliena, dá poder, autonomia, emancipação.  

Atividade, nessa perspectiva, passou a ser “o agir impulsionado pelo motivo, 

constituído pela necessidade e pelo objeto, para a realização do objetivo” (conceito de 

atividade por nós elaborado, tendo como referência o estudo da Teoria da Atividade de 

Leontiev, 1988).  

Ante o exposto, defendemos que essa metodologia ganhe maiores proporções, 

faça parte do cotidiano da formação sistematizada desenvolvida nos diversos níveis de 

escolarização. Isso porque ela favorece a formação de conceitos e o desenvolvimento 

psíquico que o processo requer e, como vimos, não é possível compreender leis e teorias 

sem a apropriação de seus conceitos fundamentais (FERREIRA; FROTA, 2008). A 

própria ação de conceituar amplia o desenvolvimento das capacidades humanas, mais 

particularmente no que concerne aos estados de consciência.  

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem deve priorizar a formação de 

conceitos. Haja visto que, como vimos, ele ativa todas as funções mentais e os 

procedimentos lógicos que condizem com o desenvolvimento do pensamento teórico. 

Este, por sua vez “consegue essa ampliação do conhecimento graças ao seu caráter 

mediato que lhe permite descobrir imediatamente, isto é, por meio de conclusões, aquilo 

que não se lhe apresenta imediatamente na percepção” (RUBINETEIN, 1973, p. 127).  

Assim sendo, o desenvolvimento do pensamento teórico, produto da 

elaboração conceitual, concernente a importantes conhecimentos da área da linguagem - 

como os conceitos de linguagem, gêneros textuais, texto, língua falada e língua escrita  

– possibilita  que as partícipes da nossa pesquisa aplique-os para a resolução de 

problemas postos pela atividade prática que realizam, sobretudo a docente, 

comprovando a verdade posta na teoria.   

No capítulo que segue, discorremos sobre a prática pedagógica, focalizando 

diálogos entre as partícipes e textos produzidos pelos alunos.   
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Capítulo 6 

  

    

    
UUMM  PPRROOCCEESSSSOO  DDIIAALLÓÓGGIICCOO::  RREEFFLLEEXXÕÕEESS  AACCEERRCCAA  DDAA  

PPRRÁÁTTIICCAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

    

 

 

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode virar blábláblá e a prática, 

ativismo. 

FREIRE 

 

Partindo da compreensão de que todo ensino escolarizado deve ser ação 

consciente e conscientizadora e que, portanto, não pode desatrelar teoria de prática, 

defendemos que o fazer pedagógico, quando conduzido pelo espontaneísmo, perde a 

dimensão ética que deve caracterizar tudo aquilo que se pode denominar como 

educação, visto que não se pode conceber como ético o ensino alienante e alienado, 

conduzido pelo senso comum, pelo achismo (CABRAL, 2005). 

O desenvolvimento de uma base teórica que possibilita a reflexão crítica é, 

pois, imprescindível à ação docente. É necessário que o professor seja um conhecedor 

dos conceitos e das leis gerais do seu objeto de trabalho, para, assim, poder posicionar-

se coerentemente, já que as teorias que ele adota, conscientemente ou não, influenciarão 

diretamente o processo ensino-aprendizagem por ele dirigido. E, se na ação docente ele 

não tiver clara a sua posição teórica, acabará por deixar-se levar por modismos, por 

modelos pragmáticos descartáveis, que mascaram ideologias dominantes e mudam 

conforme os ideais daqueles que estão no poder. 

Isso porque, entendemos, o professor não deve, pois, ser o prático que não 

precisa de teorias. Como afirma Oliveira (2001, p. 159): 

 
Consideramos fundamental, para que os profissionais do ensino 

possam intervir na realidade, ou mais especificamente na sala de aula, 

o domínio de conhecimentos teóricos, vez que só com o domínio da 

técnica não iremos muito longe, pelo contrário, entramos na roda viva 

das eternas substituições, sem saber o que deixou de fazer, nem o que 

está fazendo e, muito menos, por que se está fazendo [...]. 
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Na concepção da citada autora, estar na “roda viva das eternas substituições” é 

vivenciar a prática de adotar “valores pragmáticos descartáveis”. Isso implica prática 

incoerente, própria do senso comum.  

De acordo com Vygotsky (1991), esse não deve ser o papel da educação 

escolar.  O aprendizado escolar deve estar, segundo esse autor (1991, p. 95), “voltado 

para a assimilação de fundamentos do conhecimento científico”.  

Nessa linha, Aguiar e Ferreira (2007, p. 75) afirmam que “o conhecimento 

teórico como norteador da atividade prática precisa superar o senso comum, elegendo o 

conhecimento sistematizado como categoria reguladora da prática social”. 

Nessa mesma perspectiva, Saviani (1986, p. 163) diz que a teoria é “não apenas 

construtora do existente, mas também orientadora de uma ação que permita mudar o 

existente”. 

Isso posto, vale expressar, não podemos colocar como sinônimos teoria e 

conhecimento, pois, como afirma Morin (2007, p. 335), 

 
Uma teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma 

teoria não é uma chegada; é a possibilidade de partida. Uma teoria não 

é uma solução; é a possibilidade de tratar de um problema. Em outras 

palavras, uma teoria só realiza o seu papel cognitivo, só ganha vida 

com o pleno emprego da atividade mental do sujeito.  

 

E, no tocante à prática educativa, acrescentamos que a apreensão do 

conhecimento teórico pelos envolvidos no processo ensino-aprendizagem torna possível 

o aflorar de novas posturas, de mudanças significativas nas ações de ensinar, de 

aprender, de agir, de ser.   

Paulo Freire (1997, p.43), criticando a prática educativa conduzida sem 

rigorosidade metodológica, pelo conhecimento espontâneo, e alertando para a 

necessidade da reflexão sobre a prática, diz: 

 
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

O saber que a prática docente espontânea produz é um saber ingênuo, 

um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 

caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito.  

 

É preciso, pois, que o professor reflita criticamente sobre a sua prática à luz das 

teorias, para que não caia nas armadilhas que o conduzem a uma prática alienada e 
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alienante, tendo em vista que o seu fazer pedagógico não é um fazer neutral. 

Conscientes ou não, os professores se posicionam a favor ou contra determinadas 

teorias, visto que toda ação docente não é neutra, pois, segundo Luckesi (1983, p. 25-

26), “Ela é uma atividade que se faz ideologizada”. Explicando o porquê dessa não 

neutralidade, esse autor assim explicita: 

  
[...] é que o educador não poderá exercer as suas atividades isento de 

explícitas opções teóricas: uma opção filosófico-política pela opressão 

ou pela libertação; uma opção por uma teoria do conhecimento 

norteadora da prática educacional, pela repetição ou pela criação de 

modos de compreender o mundo; uma opção, coerente com as 

anteriores, pelos fundamentos específicos de sua prática; e, finalmente, 

uma opção explícita na escolha dos meios de processar a práxis 

educativa, que, não poderá estar em desacordo com as opções 

anteriores. Tendo efetivado uma opção explícita do ponto de vista 

filosófico, as outras opções decorrem dela lógica e obrigatoriamente 

(LUCKESI, 1983, p. 25-26) 

 

É essencial que todos os envolvidos na educação escolarizada compreendam 

que, no processo ensino-aprendizagem, “a transmissão do saber está condicionada à 

elaboração do saber” (SAVIANI, 1986, p. 103). Portanto não se pode conceber como 

sendo correta, de boa qualidade, a prática educativa elaborada apenas com base em 

saberes experienciais. Essa gerará, também, saberes experienciais, sem fundamentos 

teóricos e reflexões filosóficas. Nesse processo, há, pois, a negação do saber acumulado; 

há a negação do próprio ato educativo escolarizado (CABRAL, 2005). 

 

6.1 DIÁLOGO ENTRE AS PARTÍCIPES: EM FOCO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A relação teoria-prática não deve acontecer de forma acrítica e a-histórica. É 

necessário que essa relação seja conjugada conscientemente e se materialize 

criticamente no processo ensino-aprendizagem. Só assim, “O trabalho docente torna-se, 

dessa forma, ato processual, por meio do qual a relação dialética entre a teoria e a 

prática converte-se na marca predominante do processo educacional” (VEIGA, 1998, 

p.41). 

Também é necessário que essa fundamentação não seja algo superficial, porque 

“se não a conhecermos o suficientemente bem e a aplicarmos mecanicamente” 

(CARVALHO, 2003, p.78), a teoria passa a ser outra na prática. E quando isso ocorre, 

além de instaurar uma relação negativa teoria-prática, pode favorecer o desestímulo para 

a busca de maior aprofundamento teórico, já que a visão negativa de que a teoria é outra 
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na prática é senso comum entre aqueles que se deixam guiar pelo espontaneísmo 

(CABRAL, 2005). 

Com essa compreensão, desenvolvemos Sessões Reflexivas, tomando as 

práticas das nossas partícipes como elemento desencadeador de um processo de 

formação e teorização.  

Apesar de as Sessões Reflexivas terem envolvido quatro partícipes, 

analisaremos apenas as que envolveram a ação docente da partícipe “Comprometida”, 

haja vista que, dentre as partícipes, somente essa, em 2009 (período da nossa pesquisa 

em que aulas das partícipes foram filmadas e analisadas), permaneceu lecionando nos 

anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, o 4º ano desse grau de ensino. 

Contudo, mesmo analisando apenas a prática do ensino-aprendizagem da 

linguagem dirigida por “Comprometida”, bem como os textos produzidos pelos alunos 

dela, entendemos que a experiência foi, para todas nós, colaborativa e reflexiva, já que 

interagimos, ativamente, no processo de formação e de pesquisa instaurado. 

No desenvolvimento das Sessões Reflexivas, todas nós passamos a entender o 

sentido de colaborar e de refletir criticamente. Mas foi um aprendizado complexo, 

gradativo, conflituoso, pleno de contradições, conforme constatamos na interlocução 

com o agir de “Comprometida”.  

 

6.1.1 Interlocução inicial com o agir pedagógico de “Comprometida” 

  

 A primeira Sessão Reflexiva realizada com a partícipe “Comprometida” 

aconteceu no dia trinta de maio de dois mil e nove. Estavam presentes, além da partícipe 

“Comprometida”, as partícipes “Jóia Rara”, “Maravilhosa” e “Preciosa”. A Sessão 

aconteceu na residência da partícipe “Maravilhosa” e durou cerca de duas horas e meia. 

Foi gravada em mp4 e, posteriormente, transcrita e analisada. A aula relatada ocorreu 

antes de iniciarmos o nosso processo de formação continuada. 

Nessa Sessão, além do relato apresentado pela partícipe “Comprometida”, 

referente a uma aula por ela ministrada, trabalhamos com o videoteipe produzido a 

partir da gravação dessa aula. Esse videoteipe, com vinte e cinco minutos de duração, 

foi construído, como informado antes, com a seleção dos momentos mais 

representativos da aula.  Ele foi utilizado logo após “Comprometida” apresentar, para 

nós, o relato, previamente escrito dessa aula. 

Iniciamos a Sessão situando o que iríamos vivenciar. 
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Hoje estamos fazendo a nossa primeira Sessão Reflexiva. Nós vamos contribuir com a prática 

da professora “Comprometida”, vamos usar os pseudônimos que criamos para nós mesmas. A 

professora “Comprometida” começa, agora, fazendo a primeira parte da Sessão, que é o 

momento Intrassubjetivo. (“MARAVILHOSA”) 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

“Comprometida” apresentou o seu relato ao grupo, lendo, sem interrupção, o 

que havia produzido, seguindo o roteiro que norteia a elaboração, previamente 

trabalhado, descrevendo as ações que orientaram sua reflexão. Vejamos o que diz 

“Comprometida”: 

 
Eu sou a professora “Comprometida”. Leciono o quarto ano na E. E. T. B. Esta aula foi 

ministrada no dia 21 de Maio de 2009. Estavam presentes os 12 alunos e eu. Os alunos estavam 

organizados em fileira. Levei para a sala de aula um texto escrito sobre a forma de poema, para 

despertar no aluno o interesse pela leitura. Fiz um desenho no quadro, para estimular a 

curiosidade dos alunos. O desenho de uma égua. Foi utilizado (sic) apenas o quadro e o giz. 

Fizemos uma leitura partilhada do texto “Guairá”. Logo após a leitura, fiz perguntas 

relacionadas ao texto. Após as respostas, escrevi no quadro uma atividade com perguntas 

relacionadas ao texto e a assuntos anteriores, como encontro vocálico e separação silábica. 

O objetivo da aula foi atingido, apesar da maioria da turma não saber ler, pois mesmo os alunos 

que não sabiam ler ficavam repetindo a leitura. A maior dificuldade é que, apesar dos alunos 

estarem no 4º ano, eles não têm base para fazer leitura. 

 Esta aula foi realizada de forma espontânea, sem relação teórica aparente. Nesta aula foi 

trabalhada a leitura, interpretação textual, encontros vocálicos e separação silábica. Esta aula foi 

importante porque realmente despertou nos alunos o interesse pela leitura proposta. 

Nesta aula eu não faria nada diferente, pois se levasse algo mais elaborado, como um cartaz, já 

poderia não ter despertado nos alunos a curiosidade. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

 Essa partícipe inicia o seu relato expressando como a atividade prática se 

efetivou. Ela, com distanciamento e isenção, utilizando a primeira pessoa do discurso, 

como é característico do relato na pesquisa colaborativa, descreve o processo de forma 

clara.    

Começa por situar o contexto em que a aula se efetivou, quem estava presente 

(embora não especificasse o sexo dos alunos), como estava organizado o espaço 

utilizado para a aula, que assunto foi trabalhado, como foi trabalhado e com qual 

intenção.  

Sem ser interrompida, “Comprometida” seguiu lendo o seu relato. Referindo-se 

à ação de informar, essa partícipe tenta expressar o significado das ações praticadas na 

aula. Ela discorre sobre a consecução do objetivo da aula, explicando por que considera 
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que o tenha atingido, apontando, na visão dela, a causa das dificuldades que encontrou 

na realização da ação.  

Dando sequência ao relato da experiência, a partícipe expressa o que acredita 

ser a ação de confrontar, não relacionando as ações vivenciadas durante a realização da 

aula descrita com bases teóricas. Ela, sem negar que o espontaneísmo a conduziu, 

retoma a descrição dos conteúdos trabalhados, destacando a relevância da aula, tal como 

foi realizada, revelando que, “realmente”, alcançou o objetivo proposto. 

Referindo-se à ação de reconstruir, a docente não busca alternativas para as 

ações realizadas na aula descrita. Não apresenta novas proposições e explica o porquê 

de não mudar nada. Ela apenas justifica as suas ações, sem mais esclarecimentos. 

O seu relato carece de reflexão crítica. Não há elementos que se enquadrem nas 

categorias confrontar e reconstruir. Também o informar aparece superficialmente. Essas 

ações, se efetivadas no processo reflexivo, conduziriam a partícipe a identificar a 

fundamentação teórica da sua ação (informar), a ter/buscar respostas para questões do 

tipo: Como me tornei assim? Ou quero ser assim? (confrontar); Como posso agir de 

forma diferente? (reconstruir). “Nesse sentido, refletir seria uma possibilidade de 

emancipação” (LIBERALI, 2008, 40).  Na ação do descrever, há apenas uma reflexão 

técnica, e na do informar, uma reflexão prática.  

Isso porque, como vimos, uma das características da reflexão técnica é a 

reprodução de práticas tidas como corretas, fortemente presente no relato dessa 

partícipe, quando afirma que o objetivo foi atingido e que não faria nada diferente. 

No tocante à reflexão prática, o relato traz avaliações de cunho pessoal, como, 

por exemplo, quando “Comprometida” justifica por que não faria nada de diferente na 

aula dada. Outro ponto diz respeito à ausência de fundamentos teóricos na explicação 

das ações pedagógicas da referida aula. Uma visão puramente pragmática, já que “a 

história dessas ações não é levada em conta e o senso comum é o que aparece como 

apoio para as avaliações” (LIBERALI, 2004, p.101).  

Assim sendo, podemos afirmar, não há, nesse relato, uma reflexão crítica, já 

que se prescinde, principalmente, da capacidade de analisar as ações pessoais, 

localizando-as em um contexto histórico-social mais amplo e de uma postura crítica. 

Após a apresentação do relato de “Comprometida”, propomos a continuidade 

do processo reflexivo. 
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Bom, tivemos a primeira parte, o momento intrassubjetivo da professora “Comprometida”. 

Agora vamos assistir ao vídeotaipe para depois fazermos a segunda parte, que é a intersubjetiva 

dos pares. (“MARAVILHOSA”)  

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

No mesmo ambiente em que estávamos, um quarto arejado, iluminado, com 

quase nenhuma interferência de barulho externo, reorganizamos o local, de modo que 

todas nós pudéssemos assistir ao videoteipe de forma confortável. Assistimos a ele sem 

comentários, exceto na cena em que “Comprometida” desenhava no quadro a égua. Foi 

motivo de sorrisos e falas do tipo: 

“Vixe como você desenha bem!” (“PRECIOSA”) 

“Eu não sabia que você sabia desenhar!” (“JÓIA RARA”) 

Tá pensando o quê? Eu tenho talentos. (“COMPROMETIDA”) 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

Após assistirmos ao videoteipe, “Maravilhosa” comenta: 

Agora vamos dar início à reflexão intersubjetiva dos pares. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

Sem oferecer ou passar o turno da fala, “Maravilhosa” inicia o momento 

intersubjetivo referindo-se à ação do descrever, expressa por “Comprometida”. Faz 

vários questionamentos a essa partícipe referentes à disposição das carteiras em sala de 

aula. Todavia, ao fazê-los, ela não estabelece relações entre a organização da sala de 

aula e o ensino-aprendizagem da linguagem verbal, foco dos estudos. Por vezes, 

também não respeita o turno de fala de “Comprometida”, interferindo nas suas 

respostas.  

Nesse momento, como veremos no exemplo que segue, relacionado à 

organização da sala de aula, “Maravilhosa” não foi colaborativa crítica, no sentido de 

possibilitar que “Comprometida” refletisse criticamente sobre suas ações, criando zonas 

de desenvolvimento, de expansão dos conhecimentos, de clareza de seus processos 

mentais e de sua prática. 

“MARAVILHOSA”: Bom, eu sou “Maravilhosa” e vou começar a fazer perguntas para 

compreender melhor as ações da professora “Comprometida” e na sequência dar algumas 

sugestões. A minha primeira pergunta vem no sentido do descrever: 

“MARAVILHOSA”: Comprometida, por que você organizou a turma dessa forma? 

“COMPROMETIDA”: Bom, é uma questão já cultural, né? A gente já se habituou à sala de 

aula estar sempre daquele jeito, então às vezes a gente sente até a rejeição do aluno não querer 

formar o círculo, de querer se sentar de uma forma diferente. 
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“MARAVILHOSA”: Você já tentou que a sala estivesse arrumada antes deles chegarem na 

sala, em formato de círculo ou semicírculo? 

“COMPROMETIDA”: Sim, aí eles perguntam logo o que vai acontecer, se vai ter uma festa, 

por que as carteiras foram tiradas do meio, e também tem mais dificuldade porque a sala é um 

pouco estreita, né, fica muito aglomerado. 

“MARAVILHOSA”: Então você acredita que essa aula que você trabalhou ficou realmente bem 

melhor com as cadeiras dispostas do jeito que estavam? 

“COMPROMETIDA”: Não, eu acho que, se pudesse, se tivesse feito realmente em círculo, 

apesar da rejeição, tivesse sido melhor pra eles. 

 “MARAVILHOSA”: Você conhece uma proposta de Augusto Cury chamada “Escola da 

Vida”, que mostra a arrumação da sala com as carteiras dispostas em círculo ou semicírculo e 

com um som ambiente, conhece essa proposta? 

“COMPROMETIDA”: Sim. Já. Assim... já vi até alguns, já fiz algumas leituras e realmente 

aparece a proposta. 

“MARAVILHOSA”: O que você achou dessa proposta e o que você pensa que ela poderia 

mudar na sua aula, nessa aula que você descreveu? 

“COMPROMETIDA”: Eu acho que realmente a questão da, de um som ambiente às vezes 

realmente dá uma relaxada, né?, Apesar de, no início, talvez eles estranharem e até querer 

cantar, tipo a música, mas se for só o som meio... 

“MARAVILHOSA”: Clássico 

“COMPROMETIDA”: Clássico, é... 

“MARAVILHOSA”: E é só Clássico que eles colocam. 

“COMPROMETIDA”: Sem letra, né? Porque aí poderia atrapalhar, mas realmente é uma 

proposta boa. Às vezes, assim... também, é a questão dos recursos, que também às vezes... a 

escola não teria um... 

“MARAVILHOSA”: Gravador, som. 

“COMPROMETIDA”: Não, até que um gravador tem, mas às vezes é também a questão ... às 

vezes... do arranjo musical que a gente às vezes tem dificuldade de encontrar. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 Nesse trecho, podemos observar que a participação de “Maravilhosa”, além de 

não usar adequadamente o turno de fala, parece impor ideias de organização da sala de 

aula, fazendo uso de modelo pregado por autoridade intelectual, para garantir a 

supremacia do que estava “recomendando”. A ação dessa partícipe pode estar associada 

a instruções técnicas de como fazer e com base em quem, ou seja, executar a ação 

porque ela é apontada como correta por um estudioso e deve ser aplicada sem 

questionamentos.  

A reflexão técnica instaurada nesse diálogo pode ser relacionada à tentativa de 

estar no controle da situação. “Sua maior preocupação seria a eficiência e a eficácia dos 

meios para atingir determinados fins, [...]. Há interesse por aquele tipo de conhecimento 

que permite a previsão e o controle do evento” (LIBERALI, 2004, p. 89).  

Assim, ela não provocou na partícipe “Comprometida” a necessidade de 

refletir criticamente sobre a realidade da organização das carteiras em sala de aula com 

a relação que essa organização pode ter com o processo ensino-aprendizagem da 
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linguagem verbal. Não foi possível, pois, “um novo tipo de reflexo psíquico da 

realidade” (ASBAHR, 2005, p. 111), ou seja, não foi instaurado um novo estado de 

consciência que possibilitasse um novo agir voltado para a resolução dos problemas 

vivenciados. 

No momento que segue, percebemos mudança na atitude de “Maravilhosa”. 

Ela é colaborativa ao possibilitar que “Comprometida” reflita sobre o que apresentou no 

relato e o que foi visto no videoteipe. “Maravilhosa” começa valorizando o que concebe 

como positivo na aula de “Comprometida”, referente ao trabalho com os conhecimentos 

prévios dos alunos e a participação deles no processo de descoberta do desenho e da 

relação que ele tinha com a realidade desses discentes. Depois, lança questionamentos 

que provocam “Comprometida” a confrontar o dito no relato e o que foi visto no 

videoteipe, fazendo-a refletir sobre o objetivo proposto para a aula e o que a aula 

proporcionou. Ao confrontar o almejado com o alcançado, “Comprometida” percebe 

que a sua prática não conduzia a formar alunos leitores e escritores, mas alunos 

repetidores do que se era anunciado. Ela se dá conta de que não houve, pois, como 

propunha o objetivo, o incentivo à aprendizagem da leitura.  

Vejamos um trecho da Sessão em que isso se evidencia: 

 

“MARAVILHOSA”: Bom, uma outra pergunta diz respeito a sua forma de conduzir a aula, 

você começou com um desenho, não é? Que você mesma fez... E você diz que esse desenho fica 

melhor dessa forma porque desenhando, ao mesmo tempo que vai desenhando, vai criando 

expectativa no aluno para descobrir o que foi na verdade; aí depois você disse que trabalhou os 

conhecimentos prévios deles em relação à identificação daquela gravura e da relação do animal, 

uma égua, com o que eles já sabiam, e você pega uma relação interessante ao meu ver, com até 

nome de outras éguas que faziam parte do contexto das crianças e isso, ao meu ver, muito 

envolveu, de uma forma bem significativa. Bem, na sequência você faz a leitura do texto e 

começa lendo o texto, incentivando que eles fizessem também a leitura. E aí me diga, por que 

você acredita que apenas um ou dois leu, por que você acredita que foi assim? 

“COMPROMETIDA”: Eu acho que primeiro a dificuldade que eles têm de ler, e certamente 

ficaram mais tímidos ainda pela questão da presença da filmadora, então eles ficaram... talvez 

eles ficaram um pouco apreensivos, assim, e por terem dificuldade de leitura mesmo. 

“MARAVILHOSA”: Da sua turma... recapitulando..., dois leem, não é isso? 

“COMPROMETIDA”: É. 

“MARAVILHOSA”: Outros alunos teriam condição de fazer a leitura? 

“COMPROMETIDA”: Sim, alguns outros teriam, só que não da mesma forma. Mas, um pouco 

a leitura silabando, né? Com palavras que a gente percebe que aqui e acolá têm eles dificuldade 

de dizer a palavra. 

“MARAVILHOSA”: Aqueles alunos que leram são realmente aqueles que se destacam no dia a 

dia em relação à leitura? 

“COMPROMETIDA”: Sim. 

“MARAVILHOSA”: E então podemos dizer que o nível de leitura da sua sala é ainda aquele 

mesmo, apesar de ser o quarto ano... uma leitura silabada? 
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“COMPROMETIDA”: Silabada. Sim. É porque os alunos têm muita dificuldade mesmo, eles 

não têm base de leitura, e quando eles leem, a leitura é bem fragmentada, assim, silabada 

mesmo. 

“MARAVILHOSA”: Agora as minhas perguntas vão no sentido de informar. Comprometida, eu 

gostaria que você me dissesse, você coloca na sua descrição da sua aula e depois na parte do 

confronto, você diz que atingiu os seus objetivos, porque o seu objetivo era motivar os alunos 

para uma leitura do texto, não era isso? 

“COMPROMETIDA”: É. 

“MARAVILHOSA”: Então não seria mais... digamos assim, adequado, motivar para a 

interpretação do texto, já que só dois leram? Então seria interessante reconstruir esse próprio 

objetivo, não é?  

“COMPROMETIDA”: É. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

Por meio de questionamentos que relacionavam o que foi relatado por 

“Comprometida”, no início da Sessão, e o que foi visto no videoteipe, houve a tentativa 

de possibilitar que “Comprometida” refletisse sobre os objetivos da aula apresentada e 

que o fato de a maioria dos alunos repetir o que ela diz, e apenas dois alunos liam, não 

significa que os objetivos tenham sido alcançados.  

Imitar, segundo os pressupostos vygotskyanos, é uma atividade importante 

para o aprendizado de crianças. Mas essa imitação não significa que a leitura, no sentido 

restrito do termo, tenha sido um sucesso. Ao contrário, no contexto em que a aula se 

insere, turma de quarto ano, a imitação do ler é algo preocupante. Ela é adequada à fase 

inicial de alfabetização, que se realiza na pré-escola e nos anos iniciais da educação 

fundamental, não em uma turma que já passou por essas etapas e está em outro nível de 

ensino-aprendizagem.  

Nessa fase, espera-se que alunos do quarto ano já saibam ler e escrever de 

forma autônoma, pois, como preconizam os Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa (2001, p. 124), nesse nível o aluno deve “ler automaticamente diferentes 

textos dos gêneros previstos para o ciclo”.   

O fato de “Comprometida” ter entendido que os objetivos da aula não foram, 

em sua plenitude, atingidos, como afirmara em seu relato, denota um avanço no seu 

processo de reflexão. Este pode gerar a necessidade de um planejamento com objetivos 

mais claros, cujas ações, operações e tarefas sejam voltadas à consecução do que, de 

fato, vislumbra alcançar-se, fato que ficou comprovado nas ações pedagógicas que se 

efetivaram depois dessa sessão.    
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Outros avanços podem ser percebidos no diálogo, como pode ser constatado 

em alguns trechos em que “Comprometida” passa a perceber que poderia ter trabalhado 

de forma mais produtiva a aula dada, com vista à consecução dos objetivos. 

No recorte que segue, “Maravilhosa” tenta mediar uma reflexão crítica sobre o 

tempo que “Comprometida” usa da aula trabalhando nomenclaturas gramaticais, em 

detrimento de um trabalho mais focado nas dificuldades que os alunos têm de ler e 

escrever. 

 “MARAVILHOSA”: [...] Bom, é fato que eles ainda não escrevem coerentemente, que eles 

ainda não leem coerentemente, mas uma coisa a gente pôde observar: que eles responderam as 

questões relacionadas à gramática normativa como substantivo.. início de substantivo com 

princípio de letra maiúscula para os próprios, os encontros vocálicos, a própria divisão silábica 

“dissílaba, trissílaba, polissílaba” não é isso? Aí quando você pergunta oralmente eles 

respondem tranquilamente, e quando eles materializam isso na escrita.... 

“COMPROMETIDA”: Eles têm dificuldade na escrita, realmente, assim, se fosse feita uma 

prova oral, avaliação oral, é... eles sairiam bem melhores do que a escrita, porque realmente tem 

assuntos que você perguntando eles respondem tudo, mas aí quando vai pra escrita então eles 

têm dificuldade, realmente não escrevem coisas muito coerentes. 

“MARAVILHOSA”: Aí, é é... Já que eles dominam essa parte assim, gramatical, digamos 

assim, em relação ao que você perguntou, já sabe que eles sabem o que é um encontro vocálico, 

o que é uma palavra “dissílaba, trissílaba, polissílaba” é... quanto tempo você leva para trabalhar 

uma aula com essas perguntas, com esse tipo de nomenclatura gramatical? 

“COMPROMETIDA”: Geralmente um assunto eu demoro a semana todinha assim, tipo 

fazendo as mesmas... assim, atividades do mesmo assunto, sabe, então eu procuro sempre 

trabalhar durante toda a semana aquele mesmo assunto. Claro que atividades modificadas, né? 

Um dia com umas perguntas, o outro... é tanto que eles dizem assim “Isso de novo?” Mas 

enquanto eu não vejo assim, que eles pelo menos oralmente eles sabem do que está se falando. 

Às vezes eu passo até mais que uma semana. Quando eu percebo que eles ainda não fixaram, 

não estão bem, então eu fico recapitulando... até mesmo depois, tempos depois, eu faço uma... 

pronto! Quando eu vou passar uma atividade que eu já tenho dado um assunto que tem algo 

relacionado aquele assunto eu faço uma recapitulação, né? Eu pergunto se eles lembram o que... 

de que fala aquela coi... como... na aula gravada tinha o nome do Guaíra, escrito com letra 

maiúscula. Eu perguntei a eles por que... que o nome de Guaíra estava com letra maiúscula, e 

eles respondiam que era substantivo próprio. 

“MARAVILHOSA”: Essa nomenclatura gramatical, você acha importante para eles, eles 

saberem isso? 

“COMPROMETIDA”: Eu acho que o mais importante seria a questão da leitura e da escrita, 

porque quando a gente aprende a ler, a gente aprende as outras coisas, né? Mas infelizmente eu 

estou tendo problemas mesmo com relação à leitura. 

“MARAVILHOSA”: Aí o que justifica, por exemplo, você... você trabalhar com eles essa 

nomenclatura, se eles não sabem as coisas básicas como você mesma disse, o que é que 

justifica? 

“COMPROMETIDA”: O pior é que é o sistema... as escolas nos obrigam a fazer isso, né? 

Porque se a gente tem... pronto! Tem vezes que eu levo algo relacionado à leitura tentando 

assim... sílabas simples, sílabas complexas, mas aí sempre pergunta “mas não é mais assunto de 

quarto ano...” mas se os alunos estão a nível de primeiro ano eu acho que deveria ser 

trabalhado... mas assim, de acordo com o nível. Mas o próprio sistema me obriga a ir 

empurrando com a barriga. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 
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Notemos que “Comprometida”, apesar de ter planejado motivar os seus alunos 

para a leitura, usou grande parte de sua aula com tarefas relacionadas ao domínio de 

regras gramaticais, segundo a gramática normativa. Percebendo isso, “Maravilhosa” 

levanta questionamentos que conduzem “Comprometida” a revelar que o que ocorreu 

nessa aula é algo que se repete. Mesmo reconhecendo a importância de trabalhar as 

dificuldades de ler e de escrever dos seus alunos, ela insiste em repetir exercícios, por 

semanas a fio, até que os alunos memorizem as regras.  

Reconhecer que os objetivos da aula não foram atingidos representa processo 

significativo para a reflexão crítica. Como lembra Liberali (2004, p. 111) “essa atitude 

propicia uma retomada de posição, cujo ideal pode estar em algum outro ponto do local 

onde estamos no ponto da interrupção”. Isso conduziu “Comprometida” a perceber que 

a sua prática necessitava de mudança. Ela não estava formando alunos leitores e 

escritores como pretendia, mas alunos que decoravam regras gramaticais, repetiam-nas 

oralmente, sem colocá-las em prática no papel porque não sabiam escrever. Porque não 

sabiam ler.  

Como explicitamos no nosso referencial teórico (ANTUNES (2007; 2009), 

CABRAL (2009), GERALDI (1984), MARCUSCHI (2008), dentre outros), atitudes 

como essa tendem a culminar com o insucesso do aluno. Quando se gasta um tempo 

precioso da aula trabalhando com nomenclaturas gramaticais com alunos que não sabem 

ler e escrever, eles dificilmente vencerão as suas dificuldades. Antes, pelo contrário, 

pode assimilar que o que se estuda na escola não tem importância para as suas vidas. 

Essa pode ser uma das principais causas da desmotivação dos alunos pelo saber escolar. 

Nos trechos que seguem, veremos a dificuldade que “Comprometida” tem para 

justificar as escolhas feitas para trabalhar com conteúdos relacionados à linguagem. A 

partícipe, por vezes, justifica a opção pelo ensino-aprendizagem da gramática 

normativa, pelas exigências do sistema, da imposição do livro didático, das cobranças 

do próprio aluno. Outras vezes, mostra autonomia para enfrentar as imposições 

escolhendo caminhos que acredita serem mais produtivos. 

    

“MARAVILHOSA”: É...vamos a outra pergunta. Essa pergunta que eu fiz é na tentativa de 

entender melhor as suas escolhas, então na verdade você fica em conflito por ter que trabalhar 

essas nomenclaturas gramaticais para um aluno que não sabe ler e escrever e você opta por 

seguir o sistema ou você tenta ao mesmo tempo fazer as duas coisas?  

“COMPROMETIDA”: Eu tento realmente fazer as duas coisas porque minha preocupação 

maior é a questão da leitura, leitura e escrita. 
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“MARAVILHOSA”: Quem cobra assim de você mais precisamente, não nome, mas funções na 

escola... que você trabalhe o que é um substantivo, o que é uma palavra dissílaba, trissílaba, 

polissílaba, quem cobra isso de você? 

“COMPROMETIDA”: A questão não é bem assim a cobrança, porque realmente a escola tá um 

pouco aquém, mas assim, a supervisão às vezes, não é? “mas esse não é um assunto muito baixo 

pra sua turma!”, não é? Mas aí também a questão... aí a gente tem que ir adiante, deixando de 

lado o que eles realmente necessitam, e o que o sistema infelizmente o sistema nos obriga... 

“MARAVILHOSA”: A cobrar? 

“COMPROMETIDA”: A cobrar. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

Na fala de “Comprometida” é visível contradições e conflito. Ela demonstra 

saber que para alunos de 4º ano que não sabem ler nem escrever o mais importante é o 

desenvolvimento de um trabalho voltado para essas necessidades, mas, paradoxalmente, 

passa grande parte do tempo da aula executando tarefas que não colaboram para esse 

fim, dizendo seguir orientações impostas e cobradas. 

Tentando entender as ações dessa partícipe, “Maravilhosa” dá continuidade à 

sessão, informando sobre a sequência que dariam à reflexão, estabelecendo relações 

entre formação e prática pedagógica. 

  

“MARAVILHOSA”: Nós vamos falar sobre esse discurso nos nossos Ciclos de Estudos, 

quando estudarmos sobre o ensino além da gramática. Estudaremos textos sobre isso. Mas, a 

sessão continua ... a sessão de sua aula, certo? Então em relação a sua formação: por que você 

acha que faz o que você faz? O que tem a ver com a sua formação, de trabalhar assim da 

maneira que você trabalha, a leitura, a escrita... o que isso tem a ver com a sua formação? 

“COMPROMETIDA”: Bom... nós somos preparados, né? Pra ir.. nesse sentido mesmo de... da 

formação, então a questão tem até o.. a sequência do livro didático, né? Quando você perguntou 

realmente... então eu disse a minha supervisora que eu não ia entregar os livros porque os livros 

já... eu acho que já são bem seis... ou seis anos, né? ... que são trabalhados? 

(Burburinho ao fundo, discutindo se são quatro anos ou seis) 

Aí eu disse.. aí ela disse assim: “Não”. Mas ela: “tem que entregar”. Mas eu não entreguei os 

livros. Eu resisti e eu tiro uns assuntos de outros livros, porque realmente quando a gente 

entrega o livro eles querem que a gente vá seguindo aquela sequência, até mesmo os próprios 

alunos, eles ficam cobrando. Apesar de não saber, eles não querem que a gente volte para a 

questão da leitura, não é? Que a gente for trabalhar sílabas assim... o contexto pra ver se eles 

conseguem ler, então eles.. a gente sente resistência até mesmo do próprio aluno, parece que já 

foi infundido, como é infundido na escola já é... infundiu na cabeça dele que aquilo ali já está 

atrasado demais para ele. 

“MARAVILHOSA”: Sim, aí .. é.. essa forma que você ensina Comprometida... assim... por 

exemplo, você começar um texto, de começar com um desenho, você fazer perguntas, 

é...primeiro as respostas orais, depois a tarefa escrita no quadro para o aluno escrever no 

caderno..., isso tem a ver com a sua formação, você aprendeu assim também? 

“COMPROMETIDA”: Exatamente! Eu acho que isso aí vem das raízes do Magistério,  não é? 

Porque quando... na universidade nem tanto, porque um curso que não é muito assim pra 

trabalhar com criança.. que eu tenho Letras.. então no Magistério foi bem trabalhado isso, é... a 

estimulação da criança pela gravura, pelo.. não é? Pela... pergunta, pra ir estimulando a querer 

saber do que se trata a... o texto.  
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“MARAVILHOSA”: E o que a formação... assim... em Letras ajuda a ensinar a ler e a escrever? 

“COMPROMETIDA”: Tem a contribuição também porque... cada formação que a gente tem 

sempre enriquece um pouco a nossa... forma de.. né? De trabalhar. Mas... pra dizer assim uma 

contribuição quanto à leitura e à escrita eu acho que o que mais contribui é a questão da 

linguística, né? Porque a gente, é.. começa a ver os vícios de linguagem, a forma que cada 

criança vem de casa, então quando a gente não tem a formação linguística, a gente acha 

absurdo, então quando a gente tem um pouco da formação linguística, então a gente vê que não 

é que tudo seja certo, é que cada um tem a sua maneira de comunicar. 

“MARAVILHOSA”: Cle... digo, Comprometida, você aprendeu... tem alguma relação com a 

forma como você aprendeu e a forma que você ensina?  

“COMPROMETIDA”: Sempre tem, porque assim, infelizmente nós fomos, é... a nossa 

aprendizagem foi de forma bem... foi de forma bem tradicional mesmo, a gente, e por mais que 

a gente queira sair do tradicionalismo a gente sempre se pega ali cometendo os mesmos erros, 

né? Do tradicionalismo... a gente sempre quer seguir uma linha mais moderna, mas a gente 

sempre se pega ali. 

“MARAVILHOSA”: Na forma como aprendeu?  

“COMPROMETIDA”: Na forma como aprendeu. 

“MARAVILHOSA”: Usando as metodologias, não é? 

“COMPROMETIDA”: É 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

“Comprometida” confessa que a forma “tradicional” com que aprendeu de 

trabalhar a linguagem, durante a sua formação, com enfoque na gramática normativa, 

ainda permeia a sua ação pedagógica. Apesar do seu desejo de seguir outra linha que 

considera “moderna”, ela repete a forma, a metodologia que faz parte da sua formação.  

Essa partícipe também exalta a importância do conhecimento da Linguística 

para a sua formação, mostrando que essa ciência lhe deu suporte para perceber e 

trabalhar melhor com a variação linguística. Assunto por demais importante quando se 

ensina nos anos iniciais da educação fundamental.  

Vale destacar que é inegável a bagagem teórica de “Comprometida” acerca da 

gramática e de conhecimentos linguísticos. Contudo, na prática, a teoria era outra.   

Diante disso, inferimos que esses conhecimentos não produziram, até então, o efeito 

esperado. Mesmo com bases linguísticas e conhecimentos gramaticais relevantes, 

“Comprometida”, tendo iniciado o trabalho com doze alunos, em fevereiro de 2009, até 

o final do primeiro semestre letivo, não conseguira ensinar seus alunos a ler e a 

escrever, mas apenas a repetir o que era lido, por ela e dois alunos, dentre os doze. Estes 

não sabiam, ainda, produzir, coerentemente, textos escritos, por menor que fossem 

(como veremos ao apresentarmos as produções dos alunos, realizadas em agosto de 

2009).  

É, pois, como diz Antunes (2009, p. 30), lamentável  
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[...] que o trabalho da escola ainda obscureça esses aspectos contidos 

na complexidade dos fatos linguísticos. De fato, o trabalho da escola, 

à volta com nomenclaturas, ou fechado na análise apenas de frases 

soltas, de textos construídos artificialmente para exemplificar 

unidades linguísticas, tem, na grande maioria, deixado de fora a 

exploração dos sentidos, das intenções, das implicações socioculturais 

dos usos da língua. Tem deixado de fora, sobretudo, o papel das 

atuações verbais na condução da própria história das pessoas e dos 

mundos que elas constroem e habitam. 

 

Ter tido formação linguística não superou o aprendizado do magistério. Este 

domina a prática de “Comprometida”, obscurecendo os fatos linguísticos, fazendo com 

que o seu fazer pedagógico esteja centrado em nomenclaturas e regras gramaticais que 

não fazem sentido, ainda, para os alunos delas. 

Voltando à sessão, “Maravilhosa” conclui sua participação no diálogo com 

“Comprometida”, referente ao momento intersubjetivo dos pares, dando algumas 

sugestões para que esta reflita sobre o processo de reconstrução da aula dada.  

  

 “MARAVILHOSA”: Comprometida, ... tenho algumas sugestões a dar no seu processo de 

reconstrução da aula que a gente assistiu no vídeo e que você apresentou aí, no relato. A 

sugestão é que você veja especificamente aquela forma de organizar as carteiras na sala de aula, 

porque você chega mais próximo dos alunos, eles também se sentem mais próximos a você, 

você está olhando olho no olho... da mesma forma. 

“COMPROMETIDA”: Aí é mais uma questão do tradicionalismo, né? A questão da cadeira 

enfileirada, então às vezes a gente nem se percebe fazendo isso. 

“MARAVILHOSA”: E aí é... eu acredito que também seria positivo na sua aula você direcionar 

as.. combinar com eles, haver uma combinação, e direcionar as perguntas, para que outros 

possam também responder. Porque na verdade a gente via mais dois respondendo e o restante 

em silêncio, né? Teve uma aluna, especificamente, que a aula inteira ela não disse nada, aquela 

que tava... a moreninha do cantinho de lá.... a outra ainda eu via abrir a boca mesmo que não 

saísse o som mas ela disse alguma coisa. Mas a outra, a moreninha, entrou e saiu sem dizer uma 

palavra na aula. Então talvez fosse mais interessante que essa aula você combinasse com eles, 

deixasse que os outros participassem, dirigisse mais as perguntas, embora aqueles que você 

percebe que tenha mais dificuldade você vai amenizando, vai colocando perguntas mais fáceis, 

para que eles comecem a se encorajar a responder, refletindo mais. Eu acho que é uma sugestão 

que você podia fazer para melhorar esse tipo de aula. Uma outra sugestão é que você não se 

detenha muito em nomenclatura gramatical, mesmo que tenha exigência da escola e tudo mais, 

mas na verdade você mesmo deu essa resposta, o que eles precisam é ler e escrever, então 

quando eu vou usar muito tempo da minha aula com questões relacionadas à nomenclatura, eu 

deixo de trabalhar algo que tenha mais sentido para eles, que seja mais útil para a vida deles... 

porque eles não vão fazer prova de concurso, não vão fazer nada desse tipo para precisar saber 

nomenclaturas. 

“COMPROMETIDA”: Existe uma falha aí, né? Nesse...intermédio. 

“MARAVILHOSA”: É, e é mais interessante centrar as atividades nessas dificuldades que eles 

têm. É... uma outra coisa que eu percebi assim... que a sala de aula, ela não parecia assim um 

ambiente.. alegre. Não sei se vocês perceberam, é...eu penso que você poderia colocar na parede 

mais material que eles produzissem, você poderia, até para favorecer o processo de escrever, as 
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letras do alfabeto. E não se preocupe com as críticas que dizem “Mas eles estão na quarta série, 

não conhecem ainda o alfabeto?” Mas seria interessante que cada palavra que você trabalhasse, 

é... o material que eles produzissem, algumas coisas  assim nesse sentido, você fizesse uma 

exposição, um cordãozinho, alguma coisa que você botasse e tirasse para não atrapalhar também 

os outros que usam a sala.  

“COMPROMETIDA”: É.. porque é isso que eu ia comentar: porque devido a funcionar duas 

escolas num mesmo prédio, a gente tem dificuldade, assim, de trabalhar essa questão... assim, 

de ornamentar a sala, fazer alguma coisa assim, entendeu?. Porque geralmente quando a gente 

termina o horário de aula e a gente chega no outro dia pra trabalhar, o que a gente faz e deixa 

nas paredes o pessoal do 2º grau, o que eu acho que é um desrespeito com eles mesmos, porque 

a gente trabalha com criança, mas eles já com a mentalidade que poderia pensar o seguinte. São 

crianças, então não tem porque a gente bulir, né? Mas quando a gente chega no outro dia tá 

destruído. O ano passado mesmo, né? Todos os anos, aliás, eu faço sempre um calendário. Esse 

ano nem levei pra turma... até tenho feito, mas nem levei porque no ano passado eu levei o 

calendário num dia, quando foi no outro dia que eu cheguei tava os pedaços do outro lado do.. 

do.. né? Eles rasgaram e jogaram pela janela. 

“MARAVILHOSA”: Não seria o caso de falar com a própria diretora da escola ou a 

supervisora? 

“COMPROMETIDA”: Já fui. Já falei várias e várias vezes, só que.. eles voltam a fazer tudo 

novamente (burburinho na sala). A questão da bandeirola de São João, num dia a gente bota e 

no outro tá tudo queimado, não sei como... 

“MARAVILHOSA”: Tá tudo destruído... bom mas nisso aí a gente tem que pensar numa 

estratégia de deixar de fazer melhor (?). 

“COMPROMETIDA”: E quando a gente prega alguma coisa na parede quando eles não 

destroem, eles escrevem palavrões. Pra aqueles que já sabem ler alguma coisa, né? Já sabe. 

“MARAVILHOSA”: Vamos entrar em contato com as pessoas do Ensino Médio, também, pra 

tentar fazer um trabalho conjunto pra que a sala fique com um clima mais agradável. 

“COMPROMETIDA”: O pior é que a gente já é.. é.. que na época quando... eu também já 

procurei fazer isso, né? Já falei até com a outra diretora (burburinho) não é isso que eu digo? A 

gente fala, e eles falam na sala, né? Que inclusive a outra diretora ela é muito assim... um pouco 

rígida né? Digamos assim, né? Então ela já pediu e tudo, mas é como eu disse, passam dois ou 

três dias eles voltam a fazer tudo novamente. A gente tem que se desestimular cada vez mais, 

né? 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

Nesse momento, “Preciosa” e “Jóia Rara” intervêm. 

 

“PRECIOSA”: Tem muito vandalismo na escola. E os alunos da noite são os piores. Destroem 

tudo que colocar nas paredes... 

“JÓIA RARA”: A maioria das salas não tem mais nem fechadura... 

“COMPROMETIDA”: Eles destroem tudo... (inaudível)  

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

As falas que seguiram não foram inteligíveis. Sem exercer, adequadamente, a 

espera e a escuta, as partícipes falavam ao mesmo tempo, tomando, sem permissão, o 

turno da partícipe “Comprometida”. O foco da conversa, pelo que percebemos, era a 

indisciplina que predomina na escola. 
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 “Maravilhosa” retoma o turno da fala. 

 

“MARAVILHOSA”: Já que vocês estão falando, né? Depois vocês se identificam e já começam 

a sua parte. Mas lembrem do nosso acordo. Saber esperar a vez de falar, não atropelar a fala da 

outra. 

“COMPROMETIDA”: Inclusive eles ficam até desestimulados, os próprios alunos, né? Porque 

eles fazem às vezes com tanto gosto o que a gente... vamos expor, vamos deixar pregado por 

aqui e tal, vamos pregar no mural e tal, aí às vezes quando a gente diz, aí eles dizem logo assim 

“Ah, tia! Eu não vou fazer não que amanhã quando a gente chega tá tudo rasgado, tudo 

destruído, eu não vou fazer não.” Então quer dizer, desestimula até eles mesmos, né? Por que, 

quer dizer, você faz uma coisa com gosto aí quando você chega no outro dia encontra tudo 

destruído, então... 

“MARAVILHOSA”: Talvez uma coisa móvel mesmo, não lembram que antigamente 

colocavam um cordãozinho e penduravam as atividades... 

“COMPROMETIDA”: Humhum... 

“MARAVILHOSA”: Leva e traz, se for o caso, né? 

“COMPROMETIDA”: É 

“MARAVILHOSA”: ou... ou .. se você for fazer uma série de cartazes com o alfabeto, coloca 

bem alto, que eles não alcançam, vê se dá certo. 

“COMPROMETIDA”: Para você ter uma ideia, eles queimam as bandeirolas, e olhe que eles 

são bem altos. 

(Burburinho) 

“MARAVILHOSA”: Vamos, Preciosa, sua vez de contribuir aí com a reflexão de 

Comprometida. Que perguntas você tem para ela (?). 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

De modo geral, as sugestões de “Maravilhosa” foram bem aceitas por 

“Comprometida”, com exceção da organização da sala. Mais especificamente de tornar 

a sala um ambiente mais agradável. Como vimos, o conflito foi predominante no 

diálogo sobre essa organização. “Maravilhosa” apresentava alternativas que não eram 

aceitas pelas partícipes, que alegavam já terem tentado de tudo, mas sem obterem êxito, 

devido à indisciplina dos alunos. Nesse momento, ela também não mediou o processo 

de reflexão crítica com competência, encerrou abruptamente o diálogo, passando o 

turno de fala para “Preciosa”.   

A sessão seguiu com a participação de “Preciosa”. Esta, iniciando o diálogo 

com “Comprometida”, pede alguns esclarecimentos. Vejamos: 

 

“PRECIOSA”: Eu... eu queria saber aí com relação à questão do texto, quando ela fez a, fez a... 

ela dizendo que só.. como a gente mesmo viu no vídeo né? Só participaram dois, só leram dois. 

Eu queria saber se entre os outros dez, são dez., né? Se tem algum, se tem alguém mais que sabe 

ler, né? Mesmo silabando... se alguém mais sabe ler. 

“COMPROMETIDA”: Tem... e até mesmo é, eu acho, não deu para vocês perceberem, eu 

perguntei “quem mais quer ler?” “você, fulano”, mas aí eu citei “você [...], quer ler?” falei o 

nome de cada aluno, né? Que apesar de terem dificuldade, mas liam, silabando. 
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“PRECIOSA”: No caso aí você acha que a minha presença intimidou um pouco, apesar de eu 

conhecer bastante, né?  

“COMPROMETIDA”: A maioria da turma você já conhece, mas eu acho que assim, sempre... 

talvez nem a sua presença, mas talvez a presença das câmeras, né? E aí já ficaram mais inibidos. 

(Pausa de 50 segundos) 

“PRECIOSA”: É... o que você poderia melhorar, deixa eu ver.. Fico até sem saber o que dizer 

como dar contribuição porque assim, eu já trabalhei com a maioria dos alunos dela eu já 

trabalhei, entendeu? E é aquilo que ela respondeu aí... a gente faz o seguinte, a gente tenta se 

ajudar, até ajudar a gente mesmo, né? Porque a gente se dispõe a dar um reforço em casa, certo? 

Mas aí.. é como ela disse, eles começam a... já que a gente não tem acesso à ajuda dos pais, eu 

acho que se a gente tivesse um acompanhamento melhor dos pais junto com a gente, a gente 

teria um avanço bem melhor, entendeu? Mas só que a gente não tem isso aí, então a gente fica 

desestimulada também assim porque a gente tenta ajudar com o que a gente pode ajudar e ao 

mesmo tempo o que a gente faz não  interessa, essa é a verdade. É como eu disse a ela, muitos 

quando vão... vão uma semana duas e vão desistindo, e quando... tem deles que nem aparecem 

“eu vou tia, amanhã eu vou” então é, aí assim eu vejo.. assim... não tem nem como eu dizer, 

assim como contribuir para como ela pode melhorar porque assim é como eu digo, a gente já 

trabalhou, eu já trabalhei com a maioria dos alunos dela e conheço bem a realidade.. a gente fica 

tipo, digamos “com as mãos atadas”. Porque, por mais que a gente converse com as mães, mas 

elas não... assim... não têm um bom tempo, né? Digamos assim, em ajudar a gente. Aí fica 

difícil.  

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

“Preciosa”, a exemplo de “Maravilhosa”, no início da sessão, também não 

colaborou, no sentido de proporcionar reflexão crítica. Fez um questionamento que já 

havia sido respondido por “Comprometida” e deu sequência a sua fala tentando apenas 

justificar a prática de “Comprometida”, na aula dada, sendo solidária com as ações, 

declarando que compreende o que a partícipe “Comprometida” fez, por ter vivido 

situações semelhantes com os mesmos alunos. A reflexão instaurada nesse diálogo foi, 

sobretudo, de cunho prático, marcada por discussões centradas em narrativas de fatos 

ocorridos no contexto escolar, estas feitas com avaliações de cunho pessoal, baseadas 

no senso comum.  

 Assim, na primeira sessão, “Preciosa” também não contribuiu para que a 

reflexão crítica se instaurasse. Sua participação se restringiu a narrar fatos que 

referendassem o fazer de “Comprometida”, ou seja, fez uso apenas da reflexão prática, 

“marcada pela narrativa de fatos ocorridos na sala de aula. [...] relato dos fatos 

entremeados de avaliações pessoais” (LIBERALI, 2008, p. 34). Estas, por vezes, 

transpondo a responsabilidade de ensinar, que é da escola, para a família. 

Sobre a família e o papel da escola, Rocha (2003, p. 184-185) chama a atenção 

para o fato de que: 
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A família dos alunos é uma coisa e a prática profissional é outra. 

Família é uma instituição e a escola é outra. A escola é responsável 

pela mediação simbólica de nossas crianças em relação à caminhada 

da escrita e da leitura, que a humanidade levou muitos anos para 

realizar, e sabemos que, com bons profissionais, um passo que a 

humanidade levou muito tempo para fazer, uma criança pode aprender 

em menos de um ano [...] e não é nenhum milagre. O único milagre 

que pode haver aí é apostarmos na competência e na formação do 

professor, com o entendimento de que o ato de ensinar não é nenhum 

problema tecnocrático, técnico ou tecnicista. Ensinar é um ato [...] de 

mediação, é simbólica, uma linguagem em que ressituamos as pessoas 

no mundo. 

 

Nesse sentido, é responsabilidade da escola ensinar a escrever e a ler. É papel 

dela mediar conhecimentos com os quais as pessoas (re)signifiquem o mundo. Assim, 

justificar que os alunos não aprendem porque “os pais não estão se importando com a 

questão da aprendizagem dessas crianças na escola” (ROCHA, 2003, p. 180), não 

condiz com a verdade moral do papel do professor. Não justifica. Não resolve o 

problema. 

“Jóia Rara”, mesmo que de forma objetiva, contribuiu com a prática de 

“Comprometida”. O diálogo entre essas docentes foi produtivo. Aquela, além de 

possibilitar que esta justificasse a seleção do texto escolhido, também apresenta 

sugestão para que “Comprometida” reconstrua o trabalho com textos em suas aulas, 

que, como vimos, parece seguir a mesma sequência metodológica – desenho, leitura, 

interpretação oral, exercícios que contemplem interpretação do texto e revisão de 

conteúdos gramaticais trabalhados.  Vejamos o diálogo entre essas partícipes: 

 

“JÓIA RARA”: Bom... eu sou a Jóia Rara e gostaria de saber por que ela escolheu esse tema,  

“Guaíra”,  para trabalhar com os alunos. 

“COMPROMETIDA”: Porque eu objetivo um texto interessante que está bem dentro da 

realidade deles, né? Porque... assim... eles gostam muito de vaquejada, gostam muito de cavalo, 

falam muito em animais, então quando eu... a escolha desses texto foi bem... assim, eu pensei 

que eles... iria despertar o interesse neles. 

“JÓIA RARA”: Então é... como você já respondeu aí, quer dizer... como você considera 

interessante, você já respondeu né? Eles gostam de vaquejada e tal. Então a minha  forma de 

contribuição nesse momento é que aí também poderia ser trabalhado um texto, é... vamos dizer 

assim, levar aquele cartaz, né? com a frase já escrita no cartaz em um papel seria a leitura 

completa e dividida e distribuída na sala para que eles acompanhasse o momento da leitura ali 

aquela divisão, entendeu? A primeira parte... dividindo as partes do poema. Poderia ser 

trabalhado dessa forma também, eu estou dizendo uma contribuição que poderia melhorar a 

participação deles. 

“COMPROMETIDA”: Pronto. Exato. Até mesmo como eram quatro estrofes, então três alunos 

ficariam com a primeira, né? leriam juntos, depois... é, realmente, ficaria mais interessante.  

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 
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Como vimos, “Jóia Rara” propõe alternativa para trabalhar com textos que 

envolvam mais os alunos, conduzindo-os a uma participação mais significativa. Ela 

forneceu elementos que conduziram “Comprometida” a reconstruir a sua ação, a 

vislumbrar outro modo de organizar o processo ensino-aprendizagem da linguagem.    

No tocante ao momento intrassubjetivo dos pares, refletimos sobre nossas 

participações nessa primeira Sessão Reflexiva com a partícipe “Comprometida”. 

Vejamos esse momento: 

 

“MARAVILHOSA”: Então vamos lá, agora a intrassubjetiva dos pares (?), vamos nós três. Nós 

vamos dizer como a gente acredita que contribuiu para... a... contribuir um pouco com a prática 

de Comprometida. Então vamos lá. Eu sou Maravilhosa e acredito que ... é.. a minha 

contribuição veio mais no sentido de fazê-la refletir... ela... eu a motivei a pensar de uma forma 

que ela aprendeu, é... e que tipo de ensino ela faz, que tipo de ensino foi da formação dela, 

também motivei, contribuí no sentido de motivá-la para testar outras possibilidades de organizar 

a sala, de fazer inferências (?) com os alunos e acredito que também no sentido de sugerir 

leituras, como, por exemplo, o Augusto Cury, para você ter uma base maior de como organizar 

a sala e como dirigir as perguntas na Escola da Vida e trabalhar essa perspectiva de interação e 

essa perspectiva de interação é o que a gente acredita que move... que deve mover o contexto de 

sala de aula, né? O professor tem o papel de mediador e como mediador ele tem que procurar 

enxergar mais cada um, envolver mais cada aluno, eu acredito que a minha contribuição veio 

mais nesse sentido. 

“PRECIOSA”: Eu sou Preciosa, mas eu acredito que não contribuí muito porque assim, eu vivo 

a mesma realidade que ela, né? Apesar de que eu estava fora de sala de aula, mas eu estou 

voltando a partir de segunda-feira, mas é sexto e sétimo ano. Eu não vou mais voltar... E assim, 

a gente que vive mais a realidade nua e crua como ela é, fica muito difícil é.. a gente contribuir, 

porque a gente fica assim, sei lá, né? Fica solto. 

“COMPROMETIDA”: Tudo o que a gente pensa a gente já... 

“PRECIOSA”: Já tentou. 

“COMPROMETIDA”: Até tentou e... 

“PRECIOSA”: Aquilo (?) não fica... né? várias e várias tentativas não é? Então quer dizer, a 

gente fica assim meio solta com relação a isso aí porque a gente não tem mais... digamos, assim, 

o que fazer.  

“COMPROMETIDA”: Quando não se conhece a realidade é mais fácil, né? Assim porque aí 

quando a gente já conhece a realidade, aí quando pensa numa coisa aí já lembra que foi tentado 

já é aí fica a questão de ... 

“PRECIOSA”: Inclusive a questão de... a questão da.. não com todos são alunos dela agora, mas 

uma boa parte já foram meus alunos, eu trabalhava muito com eles, né? Até porque eu tinha 

outros alunos que tinham mais dificuldades... eu tinha um aluno que tinha problemas de... na 

voz, de dicção. Então no momento em que eles terminavam de copiar a atividade, aí eu 

mandava eles fazerem, pra gente responder a atividade ali e depois eu fazia uma dinâmica que 

eu acho que essa dinâmica eu aprendi quando era... quando eu comecei a estudar, né? 

Frequentar a escola. Era aquela da barata, “a barata voou, voou e caiu na boca de fulano!” Então 

eu fazia muito com eles, já pra estimular aqueles que tinham problemas. Então ele melhorou 

muito, a verdade é essa, ele melhorou muito; enquanto eles estavam respondendo, eles estavam 

brincando ao mesmo tempo, certo? Então é tanto, é tanto que eles já tinham se afeiçoado a 

mim... terminavam de escrever a atividade no quadro, aí eles mesmos organizavam as cadeiras, 

certo? Pra responder a atividade, e no fundo quando(?) eles respondiam em grupo, pois tinham 

uns que eram mais adiantados do que os outros. Então aí eu já fazia e já aplicava a dinâmica e já 
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ajudava aquele que tinha um problema diferente e estimulava os outros que não.. que eram mais 

atrasados, digamos assim, né? Então se juntavam “eu vou me juntar com ela que ela sabe mais 

um pouquinho mais do que eu”, entendeu? Então se eu me juntava com ela e vocês duas, aí a 

gente ia fazendo tipo um rodízio, sabe? Eu.. A resposta que ela não sabia que eu sabia, aí a 

gente trocava, depois a gente trocava entre os outros dois, sabe? E assim eu fazia, entendeu? 

Fazia muito esse tipo de... isso que eu digo assim, a questão da arrumação da sala de aula eu 

trabalhei muito esse... 

“MARAVILHOSA”: Pelo que você está dizendo, isso foi positivo, né? 

“PRECIOSA”: É... eu achei que foi, sabe? Eu achei que foi porque inclusive o aluno ele 

melhorou muito. Logo o menino jogava muita barata(?) quando ele tinha dificuldade em alguns 

nomes da.. de colegas, né? Então.. mas isso é com o decorrer da da.. do tempo ele melhorou 

bastante. Eu acho que ele melhorou. Inclusive a mãe dele disse. E ele ia lá pra casa, e a mãe 

tinha... e a mãe dele não sabia ler, e ela chorava quando via que ele tinha melhorado alguma 

coisa. 

“JÓIA RARA”: Pronto! eu sou a Jóia Rara, né? E eu acho que a minha contribuição foi boa no 

sentido de que ela poderia melhorar a estruturação do texto, né? Para que eles pudessem captar 

melhor as palavras, para eles poderem comparar as palavras que estavam no papel com as que 

estavam na cartolina, né? E eu acho que foi nesse sentido que eu quis repassar minha 

contribuição. 

“MARAVILHOSA”: E agora, Compreensiva, como você percebe as nossas contribuições? 

“COMPROMETIDA”: Comprometida! 

“MARAVILHOSA”: Comprometida... a contribuição nossa em relação a você. 

“COMPROMETIDA”: Bom, realmente a contribuição sempre foi boa, né? Porque assim nos 

leva realmente a pensar que... apesar de tudo a gente aprende com os erros, com os erros que a 

gente vai melhorando, então realmente como na reconstrução eu disse que não faria nada 

diferente, mas aí sim eu já faria, né? Já colocaria a turma em círculo, já pegaria a sugestão da 

Jóia Rara e levaria não o desenho, mas um cartaz com o texto, né? Já pra trabalhar mais o texto, 

não tanto a gramática... então a contribuição foi importante. 

“MARAVILHOSA”: Mais alguém quer fazer uso palavra? 

(Pausa de 30 segundos) 

“PRECIOSA”: No momento não, Maravilhosa. 

 

FONTE: Primeira Sessão Reflexiva (maio de 2009) 

 

As falas das partícipes, no momento intrassubjetivo dos pares, denotam que 

elas foram reflexivas, não só no sentido da prática, mas, principalmente, da crítica. Em 

síntese, foram colaborativas. Havia clareza nas ideias e evolução na aquisição de 

conhecimentos. Com exceção de “Preciosa”, todas focaram a ação de reconstruir, 

fazendo síntese dos diálogos travados, no momento intersubjetivo dos pares, que 

tornaram possível que “Comprometida” refletisse criticamente sobre a sua prática, com 

vista a tornar o processo ensino-aprendizagem por ela dirigido mais produtivo, isto é, 

não centrado na gramática normativa e conduzido de forma a envolver mais a 

participação dos alunos, seja na organização das carteiras em sala de aula, seja no uso 

de estratégias para trabalhar com o texto.  

Todavia, convém registrar, o diálogo entre “Preciosa” e “Comprometida”, no 

momento intrassubjetivo, foi marcado, ainda, por justificativas da situação em que os 
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alunos se encontram e um chamamento a conhecer melhor a realidade para não julgar 

que é fácil mudar esse contexto. 

Em linhas gerais, ante o exposto, fica evidente que a prática pedagógica do 

ensino-aprendizagem da linguagem dirigida por “Comprometida”, referente à aula 

relatada e analisada, não pode ser associada à prática pedagógica efetiva. Desde a 

organização da sala, à seleção de conteúdos, aos exercícios que privilegiam a gramática 

normativa, em detrimento a um trabalho voltado para as necessidades fundamentais da 

turma - ler e escrever –, é visível que não há uma positiva relação teoria-prática. As 

ações carecem de fundamentos teóricos claros e de reflexão crítica sobre a prática. 

Convém, ainda, enfatizar que, nessa primeira sessão, era visível que todas as 

partícipes não estavam seguras dos seus papéis. Em boa parte dela não foram 

colaborativas, isto é, não agiam no sentido de possibilitar que as participantes tornassem 

seus processos mentais claros, não pediam explicações, demonstravam ou questionavam 

com o objetivo de criar para as outras participantes possibilidades de expandir, de 

recolocar o que foi posto em negociação, de confrontar e reconstruir conhecimentos. Por 

vezes, também não esperavam a sua vez de falar. Não estavam, devidamente, abertas a 

ouvir. Não aceitavam, com tranquilidade, opiniões diferentes da suas. Não percebiam as 

fragilidades conceituais e teóricas que embasavam suas ações.  

Apesar disso, as atividades desenvolvidas nos Ciclos de Estudos Reflexivos, 

que seguiram paralelamente às sessões, estudando teorias, formulando conceitos, 

inclusive o de reflexão e o desenvolvimento de outras Sessões Reflexivas, tornaram 

possível vivenciar práticas colaborativas e reflexivas que foram significativas à 

(re)organização do processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal. O que ficou 

comprovado nas ações pedagógicas que se efetivaram depois dessa sessão. 

Assim, apesar de não termos vivenciado uma colaboração plena, no sentido de 

nas reflexões efetivadas não haver predominância de reflexão crítica, a primeira sessão 

possibilitou a abertura para tal.  

Nessa primeira sessão, a modalidade de reflexão predominante foi a prática. 

Esta, como afirma Liberali (2008, p.33-34), “parte de uma tentativa de encontrar 

soluções para a prática na prática”.  Nela, desperdiçamos momentos de reflexões críticas 

que poderiam contribuir para um processo de ensino-aprendizagem mais produtivo. A 

começar pelo tempo utilizado, abordando a organização da sala de aula, sem fazer 

nenhum vínculo a esse processo; a não aproveitar melhor o videoteipe; a pouca 
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utilização de fundamentos teóricos e discussões acerca da relação teoria-prática para 

buscar compreender e explicar as ações pedagógicas e, sobretudo, perder a oportunidade 

de buscar soluções de problemas da prática à luz de teorias. Todavia, podemos afirmar, 

o que foi vivenciado na primeira sessão pode ser considerado como colaborativo, 

sobretudo porque  

 

[...] os pares, calcados em decisões e análise construídas por meio de 

negociações coletivas, tornaram-se co-parceiros, co-usuários e co-

autores de processos investigativos delineados com participação ativa, 

consciente e volitiva de todos os envolvidos no processo de pesquisa 

(IBIAPINA, 2007, p 30).   

 

Na segunda Sessão Reflexiva realizada com “Comprometida”, a colaboração 

crítica ganhou mais espaço, como veremos a seguir. 

 

6.1.2 Continuando o processo de interlocução  
 

A segunda Sessão Reflexiva com “Comprometida” foi realizada em agosto de 

2009.  Nela estavam presentes, além da partícipe referendada, as partícipes “Jóia Rara”, 

“Maravilhosa” e “Preciosa”. Ocorreu na residência da partícipe “Maravilhosa” e durou 

cerca de duas horas e vinte minutos. Foi gravada em mp4 e, depois, transcrita e 

analisada. Foi desenvolvida a partir do relato apresentado por ela, referente a uma aula 

ministrada e também com o videoteipe produzido dessa aula. O videoteipe, com vinte 

minutos de duração, foi construído com a seleção dos momentos mais representativos 

da aula. Ele foi utilizado logo após “Comprometida” apresentar para as outras partícipes 

o relato, previamente escrito, dessa aula. 

A aula foi planejada por “Comprometida”, com a colaboração de 

“Maravilhosa”, e tinha, entre outros objetivos, apreender os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca da escrita produzida por eles sem ajuda da professora (as produções 

decorrentes dessa aula serão analisadas ainda neste capítulo). 

 A exemplo da sessão anterior, “Comprometida” trouxe o relato da experiência 

da aula ministrada por escrito. Todavia, fez mais que ler. A partícipe também usou a 

fala para complementar o que lia, por vezes explicando, justificando ou acrescentando 

algo que julgava ser necessário explicitar (as falas estão postas entre aspas, para 

diferenciarmos da leitura do previamente escrito).  
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 “COMPROMETIDA”: Eu sou a professora “Comprometida”. Eu leciono no quarto ano da E E 

T B e esta aula foi ministrada no dia 27 de agosto de 2009. Estavam presentes nove alunos, sete 

meninos e duas meninas, entre 8 e 14 anos de idade. A sala estava organizada em círculo. 

Planejei a aula, com a ajuda de “Maravilhosa”, com o objetivo de, trabalhando com o gênero 

textual tirinha, os alunos poder diferenciar esse gênero de histórias em quadrinhos e preencher 

coerentemente, por meio da escrita, os balões de fala e de pensamento da tirinha, “para ver 

como eles produzem um texto escrito, sem ajuda”.  Iniciei a aula mostrando uma revista com 

uma história em quadrinhos e uma tirinha encontrada no livro didático. Perguntei se as duas 

eram a mesma coisa e alguns responderam sim, que sim. E outros responderam que não. “Só 

quando eu pedi que eles explicassem a diferença eles ficaram um pouco inibidos, né?”. Também 

trabalhei com eles os tipos de balões que têm nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos. 

“Desenhei no quadro vários balões e perguntei de que eram... se de fala, de pensamento, de 

xingamento, de raiva... Eles participaram. Responderam o que eu perguntava”. O material 

didático utilizado foi revista em quadrinhos, o livro didático o quadro e o giz. “Depois eu 

distribuí umas tirinhas para eles...e pedi para que, observando as gravuras, criassem uma 

história. Aí... aqui no segundo passo: o informar... que..eu acho que o objetivo da aula não foi 

totalmente atingido, né? Porque os meninos estavam muito agitados e...e...por mais que eu 

chamasse atenção, eles não prestavam muita atenção é...a minha expectativa era que eles se 

interessassem, né? Se interessassem mais e boa parte dos alunos não chegaram a ler suas 

historinhas, apesar de tê-la feito”. Tive grande dificuldade de fazer com que os alunos lessem 

suas historinhas. Esta aula foi realizada de forma espontânea, ela não foi assim, realizada com 

bases teóricas aparentes “como a outra, né?” Nessa aula foi trabalhado o gênero, os gêneros 

história em quadrinho e tirinhas. A aula, apesar dos atropelos, foi importante, “pois eles 

demonstraram um pouco de interesse, né? Lá pelo fim da aula, eles já estavam mais ou menos 

participando, respondendo o que eu perguntava, pintando, escrevendo e lendo. Aí deu pra sentir 

que eles entenderam a diferença entre os gêneros história em quadrinhos e tirinhas e também 

tentaram completar os balões, criar suas histórias e alguns leram, socializaram o que 

escreveram. Sim... deixei que eles escrevessem como sabia. Não ajudei na escrita porque a 

gente precisa ver como cada um escrevia sem ajuda... o diagnóstico da escrita deles, né? Pra 

gente ver as dificuldades.” E nesta aula o que poderia ter feito de diferente? Poderia ter levado 

várias histórias e várias tirinhas e pedido que cada um tirasse um gênero, um gênero e depois 

explicasse que o tinha tirado era uma história ou uma tirinha “Pra...fixar melhor se eles estavam 

reconhecendo o que era uma historinha e o que é uma tirinha”. 

             

 
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

“Comprometida” inicia o relato identificando-se e apresentando o contexto da 

aula. Nele ela situa quantos alunos participaram da aula, especificando o sexo e a idade 

deles. Explica como planejou a aula e quais os objetivos. Em sua narrativa, ela detalha 

alguns procedimentos, exemplifica, tece considerações sobre o que foi feito e aponta 

alternativas para reconstruir a sua aula.  

Nesse relato, utilizando verbos de ação na primeira pessoa do discurso, a 

partícipe, com distanciamento e isenção, apresenta  “o desenvolvimento de um discurso 

sobre a própria ação” (LIBERALI, 2004, p. 90). Diferentemente da primeira sessão,  

narra a experiência sem a preocupação de anunciar a qual das quatro ações a sua 

narrativa se refere, com exceção do informar. 
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Comparando o relato dessa sessão com o da primeira, podemos inferir que essa 

docente foi mais espontânea e reflexiva. Ela foi além do que havia produzido, por 

escrito, tentando deixar claro para as outras partícipes as suas ações. Nesse intuito, a 

partícipe fez reflexões práticas, técnicas e críticas, apontando, inclusive, alternativas 

para reconstrução da sua ação, embora não fizesse, a princípio, reflexões relacionadas 

ao confronto da sua prática com teorias, aspecto relevante ao processo de reconstrução. 

É visível a ênfase que a professora atribui ao comportamento indisciplinado 

dos alunos como a razão principal de as tarefas não serem realizadas a contento. 

“Comprometida”, como veremos no trecho que segue, tem sérias dificuldades em lidar 

com o comportamento dessa turma. Essa partícipe revela sentir-se um “peixe fora 

d‟água”, desde que a transferiram de turmas do 6º ao 9º ano, onde lecionava Língua 

Portuguesa, para os anos iniciais do ensino fundamental, tendo que trabalhar com 

alunos de 3º e 4º anos que não sabem ler nem escrever. Turmas que, como vimos na 

descrição do campo empírico, capítulo 2 desta tese, são formadas para atender as 

necessidades da escola, com alunos de idade bastante heterogênea, discentes de oito a 

vinte e um anos, com interesses e necessidades por demais discrepantes.  

É compreensível que “Comprometida” sinta-se “peixe fora d‟água”. Com 

formação em Letras, curso voltado para a formação de profissionais que devem atuar do 

6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, tem de recorrer aos 

conhecimentos adquiridos no magistério para trabalhar com alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Esse, como vimos na sessão anterior, com fortes características 

tradicionais. 

Entendermos esse percurso histórico da formação de “Comprometida”, sermos 

sensíveis a esse contexto dão-nos elementos para inferir que a aula apresentada nessa 

sessão já denota uma mudança significativa no novo processo formativo que essa 

partícipe vivenciou, por meio da pesquisa colaborativa que desenvolvemos.     

A aula apresentada no relato da experiência dessa sessão rompe com uma 

prática que usava o texto como pretexto para se estudar a gramática normativa. Quebra 

a rotina de exercícios feitos, semanas a fio, para fixar normas que em nada contribuíam 

para superar as dificuldades que os alunos tinham de ler e de escrever. Surgem, pois, 

caminhos que instauram uma nova realidade.     

Nesse relato, “Comprometida” reconhece a importância do trabalho com os 

gêneros textuais em detrimento do ensino de regras gramaticais descontextualizadas. O 
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fato de os alunos se envolverem nas discussões iniciais denota que as escolhas pelos 

gêneros foram positivas. Também nos conduziram a perceber que um dos motivos do 

comportamento inadequado dos alunos pode ser para mascarar suas dificuldades de 

escrita e de leitura, como veremos nas análises dos textos produzidos por esses alunos 

durante a realização dessas ações. 

Nessa sessão, é aparente, também, a participação de cunho colaborativo 

reflexivo-crítico das quatro partícipes. Há envolvimento com as discussões e o respeito 

aos turnos de fala, no que se refere a tornar possível que a espera e a escuta se 

instaurassem, estabelecendo condições para que todas tivessem vez e voz. Suas ações 

criavam possibilidades para as outras partícipes esclarecerem, explicarem, 

questionarem, expandirem seus conhecimentos. 

O trecho que segue, produzido logo após as partícipes assistirem ao videoteipe, 

demonstra isso. 

  

“MARAVILHOSA” Quem é que começa?  

 

“PRECIOSA”: Eu assisti à aula e eu vi que ela se esforçou bastante pra dar o melhor que ela 

sabia sobre..assim...os alunos, como ela disse aí, estavam muito agitados. Ela poderia ter 

melhorado no sentido de trazer mais histórias, mais tirinhas para diferenciar melhor para eles, 

né? Mas..legal a aula dela. 

  

“JÓIA RARA”: É isso aí... eu assim... acho a questão, como ela falou aí, eles realmente estavam 

muito agitados e quando ela explicava no quadro e ela perguntava mal tinha jeito de falar e 

responder o que ela perguntava, em relação, né, à aula.  

 

“MARAVILHOSA”: Tinha alguma coisa antes da aula? Alguma coisa lá fora que causou a 

agitação? 

 

“JÓIA RARA”: Tinha? 

 

“PRECIOSA”: Sei, lá! Pode ser... Mas pelo que eu sei...eles não precisam de motivo para 

estarem assim. Basta um que traga uma conversa da rua... já viu, né?... agita a turma. 

 

 “COMPROMETIDA”: O pior é que o normal,  né? Isso que estou dizendo a você... que estou  

me sentido assim...um peixe fora d‟água e como no...no primeiro ano quando eu tava no ensino 

fundamental dois e me trouxeram de volta pro ensino fundamental um... Eu me senti dessa 

forma. Porque eles me deram uma turma que na época tava no auge, uma turma de ... onde 

é...,se eu não me engano, de 21 alunos. Eu acho que só cinco conheciam as letras do alfabeto e 

foi assim, era uma coisa assim...e eu não sabia como lidar com essa situação. E com essa turma 

tá assim... dessa forma. Tá... é... uns querendo uma coisa e outros querendo outra não estava 

havendo a relação... até porque aquela relação entre eles...eles estão numa fase, digamos assim, 

muito é difícil  estão numa fase de transformação, né? E a gente vê que tem menores, e os 

maiores juntos com esses menores... eles estão nessa fase de transformação, então isso interfere 

muito mesmo, né?  
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“MARAVILHOSA”: É. 

 

“COMPROMETIDA”: Pela filmagem você viu lá... que aqueles maiores é...e tem aqueles que 

têm dificuldade, né? Como é o caso da menina que tem problema de dicção, então quer dizer, 

ela tenta prestar atenção, mas os outros, os demais, os que não querem nada, ficam 

interrompendo. É tanto que quando ela vai ler ... ela vai ler... o outro fica interrompendo, né? 

“Olha é isso assim... assim...” ....ele fala porque ela já tem problema, né? já tem dificuldades, 

né? Aí ...então... quer dizer... é isso que mais assim...interfere. 

“MARAVILHOSA”: O comportamento dos alunos está influenciando no processo deles. 

  

“COMPROMETIDA”: Exatamente. 

 

“MARAVILHOSA”: Então você percebe que quando você usa um...quando começou a 

trabalhar mesmo a questão do gênero e entregou para eles, ao poucos a concentração foi se 

instaurando, não é? Mas até então a dificuldade que você tinha você chamava um, chamava 

outro, mostrava os balões no quadro, fazia perguntas, alguns deles respondiam...mas... aí se um 

dizia uma coisa que o outro implicava... mal a gente conseguia entender a resposta que ele dava 

a você... 

   

“COMPROMETIDA”: Porque eles ficavam falando coisas que não tinham nada a ver. Era só 

pra implicar com o outro, desviar a atenção...atrapalhar. 

 

 “MARAVILHOSA”: O comportamento ofereceu grande peso, não é? Pelo que a gente pôde 

ver.  

 

“COMPROMETIDA”: Exatamente!  O comportamento deles ... nesse processo... nesse 

sentido... aí interfere em tudo. Interfere na aprendizagem, na ... na comunicação, interfere no 

relacionamento... os palavrões que a gente escutava...e é porque de minuto em minuto eu 

reclamava. É porque a aula era uma coisa diferente se fosse uma coisa repetitiva, todo dia 

aquele negócio de... no livro, no quadro... era uma coisa diferente pra eles. Mas, eles não...não 

chamou tanta atenção deles.  

 

“PRECIOSA”: Porque com relação aos maiores, eles ficavam tirando a atenção... aí os menores 

viam o que os maiores faziam. Aí se ninguém falava do que o maior faz, eles viam... aí faziam, 

porque podiam fazer. Entendeu? Tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção dos maiores 

e dos menores. Aí eu digo... assim... a questão do comportamento dos maiores está afetando 

muito o comportamento dos menores.  

„‟COMPROMETIDA”: Vê o outro que é irmão... que senta juntinho? Parece que ele fica 

olhando, admirando o que irmão faz para realmente aprender e repetir, né? Então eles brigam 

muito, mas estão muito próximos também. 

 

“JÓIA RARA”: Mas ele fica admirando demais aquele menino, né? A gente percebe assim... a 

admiração que ele tem com aquele que tem inclusive o comportamento mais... agitado. 

 

“COMPROMETIDA”: Sempre o mais velho fala: “É pra fazer isso porque eu estou 

mandando!”... ele diz assim. Tinha dias em que eu não aguentava a situação, eu separava eles. 

 

“MARAVILHOSA”: Dava certo?  

 

“COMPROMETIDA”: Melhorava por pouco tempo. Aí eu falo: “Na hora de brincar a gente 

brinca, mas na hora de estudar é pra estudar. Vamos prestar atenção! Vamos prestar atenção!”. 

Eles ficam comportados por um instante, mas daqui a pouco começam de novo. Eles estão se 

achando. O mais velho essa semana disse até assim: “É... meu pai disse que já sou até um 
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homem e meu pai não vai bater em mim”. Então, o que ele tem? Autonomia. Então eu disse: 

“Justamente, o bater é só na última instância, certo?... Porque o relacionamento entre pai e filho 

deve ser na base do diálogo e não da agressão”.  Aí, então, ele esta se achando, se o pai não vai 

mais bater nele...então ele pode fazer o que quer. Já é homem suficiente pra fazer o que quer. 

 

“MARAVILHOSA”: Bom... mas, então, isso ficou claro. Nós percebemos... assim ... a questão 

do comportamento... a gente sabe que parece ser o seu principal problema, não é? Você diz que 

é o que está interferindo em você ensinar a ler e escrever.  

 

“COMPROMETIDA”: É. Porque dificulta o concentrar.  

 

“MARAVILHOSA” Vamos estudar mais essa situação para ver o que podemos fazer. Mas, 

agora, voltando à aula em si... a gente percebe que houve uma sistematização, uma organização, 

não é? E que a sistematização foi muito produtiva. Não sei se vocês lembram, “Comprometida” 

usou o quadro, revistas, livros de forma positiva. Cada um desses recursos foi trabalhado de 

forma sequenciada, organizada... de modo a motivar, sistematizar e avaliar o conhecimento 

acerca dos gêneros e a preparar os alunos para escreverem nas tirinhas, para fazer o diagnóstico 

da escrita deles. Não foi assim que aconteceu? 

 

“COMPROMETIDA”: Foi. 

 

“MARAVILHOSA”: Eles diferenciaram os gêneros. Quase todos escreveram os textos, mesmo 

que a maneira deles. Responderam as questões sobre os balões. Discutiram sobre as gravuras da 

tirinha. Interpretaram. E poucos leram. Mas eles têm dificuldades em leitura e escrita, não é? A 

gente já viu isso na outra Sessão. 

 

“COMPROMETIDA”: Foi. 

 

“MARAVILHOSA”: Então, não se pode dizer que a sua aula, apesar do comportamento deles, 

não tenha sido produtiva, não é? Muitos objetivos foram alcançados. 

 

“PRECIOSA”: Eu disse que gostei da aula, não foi? 

 

“JÓIA RARA”: Eu gostei também. Os meninos aprenderam muita coisa sobre os gêneros.  

 

“MARAVILHOSA”: Então, apesar do comportamento deles, apesar de agitação. Houve 

aprendizado. 

“COMPROMETIDA”: É. 

 
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

“Maravilhosa” retoma o turno da fala colocando a questão do confronto, 

provocando “Comprometida” a refletir criticamente sobre a relação teoria-prática 

presente na aula ministrada, objeto da segunda Sessão. 

 

“MARAVILHOSA”: Assim... então... em termos produtivos da aula, da utilização dos 

gêneros... Sim... você disse que foi espontânea, não teve uma fundamentação teórica. Aí eu 

discordo. Você deve lembrar que ouve sim, um estudo... uma fundamentação... o suporte teórico 

dos gêneros, a concepção de linguagem que você adotou, a mediação que você fez...a 

preparação da aula, a seleção do material... tem embasamento no que a gente estudou. 
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“COMPROMETIDA”: Sim, mas eu estou dizendo... assim... aquela teoria, teoria. 

 

 “MARAVILHOSA”: Mas o que você quer dizer? Você se baseou, mesmo sem estar consciente 

agora, em teorias que estudamos.  Você fez opções teóricas... escolheu os gêneros, você 

trabalhou com aquelas três partes que a gente fala em termos do que compõe o gênero, segundo 

Bakhtin...é...o conteúdo temático das tirinhas, a estrutura das tirinhas que você trabalhou, 

diferenciando com as revistas em quadrinho, o estilo que é a tirinha, o estilo que é o quadrinho, 

o menor, o maior, então você trabalhou com a teoria independente de você ter consciência ou 

não, você...você trabalhou com a estrutura de gêneros textuais e trabalhou com essa teoria que 

mostra essa é...relativamente estabilidade dos gêneros. “O que se parece?”, “O que é diferente?” 

Você trabalhou sim... teoricamente... e a gente discutiu no Ciclo anterior e, o seus passos da 

aula, a sequência, também tiveram base teóricas, porque você planejou as situações motivadora, 

sistematizadora e a avaliativa... Você partiu do que os alunos sabiam, proporcionou novas 

aprendizagens, foi mediadora. Não trabalhou com a decoreba de regras gramaticais que nada 

acrescentava em contribuir para resolver os problemas de leitura e escrita. 

 

“COMPROMETIDA”: A teoria que eu falo é a teoria cientificamente. Eu sei que realmente não 

existe nada sem ser teórico mesmo que a teoria não seja dirigida aquele grande estudioso, mas 

tem uma teoria embasada por trás da...o que eu quis dizer a teoria embasadora... assim do 

estudioso, como por exemplo... Paulo Freire. 

 

“MARAVILHOSA”: Pense bem...veja que você tinha o suporte das teorias. O que a gente 

estudou antes de você preparar a aula era com base em estudiosos da área .... Tinha referenciais 

teóricos, tinha teoria. Você não fez à toa, mesmo que você não tenha clareza, agora. Você pode 

ter pensado que estava solto, aleatório. Mas não. Nos estudos anteriores, nós discutimos sobre 

os gêneros com base em Bakhtin, Meurer, Marcuschi, Bronckard, Antunes e muitos outros, 

formulamos o conceito de gêneros, que também foi embasado em referenciais teórico-

metodológicos.  Você seguiu orientações teóricas, independente de você não ter percebido 

isso... você fez uma relação entre a teoria e a prática. Consegui organizar a sua aula a partir das 

orientações teóricas. Fez uma relação muito boa, ao meu ver. O que vocês acham? Ela fez ou 

não fez? 

 

 
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

Incitando o posicionamento das outras partícipes, “Maravilhosa” provoca a 

reflexão crítica, mediando um diálogo que terá continuidade com a análise da realidade, 

à luz de teorias, com o aflorar de posturas críticas, de tomada de posições que 

representam formas de conhecimento, prática de linguagem e valores. 

Ao provocar o confronto, “as visões e ações adotadas pelos professores são 

percebidas não como meras preferências pessoais, mas como resultantes de normas 

culturais e históricas que foram sendo absorvidas” (LIBERALI, 2004, p. 92). Assim, ao 

instaurar um processo de reflexão crítica sobre a ação de confrontar, “Maravilhosa” 

envolve as partícipes a co-partilharem, no sentido de relacionar o conhecimento teórico 

com o prático, algo imprescindível à colaboração crítica. Sobre isso, Ibiapina (2008, p. 

18) afirma: 
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Destaco ainda que a relevância da reflexão crítica co-partilhada sobre 

as práticas docentes está em refutar a oposição entre conhecimento 

prático e o teórico, especialmente no contexto de pesquisa, em que 

essa oposição não deve ocorrer, uma vez que a teoria e a prática não 

se excluem, complementam-se. O conhecimento prático deve articular 

o teórico e vice-versa, portanto, refletir sobre a prática envolve tanto a 

necessidade de rever a teoria quanto de desvelar vicissitudes da ação 

docente. 

 

O diálogo é retomado por “Preciosa”.   

 

“PRECIOSA”: Fez. Com relação ao que foi feito, é isso que...como a gente falou, o problema 

maior dela é só o comportamento. Como ela fez uma sistematização do que ia ser visto, do que 

ia ser feito... saiu tudo bom, do jeito que ela fez...não quer dizer que ela atingiu tudo o que 

esperava... por causa dos alunos... mas ela fez com base no que a gente estudou, na linguagem 

como processo de interação, nos gêneros... Por parte dela...da escolha da sistematização, da 

escolha dos gêneros, como trabalhar a diferença entre um e outro...tudo isso foi cumprido com 

base na teoria ...não foi atingido o objetivo esperado pelo os alunos...total, né? Você esperava 

que...que chamasse a atenção já que...já que era uma coisa que eles gosta assim, um quadrinho, 

uma tirinha...é tanto que eles identificaram cada balãozinho que foi mostrado... 

 

“COMPROMETIDA”: Pronto... certo. Porque a gente sempre leva assim e mostra, né? O que é, 

o que representa cada balão, o que...então na aula que foi ministrada, eu fiz perguntas...você 

veja que eu nem expliquei muito. Eu fui escrevendo, desenhando e perguntando e eles 

respondendo o que cada balão significava. Essa aula foi diferente da tradicional. Eu não fiz 

perguntas sobre regras gramaticais. Não fiz exercícios com isso. 

 

“JÓIA RARA”: Então, você fez com base nos estudos... no que a gente estudou, né? Tem 

suporte teórico. 

 

“MARAVILHOSA”: Certo. Agora você viu que na sua...no seu trabalho você trabalhou com 

uma situação sistematizadora, com a situação motivadora e a avaliativa... a gente viu. E você 

disse que tinha trabalhado também de outra forma, diferente da tradicional. Então, sua aula está 

fundamentada sim, em teoria. Você compreende isso agora? Tá claro para você? 

 

“COMPROMETIDA”: Agora tá.  

 

“MARAVILHOSA”: Tem certeza disso? 

 

“COMPROMETIDA”: Tenho. Estou lembrando dos estudiosos... dos conceitos...dos assuntos... 

gêneros, variação linguística, da fala e da escrita... Das ciências... dos estudos. A linguística 

textual, a Sociolinguística, a Fonética, a Fonologia... é verdade. 

 

FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

Como vimos, o diálogo instaurado pelas partícipes acerca do confrontar foi 

bastante produtivo. Colaborou para que “Comprometida” tivesse clareza de que a sua 

aula fora fundamentada em teoria, possibilitando uma transformação na prática. Os 
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fundamentos teóricos permearam cada ação pedagógica, desde a escolha do conteúdo e 

definição de objetivos até as estratégias utilizadas.  

A afirmativa de “Comprometida” comprova que o vivenciado na ação de 

confrontar configura-se como sendo colaborativo-crítico. Embora no relato da 

experiência e no início do processo reflexivo da segunda sessão essa partícipe não tenha 

demonstrado clareza das relações entre a teoria e a prática, no evoluir do processo 

reflexivo essa condição mudou. Pois, como assevera Liberali (2004, p. 92), “é no 

confrontar que a emancipação se faz evidente, uma vez que concluímos se estamos 

agindo de acordo com aquilo em que acreditamos e se o que acreditamos não pode ser 

transformado”. 

Assim, no tocante à compreensão sobre a relação entre teoria e prática, 

“Comprometida” passou a ter clareza, não só pelo entendimento de que as suas ações 

foram baseadas em teorias, como também por transformar a sua ideia do que é teórico, 

já que nenhuma prática pedagógica é neutra, e estar consciente de que teorias embasam 

a prática é de suma importância a um fazer consciente e conscientizador. 

 Ibiapina (2008, p. 18), discorrendo sobre a importância do processo reflexivo- 

crítico, destaca que ele 

 
[...] exige mergulho tanto no conhecimento teórico quanto no mundo 

da experiência, para que se possa desvelar a que interesses servem as 

ações sociais e como elas reproduzem práticas ideológicas, isto é, a 

reflexão oferece poder para os professores (re)construírem o contexto 

social em que estão inseridos, proporcionando condições para que 

esses profissionais compreendam que, para mudar a teoria 

educacional, a política e a prática, é necessário mudar a própria forma 

de agir. 

 

Se compararmos a primeira com a segunda Sessão Reflexiva, constatamos que 

houve uma transformação na forma de agir dessa professora. Essa mudança denota, 

também, uma postura educacional, política e prática emancipada. 

Retomando o diálogo, “Maravilhosa” medeia a ação de reconstruir. 

 

“MARAVILHOSA”: Então... o que você faria diferente? O que que na sua visão poderia ter 

feito diferente? Uma reflexão sobre a sua aula. 

 

“COMPROMETIDA”: Talvez aquela dinâmica do... da música, né? Uma música suave pra...pra 

baixar o ânimo... talvez tivesse funcionado. 

 

“JÓIA RARA”: Então na próxima aula você deve botar... não sei se vocês vão filmar ou não... 

você tem que pensar nisso. 
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“PRECIOSA”: Eu acredito que... por mais que você estude, por mais que você sistematize a 

aula, mas você está com um problema sério... do comportamento. 

 

“MARAVILHOSA”: Quem sabe eles não se comportem assim tentando é... esconder... 

esconder o que não sabem. 

 

“PRECIOSA”: Não sabem ler nem escrever direito. 

 

“COMPROMETIDA”: Pode ser. Tem dias que eles até tão mais ou menos, parece que é no dia 

que...pronto você veja que  o menino ali era sempre instigando, sempre dizendo alguma coisa 

pra atrapalhar, então no dia em que ele vem dessa forma eu não consigo atingir objetivo nenhum 

assim, eu fico...tem vezes que eu falo...aí quando ele chega com uma história interessante , que 

ele acha interessante que ele vai contar aí os meninos não ficam prestando atenção, aí ele sapeca 

o caderno neles. Aí eu digo: “Olhe como é ruim a pessoa estar falando e o outro não prestar 

atenção”! “Olhe... como você acha que eu me sinto quando eu estou aqui e você fica chamando 

a atenção dos outros?”  e...ele é desse jeito, ele é...egocêntrico. 

 

“MARAVILHOSA”.É mesmo. Uma outra coisa que eu achei que você podia ter aproveitado 

também é sempre estar alerta... aí... é que ele usando uma linguagem diferente, é...uma variação 

linguística... que você poderia também ter instigado a dizer: “Como você diria isso de outra 

forma em tal situação?” Aí diz para ele uma situação específica. Já que nós estudamos variação 

linguística e percebemos que não podemos perder a oportunidade de trabalhar, pra que eles 

aprendam a adequar a variação da linguagem a cada situação comunicativa.   

 

“COMPROMETIDA”: É porque aí eles é... no dia em que ele vem mais calmo a gente tem 

como comentar e falar, né? Mas, aí podemos dizer que quando ele tá agitado... o pior é que ele 

me tira do sério. Aí... você não consegue, por mais que a gente tenha planejado, esquematizado 

tudo.. você não consegue porque eles tiram mesmo.  

 

“MARAVILHOSA”: Mas é bom quando ele chama a atenção mesmo assim...tem que ficar na 

nossa mente, bem fixo, que a gente deve aproveitar cada oportunidade que tiver. Mostrar que a 

linguagem deve ser adequada a cada situação de comunicação...se isso tiver muito fixo a gente 

vai perder menos oportunidade de interagir nesse sentido. 

 

“PRECIOSA”: Compreendo Comprometida.  O que ela está vivenciando é difícil.  No dia da 

primeira filmagem... quando ela estava desenhando a égua...(risos) eles estavam mais calmos, 

menos agitados. 

 

“JÓIA RARA”: É... comparando o que está nessa outra filmagem com a outra, estavam 

agitadíssimos. Aquele do meio... da frente... estava agitando os outros. 

 

“COMPROMETIDA”: Basta!... Outro dia..a menina que mora lá perto dele disse que ele... um 

dia desse... ele queria dar na mãe, olhe que eu acho que ele tem 11 anos, não sei se ele tem de  

pra 12 anos. A menina veio me dizer que ele tava querendo bater na mãe, por aí você tire a 

situação, né?  

 

“PRECIOSA”: Já se percebe que ele respeita muito você, porque ele nunca lhe ameaçou de 

bater, né? (risos).  

 

“MARAVILHOSA”: É... pode ser reflexo de casa. É por isso que é muito bom a gente estudar 

história dos nossos alunos, conhecer... porque ajuda muito a entender como é. Entendendo a 

gente pode fazer alguma coisa pra mudar. 
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Então alguém quer fazer mais alguma pergunta mais algum comentário, algo mais a dizer? 

 

“PRECIOSA”: A gente já falou demais. Quer matar a gente de fome? 

 
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

O expresso pelas partícipes, no momento intersubjetivo dos pares, nos dá a 

clareza de que houve reflexão crítica, de que a colaboração esteve presente em grande 

parte do diálogo, já que “buscamos alternativas para nossas ações e voltamos a ela, 

numa re-descrição de cada ação embasada e informada”. Assim, “nos colocamos na 

história como agentes, passamos a assumir maior poder de decisão sobre como agir ou 

pensar as práticas [...] (LIBERALI, 2004, p. 94).  

Voltando à sessão, após intervalo de uma hora e meia, passamos a vivenciar o 

momento intrassubjetivo dos pares. Esse momento foi retomado por “Maravilhosa”, que 

recolocou o objetivo proposto, conforme o diálogo a seguir. 

 

“MARAVILHOSA”: Agora vamos refletir sobre a nossa colaboração à “Comprometida”. Quem 

começa? 

 

FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

“Jóia Rara” inicia expressando como considera a sua participação no processo, 

seguida pelas outras partícipes. 

 

“JÓIA RARA”: Hoje eu não contribuí muito não. Disse mais coisas do comportamento e 

lembrei que ela trabalhou o que a gente estudou, né? As teorias. 

 

“PRECIOSA”: Eu falei do comportamento... dos nossos estudos... das bases teóricas, né? Falei 

que gostei da aula. Valorizei o que ela fez. Então, assim... ajudei para ela refletir. Pensar 

melhor... na questão da teoria. 

 

“MARAVILHOSA”: Minha contribuição foi parecida com a sua. Mas acho que colaborei mais 

na questão da importância da aula que ela deu. Mostrei que ela não foi tradicional e que usou 

fundamentação teórica e ela entendeu. Ajudei “Comprometida” a ver... ter clareza do que ela 

fez. 

 

“COMPROMETIDA”: Essa sessão foi assim... importante. Estou pensando diferente sobre a 

fundamentação teórica. E, como eu falei, nessa aula eu poderia ter trazido mais material, mais 

revistas em quadrinho, mais tirinhas... deixava eles escolherem o que interessa em estudar. 

Também botava um som ambiente, pra acalmar. E se não fosse para fazer diagnóstico, eu os 

ajudaria a pensar sobre a escrita... a escrever e a ler. 

 
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 
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O dito por “Comprometida” revela relevante reflexão crítica.  Esta, como 

veremos no item 6.3.1 desta tese, influenciou na transformação da prática pedagógica 

dessa partícipe. Isso se tornou possível porque, como defendem Ibiapina; Loureiro Jr.; 

Brito (2007, p. 47) 

 

O processo colaborativo reflexivo volitivo ajuda no desenvolvimento 

da consciência profissional produzindo ações que conduzam à 

transformação de práticas já consolidadas. Essa modalidade de 

reflexão abre espaços para construções de práticas sociais mais 

abrangentes e complexas, pois evita pensamentos e ações 

reducionistas. 

 

  

Voltando à sessão, concluída a fala dessa professora, “Maravilhosa” retoma a 

palavra e propõe que as docentes falem acerca da experiência de participar da Sessão 

Reflexiva, na qual as discussões provocam situações de exposição, nem sempre 

confortantes. 

  

“MARAVILHOSA”: Que bom! Agora quero uma coisa: eu quero que vocês abram o coração 

de vocês... como vocês se sentirão em se desnudar para as colegas? Sim, porque todas nós nos 

desnudamos. Quer começar professora “Comprometida”?  

 

“COMPROMETIDA”: Bom, é assim, a gente se sente assim um pouco...a gente pode até 

entender a reação que os alunos têm, né? Quando chega uma pessoa nova na turma que eles já 

se retrai um pouco a gente fica.. assim... um pouco constrangida. Mas é de forma... assim... o 

que está acontecendo é uma forma boa porque a gente vai pegando a experiência umas das 

outras, vai vendo nossos apertos, vendo os nossos erros e procurando... sempre... melhorando. 

Porque por mais que você seja instruída nunca sabe o suficiente pra achar que ali tá bom, parou. 

Sempre está faltando alguma coisa. No dia em que não faltar nada, acabou minha missão na 

Terra, tchau! (risos). 

 

“MARAVILHOSA”: Como você se viu refletindo em colaboração, “Preciosa”? 

 

“PRECIOSA”: Achei...interessante porque assim é...a gente conversa um pouco, como eu 

falei... mas a gente vai vendo que às vezes os erros são os mesmos que os do nossos colegas, 

né? A gente vai percebendo e a gente vê que não somos ímpares. 

 

“MARAVILHOSA”: Por que não substituir essa palavra erro por falha ou deslize?  Porque de 

tudo.. de tudo...de tudo não é um erro, é um processo de construção em que a gente está 

aprendendo. Cada um aprendendo com o outro e a gente tem que ter essa maturidade, essa 

postura de saber que é difícil demais. A gente tá aqui dizendo e ouvindo, de peito aberto, o que 

a gente sabe... que aquilo não vai é..nos causar um mal-estar em relação ao convívio com outras 

pessoas  que o que está aqui fica fechado nessas 4 paredes. Ninguém vai nos identificar para 

falar mal. Só entre nós e é um processo construtivo. E você, “Jóia Rara”? Como você se viu?  

 

“JÓIA RARA”: No caso da...é..ah! eu me vi importante (risos) no sentindo de tá participando 

dessa pesquisa. Eu achei interessantíssimo, né? Que poderia ser também outras pessoas ter 
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conhecimento, no caso, saber  o que é uma pesquisa, é importante a gente mostrar onde tá 

nossas falhas, onde consertar nossas falhas, tendo ajuda de outras pessoas pra nos apoiar.  

 

“PRECIOSA”: Ah.... eu gostei muito, apesar de que é uma oportunidade que nós estamos tendo, 

né? e...a gente não tem o hábito de trabalhar assim, de parar... porque eu acho que as coisas 

funcionariam melhor   se mesmo nas escolas da gente junto com os demais colegas a gente 

conseguisse trabalhar assim, mas só que na verdade... na verdade não conseguimos né? Então, 

aqui é uma oportunidade que a gente tá tendo. E como “Comprometida” mesmo disse... é dizia 

que estamos dispostas. Vamos procurar consertar, né? Fazer por onde...onde a gente falhou... 

         
FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

Recolocando a questão, “Maravilhosa” expressa: 

 

“MARAVILHOSA”: Mas vocês sentem assim... as falhas expostas de uma maneira negativa, 

que vá trazer algum transtorno pra vocês ou...? 

 

“PRECIOSA”: De minha parte não. Eu espero que não. Eu acho até...até bem positivo né? A 

questão assim, como você disse, a gente está entre 4 paredes e então a gente tá abrindo o 

coração, mas é... então é... a gente tá conseguindo é...expor o que a gente às vezes  tem 

dificuldade ou às vezes até com a gente mesmo de se conhecer, né?  Às vezes a gente imagina 

“será que sou capaz de disso (?)?” Então... quer dizer, aqui eu acho que tá sendo uma questão 

positiva por isso. Que a gente tá conseguindo realmente se abrir. 

 

“COMPROMETIDA”: É um momento...vamos dizer que você tem um grupo que trabalha na 

escola, né? e você tem uma dúvida em certo tema, em certo é...conteúdo para repassar pro seus 

alunos e você sempre inibido de chegar pra ela e dizer “ Fulano... assim... como posso fazer 

isso?”, “ De que maneira eu posso melhorar?”, “De que maneira eu posso chegar e explicar isso 

de forma que seja esclarecida pro meus alunos?” Porque não tem uma pessoa pra você chegar e 

falar isso, né? Então essa parte dessa pesquisa é muito importante. Sabendo onde tá suas falhas, 

e mesmo que você sem tá aqui, estando você em sala de aula, na prática mesmo, com um grupo 

de professores você não sente coragem ou... sei lá...não se sente a vontade...exatamente...a gente 

fica...tem um certo bloqueio, até mesmo porque tem uma falta de ética muito grande apesar 

desse nomezinho ser muito trabalhado mas...tem gente que infelizmente se você for pedir uma 

ajuda aí faz assim sai comentando mal da gente. Como que a pessoa seja...já sabe...já 

nasça...sabendo tudo. É justamente isso, se você tem um grau de estudo mais elevado um pouco, 

né? Digamos... 3º grau, então... aí...aí é que pesa, né? Pesa muito. Bastante. Criticam, criticam 

muito. Quer dizer, que às vezes é... não significa porque eu tenho o 3º grau e você não tenha, 

digamos assim, e eu tô com uma dúvida e vou tirar com você, não, não lhe diminui. De maneira 

alguma. Muito pelo contrário, eu acho que tanto vai me ajudar como vai ajudar você também, 

né? Porque no momento que eu chego pra lhe pedir uma opinião então eu acho que você tem a 

capacidade de me ajudar. Por isso que eu chego pra você e peço sua opinião. Então... muitos 

não entendem assim, né? Realmente no local de trabalho da gente é muito difícil.  

 

“JÓIA RARA”: Ela se faz de amiga naquele momento que você tá ali. Naquele momento de 

dificuldade. Mas depois fica falando a um e a outro... assim... o que não é pra falar.  

 

“PRECIOSA”: É, é onde...é... como “Comprometida” disse. Há falta de ética em tudo, né? 

Porque, geralmente, contam o que você tem pra perguntar e de repente sai...a falta, né? De ética. 
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“MARAVILHOSA”: Mais algum comentário a respeito dessa parte? É bom a gente pontuar 

assim, nem todas as Sessões Reflexivas é...são calmas e nós somos obrigadas a concordar com o 

que os outros dizem  

 

“COMPROMETIDA”: Com certeza!  

 

“MARAVILHOSA”: Porque as outras, no nosso caso... é... pesquisa colaborativa e o sentido 

que a gente dá a colaboração não é aquele de cooperação é o sentido de colaborar mesmo, de 

dizer o que tem a dizer mas, quem diz o que quer dizer, o que pensa, também tem que estar 

aberto a ouvir o que não quer ouvir porque o outro também tem direito de dizer o que quer 

dizer. Tem que ter sinceridade,  porque...se não for o nosso trabalho nem continua porque o 

certo é isso. 

 

“JÓIA RARA”: O objetivo realmente é esse de é...mesmo que a pessoa se sinta talvez magoada  

mas tem que ser dito, tem que ser exposto, tem ser pra...em forma de ajuda.  

 

“MARAVILHOSA”: E sem falar... mesmo que você se sinta magoada nesse...nesse 

determinado momento, mas depois você vai perceber com a maturação que você vai criando no 

processo de reflexão que de tudo a gente tira uma lição, não é verdade? 

 

“PRECIOSA”: Com certeza, aí é onde entra, “Maravilhosa”, a questão de...o que..hoje foi a 

nossa segunda reflexão, né? Então a gente é...é como “Comprometida” disse... meio... ficamos 

um pouco assim meio como os alunos quando vêem alguém de fora, né? Apreensivos. Imagine 

você chegar... chega na sua sala pessoas de fora ainda mais com uma câmera na mão, né? Pra 

registrar tudo que eles vão fazer... aí... do mesmo modo eu acho que tá sendo com relação a 

gente aqui, né? a gente fica um pouco assim mais inibidas. Na primeira foi mais tensa. Essa já 

melhorou... e assim por diante. 

 

“COMPROMETIDA”: Eu acho que...quando eles viram a câmera pela primeira vez eles 

disseram “pra quê?” Aí eu expliquei que eu já tinha avisado que qualquer dia iria acontecer. Aí 

eles disseram assim “ mais e se pegar uma briga aqui?” Mas da segunda vez eles nem 

ligaram...assim...como vocês viram, estavam agitados. 

 

“JÓIA RARA”: Então é isso... assim é...eu digo assim... a gente, no início, acho que você até 

mesmo pressentiu, que a gente estava assim... um pouco tensa, digamos assim, né? Depois se 

soltou todo mundo, né? Eu falei pouco porque não tinha muito o que dizer. Eu aprendo mais 

assim... observando.  

 

FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

Nesse momento, “Preciosa” solicita que “Maravilhosa” exponha o seu ponto de 

vista. 

“PRECIOSA”: Mas agora quero saber de você, o quê é que você achou, “Maravilhosa”? 

 

“MARAVILHOSA”: Bom, eu acredito que...é um trabalho que eu já defendo. Isso foi uma das 

coisas que eu usei pra convencê-las a participar da pesquisa. Esclareci tudo em relação ao que 

nós íamos fazer... na verdade, nosso objeto central é a questão da linguagem. A linguagem está 

presente inclusive nessa Sessão Reflexiva. Nós estamos usando uma concepção de linguagem, 

linguagem enquanto processo de interação e é..é um processo de aprendizagem, tanto pra vocês 

quanto pra mim. É todos...todas nós vamos nos beneficiar com isso. Já estamos, acredito, nos 

beneficiando, né? Vendo que esse momento foi ímpar. O momento dos Ciclos de Estudos que 

nós já tivemos. Ciclos de estudo estudando variação linguística, concepção de linguagem, 
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gêneros... não é? E....e... sobre o que colaborar, o que é refletir, esses tipos de estudos que nós 

tivemos, o minicurso sobre pesquisa colaborativa, que nós também já participamos. Então tudo 

isso, acredito que seja significativo para todas nós. Esperamos que sim. É...e os efeitos vão 

acontecendo... primeiro entre nós, e isso vai ter repercussão dentro da sala de aula. Vocês 

também vão se preparando quando vocês começarem a chamarem atenção por alguma coisa que 

vocês façam diferente... se vocês convivem com pessoas como vocês descreveram, isso 

significa dizer que vai ter alguma que vá é... atacar de alguma forma, tentar denegrir, mas 

vamos nos manter unidas, nosso propósito é significativo, nós estamos inquietas com uma 

realidade e é sobre essa realidade que nós vamos, no processo de refletir, relacionar teoria-

prática e construir uma nova forma de ensinar a linguagem verbal e com isso superar esses 

problemas que estão evidentes, não é normal um aluno  de 4º ano não saber ler e escrever, não é 

normal um aluno de 6º ano também é...ainda ler silabando, não é normal e são os desafios que a 

gente tem, os problemas que a gente tem e a gente vai tentar procurar estratégias, o mais 

dinâmicas possível. 

 

“MARAVILHOSA”: Mais alguma coisa pra gente encerrar nossa sessão de reflexão? 

“JÓIA RARA”: No momento não.   

“PRECIOSA”: Tá bom. Estou cansada.                                 

“COMPROMETIDA”: Não. 

 

FONTE: Segunda Sessão Reflexiva (agosto de 2009) 

 

O momento intrassubjetivo dessa sessão é marcado por processo reflexivo 

significativo.  Mais que revelarem suas contribuições acerca da aula relatada, as 

partícipes puderam explicitar como se sentiam durante esse processo. O dito por elas 

mostra quão importante, e ao mesmo tempo difícil, é refletir no processo de pesquisa 

colaborativa.   

Destacamos um trecho da fala da partícipe “Comprometida”, que desvela uma 

realidade, do contexto da nossa pesquisa que acreditamos se repetir em outras escolas, e 

que é sério indicador do silenciamento dos docentes diante de suas dúvidas, 

perpetuando um não fazer porque existe um não saber. Porque enunciar o não saber é 

alvo de estigmatização.  

  

[...] vamos dizer que você tem um grupo que trabalha na escola, né? E você tem uma dúvida em 

certo tema, em certo é...conteúdo para repassar pro seus alunos e você sempre inibido de chegar 

pra ela e dizer “ Fulano... assim... como posso fazer isso?”, “ De que maneira eu posso 

melhorar?”, “De que maneira eu posso chegar e explicar isso de forma que seja esclarecida pro 

meus alunos?” porque não tem uma pessoa pra você chegar e falar isso, né? [...] na prática 

mesmo, com um grupo de professores você não sente coragem ou... sei lá...não se sente à 

vontade...exatamente...a gente fica...tem um certo bloqueio, até mesmo porque tem uma falta de 

ética muito grande apesar desse nomezinho ser muito trabalhado mas...tem gente que 

infelizmente se você for pedir uma ajuda aí faz assim sai comentando mal da gente. Como que a 

pessoa seja...já sabe...já nasça...sabendo tudo. É justamente isso, se você tem um grau de estudo 

mais elevado um pouco, né? Digamos... 3º grau, então... aí...aí é que pesa, né? Pesa muito. 

Bastante. Criticam, criticam muito. (trecho da fala da partícipe “Comprometida, no momento 

intrassubjetivo). 
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 Ao dizer isso, “Comprometida” traz à tona realidade que necessita ser 

evidenciada/denunciada, de modo a instigar estudos e desenvolvimento de práticas 

transformadoras, já que tem sido obstáculo ao ensino-aprendizagem.  No contexto 

escolar, os professores não se sentem entre pares. Guardam para si as dificuldades que 

enfrentam, com medo de não terem a ajuda que necessitam, mas verem suas 

necessidades expostas com estigmas. 

Podemos encerrar, neste momento, essa análise, dizendo que mais que 

percebermos como se desenvolveu a aula ministrada pela partícipe “Comprometida”, 

apreendemos um pouco da sua história, da sua forma de exercer as atividades docentes, 

de conceber seus alunos, de se sentir inserida em um contexto que a faz se sentir “um 

peixe fora d‟água”. Esse relato diz muito dessa docente, diz muito das outras partícipes, 

basta lermos nas entrelinhas.   

    

6.2 DIALOGANDO COM A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 

Produzir um texto escrito é mais que colocar no papel uma sequência de 

palavras, de frases, mesmo que esteja de acordo com o padrão da gramática da língua. 

Compor um texto é, como defende Antunes (2009, p. 81), 

 

Uma inter-ação, ao mesmo tempo, linguística e social. Inclui a 

intromissão de um sujeito, com propósitos prévios e empenhos 

sucessivos, para que crie e mantenha o caráter funcional da produção 

lnguística. Nega-se, assim, qualquer hipótese de passividade ou de 

alheamento de quem propõe a troca comunicativa, por mais que 

considere o teor tácito de seu empenho e envolvimento. 

 

 

Com a intenção de interagir, o produtor do texto busca ser coerente, criando 

condições para ser interpretável. Assim, o dizer do autor tem sempre um auditório 

social. É voltado para alguém e diz algo que se quer expressar. Não é um dizer vazio, 

mas pleno de ideias, valores, ideologias. É um dizer contextualizado. Quem diz o que 

diz tem uma intenção no dizer e escolhe estratégias para fazê-lo. 

Nesse contexto, os textos realizam-se em gêneros textuais, visto que a 

interação verbal “só é possível por algum gênero textual. Daí a centralidade da noção de 

gênero textual no trato sociointerativo da produção linguística” (MARCUSCHI, 2008, 

p.154). 



211 

 

Com essa compreensão, planejamos com “Comprometida” uma situação 

didática na qual, trabalhando com os gêneros textuais tirinhas e história em quadrinhos, 

os alunos deveriam, a partir da leitura do não verbal, expressa em uma tirinha, 

preencher, coerentemente, os balões de fala de pensamento.  

A aula foi planejada envolvendo três situações: a motivadora – nela, a docente 

procurou articular os conhecimentos prévios dos alunos com os novos, que seriam 

trabalhados. Isto é, o que os alunos sabiam sobre os gêneros tirinha e história em 

quadrinho, introduzindo informações sobre a estrutura, o estilo, o conteúdo temático, 

bem como contextualizando esses gêneros nos seus universos discursivos. 

As tarefas planejadas para a situação motivadora levam em consideração, 

principalmente, os interesses dos discentes, seus gostos, preferências e valores, além de 

tentar adequá-las aos seus níveis iniciais e, para o professor, além destes, a apresentação 

de base teórica necessária a cada questão” (QUEIROZ; PAIVA, 2001, p. 15). 

Na outra situação, a sistematizadora, a docente organizou situações de 

aprendizagem dinâmicas, que propiciaram a participação ativa dos alunos, seja em 

tarefas individuais, seja em coletivas. Estas, planejadas tendo em vista a “seleção das 

questões, por nível, feita pelo professor, e resolução das questões pelos alunos, tendo 

em vista a orientação teórica em cada questão para o professor” (QUEIROZ; PAIVA, 

2001, p. 15). 

Na última situação, a avaliativa, foram trabalhadas “questões em que os alunos 

apresentarem dificuldades, através da elaboração de outras questões, com base nas já 

trabalhadas e no embasamento teórico que acompanhou as mesmas” (QUEIROZ; 

PAIVA, 2001, p. 29). 

Além de vislumbrar o desenvolvimento da competência dos alunos, no que se 

refere a diferenciar os gêneros trabalhados, contextualizando seus universos discursivos 

e trabalhando as especificidades a eles inerentes, no tocante ao estilo, estrutura e 

conteúdo composicional, um dos objetivos da aula era apreender a realidade 

concernente à produção escrita dos alunos sem ajuda, para com esse diagnóstico 

trabalharmos as suas necessidades formativas nessa área.      

Assim, os textos escritos pelos alunos da partícipe “Comprometida”, em agosto 

de 2009, após aula planejada para trabalhar o gênero textual tirinha, cuja escolha levou 

em consideração os conhecimentos prévios dos alunos (todos conheciam o gênero e os 

elementos postos na tirinha selecionada, de forma não verbal – gato, homem, pão e 
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peixe)assim como a proposta de completar os balões de fala e de pensamento deveriam 

ser facilmente compreendidos pelas discentes. A tarefa foi realizada, individualmente, 

por cada aluno, sem a ajuda da professora. Nessa aula estavam presentes nove alunos. 

Diante disso, passaremos a apresentar a descrição analítica dessas produções. 

 

FIGURA 7: Tirinha de RAS  

FONTE: Texto produzido por RAS, 11 anos. 

 

A professora pediu que o aluno RAS, repetente, após produção, lesse para a 

turma a sua história. O discente respondeu: “E eu sei o que escrevi? Sei não, professora. 

Não vou ler não”. 

O dito por RAS nos remete a Guedes (2009, p. 22) quando diz que “Só nos 

metemos a escrever porque lemos e só lemos porque já lemos. Não escrevemos porque 

falamos nem porque pensamos ou porque sentimos. Fala, sentimento, pensamento 

podem ser conteúdo do que escrevemos, mas não motivo que nos leva a escrever”. Com 

essa compreensão nos questionamos: RAS não escreve porque não aprendeu a ler? Ele 

não conseguiu ler o que produziu porque não tem leituras anteriores que lhe 

permitissem fazer inferências e apreender o sentido do que ele próprio produziu? 

As respostas para essas perguntas devem partir da ideia de que, pelo forte 

caráter prático que envolve a aprendizagem da leitura e da escrita, aprendemos a ler 

lendo. Aprendemos a escrever escrevendo. Essas aprendizagens não são inatas e não são 

apreendidas de forma passiva ou seguindo manuais. São aprendizagens que se 
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desenvolvem pelo processo dialético de mediação. E, no que se refere à escrita, 

Teberosky (2001, p. 91) lembra que “ao escrever [...] a criança adquire uma orientação 

para a linguagem, uma percepção mais exaustiva dos aspectos segmentais e, sem 

dúvida, um conhecimento metalingüístico”, sem os quais a apreensão do código escrito 

não se constitui.  

Com a ajuda da professora “Comprometida”, tentamos “decifrar” o expresso 

pelo aluno. As únicas palavras escritas de forma coerente são “gato”, “pão” e “tu”. 

Outras palavras que pudemos perceber a intenção de escrita foram: “pixe” – peixe, “ta” 

– tá ou está, “va” – vá, “delisa” – delícia, “vota” - volta. 

No segundo quadrinho, no balão de pensamento, há, acreditamos, a intenção de 

produção de uma frase “ta zupixe” - Trazer o peixe. Esta anteciparia a ação do terceiro 

quadrinho. 

Infelizmente, não conseguimos atribuir sentidos à produção textual global do 

aluno. O próprio aluno não fez relação, ao longo do texto, entre significante e 

significado, de modo a produzir um todo coerente e coeso, ou seja, um enunciado 

comunicativo inteligível. Das poucas palavras e tentativa de produção frasal, isoladas, 

que apreendemos, percebemos fortes marcas da presença da fala na escrita – “ta”, “va”, 

“delisa”, “vota”, “u”. 

Utilizando as categorias que criamos para análise dos gêneros textuais, 

podemos afirmar que o texto produzido por RAS entra na categoria do gênero textual 

semicoerente. O conteúdo temático não é expresso de forma inteligível, não segue uma 

estrutura lógica e carece de elementos substanciais de coesão, de coerência e de 

apresentação gráfica convencional. 

  Apesar do ano de escolarização em que se encontra, 4º ano, RAS parece 

carecer de conhecimentos específicos sobre a linguagem escrita. Isso nos reporta a 

algumas constatações e questionamentos feitos por Smolka (1999, p. 27), com base em 

pesquisas realizadas por Ferreiro, quando afirma que: 

 

Crianças repetentes revelam o mesmo nível de conhecimento das 

crianças ingressantes na pré-escola e, como elas demonstram 

desconhecimento metalingüístico, falta de percepção da relação entre 

a dimensão sonora e extensão gráfica, inadequação de várias 

informações sobre a escrita [...]. esse é um dado extremamente 

preocupante: o que fez a escola durante o ano (ou nestes anos, no 

caso de mais um ano de repetência) com relação às crianças e à 
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linguagem escrita? Por que as crianças não se desenvolveram? Como  

a escrita foi apresentada para elas? E para que servia? (grifos nossos).   

 

No contexto do nosso estudo, essas perguntas são pertinentes e necessitam de 

respostas para que possamos contribuir para mudar essa realidade. RAS não é uma 

exceção na sua turma. Todos os seus colegas de sala apresentam dificuldades 

semelhantes às suas, alguns com mais intensidade, outros com menos. Como 

evidenciado em outros casos. 

 

 

FIGURA 8: Tirinha RSA 

FONTE: Texto escrito por RSA, 11 anos, repetente. 

 

Não conseguimos decifrar a “escrita” do aluno nos dois primeiros quadrinhos. 

No terceiro, pudemos identificar as palavras “peixe”, escrita de forma coerente, e 

“afugado” – afogado - e no quarto, a palavra “agora” e a expressão “nipearava” – me 

esperava.  O aluno também não soube ler o texto completo que “escreveu”, atribuindo 

sentido apenas a algumas palavras. RSA, nessa produção, excede “os problemas de 

simples registro das palavras e sentenças, alcançando uma dimensão mais complexa, 

que é a “ponte” entre a ideia e a sua expressão” (COLELLO, 1995, p.65).  

Assim sendo, levando em conta que aquilo que aparece no papel quando se 

produz ou, no caso de RSA, tenta-se produzir um texto, é, como cita Colello (1995, p. 
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64), “um longo processo de exteriorização que, tendo início num contexto motivador, 

passa sucessivamente pelo pensamento, discurso interior, busca de significação das 

palavras e, finalmente, o seu registro de modo convencional [...]”, nos perguntamos: 

RAS não vivenciou situações que a motivassem a desenvolver a escrita? Não participou 

de processos sistematizados que lhes proporcionasse pensar sobre como, para que e por 

que se escreve? Não lhes foi mediado conhecimentos sobre a escrita convencional? E se 

isso aconteceu, resta-nos indagarmos: Por que RSA não aprendeu a escrever 

coerentemente? E se isso não aconteceu, pode RSA, vivenciando novas nuances em 

relação ao ensino-aprendizagem da linguagem escrita, recuperar o que lhe foi negado? 

Respostas a essas perguntas aparecerão na análise de outro texto produzido por 

RSA, construído após trabalharmos, colaborativamente, com a professora dela. 

Isso posto, passamos à análise da produção textual de JBS, 12 anos, repetente:    

 

FIGURA 9: Tirinha de JBS 

FONTE: Texto produzido por JBS, 12 anos, repetente.  

 

Apesar de não ter, ainda, escrita coerente, do ponto de vista convencional, 

conseguimos interpretar a produção de JBS. No 1º quadrinho, está expresso: “GATO 

PEGE ESSE PAO” – gato, pegue esse pão. No 2º quadrinho: “SERA QUE U GATO 
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GOTO DO PÃO” – será que o gato gostou do pão. No 3º quadrinho: “GOTO TROXE 

ES PEXE” – gato, trouxe esse peixe – “QUE BO TODO” - que bom todo e no 4º 

quadrinho: “U GATO ADORO U PEXE” – o gato adorou o peixe. 

Temos, pois, ainda que com falhas na escrita, a produção de um gênero textual 

coerente. Há na produção de JBS conteúdo temático claro, construção composicional 

específica do gênero tirinha (diferença na construção do balão do pensamento e do 

balão de fala, por exemplo) e um estilo próprio desse gênero (frases curtas cujos 

sentidos se completam com o sentido apreendido pela leitura do não verbal). 

Em termos de construção da escrita, as dificuldades apresentadas são próprias 

de crianças em início do processo de alfabetização, o que não condiz com o nível em 

que o aluno se encontra. Ele consegue escrever sílabas simples, de primeira ordem, com 

uma correspondência som-grafia de uma relação biunívoca (gato e adorou, por 

exemplo) (Lemle, 1995). Contudo sua escrita apresenta sérios problemas de 

apagamento (es – esse, goto – gosto, por exemplo) e de escrita, parcialmente, 

“espelhada” na fala, ou seja, uma transcrição dos sons de acordo com o que 

ouve/pronuncia (u – o), uma escrita de acordo com a pronúncia do dialeto de que é 

usuário, isto é, uma transcrição fonética, e uma outra que mescla essa com uma escrita 

próxima à convencional (troxe – trouxe – pexe – peixe - primeira sílaba transcrição da 

fala e a segunda, convencional, pexe – peixe, já que nessa região é comum o “e” final 

ser pronunciado como “i”). 

Produção semelhante é a de JSG, 10 anos, também repetente. Vejamos:  
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FIGURA 10: Tirinha de JSG 

FONTE: Texto produzido por JSG, 14 anos, repetente 

 

No 1º quadrinho, JSG escreve: “gato tome esse pau gato acode povava Acode 

porfavo” – Gato, tome esse pão. Gato, acorde, por favor. Acorde, por favor. 

No 2º quadrinho: “cofome qero pexe itacomutafome” – Com fome. Quer o 

peixe e está com muita fome. 

No 3º quadrinho: “gato tome ece pexe torado acebolado” – Gato tome esse 

peixe torrado e acebolado – “qui gotozo” – Que gostoso. 

No 4º quadrinho: “comeo todo pexe inão desho nada parami” – Comeu todo o 

peixe e não deixou nada para mim. 

As marcas da fala na produção escrita de JSG são muito fortes e repercutem até 

na separação de palavras, como é mais evidente na escrita do 2º quadrinho. 

Como se trata da produção de um aluno de 4º ano, repetente, podemos dizer que 

existem sérios problemas na escrita de JSG, quando se trata da escrita convencional 

esperada para discentes nesse nível de escolarização. No entanto, não podemos dizer 

que JSG não produziu um gênero textual coerente. Pelo contrário. Ainda que com falhas 

na escrita, há na produção de JSG conteúdo temático claro, construção composicional 

específica do gênero tirinha (diferença na construção do balão do pensamento e do 

balão de fala, por exemplo) e um estilo próprio desse gênero (frases curtas cujos 

sentidos se completam com o sentido apreendido pela leitura do não verbal). 

A exemplo de JSG, RPS, 9 anos, produz um gênero textual coerente, 

evidenciado na análise que segue. 
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FIGURA 11: Tirinha de RPS 

FONTE: Texto produzido por RPS, 9 anos. 

 

No primeiro quadrinho, RPS escreve: “gAto cona o PAO” – Gato, coma o pão. 

No segundo ele explicita: “coM FoMe cero Peixe” – Com fome. Quero peixe. No 

terceiro, ele expressa: “gAto toMe esse peixe torado asepolado” – Gato tome esse peixe 

torrado e acebolado – “qui Gotoso” – Que gostoso. E, no quarto quadrinho: “CoMe todo 

o peixe i não decho nada Para MiM.   

Mesmo com evidentes dificuldades de escrever convencionalmente, RPS é 

criativo e traz para o seu texto significativo conhecimento de mundo. Ao dizer “gAto 

toMe esse peixe torado asepolado” – Gato tome esse peixe torrado e acebolado, ele não 

apenas expressou o que visualizava na tirinha, mas agregou informações do universo 

que conhece. 

É interessante evidenciar que RPS não é um aluno repetente e é novato na 

escola. Isso significa que construiu conhecimentos em contextos educativos diferentes 

dos outros alunos que estão na escola, nos anos iniciais do ensino fundamental há mais 

de quatro anos (alguns há mais de sete anos). RPS parece não ter vivenciado, ainda, o 

efeito bloqueador da escola. Sobre esse efeito, Kramer (2000, p. 111) comenta: 

 

Analisando o efeito bloqueador da escola quando – em nome de 

corrigir a palavra – aprisiona a ideia, paralisa a escrita e a torna 

repetitiva; ou observando o resultado das atividades escolares que 

controlam, determinam e definem o quê, como, quando, onde e por 

que as crianças e adultos devem escrever, percebemos que, nesse 

processo, não só a criança aprende a escrever (ou ficar paralisada e 

amedrontada diante do papel em branco), mas também algo é nela 

escrito [...]. escreve-se nos alunos [...] o traço da obediência e da 

conformação, a necessidade de evitar os riscos, os riscos do papel e os 

riscos de se aventurar pelas trilhas do desconhecido.  

 

As práticas escolares do ensino-aprendizagem da escrita, por vez, tolhem a 

criatividade, inibem o espírito de iniciativa e tornam a aquisição desse conhecimento 

algo mecânico, que não constitui a inteireza da linguagem escrita. Como afirma Luria 

(1988, p.119), “ensina-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, 

mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que 

está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal”. 
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As produções que seguem parecem ter influência dessa forma mecanicista de 

ensinar a escrever. Os textos (ou tentativas deles) constituem gêneros textuais 

semicoerentes. E, com eles, o diagnóstico de sérias e complexas dificuldades de 

escrever dos alunos. Isso fica evidente nos textos cuja descrição analítica passaremos a 

apresentar. 

 

FIGURA 12: Tirinha de RMFJ 

FONTE: Texto produzido por RMFJ, 14 anos, repetente. 

 

No 1º quadrinho, RMFJ escreve: “Gato Probe esse pão” – Gato prove esse pão. 

No 2º quadrinho: “Gato Peixe” – Gato peixe. No 3º quadrinho: “Oi Gato eu Tu 1 Pexe” 

– Oi gato, eu (sem nexo) 1 peixe e no 4º quadrinho: “Vige Gato i fome bo” – Vixe 

(expressão popular, nordestina, de espanto) gato é fome, bom. 

RMFJ “leu”, para a professora, o que, supostamente, escreveu em cada 

quadrinho: 1º Gato prove esse pão. 2º O gato quer peixe. 3º Oi gato! Eu trago para tu 

um peixe. 4º Vixe gato, é fome ou tá bom? 

A leitura revela a intenção de escrita de RMFJ, bem distante do que aparece na 

sua produção escrita. Ele não conseguiu registrar o que intencionava. Sobre isso, vale 

lembrar o que diz Colello (1995, p. 21): “Aquele que escreve põe no papel mais do que 
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sinais gráficos convencionais, porque a escrita só existe efetivamente quando o sujeito 

se torna capaz de registrar a sua visão do mundo e o seu modo de ser”. Nesse sentido, 

RMFJ, 14 anos, repetente, tem, ainda, um longo caminho (se não desistir no percurso) 

para se apropriar da linguagem escrita, já que, em sua produção, há muitas marcas de 

fala na escrita assemelhando a produção de uma criança no início do processo de 

aquisição da escrita. Para isso, esse aluno necessita de mediadores competentes, porque, 

como diz Luria (1988, p.144), “[...] a escrita pode ser definida como uma função que se 

realiza, culturalmente, por mediação”, não é, pois, algo que se aprende isoladamente, “a 

construção de um domínio cultural como o do código escrito não é um empreendimento 

individual, mas uma tarefa compartilhada com outros que já o construíram ou estão 

prestes a fazê-lo” (PÉREZ; GARCIA, 2001, p. 25). Assim sendo, “pressupõe uma 

responsabilidade compartilhada entre os que ensinam e os que aprendem, entre os 

alunos como sujeitos ativos de suas próprias aprendizagens e o professor como guia e 

apoio que serve como mediador entre os alunos e a cultura” (PÉREZ; GARCIA, 2001, 

p. 24). 

As produções de JBS e de MESF, que seguem, assemelham-se às de RMFJ. 

São escritas que guardam muitas marcas da fala, distantes da língua escrita 

convencional, mas que, quando “lidas” pelos alunos, passam a ter sentido. São 

produções textuais que se enquadram na categoria gênero textual semicoerente.    

 

FIGURA 13: Tirinha de JBS 

FONTE: Texto produzido por JBS, 14 anos, repetente. 
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JBS, 14 anos, repetente, escreve: 1º quadrinho: “gata pega is pau” Gata pegue 

esse pão. 2º quadrinho: “poque e leumaisiupau” – porque ele (quer – só aparece na 

leitura que JBS faz do que produziu) mais esse pão. 3º quadrinho: “gala pegase pexe” – 

gata pegue esse peixe. 4º quadrinho: “vigecoMoes galo e isnlamiado” – Vixe como esse 

gato é esfomeado. 

Vejamos o texto de MESF: 

 

FIGURA 14: Tirinha de MESF 

FONTE: Texto produzido por MESF, 10 anos, repetente. 

 

MESF escreveu no primeiro quadrinho: “lie eita pesado que eita conedo um 

pão” – Ele estava pensando que estava comendo um pão. No segundo quadrinho: “lie 

eita pesado que eita dosado” – Ele está pensando que está adoçado. No terceiro 

quadrinho: “lei eita qeuredo e neu peixi” – Ele está querendo é meu peixe – “eu qero eci 

peixi” – eu quero esse peixe e no quarto quadrinho: “ele coneu todino e meu peixe” – 

Ele comeu todinho o meu peixe. 

Compreendemos que “não existe, em nenhum grupo social, a escrita de 

palavras ou de frases soltas, de frases inventadas e de textos sem propósito, sem a clara 

e inequívoca definição de sua razão de ser” (ANTUNES, 2009, p. 48). Desse modo, por 
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terem revelado pela leitura (do verbal e do não verbal) a intenção do que desejavam 

expressar pela linguagem escrita, tanto MSSF quanto JBS produziram textos.  

Esses textos, carregados de intenções, nutrem relações claras com o 

conhecimento de mundo desses alunos. Mas, para se chegar a uma escrita convencional, 

há, ainda, um longo caminho a se trilhar, um caminho em que, como diz Guedes (2009, 

p. 188): 

 

Escrevendo muito e escrevendo cheios de intenções, atentos ao para 

que e ao para quem como elementos básicos para organizar o como 

que vai nos garantir a conquista do que objetivamos ao encadear letras 

que formam palavras, palavras que formam frases num papel. 

 

Assim sendo, no processo ensino-aprendizagem da linguagem escrita, “de 

pouco adianta ensinar a criança a traçar letras, apurar o traçado, usar o papel” 

(AZENHA, 1999, p. 92), é necessário fazê-la refletir sobre o processo, sobre o sistema 

de representação da escrita, fazê-la perceber a real importância de escrever.  

De outro modo, continuaremos tendo alunos no 4º ano do ensino fundamental 

com produções semelhantes às que analisamos acima, ou, o que é mais grave, alunos 

como FES, 12 anos, repetente, que, apesar da solicitação da professora 

“Comprometida”, entregou a tarefa apenas pintada, dizendo “não sei fazer não”. 

 

FIGURA 15: Tirinha de FES 

FONTE: Trabalho de FES, 12 anos, repetente. 
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Em síntese, o que a análise dessas produções mostra é uma situação que 

justifica a avaliação do “Prova Brasil”, colocando a aprendizagem desses alunos, 

referentes às habilidades de ler, escrever e interpretar, como entre as dez piores do 

Brasil. Uma realidade triste que precisa ser mudada. 

 

6.3 (RE)ESTABELECENDO AS INTERLOCUÇÕES COM A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DE “COMPROMETIDA” 

 

A partir do diagnóstico da escrita dos alunos de “Comprometida” e das 

necessidades formativas dessa partícipe, passamos a dar ênfase aos estudos relacionados 

à variação linguística, à grafia e aos sons da língua, bem como às relações entre língua, 

gramática, gênero textual e ensino. Assim, conforme expressamos anteriormente, nos 

Ciclos de Estudos Reflexivos que seguiram, empreendemos esforços para entender a 

realidade diagnosticada à luz de teorias, para, relacionando teoria-prática, buscarmos 

caminhos para contribuir com a resolução dos problemas apresentados. 

Nesse processo, fomos (re)estabelecendo novas interlocuções com a prática 

pedagógica de “Comprometida”, que, como veremos, apresentou mudanças qualitativas 

e quantitativas. 

 

6.3.1 O processo de (re)organização da prática pedagógica  

 

Antes de vivenciar o processo colaborativo reflexivo, desencadeado na nossa 

pesquisa, as aulas de “Comprometida” não tinham objetivos claros, o texto era usado 

como pretexto para o ensino mecânico de regras gramáticas, baseadas na gramática 

normativa. As tarefas realizadas não vinham ao encontro das necessidades prioritárias 

dos alunos: ler e escrever. O ensino-aprendizagem era centrado na memorização de 

normas e nomenclaturas gramaticais que pouco ou nada contribuíam para resolver os 

problemas acumulados nos anos anteriores.  

Como evidência disso, apresentamos o planejamento da aula efetivada por essa 

partícipe em maio de 2009 (aula que foi objeto da nossa primeira Sessão Reflexiva). 

 

Plano de aula de Português 

Assuntos: Leitura e interpretação do texto “Guaíra”. 

                Revisão de encontro vocálico e separação silábica. 

Objetivos: Motivar o aluno para ler e interpretar o texto. 
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                 Revisar assuntos trabalhados. 

Recursos: Texto impresso, quadro e giz. 

 

Texto: “Guaíra” 

 

Existe uma égua no sítio 

Folgada como ela só 

Vive deitada na sombra 

E quer ser tratada a pão-de-ló. 

 

Cavalgar, puxar carroça 

Não é com ela não 

Muito menos trabalhar na roça 

Ajudando ao seu patrão. 

 

Guaíra é o seu nome. 

Pra comer vem ligeirinho 

Mas para puxar arado 

Vai saindo de fininho. 

 

Eita égua dengosa! 

Tem uma preguiça sem fim 

Mas será que existe no mundo 

Égua tão querida assim? 

_________________________________________________________________________ 

 

Escola Estadual _________________________________________________ 

Aluno (a):______________________________________________________ 

4º ano – São Rafael-RN, 21 de maio de 2009 

 

Atividade de Português 

Responda: 

j) Onde existe uma égua e como ela quer ser tratada? 

k) Como é o nome da égua? 

l) Como vive Guaíra? 

m) O que acontece quando é para Guaíra puxar arado? 

h. Retire do texto 10 palavras, escreva-as abaixo, separe as sílabas e as identifique de 

acordo com a classificação silábica. 

i. Observe a palavra e circule o encontro vocálico. 

j. Retire do texto duas palavras que tenham encontro vocálico. 

k. Circule os encontros vocálicos das palavras e classifique-os. 

Guairá  

égua 

ligeirinho 

pão 

preguiça 

 

QUADRO 16 – Planejamento da aula de “Comprometida” – maio de 2009 

A começar por chamar de atividade uma tarefa escolar na qual objetivo e 

necessidade não coincidem, carecendo de motivos para impulsioná-la, o proposto não 
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tinha como componente a necessidade, o objeto e o motivo. Era apenas constituído de 

exercício que objetivava fixar normas gramaticais descontextualizadas. 

É notório o uso do texto como pretexto para fixar essas normas. Até as 

questões interpretativas parecem subestimar a capacidade intelectual dos alunos. As 

respostas estavam na superfície do texto, necessitando pouco esforço intelectual para 

encontrá-las, bastando apenas localizar a informação e completar a resposta, algo que os 

alunos podiam fazer sem saber ler e sem saber escrever, no sentido estrito dos termos. 

Sem falar que, como mostram as imagens gravadas da aula ministrada, a cada pergunta 

que “Comprometida” escrevia no quadro, parava, lia e, junto com alguns alunos, 

anunciava a resposta, indicando, inclusive, quantas linhas deveriam deixar para 

responder cada pergunta. Assim sendo, podemos afirmar que a prática pedagógica 

prevista não foi a efetiva, porque, como aponta Ferreira (no prelo), não ficou 

estabelecida a “intervenção deliberada, consciente e voluntária a partir de motivos que 

impulsionam ações e operações para a consecução dos objetivos”. 

O processo de formação e de pesquisa empreendidos, sobretudo com as 

atividades desenvolvidas nos Ciclos de Estudos Reflexivos e nas Sessões Reflexivas, 

possibilitou a (re)organização da prática pedagógica das partícipes, mais 

particularmente, a práxis da professora “Comprometida”, que deixou de privilegiar 

nomenclaturas e regras, segundo a gramática normativa, passando a centrar suas aulas 

no trabalho com gêneros textuais mais próximos das necessidades e dos interesses dos 

seus alunos, voltado para a gramática reflexiva e contextualizada, dedicando mais 

tempo à leitura e à escrita. 

Como evidência disso, apresentamos a análise de dois planos de aula, 

elaborados no processo de pesquisa. Estes demonstram um trabalho contextualizado, 

que parte dos conhecimentos prévios dos alunos. Nele percebemos que 

“Comprometida” exerce a função de mediadora e cria possibilidades para que seus 

alunos se mobilizem na resolução de problemas relacionados à linguagem. 

As aulas foram planejadas a partir da observação do interesse da maioria dos 

alunos por videogame e futebol.  

 

Planejamento – 1ª aula   

Objetivo: Envolver os alunos na leitura e na produção de textos coerentes, do gênero 

comentário. 

Tempo previsto: 3h. 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA:  
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1- CARTAZ COM O SEGUINTE COMENTÁRIO: 

“Vídeo game é um jogo sem juiz para apitar. Não temos a quem xingar quando somos passados 

para trás. É tudo entre nós e o computador. É preciso ter muita concentração e habilidade para 

ganharmos, para mudarmos de fases. Não é só rapidez e sorte que contam. É preciso 

praticarmos bastante para estarmos aptos a vencermos”. 

(comentário de um campeão em vídeo game) 

 

1-FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO, LÁPIS, QUADRO E GIZ. 

Situação motivadora: 

*Apresentar o gênero textual “comentário”, que será estudado. 

*Explorar os conhecimentos prévios sobre o assunto abordado no comentário. 

*Averiguar se eles concordam ou discordam com o que foi dito no comentário. 

*Questionar se eles sabem onde encontramos comentários semelhantes a esses (os suportes para 

esse gênero textual). 

*Mostrar revista e jornal que tenham comentários, explorando a estrutura e o estilo. 

*Explicar como esses comentários são produzidos (geralmente, por entrevista, mas, também, em 

orkuts, em discursos, conversas, apresentações, palestras, aulas etc.).  

*Chamar a atenção para o sentido da palavra aptos, no texto e ler o significado dessa palavra no 

dicionário. 

*Perguntar quem na sala de aula acha que está apto a jogar vídeogame e por quê  (à medida  que 

eles forem dizendo o porquê, anotar no quadro, abaixo de: PARA ESTAR APTO A JOGAR 

VÍDEOGAME É PRECISO:) 

Situação sistematizadora 

*Propor que eles, em dupla (ou trio), produzam comentários sobre o vídeogame (colocar em 

cada grupo um aluno que tenha mais habilidade para escrita e outro(s) com menos). 

*Após a produção, recolher (trabalhos para analisar e trabalhar as dificuldades na próxima aula). 

Situação avaliativa 

*Perguntar o que acharam da aula e por quê. 

*Perguntar o que aprenderam com a tarefa que realizaram. 

*Perguntar sobre que outros assuntos eles gostariam de comentar. 

 

QUADRO 17 – Planejamento da aula de “Comprometida” – setembro de 2009 

 

Planejamento - 2ª aula 

Objetivo: Trabalhar com a reescritura dos comentários produzidos. 

Duração da aula: 3h. 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA: 

* CARTAZ DA AULA ANTERIOR 

* CARTAZES MÓVEIS COM OS COMENTÁRIOS ESCRITOS PELOS ALUNOS, DA 

FORMA QUE ESCREVERAM. CONTUDO, AS PALAVRAS ESCRITAS DE FORMA 

INADEQUADA SERÃO DESTACADAS E TRABALHADAS. 

* TARJAS PARA REESCREVER AS PALAVRAS ESCRITAS DE FORMA INADEQUADA. 

* LÁPIS, QUADRO, GIZ. 

Situação motivadora 

*Expor os cartazes com os comentários feitos na aula anterior. 

*Falar que todos estão aptos a escrever adequadamente e sobre a importância dessa 

aprendizagem. 

*Dizer que, assim como no vídeogame é necessário concentração e treino para vencer o jogo, na 

escrita isso também é importante, daí que, na aula de hoje, eles irão treinar a escrita e se 

concentrar bastante para vencer as dificuldades. 

*Alertar para o fato de que ninguém escreve como fala ou fala como escreve. Pedir que 

observem a diferença entre as palavras apito e aptos, no cartaz trabalhado na aula anterior. 
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Pedir que pronunciem vagarosamente as duas palavras e perguntar como ficaria a escrita se eles 

escrevessem da forma que falassem. 

*Trabalhar a diferença fonética, fonêmica, sintática e semântica que existem entre as palavras 

escritas conforme pronunciadas e escritas conforme as normas ortográficas. 

Situação sistematizadora 

*Convidá-los a concentrarem-se na reescrita dos comentários que produziram, com a ajuda do 

dicionário. 

*Formar os grupos e entregar o cartaz de outro grupo para fazerem a reescritura. 

*Colaborar com o processo de reescritura, questionando e indicando a busca da palavra no 

dicionário e a reescritua da palavra na tarja. 

*Completar adequadamente os cartazes, com a ajuda de todos, fazendo-os refletir sobre o 

processo. 

Situação avaliativa 

*Perguntar o que acharam da aula e por quê. 

*Perguntar o que aprenderam com a tarefa que realizaram. Parabenizá-los pela aprendizagem. 

*Promover discussão, sistematizada, com ênfase nas dificuldades apresentadas, usando o quadro 

para escrever as palavras.  

 

QUADRO 18 – Planejamento da aula de “Comprometida” – setembro de 2009 

As aulas planejadas e executadas se constituíram como atividades. Tanto para a 

professora como para os alunos. Nela a professora tinha clareza do que pretendia 

alcançar e dos motivos do seu agir, razão pela qual elaborou (com base em aportes 

teóricos) e mediou situações de aprendizagem que, partindo dos conhecimentos prévios 

dos alunos, possibilitaram a internalização de outros tantos, com vista, principalmente, 

ao desenvolvimento da capacidade de ler e de escrever deles. Ela desenvolveu ações 

pensadas à luz de teorias, para atingir as necessidades dela e dos alunos.  

Os alunos, por sua vez, foram gradativamente envolvendo-se com as ações 

propostas pela professora, sendo motivados a executar as tarefas desafiantes que os 

moviam a refletir e a concatenar ideias que os conduziram a uma aprendizagem que, 

reconheciam, necessitavam ter. 

Assim, a prática pedagógica prevista, que, como vimos, compreende os planos 

de ensino, os objetivos propostos, o conhecimento a ser internalizado, sua delimitação 

temporal, situações de aprendizagem (motivadoras, sistematizadoras e avaliativas), 

recursos didáticos, seguiu uma organização coerente, tornou-se prática pedagógica 

efetiva. 

Ficou evidente, então, que a prática pedagógica de “Comprometida” teve um 

salto qualitativo. A gestão efetiva do ensino-aprendizagem em sala de aula tem, agora, 

um novo percurso em função dos objetivos pré-estabelecidos, da dimensão relacional 

professora-alunos, dos recursos mobilizados para a mediação do ensinar e do aprender. 
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Percebemos, assim, a intervenção deliberada, consciente e volitiva da prática 

pedagógica efetiva a partir de motivos que impulsionam ações e operações para a 

consecução dos objetivos. Isso, produto das capacidades e competências requeridas para 

a execução das atividades, que foram consolidadas no processo colaborativo crítico 

reflexivo.  

 

6.3.2 Outros diálogos: a prática pedagógica (re)organizada e as produções dos 

alunos 

  

A (re)organização da prática pedagógica de “Comprometida” repercutiu na 

produção de textos escritos pelos alunos dela. Como representativo dessa mudança, 

apresentamos a análise de textos produzidos pelos discentes no início do ano letivo de 

2010.  

Começamos pelo texto de RAS, repetente há mais de dois anos, agora com 12 

anos. Ele, até agosto de 2009, não sabia escrever coerentemente, nem sabia ler o que 

tentava escrever, como comprova a análise que fizemos do texto dele nesse período.  

 RAS e seus colegas produziram os textos sem a ajuda de “Comprometida”. 

Ela, tendo trabalhado com os gêneros textuais carta e bilhete, solicitou que eles 

escolhessem um desses gêneros para produzir um texto que falasse sobre a 

aprendizagem deles no tocante à leitura e à escrita e sobre a participação dela nesse 

processo. 

“Comprometida” informou aos seus alunos que o texto deveria tê-la como 

destinatária e que não seria uma tarefa para a qual ela atribuiria nota. A intenção dela 

era que, desvinculado da nota, o texto pudesse expressar, espontaneamente, a visão dos 

alunos sobre a própria aprendizagem e sua participação nela.   

RAS Produziu um bilhete e o leu para “Comprometida”. O conteúdo dele nos 

emocionou. Nele, esse discente revela que, apesar de ser o segundo ano que estuda na 

EETB, só agora está aprendendo e que antes não tinha interesse por aprender. (Do texto, 

subtraímos as palavras que identificavam a professora e o aluno). Vejamos o texto: 
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FIGURA 16 – Bilhete produzido por RAS 

FONTE: Texto produzido por RSA no início do ano letivo de 2010 

 

O texto produzido por RAS pode ser analisado, usando as categorias que 

criamos, como gênero textual coerente. Ele apresenta aspectos estruturais e estilo 

peculiares ao gênero textual bilhete. O conteúdo temático é inteligível e quase não há 

problemas ortográficos. Os espaçamentos existentes entre as letras que formam as 

palavras do texto, o uso indevido de letras maiúsculas não impedem a compreensão do 

expresso no texto.  

É imperativo lembrar que em agosto de 2009, ao analisarmos o texto produzido 

por RSA, nos questionávamos: RAS não escreve porque não aprendeu a ler? Ele não 

conseguiu ler o que produziu porque não tem leituras anteriores que o permitissem fazer 

inferências e apreender o sentido do que ele próprio produziu? 

Ao produzir e ler para “Comprometida” o seu bilhete, RAS nos dá respostas 

para essas perguntas. Ele não só não sabia ler e nem sabia o que estava escrevendo, 

como não tinha interesse por essas aprendizagens.  
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O não interesse de RAS pode ter sido intensificado com o ensino voltado para a 

gramática normativa, que, como vimos, era central na prática de “Comprometida”. Essa 

prática faz uso de, como diz Guedes (2009, p. 39), 

 

[...] muitos dispositivos pedagógicos que estavam sendo compelidos a 

inventar para criar barreiras entre o saber do professor e a necessidade 

de aprender do aluno, principalmente o tradicional cacoete de ensinar 

o nome da coisa como pré-requisito para ensinar a coisa, tornando o 

aprendizado do nome uma dificuldade adicional a ser vencida no 

caminho do aprendizado da coisa. 

 

Ao usar grande parte do tempo da aula em tarefas para decorar nomenclaturas e 

regras gramaticais, “Comprometida” deve ter contribuído para o não interesse em 

aprender de RAS. Esse tipo de ensino não explora os sentidos, as intenções, o 

verdadeiro uso da língua. A respeito disso, Antunes (2009, p. 30) alerta: 

 
É lamentável que o trabalho da escola ainda obscureça esses aspectos 

contidos na complexidade dos fatos linguísticos. De fato, o trabalho da 

escola, à volta com nomenclaturas, ou fechado na análise sintática [...] 

tem, na grande maioria, deixado de fora a exploração dos sentidos, das 

intenções, das implicações socioculturais dos usos da língua. Tem 

deixado de fora, sobretudo, o papel das atuações verbais na condução 

da própria história das pessoas e dos mundos que elas constroem e 

habitam.    
 

Por meio desse bilhete produzido e lido, sem dificuldades, por RAS, podemos 

perceber um pouco da sua história com a aprendizagem da leitura e da escrita. Um antes 

e um depois são delineados em suas palavras: “agora é que estou aprendendo”. Ele está 

aprendendo porque está “interessado”. Aprender é o motivo que impulsiona a 

necessidade que conduz RAS a desenvolver operações e tarefas em prol da realização 

do seu objetivo. O bilhete produzido por esse discente nos conduz a interpretar isso.  

Textos semelhantes ao desse aluno foram produzidos pelos colegas dele. RSA, 

agora com 12 anos, em maio de 2009, conseguia escrever poucas palavras 

ortograficamente adequadas. O bilhete abaixo mostra mudança na produção escrita 

desse discente. 
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FIGURA 17 – Bilhete produzido por RSA 

FONTE: Texto produzido por RSA em 05/03/2010 

 

A exemplo de RAS, RSA também produziu um texto que pode ser relacionado 

à categoria gênero textual coerente, pois contempla a estrutura desse gênero, apresenta 

conteúdo temático  e estilo definidos. Quase não há problemas de ordem ortográfica. 

Sua produção fornece informações não só da evolução do seu aprendizado, no 

tocante à leitura e à escrita, mas, sobretudo, porque ele afirma ter aprendido a gostar de 

estudar e sente a necessidade de continuar aprendendo. O dito por esse discente nos 

permite imaginar que um grande passo foi dado. A escola despertou nesse aluno a 

paixão por querer aprender mais sobre a língua? Começamos a imaginar que estamos 

vivendo a esperança anunciada nas palavras de Antunes (2009, p. 31): “Vale apenas 

sonhar com o dia em que a escola saiba despertar nos alunos a paixão pela língua 

portuguesa”. 
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Se essa paixão foi despertada em RSA, em futuro muito próximo, ele escreverá 

ortograficamente adequado. Isso porque, como afirma Colello (1995, p. 95), “é a 

convivência com a escrita e a vontade de se expressar melhor que colocam, para o 

aprendiz, a necessidade de regras”. 

Nas palavras desse aluno também podemos perceber que o problema da 

indisciplina foi amenizado.   

O texto seguinte foi produzido por JBS. Ela teve poucos avanços em relação à 

escrita ortográfica. Em 2009, produziu um texto na categoria gênero textual coerente, 

mas com alguns problemas ortográficos, e em 2010 continua a escrever com problemas 

semelhantes.  

A discente teve melhor desempenho na leitura. “Comprometida” confidenciou 

que fica emocionada todas as vezes que escuta essa discente ler. A aluna, que apresenta 

sérios problemas de dicção e pronuncia algumas palavras com dificuldade, sentia-se 

inibida em ler, acreditando não ser capaz de fazê-lo. Hoje o faz com tranquilidade.  

O que veremos a seguir é um texto que revela uma produção em processo 

evolutivo. O contexto de ensino-aprendizagem que a faz aprender é motivador. Assim, 

como lembra Colello (1995, p. 64), 

 

No caso da redação de um texto, aquilo que aparece registrado no 

papel é a ponta de um longo processo de exteriorização que, tendo 

início num contexto motivador, passa sucessivamente pelo 

pensamento, discurso interior, busca de significação das palavras e, 

finalmente, o seu registro de modo convencional (sem o que ele corre 

o risco de não ser compreendido). 

    

Vejamos o bilhete produzido por JBS: 
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FIGURA 18 – Bilhete produzido por JBS (F) 

FONTE: Texto produzido por JBS em 05/03/2010 
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      JBS expressa que aprendeu a respeitar o fato de ela vencer o seu medo de 

ler. Apesar das limitações da dicção, mostra que os outros também aprenderam a 

respeitá-la. Assim, ela sente-se encorajada a prosseguir aprendendo. Ao afirmar: 

“peguei muitos livro na bliblioteca”, essa aluna fornece uma prova disso, já que, como 

assevera Pietri (2007, p. 56), “o tempo em sala de aula precisa ser aproveitado da 

melhor maneira possível para oferecer ao leitor em formação recursos que ele possa 

utilizar em suas práticas de leitura, fora da sala de aula”. É, nesse sentido, que tomar 

emprestados livros na biblioteca para ler em casa constitui uma prática importante para 

o desenvolvimento da leitura e da escrita.  

O texto que segue foi produzido por JSG.  

 

 

FIGURA 19 – Bilhete produzido por JSG 

FONTE: Texto produzido por JSG em 05/03/2010 
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O bilhete produzido por JSG encontra-se na categoria gênero textual coerente. 

Possui todos os elementos constitutivos desse gênero e apresenta poucos problemas de 

adequação à escrita ortográfica convencional. Isso denota uma relevante evolução no 

processo de escrita. Ele também ampliou a capacidade de ler e interpretar, o que 

repercutiu na aquisição de outros conhecimentos. 

O texto que segue é de JBS. Ele, que em 2009 produziu um texto que se 

encontrava na categoria gênero textual semicoerente, em 2010 escreveu um bilhete que 

se constitui como gênero textual coerente.   

 

FIGURA 20 – Bilhete produzido por JBS (M) 

FONTE: Texto produzido por JBS em 05/03/2010 
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A mudança na produção escrita desse aluno é significativa. Apesar de estudar 

cinco anos consecutivos na EETB, JSB só aprendeu a ler e a escrever no último 

semestre letivo de 2009, após a prática de “Comprometida” ter sido transformada.  

A escrita dele ainda apresenta problemas de adequação ortográfica, porém o 

texto revela que esse aluno já venceu muitos obstáculos. O principal deles se refere ao 

interesse por aprender. 

Para termos ideia do valor desse progresso, basta lembrarmos que JSB tem 15 

anos. Foram oito anos de escolarização só entre os quatro primeiros anos do ensino 

fundamental. Nesse ponto, lembramos da indagação de Cagliari (1994, p. 23): 

 
O que esse aluno fez nesses anos todos de escola? Será que o ser 

humano precisa de tanto tempo para aprender tão pouco? O que está 

errado nesta história? Tenho a certeza de que o aluno não aprende 

porque a escola não ensina e não sabe ensinar [...].  
 

Essa ideia também está presente na visão de Rocha (2003, p. 179), quando diz: 

“Tenho indagado se a não-aprendizagem do aluno não é, no fundo, o resultado do não 

saber do professor”. Nesse sentido, a autora questiona: 

 
Pergunto-me: é possível a esse professor, que lê e escreve pouco, 

ensinar? Ou seja, qual a representação simbólica desse professor sobre 

a escrita? É algo significativo o fato de não ler e escrever muito? Se a 

leitura e a escrita não representam, de fato, algo que o definam como 

alguém que está letrando outro, esse professor pode mostrar a 

importância da leitura e da escrita para o aluno? 

 

A estudiosa responde: “A prática de um profissional, no sentido da 

competência e da responsabilidade, exige outro desempenho [...]” (ROCHA, 2003, p. 

183). 

Diante dos fatos constatados neste estudo de doutoramento, somos levadas a 

concordar com esses autores. Quando, durante a pesquisa, “Comprometida” mudou a 

sua postura em relação à leitura e à escrita, quando ela passou a refletir sobre suas ações 

e transformou a sua prática pedagógica, os resultados passaram a ser evidenciados nas 

produções escritas dos seus alunos, no interesse pela leitura, na vontade de aprender. 

Isso nos leva a concluir que só agora o contexto escolar favoreceu o despertar do 

interesse de JSG por aprender. 

O texto a seguir foi produzido por MESF 
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FIGURA 21 – Bilhete produzido por MESF 

FONTE: Texto produzido por MESF em 05/03/2010 

 

O texto de MESF, a exemplo do escrito em 2009, ainda apresenta alguns 

significativos problemas de adequação ortográfica da escrita, mas encontra-se na 

categoria gênero textual coerente. Analisando as palavras que essa aluna teve 

dificuldade em escrever, percebemos que algumas delas podem ter sido motivadas pela 

falta de atenção, concentração e esforço da aluna, que pode não ter percebido, ainda, a 
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importância da aprendizagem da escrita, que requer dela atitude ativa e responsiva. Isso 

pode ser inferido a partir de observações constatadas ao longo do texto, como, por 

exemplo: a mesma palavra é escrita de forma adequada e inadequada, como é o caso de 

“aqui”; o som do “s” intervocálico é escrito adequadamente em “pessoas” e 

inadequadamente em “isso”; o “l” final, que representa o mesmo som em “Estadual” e 

em “Municipal”, é escrito de forma diferente.  

Esses problemas podem ter raízes, também, em rejeição e aversão, originadas 

por experiências negativas anteriores. Já que, como afirmam Pérez; Garcia (2001, p. 

49): 

 

E embora corresponda a todas as instituições educativas estimular a 

capacidade, o desejo e a necessidade de ler, a capacidade de escrever e 

o prazer de se comunicar por escrito também é verdade que as 

primeiras aproximações sistematizadas têm grande importância na 

hora de despertar no aluno atitudes positivas com relação à leitura e à 

escrita como meios e ferramentas de comunicação e aprendizagem. 

Infelizmente, muitas crianças vivem com angustia e com fracasso 

esses primeiros momentos; experiências negativas que podem gerar 

aversão e rejeição a meios tão valiosos.   
  

Assim, se compararmos os dois textos dessa aluna, apresentados nesta tese, 

com o dos outros alunos de “Comprometida”, constatamos que o processo de evolução 

da escrita de MESF foi o menos significativo.   Do texto também podemos perceber que 

o “gostar da escola” parece estar atrelado à convivência com outras pessoas. Isso é 

muito importante, contudo não deve ser a atividade principal; esta, segundo Leontiev 

(1988, p.65), é a “atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais 

importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da 

criança, em um certo estágio de seu desenvolvimento”. Nessa perspectiva, de acordo 

com esse autor, as atividades principais são: Brincar – para a infância. Aprender 

(Estudar) – fase da 3ª infância até a adolescência.  Trabalhar produtivamente – para o 

adulto. Como MESF, com 11 anos, encontra-se no limiar entre a 3ª infância e a 

adolescência, aprender a escrever deve ser concebido como uma atividade principal. 

Nesse sentido, esperamos que a nova prática pedagógica de “Comprometida” 

possa, em um futuro próximo, influenciar MESF a ter motivos para, volitiva, ativa e 

responsivamente, envolver-se na atividade de aprender a escrever adequadamente, 

internalizando a relevância desse aprendizado para a sua vida, dentro e fora da escola. 

O texto que segue foi reproduzido por FES.  
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FIGURA 22 – Bilhete produzido por FES 

FONTE: Texto produzido por FES em 05/03/2010 
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Tomando como referência o fato de FES, em 2009, na época com 12 anos, ter 

entregado a “Comprometida” a tarefa de produção textual apenas pintada, afirmando 

não saber fazer, o texto produzido em 2010 representa uma relevante evolução.  

Na categoria gênero textual coerente, o bilhete produzido por ele, apesar de 

apresentar vários problemas de ordem ortográfica, é construído de acordo com a 

estrutura e estilo específicos desse gênero, cujo conteúdo temático, além de ser claro, 

objetivo e coerente, revela que esse aluno desenvolveu hábitos essenciais para a 

aquisição de novos conhecimentos. Ele sustenta que aprendeu a ler e informa que tem 

tomado emprestados livros na biblioteca, os quais o têm ajudado a melhorar a leitura.  

Em suma, a análise dos textos produzidos pelos alunos de “Comprometida”, 

em meados de 2009 e início de 2010, reflete a prática do ensino-aprendizagem da 

linguagem antes e nos momentos finais da formação linguística empreendida nesta 

pesquisa, por meio da pesquisa colaborativa e fazendo uso da metodologia da 

elaboração conceitual ferreiriana. Para nós é visível que ao (re)organizar o processo 

ensino-aprendizagem da linguagem verbal, dando ênfase nas reais necessidades de 

aprendizagem dos seus e trabalhando com gêneros textuais que faziam parte do entorno 

deles, “Comprometida” provocou nesses alunos o desejo em aprender e, com isso, a 

atenção e afetividade deles (a leitura do não verbal, explícito no final do bilhete de 

RAS, demonstra isso), resolvendo, também o problema da sua indisciplina. Esses alunos 

“agora” dão mais atenção às tarefas propostas por “Comprometida”, demonstram 

preocupação com o que estão tendo dificuldades em aprender, ficam felizes a cada 

sucesso (“Comprometida” nos informou que alguns alunos estão sempre a dizer coisas 

do tipo “Agora eu estou aprendendo, não é?” “Será que esse ano eu passo?” “Já estou 

lendo bem?” “Olhe o que escrevi!” “Já fiz a minha tarefa.”).   

Assim, ao dar novo foco à atividade educativa, planejando as ações, operações 

e tarefas com vista à consecução de objetivos claros, voltados para as reais necessidades 

de aprendizagem e amparada em bases teóricas coerentes, “Comprometida” mediou 

conhecimentos que motivaram a maioria dos seus alunos à atividade de aprender a ler e 

a escrever.  

Dito de outra forma, esses alunos, “agora”, têm um novo mundo a descobrir, a 

criar, a enunciar, a transformar. Lendo e escrevendo, novas aprendizagens surgirão. 

Novos conhecimentos serão adquiridos.  Com essas conquistas, um novo mundo de 

possibilidades abre-se para eles, mesmo que não almejem, no futuro, participar de 
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produções culturais mais sofisticadas, da ciência, da filosofia ou da arte literária, eles 

têm “agora” instrumentos para compreender melhor a sociedade na qual vivem e 

exercem a sua cidadania.  

Em síntese, o que conseguimos ao “alfabetizarmos”, no sentido estrito do 

termo, esses alunos cria uma nova natureza. Porque, como assevera Rocha (2003, p. 

185), 

 
[...] quando alfabetizam crianças de pais analfabetos, não se sabe onde 

estão mexendo; estão mexendo em um mito de fracasso de classe 

popular. Eles acham que já é da natureza deles. [...]. O professor 

quando alfabetiza está intervindo na cultura. 

 

Isso porque, como afirmam Péres; García (2001, p. 49), é evidente que essa 

aprendizagem “permite ter acesso às informações e aos conhecimentos gerados pela 

ciência, pela arte, por outras pessoas, mas, sobretudo, permite explorar as próprias 

idéias e gerar idéias novas”.  

Concordando com isso, encerramos este capítulo, esperando que práticas como 

as vivenciadas nesta pesquisa se repitam. Sobre essa ideia e outras tantas, discorreremos 

no próximo capítulo desta tese. 
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Capítulo 7 

  

    

    
  

OO  DDIIÁÁLLOOGGOO  CCOONNTTIINNUUAA::  NNOOTTAASS  DDEE  AARRRREEMMAATTEE  

    

 

 

Nada nos dá mais satisfação do que a certeza da realização dos nossos 

objetivos, sobretudo se eles não são apenas nossos, são necessidades 

de muitos outros e abrem caminhos para outros tantos.  

CABRAL 

 

 

Iniciamos esse diálogo informando aos nossos leitores que, para efeito de 

conclusão da tese, fecharemos alguns pontos. Contudo, abriremos outros tantos. Fazê-

lo-e-mos usando a metáfora do redemoinho. Não só pelo fato da imagem desse 

fenômeno da natureza lembrar a antítese fechar/abrir e também executar movimentos, 

em espiral e ascendente, semelhantes à teoria dialética que embasou nossas escolhas 

teórico-metodológicas. Mas, sobretudo, pela ideia de que o movimento por ele 

produzido transforma os lugares por onde passa, desacomoda a suposta quietude. E 

porque esse desacomodar/desorganizar não passa despercebido por aqueles que o 

visualizam, nem muito menos pelos que estão dentro dele, envolto por ele. Formado por 

movimento evolutivo, ao desaparecer permanece na nova ordem que possibilitou ao 

lugar por onde passou. É assim que visualizamos o nosso estudo nesse doutoramento. 

Transformou a todos que o visualizaram, que sentiram os seus efeitos, que estavam 

imersos nele. 

Os estudos do nosso Mestrado (2005) mostravam as fragilidades conceituais e 

teóricas da formação de profissionais do ensino-aprendizagem da linguagem, dos anos 

iniciais da Educação Fundamental, e sinalizavam que essas lacunas tinham implicações 

nas competências e habilidades linguísticas dos alunos desses profissionais. Paralelo a 

isso, o “Prova Brasil” (2005) divulgava dados sobre as dificuldades em ler, escrever e 

interpretar de alunos da Educação Básica.  
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Cruzando essas informações, nos deparamos com uma escola apontada, pela 

pesquisa nacional referendada, entre as dez escolas brasileiras com o pior índice de 

proficiência dos alunos, nas habilidades de leitura, escrita e interpretação de textos, na 

qual trabalhava dois docentes que eram “sujeitos” da nossa pesquisa de mestrado, a 

EETB. 

Essa realidade nos fez refletir sobre o que grande parte das pesquisas tem feito, 

inclusive a nossa no Mestrado: diagnósticos. E, quando muito apontam alternativas para 

que docentes, sem o devido preparo, as coloquem em prática. Tal reflexão (um 

“ventinho” que soprava em nossa consciência) nos inquietou. Precisávamos fazer algo 

além de análise sobre a prática professores. Necessitávamos entender a prática e com os 

práticos estudarmos teorias que dessem suporte para transformá-la e vê-la transformada. 

Foi assim que essa necessidade encontrou o objeto de estudo e motivou à busca 

de resposta para a nossa questão de investigação, vislumbrando o alcance dos objetivos. 

Nesse intento, ao fazermos o diagnóstico dos problemas vivenciados no campo 

empírico, constatamos que o processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal da 

EETB vivenciava sérios problemas, tanto em relação à prática das docentes como das 

produções dos discentes delas.  

Dos 12 alunos do 4º ano, da turma da professora “Comprometida”, partícipe da 

nossa pesquisa, cuja prática foi objeto de processo colaborativo reflexivo crítico, 

nenhum deles sabia produzir textos coerentes. A escrita que produziam era cópia do que 

a professora explicitava no quadro, ou do que solicitava ao ditar as letras que 

compunham as palavras. A escrita espontânea deles era semelhante à de crianças no 

início da alfabetização. Havia nela fortes marcas da língua falada, uso inapropriado de 

letras maiúsculas e de espaçamento entre letras nas palavras, entre palavras na frase. 

Apenas dois deles liam, mesmo que, ainda, silabando. Os demais não o faziam sem 

“ajuda”. 

Também em relação ao diagnóstico dos saberes docentes mobilizados para a 

compreensão/resolução dos problemas, ficou evidente que eles careciam de bases 

teóricas coerentes. O saber-fazer das docentes era conduzido pelo espontaneismo 

excessivo, baseado no senso comum. Elas não tinham formulado importantes conceitos 

com os quais trabalhavam, a saber: linguagem, língua escrita, língua falada, texto e 

gêneros textuais. 
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Não havia, no universo escolar, um ambiente favorável ao processo ensino-

aprendizagem da linguagem. As salas de aula não se constituíam como um lugar 

agradável, no qual os alunos gostassem de permanecer lá. Para as docentes o espaço 

escolar era algo angustiante, tanto pela convivência com alunos indisciplinados como 

pela falta de um devido acompanhamento pedagógico. Também viviam com receio de 

buscar respostas para as suas dúvidas temendo como seriam interpretadas pelas colegas 

de trabalho.    

Docentes e discentes estavam desmotivados. O estar na escola para ensinar e 

aprender não eram atividades, mas tarefas para se cumprir, supostamente, as suas 

funções – professoras e alunos. Os esforços empreendidos para a realização dessas 

tarefas, sem metas claras, sem objetivos precisos, sem embasamentos teóricos 

conscientes, sem planejamentos e ações direcionadas as reais necessidades, culminavam 

por gerar insatisfação, indisciplina e um estado de acomodação/aceitação e, ao mesmo 

tempo, impotência. Expressões como as que seguem, retratam bem essa realidade: 

 

 “[...] eu já trabalhei com a maioria dos alunos dela e conheço bem a realidade... a gente 

fica tipo, digamos “com as mãos atadas”. (“PRECIOSA”, maio de 2009, falando sobre 

as tentativas de ajudar aos alunos com dificuldades de escrever e de ler e a falta de 

apoio da família deles). 

 

“O pior é que é o normal, né? Isso que estou dizendo a você... que estou me sentido 

assim...um peixe fora d‟água”. (“COMPROMETIDA”, maio de 2009, tratando das 

dificuldades vivenciadas ao lecionar nos anos iniciais da educação fundamental). 

 

“Inclusive eles ficam até desestimulados, os próprios alunos, né?” 

(“COMPROMETIDA”, maio de 2009, ao discorrer sobre as dificuldades em tornar a 

sala de aula um ambiente mais propício ao ensino-aprendizagem da linguagem).  

 

 “Exatamente! O comportamento deles ... nesse processo... nesse sentido... ai interfere 

em tudo. Interfere na aprendizagem, na..na comunicação, interfere no relacionamento...” 

(“COMPROMETIDA”, agosto de 2009). 

 

“Eu não me interessava por isso não” (RAS, em agosto de 2009, referindo-se a aprender 

a ler e a escrever). 

 

A realidade demonstrava que o processo ensino-aprendizagem da linguagem 

verbal tinha sérios problemas. Os alunos não aprendiam o que era necessário e as 

professoras não sabiam mais o que fazer para mudar a situação. Eles eram conscientes 

do não saber, mas não sabiam como mudar isso. Vejamos algumas falas que 

representam essa afirmativa:   
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“E eu sei o que escrevi? Sei não professora.” (RAS, em agosto de 2009); 

  

“Eles têm dificuldade na escrita, realmente, assim, se fosse feita uma prova oral, 

avaliação oral, é... eles sairiam bem melhores do que a escrita, porque realmente tem 

assuntos que você perguntando eles respondem tudo, mas aí quando vai pra escrita 

então eles têm dificuldade, realmente não escrevem coisas muito coerentes” 

(“COMPROMETIDA”, maio de 2009).  

 

“[...] os alunos têm muita dificuldade mesmo. Eles não têm base de leitura, e quando 

leem, a leitura é bem fragmentada, assim, silabada mesmo” (“COMPROMETIDA”, 

maio de 2009).  

 

“[...] infelizmente nós fomos, é... a nossa aprendizagem foi de forma bem... foi de forma 

bem tradicional mesmo, a gente, e por mais que a gente queira sair do tradicionalismo a 

gente sempre se pega ali cometendo os mesmos erros, né? do tradicionalismo... a gente 

sempre quer seguir uma linha mais moderna, mas a gente sempre se pega ali” 

(“COMPROMETIDA”, maio de 2009). 

 

“O pior é que é o sistema... as escolas nos obrigam a fazer isso, né? Porque se a gente 

tem... pronto! Tem vezes que eu levo algo relacionado à leitura tentando assim... sílabas 

simples, sílabas complexas, mas aí sempre pergunta “mas não é mais assunto de quarto 

ano...” mas se os alunos estão a nível de primeiro ano eu acho que deveria ser 

trabalhado... mas assim, de acordo com o nível. Mas o próprio sistema me obriga a ir 

empurrando com a barriga” (“COMPROMETIDA”, maio de 2009). 

 

Diante disso, desencadeamos com as partícipes um processo de formação 

linguística. Nele estudamos textos teóricos da área da linguagem e da educação, fazendo 

sempre relação com a prática. Nesse processo, vivenciamos situações formativas que 

possibilitaram problematizar/refletir e transformar a realidade apreendida, dentre as 

quais destacamos: as Sessões Reflexivas e os Ciclos de Estudos Reflexivos. Por meio 

desses estudos e usando a metodologia da elaboração conceitual ferreiriana, 

(re)elaboramos relevantes conceitos da área do ensino-aprendizagem da linguagem. 

É imperativo salientar que essa metodologia trouxe grande contribuição à 

consecução dos nossos objetivos de pesquisa, não só pelo fato de ter possibilitado que 

as nossas partícipes (re)elaborassem os seus próprios conceitos como evidenciado, mas, 

sobretudo, porque a cada conceito elaborado por elas, percebíamos maior envolvimento 

consciente delas. Era visível a atividade mental mais ativa e deliberada, organizando 

ideias, ampliando o pensamento lógico, apropriando-se dos conteúdos estudados, de 

novos vocabulários e, o que é melhor, possibilitando associações mais consistentes entre 

a teoria e a prática e um estado de alegria, de satisfação e de autonomia, que despertou 

nelas a sede pelo conhecimento que estava adormecida.     
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Os hábitos de leitura e de escrita das nossas partícipes era, para nós, um 

desafio: como desenvolver com elas um processo de formação e teorização de suas 

práticas, em que essas habilidades são essenciais, se elas estavam desacostumadas a 

fazer leituras teóricas e reflexões sobre a prática à luz da teoria? Não restam dúvidas de 

que essa metodologia favoreceu o despertar de procedimentos lógicos e mentais muito 

importantes, tais como: associações, comparações, confrontos, diferenciações, análises e 

sínteses. 

Esse despertar contribui sobremaneira para a aquisição de conhecimentos que 

tornou possível a (re)organização do processo ensino-aprendizagem da linguagem 

verbal, empreendido por nossas partícipes, que refletiu nas produções escritas dos seus 

alunos.  

Assim sendo, somos conduzidas a afirmar que há estreita relação entre os 

saberes (re)elaborados por essas docentes e as produções textuais dos seus alunos, 

confirmadas pelas análises das produções dos discentes de “Comprometida” em agosto 

de 2009 e início do semestre letivo de 2010, conforme demonstramos no sexto capítulo 

desta tese. 

A (re)organização do processo ensino-aprendizagem da linguagem verbal, 

empreendido, agora, por “Comprometida” – centrado nos gêneros textuais, na gramática 

contextualizada e voltado para a superação das dificuldades dos alunos e de suas 

necessidades formativas, tornou possível que eles produzissem textos que encontram-se 

na categoria gênero textual coerente.“Agora” sabem escrever e ler e, mais importante 

ainda, estão motivados a continuar aprendendo. 

Continuar lendo, escrevendo e aprendendo é, agora, também, uma necessidade 

prioritária para as três partícipes da EETB. “Jóia Rara”, após ter concluído o curso de 

Pedagogia em 2008, fez seleção para o curso de Especialização em Linguística Aplicada 

ao Ensino da Língua Materna (2009) e, tendo sido aprovada, tem se dedicado aos 

estudos. Essa atitude mudou a vida dessa partícipe que encontrou motivos para, no dizer 

dela, “sonhar mais alto”, sentindo-se “importante”, com a “auto-estima para cima” e 

mais preocupada por usar seu tempo “com coisas mais úteis”. 

“Preciosa”, que passava a maior parte do seu tempo livre jogando videogame e 

paciência no computador, agora busca leituras que a deixem mais atualizada, que 

promovam a ampliação dos seus conhecimentos. Ela desenvolveu uma postura mais 

crítica e positiva diante dos problemas vivenciados na escola. Com atitudes de liderança 
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e comprometimento aguçados, essa partícipe foi promovida ao cargo de Supervisora 

Pedagógica e já recebeu convite para ser vice na chapa da nova diretoria da escola. 

“Preciosa” também tem sido elogiada por seus colegas, que estão sempre a requerer 

dela orientações e a participação em discussões pedagógicas ou de cunho pessoal. 

Segundo ela, as “pessoas têm percebido mudança até no meu vocabulário”. 

“Comprometida”, que se sentia “um peixe fora d‟água” ao lecionar nos anos 

iniciais da Educação Fundamental, agora se sente bem, sabe que tem muitos desafios, 

mas está mais segura para enfrentá-los. De acordo com ela, “estou muito satisfeita com 

o que conseguimos” e “feliz por ver que vencemos o desafio”. Ensinar se tornou, para 

ela, uma atividade que deve priorizar as necessidades formativas dos seus alunos, não 

normas e regras gramaticais que, ainda, não fazem sentido para eles.   

Essa partícipe nos confidenciou que os desafios a estimulam. Tanto é que, 

mesmo tendo recebido o convite para exercer a função de Supervisora Pedagógica, 

preferiu continuar lecionando na turma do quarto ano, na qual permaneceram seis de 

seus alunos que, apesar de não ter mudando de nível de escolarização, tiveram 

significativas aprendizagens.  

“Maravilhosa”, a exemplo das professoras da EETB, também evoluiu muito no 

processo de pesquisa e de formação. As ações empreendidas nesse processo a tornaram 

mais perseverante e lhes ensinou a buscar ver além das aparências, a tentar encontrar a 

essência. Ela se julgava uma pesquisadora e estudiosa proficiente, teve que mediar 

processos de reflexão até então nunca experienciados. Neles pôde perceber que nem 

sempre foi mediadora, nem sempre foi colaborativa crítica e que aprendeu a sê-las no 

processo, com as outras partícipes.  

O maior de todos os seus aprendizados veio ao exercer a dupla função de 

pesquisadora e também partícipe da sua própria pesquisa, tendo que viver um processo 

complexo e contraditório, pleno de desafios, que provocou muitas lágrimas e risos, 

desespero e alívio, mal-estar e bem-estar, nem sempre partilhados. Mas, um 

aprendizado que mudou sua vida, tornando-a mais sensível, humilde, criativa, ciente no 

sucesso do trabalho motivado por propósitos claros e precisos. 

Vale, ainda, registrar que com novos aprendizados, “Maravilhosa” tem 

divulgado a pesquisa colaborativa e a metodologia da elaboração conceitual ferreiriana 

entre os seus pares da academia e foi convocada a, tão logo conclua o doutorado, a 

formar nova linha no grupo de pesquisa da instituição na qual trabalha, o PRADILE - 
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Práticas Discursivas, Linguagens e Ensino, além de ter sido requisitada para rever, com 

os parceiros de grupo de pesquisa, a (re)elaboração de conceitos da área da linguagem, 

de interesse do grupo. 

Dito isso, voltamos à metáfora do redemoinho para ilustrar que, nesse processo 

de pesquisa e de formação, trilhamos caminhos com movimentos que adquiriram uma 

força que não dava para contê-la. Ninguém queria parar. Sábados, domingos, feriados, 

férias, tinha sempre motivo para um encontro. O que começou com um “ventinho” em 

nossa mente, expandiu-se para outras consciências. Envolveu a todas as partícipes de tal 

forma que, inebriadas pelos desejos múltiplos e uno de transformar a realidade, ganhou 

força e a transformou. Quem viveu sentiu, quem viu constatou. Unindo conhecimentos 

das áreas da Educação e da Linguística, mais especificamente da Linguística Aplicada, e 

empreendendo um processo de formação linguística com as partícipes da escola campo, 

por meio da pesquisa colaborativa e da metodologia da elaboração conceitual 

ferreiriana, conseguimos, com as professoras, mudar a realidade precária do ensino-

aprendizagem da linguagem verbal empreendido por elas.  

Não há retrocesso. O redemoinho não faz movimento inverso, é sempre 

ascendente. As contribuições que essa pesquisa trouxeram instauraram uma nova 

ordem.  O velho agora coexiste no novo e este o nega para se instaurar. É a lei da 

dialética. É ela que nos faz enxergar o mundo a nossa volta de outra forma, instituindo 

mais que mudanças quantitativas, mas, sobretudo, qualitativas. 

Essa realidade abre outros caminhos. Outros diálogos devem ser travados a 

partir das contribuições dessa pesquisa, dentre as quais, ainda, destacamos: 

 A elaboração de conceitos científicos relevantes às áreas da Linguagem e 

da Educação. 

 A elaboração de redes conceituais importantes para as áreas da 

Linguagem e da Educação. 

 A demonstração de aplicabilidade da metodologia da elaboração 

conceitual ferreiriana, unindo conhecimentos áreas da Educação e da 

Linguagem. 

 A arqueologia dos conceitos de linguagem, texto, gêneros textuais, 

língua falada e língua escrita. 

 Trabalho de elaboração de conceitos aplicando os movimentos 

ascendente e descendente propostos por vigotski. 
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Com essa compreensão, encerramos o nosso diálogo, abrindo outros tantos. 

Assim, sugerimos, pois, que outras pesquisas colaborativas sejam desenvolvidas unindo 

conhecimentos das áreas da Educação e da Linguística Aplicada, sobretudo quando 

envolverem problemas relacionados ao ensino-aprendizagem da linguagem, em 

quaisquer níveis de ensino. 

Também aventamos a ideia de que as universidades devem chamar para si a 

responsabilidade de desenvolver projetos de pesquisa e de formação, em maior escala, 

unindo profissionais dessas áreas para ir ao encontro das necessidades formativas de 

docentes e discentes, sobretudo da Educação Básica e com esses professores e alunos 

transformar a realidade que muitas pesquisas nacionais têm apontado como precárias. 

Propomos, ainda, que estudiosos da linguagem busquem conhecimentos da 

área da Educação, como a metodologia da elaboração conceitual ferreiriana, para 

produzir conceitos que revelem o essencial e o necessário no fenômeno e, assim, evitar 

que tantos fenômenos da nossa área criem mais confusão do que compreensão, como é 

o caso dos supostos conceitos das classes gramaticais, expressos em boa parte das 

gramáticas tradicionais, que por anos a fio permeiam a formação de vários profissionais, 

inclusive os da linguagem. 

Finalizando esse diálogo, apelamos para os que planejam os currículos dos 

cursos de formação do profissional da educação básica que o façam levando em 

consideração que o professor dos anos iniciais da educação básica é um dos mais 

importantes profissionais do ensino-aprendizagem da linguagem e, como tal, necessita 

conhecer os fundamentos da língua com a qual trabalha. É preciso uma base teórica 

coerente que favoreça o desenvolvimento de uma prática que promova uma relação 

positiva.  

Alertamos, ainda, aos docentes que trabalham com esse nível de ensino que 

sejam sensatos ao selecionar os conteúdos a serem trabalhados com seus alunos. Para 

discentes que não aprenderam a ler e escrever, de nada adianta ensinar-lhes regras 

gramaticais. É necessário mediar conhecimentos que promovam o desenvolvimento 

dessas habilidades, os demais conteúdos serão mais facilmente adquiridos quando os 

educandos são capazes de ler e de escrever adequadamente. 

Defendemos, pois, que o processo ensino-aprendizagem da linguagem, parta 

dos conhecimentos prévios dos alunos e que estes sejam ampliados para conhecimentos 
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científicos. Nessa atividade essencialmente educativa, que, como nos ensinou Vigotski, 

constitui a real necessidade do ensino escolar, o trabalho com os gêneros textuais 

aproxima o ensino da linguagem da sua função social e torna mais significativo o 

aprender. 

Dito isso, esperamos que esse diálogo tenha continuidade em outras atividades 

empreendidas por estudiosos que sentiram um “ventinho” soprando em suas mentes, ao 

serem nossos interlocutores nesse diálogo. Desejamos que esse “ventinho” se 

transforme em redemoinho(s).   
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ANEXO 1 - ESCLARECIMENTO DO GRUPO DE PESQUISA COLABORATIVA 

 

ESCLARECIMENTO DO GRUPO DE PESQUISA COLABORATIVA 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa, em um período de um ano e meio. Você precisa decidir se quer participar ou 

não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue 

e pergunte ao responsável pelo estudo sobre qualquer dúvida que tiver. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine o Termo de Participação em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

responsável pela pesquisa. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Em caso de dúvida, você poderá procurar a pesquisadora responsável, pelos 

telefones: ___________________, ou pelo e-mail: ______________________  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

TÍTULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO E LINGUÍSTICA APLICADA: UM ESTUDO 

TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS AO ENSINO-

APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM VERBAL  

PESQUISA QUALITATIVA DE ABORDAGEM COLABORATIVA 

MÉTODO: DIALÉTICO 

ABORDAGEM TEÓRICA: LINGUÍSTICA APLICADA 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Ms. MARLUCIA BARROS LOPES CABRAL  

DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

Este projeto está inserido na Base de Pesquisa “Currículo, Saberes e Práticas 

Educativas”, da linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas e Currículos”, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN. Tem como objetivo “Analisar as interrelações 

entre os saberes dos professores, referentes à linguagem (verbal), mobilizados no 

processo ensino-aprendizagem da produção de textos escritos pelos educandos, inscritos 

nos anos iniciais do ensino fundamental”. Esse processo se efetivará por meio de 

questionário, entrevistas, Ciclos de Estudos Reflexivos e Sessões Reflexivas, no qual 

pesquisadora e participes, em colaboração, refletirão sobre o ensino-aprendizagem da 

linguagem verbal, compartilhando saberes e responsabilidades, em busca de explicações 

coerentes, que conduzam à implementação de ações, visando a (re)significação da 

prática. 

A construção desses espaços colaborativos permitirá o acesso às informações 

veiculadas no decorrer do estudo, assim como garantirá o sigilo sobre os dados 

fornecidos, a menos que requerido por lei ou por sua autorização. O acesso aos dados 
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para verificar informações somente será permitido à própria pesquisadora, à equipe de 

estudos e ao Comitê de Ética da UFRN. 

Com base no relato, gostaríamos de saber do seu interesse em se inserir nesse 

processo de desenvolvimento continuado do professor. 

 

MARLUCIA BARROS LOPES CABRAL 

COORDENADORA DA PESQUISA 
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ANEXO 2 -  TERMO DE ADESÃO 

 

TERMO DE ADESÃO 

Eu, ________________________________________________________, RG 

nº ___________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo  como 

partícipe. Tive pleno conhecimento das informações que li, descrevendo o estudo 

citado. Discuti com a professora MARLUCIA BARROS LOPES CABRAL, 

coordenadora da pesquisa, sobre a minha decisão em participar desse estudo, os 

procedimentos a serem realizados e seu desconfortos, as garantias de sigilo e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas relativas à construção da empiria. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento de participação, em qualquer momento da pesquisa, não acarretando em 

penalidades ou prejuízos pessoais. Compete-me apenas informar com antecedência, à 

coordenação, a minha decisão. 

   

Natal, _____ de ________de 2008. 

 

______________________________ 

Assinatura da colaboradora  

 

Presenciamos a solicitação de adesão, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite da 

colaboradora em participar. 

Testemunhas: 

Assinatura:__________________________________ 

Nome:______________________________________ 

Assinatura:__________________________________ 

Nome:______________________________________ 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

Você está sendo convidada a responder as perguntas do questionário que segue. 

Ele faz parte da pesquisa: Educação e Linguística Aplicada: um estudo teórico-prático 

sobre problemas relacionados ao ensino-aprendizagem da linguagem verbal, coordenada 

pela professora Ms. Marlucia Barros Lopes Cabral, cujo objetivo é “Analisar as 

interrelações entre os saberes dos professores, referentes à linguagem (verbal), 

mobilizados no processo ensino-aprendizagem da produção de textos escritos pelos 

educandos, inscritos nos anos iniciais do ensino fundamental”. Pretendemos, por meio 

desse questionário, coletar informações que possibilitem o diagnóstico dos seus 

conhecimentos prévios, sobre as questões apresentadas, vislumbrando identificar 

algumas das necessidades formativas a serem trabalhadas na pesquisa referendada. 

Pedimos que responda as perguntas, individualmente, sem consulta à fontes 

bibliográficas.    

1- Na sua opinião, que conhecimentos lingüísticos, atinentes às modalidades de 

língua falada e de língua escrita, são necessários ao professor para mediar 

conhecimentos que proporcionem ao educando a aquisição da escrita 

ortográfica? 

2- Diga o que é: 

a) Língua escrita 

b) Língua falada 

 

3- Quais as concepções de linguagem que você conhece? Qual(si) dela(s) faz(em) 

parte da sua prática educativa? Justifique a sua escolha. 

4- Diga o que são gêneros do discurso ou gêneros textuais. Exemplifique. 

5- O que você entende sobre variação linguística? 
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ANEXO 4 -  SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS TRABALHADAS NO PROCESSO DE 

(RE)ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

 

TRABALHAR COM DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS, OBJETIVANDO: 

 Possibilitar o conhecimento sistematizado de gêneros que fazem parte do cotidiano 

dos alunos, situando a importância deles, contextualizando os seus usos, estrutura, 

estilo e construção composicional. 

 Motivar para a escrita e à leitura. 

  Trabalhar as dificuldades de escrita e de leitura. 

 

SEQUÊNCIA DE TAREFAS TRABALHANDO COM O GÊNERO TEXTUAL 

“COMENTÁRIO” 

 

3ª aula 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA:  

1- CARTAZ COM O SEGUINTE COMENTÁRIO: 

“A pescaria é meio de vida. A gente pesca para viver. A gente pode pescar de rede, 

de tarafa, de anzol e de landuá, depende do lugar e do tipo de peixe. Aqui na 

barragem tem muitos tipos de peixes. A gente gosta de pescar mais Tilápia, 

Tucunaré e Curimatã porque é melhor de vender”. 

(comentário de João Batista, pescador) 

 

2-  LÁPIS, CADERNO, ALFABETO MÓVEL, QUADRO E GIZ. 

Situação motivadora: 

 Relembrar o que compõe o gênero textual “comentário”, que será estudado. 

 Explorar os conhecimentos prévios sobre o assunto abordado no comentário. 

 Averiguar se eles concordam ou discordam com o que foi dito no comentário. 

 Fazer perguntas para relembrar o eles sabem sobre onde encontramos o gênero 

textual comentário (os suportes para esse gênero textual, tais como revista e 

jornal, explorando a estrutura e o estilo). 
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 Relembrar como esses comentários são produzidos (geralmente, por entrevista. 

Mas, também, orkuts, em discursos, conversas, apresentações, palestras, aulas 

etc.).  

Perguntar se eles têm conhecimento de que outros peixes podem ser pescado na 

barragem (Tilápia, Tucunaré, Curimatã, Piau, Traíra, Sardinha, Coró, Cangatí, Forró 

(Apanhari) Cará, Piranha, Piranbeba, Pescada, Piaba, Tambaqui, Carpa) 

 Escrever, com eles, os nomes dos peixes (fazer com que eles levantem hipóteses 

sobre como escrever cada palavra – insista para que eles participem da escrita, 

tente motivá-los a dizer os nomes dos peixes, a dizer como escrevem). 

 

Situação sistematizadora 

 Levá-los à biblioteca para, com o material (alfabeto), formar os nomes dos 

peixes (primeiro livremente, depois com ajuda da professora, para correção, em 

seguida, escrever, no caderno, as palavras formadas adequadamente. 

 Pedir que escrevam, no caderno, frases com os nomes dos peixes (sugerir que 

desenhem os peixes citados que eles conhecem, escrevendo ao lado o nome de 

cada um). 

Situação avaliativa 

 Pergunte o que acharam da aula e por quê. 

 Pergunte o que aprenderam com a tarefa que realizaram. 

 Promover discussão, sistematizada, com ênfase nas dificuldades apresentadas, 

usando o quadro para escrever as palavras.  

 REELEMBRE O SIGNIFICADO DA PALAVRA APTO 

 Encaminhe uma tarefa de pesquisa para produção de novos comentários, com os 

passos a seguir: 

1- Dividir a turma em três grupos; 

2- Solicitar que um grupo procure um pescador, diga para ele o que significa a 

palavra apto e peça que ele faça um comentário sobre PARA ESTAR 

APTO A PESCAR É PRECISO... (o grupo deve copiar o comentário e 

trazer na próxima aula) 

3- Solicitar que um grupo procure um professor e um aluno, de outra turma, e 

peça que eles façam um comentário sobre PARA ESTAR APTO A 
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APRENDER É PRECISO... (o grupo deve copiar os comentários do 

aluno e do professor e trazer na próxima aula) 

4- Solicitar que um grupo procure dois casais de namorados e peça que eles 

façam um comentário sobre PARA ESTAR APTO A NAMORAR É 

PRECISO... (colocar nesse grupo aqueles que já estão despertando para 

o namoro). 

 

4ª aula – trabalhar a escrita e os sentidos dos comentários produzidos na pesquisa 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA: 

COMENTÁRIOS PRODUZIDOS NA ENTREVISTA, QUADRO, GIZ, TARJAS 

DE CARTOLINA, LÁPIS PILOTO, CADERNO E CANETA.  

Situação motivadora 

 Perguntar sobre a pesquisa (como, quando e com quem foi feita, se foi fácil ou 

difícil e o porquê) 

 Pedir que leiam os comentários 

 Explorar o que dizem os comentários 

Situação sistematizadora 

 Entregar 2 tarjas de cartolina para cada grupo, para que escrevam 2 palavras do 

comentário (deixar que escolham e escrevam da forma que quiserem e sabem); 

 Fixar, no quadro, as palavras;  

 Entregar um dicionário para cada grupo e pedir que procurem as palavras 

(orientar para que vejam a escrita e o significado das palavras. Caso as palavras 

não constem no dicionário, trabalhar com eles o significado e a escrita delas); 

Situação avaliativa 

 Pedir que expressem os significados das palavras; 

 Perguntar por que é importante saber os significados das palavras; 

 Perguntar por que é importante saber escrever de forma adequada; 

 Relembrar o que é necessário para estar apto a ler e a escrever (como no vídeo 

game, é necessário concentração, atenção, dedicação). 

 Relembrar que precisa da ajuda deles para ajudá-los a superar as dificuldades de 

ler e escrever.   
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5ª aula - formação de palavras e reescritura, a partir dos comentários produzidos 

na pesquisa (levar os comentários para casa e ver os problemas de escrita; 

selecionar algumas palavras que estejam de acordo com os quadros 1 e 2, de 

correspondência fonemas-letras (p. 17, 20 e 21), de Mirian Lemle. Fazer tarjas com 

essas palavras, da forma que eles escreveram). 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA 

TARJAS, REVISTAS, COLA TESOURAS, CADERNOS E LÁPIS  

Situação motivadora 

 Retomar questões relacionadas à importância de ler e de escrever (lembrar dos 

argumentos usados na reunião com as mães, explorar esses argumentos); 

 Pregar no quadro as palavras que eles escreveram de forma inadequada e 

chamar a atenção para o que precisa ser mudado; 

 Usar argumentos para motivá-los a trabalhar com a reescritura dessas palavras; 

 

Situação sistematizadora 

 Explorar a relação som-letra das palavras das tarjas. 

 Conduzir os alunos a levantarem hipóteses sobre como seria a escrita adequada 

dessas palavras; 

 Reescrever, no quadro, as palavras de forma coerente; 

 Pedir que escrevam as palavras no caderno. 

 Entregar revistas para que eles recortem e colem, no caderno, palavras que 

tenham escrita e sons semelhantes aos estudados. 

 Explorar essas palavras. 

 

Situação avaliativa  

 Pedir que descrevam como eles se sentem ao escrever e ler. 

 Trabalhar as dificuldades apresentadas. 

 Relembrar que é necessário, dedicação, esforço, concentração, atenção para ler e 

escrever, reforçando a vantagem de desenvolver essas habilidades. 

 Relembrar que precisa da ajuda deles para ajudá-los a superar as dificuldades de 

ler e escrever. 
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SEQUÊNCIA DE TAREFAS TRABALHANDO COM O GÊNERO TEXTUAL 

“LETRA DE MÚSICA” 

 

6ª aula – trabalhar com o gênero textual letra de música 

MATERIAL A SER UTILIZADO NA AULA 

LETRA DE MÚSICA, SOM, CD, LÁPIS E PAPEL OFÍCIO  

Situação motivadora 

 Dizer que irão trabalhar com o gênero textual letra de música, perguntando o 

que eles sabem sobre esse gênero textual (quem produz, com que intenção, para 

quem, onde ela circula, entre outras coisas). 

 Perguntar de conhecem a letra da música “Só quero ficar”, de Aviões do forró. 

 Se conhecem, perguntar de que ela trata, se não, dizer de que fala a letra da 

música. 

 

Situação sistematizadora 

 Colocar a música para tocar e dizer que quem sabe da letra pode cantar (cantar 

com eles). 

Só quero Ficar 

(Aviões do Forró) 

Só quero ficar não quero compromisso com ninguém, ficar  

Beijar na boca não é namorar, ficar   

Seu corpo é minha fonte prazer, ficar só to ficando com você  

   

Não caio mais nesse papo furado quero tempo pro meu coração  

sem essa de que está apaixonada eu sou mais um em sua coleção  

você também não é a única, então melhor ficar na tua  

não sou de ninguém não pega no meu pé não sou propriedade sua  

só to ficando com você não quero nenhum compromisso  

não tente me enganar você não vai mudar se você quer ficar eu fico. 

 

 Informar que colocará a música para tocar outra vez e que eles devem, ao 

ouvi-la, copiar o maior número de palavras, ouvidas, que conseguir 
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(entregar um chocolate para o (a) que conseguir escrever o maior número 

de palavras (não importa se a ortografia não está adequada). 

 Dizer que dará dois chocolates aquele (a) que escreveu o maior número de 

palavras de forma adequada, dizendo que dará vinte minutos para eles 

reescreverem as palavras na folha de papel madeira, para depois 

apresentar para ver quem consegui escrever o maior número de palavras 

adequadamente. 

 Trabalhar as palavras que foram apresentadas, fazendo, com eles, se 

necessário, a reescritura (no quadro). 

 

Situação avaliativa 

 

 Perguntar sobre as características da letra da música (instigar para que eles 

percebam as diferenças estruturais e de estilo da letra da música para uma carta, 

um comentário, uma receita, uma história em quadrinho, por exemplo). 

 Perguntar quais foram os pontos positivos e os negativos da aula. 

 

SEQUÊNCIA DE TAREFAS TRABALHANDO COM O GÊNERO TEXTUAL 

“ENTREVISTA” 

 

7ª aula – trabalhar com o gênero textual entrevista 

MATERIAL NECESSÁRIO – CADERNO, LÁPIS, QUADRO E GIZ 

Situação motivadora 

 Falar sobre o gênero textual entrevista (é feita, face a face, na intenção de saber 

o que determinada pessoa sabe sobre determinado assunto). 

 Perguntar se eles já viram alguém fazendo entrevista. Pedir para falar sobre essa 

experiência, descrevendo o contexto. 

 Dizer que eles farão uma entrevista para saber o que pessoas de diferentes 

gerações (jovens entre 15 e 20 anos – adultos entre 21 e 59 anos (pode ser com 

os pais) – anciões entre 60 e 100 anos (pode ser com os avós)) dizem sobre o 

que era ficar e namorar, na época em que eram (ou são) jovens e trazer, por 

escrito, a entrevista para poder trabalhá-la na próxima aula. 
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Situação sistematizadora 

 Perguntar o que eles gostariam de perguntar para saber mais sobre o que 

significava, ou significa, ficar e namorar em diferentes épocas. 

 À proporção que eles forem falando, escrever as perguntas no quadro (sempre 

lendo, em voz alta, o eu está escrevendo). 

 Perguntar para quem gostariam de fazer as perguntas e por quê. 

 Pedir que escrevam, no caderno, as perguntas e diga que vão lendo quando 

forem escrevendo. 

 Dividir os grupos para fazerem as entrevistas – um grupo com jovens, um com 

adultos e outro com os anciões. 

Situação avaliativa 

 Perguntar o que aprenderam nessa aula. 

 Promover discussão, sistematizada, com ênfase nas dificuldades apresentadas, 

usando o quadro para escrever as palavras.  

 Motivá-los a realizarem as entrevistas. 

 Dizer que tragam as respostas na próxima aula. 

 

8ª aula – explorar as entrevistas 

Material necessário 

Entrevistas, quadro e giz 

 

Situação motivadora 

 Dividir o quadro em três partes. Assim: 

jovens entre 15 e 20 anos adultos entre 21 e 59 

anos 

anciões entre 60 e 100 anos 

Ficar –  

 

 

 

Ficar - Ficar - 

Namorar- 

 

 

Namorar- Namorar- 
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 Colocar, com a ajuda dos alunos, em cada item as principais idéias apresentadas 

pelos alunos na leitura das entrevistas. 

 Discutir essas idéias (diferenças, semelhanças etc.) 

Situação avaliativa 

 Pedir que escrevam, em uma folha de papel ofício, o que acharam da tarefa . 

 Explorar os pontos em apresentaram mais dificuldades. 

 

 

9ª aula – trabalhar com o gênero textual relato de experiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 




