
INTRODUÇÃO 
 

Manhã de dezembro de 1973. 
O menino recebeu o “boletim”, observou-o e disse: 

— Bem que meu pai falô eu só vô servi prá esquentá lata! 
Ouvi... e perguntei. 

— O que é esquentá lata? 
— Ora, Dona, é esquentá a marmita! 

— Mas o que tem a ver esquentar a marmita com as notas? 
Em sua explicação, pude compreender o significado representado naquela expressão. Ela 
sintetizaria a relação entre estudo–futuro–profissão–vir-a-ser, condições dignas de vida... 

 
Escola de Ensino Fundamental na Periferia de Curitiba. 

 

Escola grande, bonita, construção imponente, firme, muitas pessoas, muitas 

palavras, muitos sentidos... muitos passam despercebidos... muitos desapercebidos. 

As pessoas não eram, não estavam, não pensavam, não sentiam sempre 

igual, na maioria das vezes não se viam e nem se ouviam por inteiro. Para perceber 

a diferença, admitir a importância do heterogêneo e do singular, é preciso despir-se 

do introjetado, desprevenir-se para abraçar o novo, para sair de si e colocar-se no 

sentido do outro. 

Ler a palavra do outro, o significado e o sentido a ela atribuídos amplia a 

compreensão do mundo e das palavras. Auxilia a interagir significativamente com 

esse outro e com o mundo das palavras. 

Um texto construído com base em tantos outros, “certamente”, ao ser dito ou 

escrito, demonstra reações ao vivido e provoca diferentes compreensões e 

sentimentos... 

Forte, fraco, ingênuo, consistente, desconectado, claro, compreensível... 

bem ou mal, ele — o texto — é a expressão, a representação de uma síntese 

intersubjetiva e singular possível para cada interlocução e para cada momento. Além 

de expressar os conhecimentos internalizados pelo seu produtor, portanto 

reelaborados, imprime e contempla indicadores do contexto social que o provoca e o 

engendra. E mais, reúne em seu contexto de texto as contradições e povoamento do 

outro, os condicionamentos gerados na vida e na própria situação de produção. 

A interação entre interlocutores, a linguagem usada, o sentido do texto e a 

significação atribuída à palavra dependem da relação entre sujeitos, constroem-se 

na produção e na interpretação dele. A assimetria entre o eu e o tu requer 



 2

complementaridade... E o que mais ele diga ou deixe de dizer depende do outro. 

Na eventicidade do Ser... “a pluralidade dos homens encontra seu sentido 

não numa multiplicação quantitativa dos ‘eu’, mas naquilo em que cada um é o 

complemento necessário do outro”. (BAKHTIN, 2000, p. 15)  

Este estudo nasce com base em situações educacionais vividas e nas 

reflexões que alcancei realizar numa longa caminhada como professora. 

Hoje posso avaliar melhor o quão significativo é poder trazer internalizada a 

reação de uma criança ao apropriar-se da escrita; a importância do processo de 

interação; a compreensão da força e da plurivalência das palavras; a crença no 

potencial humano; as indignações originadas num processo educacional 

caracterizado pela exclusão; e a certeza de que para compreender o ser é preciso 

ouvi-lo. 

O papel desempenhado pela consciência na atividade prática determina o 

tipo de práxis. E o “dever-ser”, no sentido gramsciano, enfatiza a diferença decisiva 

entre o dever-ser arbitrário como mero desejo, sonho, e um dever-ser possível 

necessário. Só a vontade concreta de sujeitos conscientes pode redimensionar a 

realidade. Só ela nos impele à não conformidade em relação à discriminação e à 

exclusão, o que significa persistência na busca de possíveis respostas. 

A vontade concreta de ver superadas a discriminação e a exclusão do ser, 

atrelada ao dever-ser possível necessário, orienta a execução do presente estudo. 

Para a realização da pesquisa, foram considerados os pressupostos teóricos que 

concebem a possibilidade de apreender o ser na sua inteireza social e singular. E, 

também, aqueles que apregoam a necessidade da avaliação da dimensão do ato 

educativo e destacam que essa avaliação requer a compreensão do Ser e é possível 

pela sua apreensão como ser de linguagem. 

As considerações a seguir têm a finalidade de clarear a intencionalidade, os 

objetivos e as hipóteses que direcionaram os procedimentos deste estudo. 

Ante a preocupação com um ensino de qualidade inclusivo e significativo, o 

qual depende da consciência na atividade prática tendo em vista um dever-ser 

possível necessário, optou-se por discutir a interação social/educativa que ocorre no 

meio escolar entre professor e alunos. Essa discussão exige a explicitação de seus 

elementos constitutivos. 

Os elementos essenciais para compreender a prática pedagógica do 
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professor alfabetizador são os referentes ao conhecimento teórico indicado como 

fundamentos direcionadores de suas atividades educativas; sua concepção sobre o 

processo de ensino e sobre o ser que aprende; e a mediação discursiva que realiza 

no processo de interação na sala de aula. 

Os conhecimentos internalizados (teóricos/práticos), resultado das 

interações sociais/culturais das experiências vivenciadas, das interpretações 

(atribuição de significados), denominam-se representações. As representações 

constituem-se numa cadeia ininterrupta, intersubjetiva de trocas avaliativas 

axiologicamente direcionadas. Nessa cadeia interpretativa, estão envolvidos: o ato 

de conhecer (atividades mentais), o processo de atribuir sentidos e significados, o 

processo de referenciação e a linguagem responsável pela mediação e vinculação 

das concepções e significações construídas e reconstruídas pelos sujeitos/agentes 

desses processos. O foco desta discussão é a interdependência que há entre a 

atividade, a linguagem e a consciência. 

Para apreensão das representações e do papel que elas exercem no 

processo de aquisição do conhecimento consciente, toma-se a linguagem como 

vínculo sígnico de elaboração e confronto das representações no processo 

interativo, como material privilegiado para análise da significação teórico-prática que 

o professor apresenta como fundamento de sua atuação pedagógica. O discurso 

oral torna-se o objeto de análise para a identificação dos elementos culturais 

internalizados pelo professor com o objetivo de compará-los tanto com os contidos 

em suas indicações teóricas (escolhas) quanto com os expressos e explicitados em 

seu discurso e em seu fazer pedagógico, ou seja, na sua prática pedagógica na sala 

de aula. 

Destacada a importância das explicitações dos elementos culturais que 

constituem as representações do professor, as quais direcionam a prática em termos 

metodológicos e discursivos, importa apreendê-las funcionando como expressões 

mediadoras de conceitos e significações, reveladas nas marcas que determinam e 

caracterizam o discurso, pelo uso dos recursos expressivos, que interferem na 

construção do processo de ensino/aprendizagem. 

Na medida em que as representações estão presentes tanto no 

direcionamento da prática pedagógica expressa no e pelo discurso quanto na forma 

como o professor concebe o processo de ensino/aprendizagem, faz-se necessário 
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identificar, além do referencial teórico que embasa e determina sua prática, “como” 

as representações se constituem e constituem o discurso professor/aluno. Como 

indicam as referências teóricas, como se explicitam pelos recursos lingüísticos 

escolhidos e utilizados nas enunciações que compõem e constituem a interação 

verbal. As enunciações trazem as pistas que possibilitam explorar as restrições e as 

possibilidades lingüísticas dos interlocutores, caracterizando as marcas da 

interlocução para que se possa chegar à compreensão da relação procurada. Assim, 

definiu-se como objetivo deste trabalho identificar os elementos culturais 

constitutivos das representações dos professores alfabetizadores e sua incidência, 

como expressões mediadoras de conceitos e significações, na condução do 

processo de ensino/aprendizagem. Para a consecução desse objetivo, apoiou-se 

nas hipóteses descritas a seguir.  

 O professor, em seu discurso sobre as concepções que julga orientarem 

seu trabalho, pode afirmar pressupostos que de fato não se revelam direcionadores 

da prática pedagógica que realiza na sala de aula, admitindo-se, portanto, a 

possibilidade de haver dissonância entre o enunciado dos pressupostos teóricos 

valorados pelo professor e aqueles que efetivamente estão presentes na 

cotidianidade da sala de aula em interação discursiva com seus alunos. Isso torna 

necessária a apreensão de marcas, pistas reveladas no discurso, bem como dos 

fatores e(ou) elementos do contexto que interferem na e pela dinâmica enunciativa 

ou elementos constitutivos e individuais que interferem e se instauram na dinâmica 

dos enunciados. 

Tal possibilidade decorre, muito provavelmente, do fato de os referenciais 

teóricos com os quais o professor teve contato em sua trajetória acadêmica, e 

mesmo nos cursos de atualização ou pela leitura das propostas curriculares dos 

sistemas de ensino, não terem sido incorporados, internalizados como decorrência 

de um processo reflexivo a ponto de substituírem a “memória herdada”1, condição 

essa que ocorre quando não há nenhuma força externa que promova a construção 

da autonomia intelectual e didática do professor. 

Admitem-se, pois, a dissociabilidade teórico-prática e o privilegiamento da 

prática reiterativa como elemento fundante das representações do professor sobre o 

                                                 
1 A expressão “memória herdada” é aqui utilizada para definir a prática pedagógica 

dominante a que o professor esteve submetido ao longo de sua escolarização (N.A.). 
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processo de ensino/aprendizagem. Isso não significa que ela, a prática reiterativa, 

deixe de referir-se a algum suporte teórico, porém tomá-la em si e não em sua 

relação dialética com a teoria, assim como ocorreria na análise da linguagem 

despida de contexto, como se os seus objetos e categorias estivessem prontos e 

dados a priori, seria desconsiderar a dialeticidade das construções “de objetos 

cognitivos e discursivos na intersubjetividade das negociações, das modificações, 

das ratificações, das concepções individuais e públicas de mundo”. (MONDADA; 

DUBOIS, 2003, p. 20) 

A esse raciocínio soma-se a possibilidade de a secundarização da 

dialeticidade entre teoria e prática promover o descolamento da prática do processo 

de reflexão crítica também da teoria, assumindo-se, então, que a prática pedagógica 

do professor pode tomar tão-somente a prática pela prática, desfavorecendo a 

superação dos limites dela e os da própria teoria que a embasa. Tal linha 

especulativa sugere algumas indagações: em que medida as representações 

enunciadas pelos alfabetizadores na escolha das proposições teóricas se 

manifestam em seu discurso efetivado em sala de aula? Em que medida essa 

mesma linguagem se põe para ele e para o aluno como instrumento que permite 

compreender e atuar na realidade social da qual ambos fazem parte e de que são 

partes? Como explicitar, pelas restrições e possibilidades lingüísticas dos 

interlocutores, os elementos constitutivos do discurso? 

A hipótese aqui assumida é que, no ideário do professor, e 

conseqüentemente em seu discurso, as indicações relativas aos pressupostos 

teórico-práticos apresentam-se fragmentadas e deformadas em relação às 

tendências e correntes lingüísticas, psicológicas e epistemológicas, situação 

originada na sua formação acadêmica inicial, bem como na formação continuada. As 

representações dos professores com relação à aquisição do conhecimento 

constituem-se mais em entidades construídas em sínteses precárias que impedem a 

percepção da totalidade das relações que compõem um processo discursivo e 

menos em conhecimentos formados no seio de uma reflexão, incluindo a análise e a 

crítica das próprias representações, como sínteses de sua compreensão e 

interpretação da realidade. 

Espera-se que os professores que demonstram maior apropriação teórica 

em suas representações valorizem e considerem a mediação discursiva no processo 
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de interação como elemento fundamental para a aquisição do conhecimento. Isso 

porque os pressupostos sócio-históricos imprimem a esse processo um 

direcionamento, uma intencionalidade que valoriza a construção da consciência, no 

processo de interação entre enunciados mediados pela linguagem. 

O estabelecimento da relação entre as representações evidenciadas nas 

escolhas teóricas realizadas pelo professor sobre o processo de 

ensino/aprendizagem da língua escrita e a forma como elas se explicitam na prática 

demanda a análise das interações discursivo-enunciativas efetivadas na sala de aula 

para sua apreensão. A busca pela definição dessas relações e por respostas que 

satisfaçam as proposições anteriormente apresentadas guia as reflexões que o 

presente estudo procura desenvolver. Em outros termos, por meio da análise das 

representações pedagógicas do professor, constitutivas de seu discurso interno 

(atividades mentais) e externo (materialização pela linguagem) e direcionadoras de 

suas ações na interação com seus alunos, busca-se compreender como essas 

representações se constituem para ele e como esse sujeito historicamente situado, 

com base em suas experiências concretas de vida, as elabora e reage a elas. 

Para o desenvolvimento e análise da relação proposta, este estudo 

encontra-se estruturado em cinco capítulos, como descrito a seguir. 

No capítulo inicial explora-se o pensamento dialógico bakhtiniano com o 

objetivo de relacionar a linguagem, a apropriação do conhecimento e as 

representações como formas de conhecimento, significação e referenciação 

envolvidas na formação da consciência. 

A análise proposta encontra respaldo na teoria do dialogismo bakhtiniano e 

nas concepções vygotskianas para a formação social das atividades mentais. Esses 

estudos conceituam a linguagem como atividade, como consciência prática, como 

trabalho constitutivo do sistema de referência e dos próprios sujeitos pelo fato de 

que suas consciências são formadas no entrecruzamento dos signos na interação 

social. Baseia-se também nos trabalhos de estudiosos de Bakhtin, como FARACO 

(1996, 2003), FREITAS (1994, 1996, 1997), BARROS (1996), e em abordagens 

mais específicas sobre a constituição do sujeito: CAGLIARI (1991), MAYRINK-

SABINSON (1989, 1993, 1999), ABAURRE (1988, 1991, 1992, 1994), FIAD (2002), 

SILVA (1991). Para análise das enunciações, dos processos psicológicos e 

lingüísticos na referenciação, bem como nas discussões sobre a instabilidade 
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constitutiva atribuída às categorias e aos objetos do discurso, os estudos aqui 

desenvolvidos buscam, igualmente, definir e discutir a existência de processos de 

estabilização das categorias discursivas com base no dialogismo bakhtiniano e nas 

concepções vygotskianas para a formação de um arcabouço teórico compatível com 

as análises pretendidas. Para a análise do processo de referenciação, recorreu-se a 

ARAÚJO (2001) e MONDADA e DUBOIS (2003), que se reportam a esse processo 

como construção, proveniente de práticas simbólicas nas negociações 

intersubjetivas, e propõem a interdependência dos aspectos psicológicos e 

lingüísticos.  

No capítulo 2, as reflexões em torno das representações do professor, 

evidenciadas em suas enunciações, estão apoiadas em estudos da psicologia e da 

lingüística para que se possam ampliar as possibilidades de análise na interação da 

teoria com a prática baseada na discussão de categorias como consciência, 

ideologia e linguagem. Conhecer a forma como o professor pensa, interpreta e 

atribui sentido ao processo de ensino/aprendizagem só é possível por meio da 

análise de sua práxis. Para KOSIK (1976), a práxis abrange a totalidade da prática 

humana, incluindo tanto a atividade objetiva do homem, transformadora da natureza 

e do mundo social, quanto a formação da subjetividade humana. Dessa forma, todas 

as ações, reflexões e sentimentos do homem que se originam no trabalho fazem 

parte da práxis.  

É no âmbito da sala de aula, onde o professor desenvolve seu trabalho 

educativo, que se poderá apreender e entender o discurso e as ações dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem e, com isso, alcançar a natureza 

dos processos constitutivos do contexto escolar (instituição) e das representações 

do professor alfabetizador, tendo em vista a transformação pela superação das 

próprias representações. 

Para estabelecer as relações entre linguagem e os modos de subjetivação 

— a análise do sentido —, a intersubjetividade e a relevância da alteridade para a 

compreensão do ser de linguagem, neste capítulo retomam-se os conceitos 

anteriormente trabalhados para reforçar a mútua constitutividade entre linguagem, 

atividade mental e conhecimento. E para explicitar a adoção da concepção 

discursivo-enunciativa que associa a interação, o discurso, o conhecimento e a 

mediação semiótica na formação do sujeito e na sua relação com o objeto de 
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conhecimento, em que o dialogismo é o princípio constitutivo e condição do sentido 

no discurso. Os sentidos e significados são construídos e materializados nas 

enunciações. 

Para fundamentar a análise do discurso, o processo enunciativo-discursivo 

em que se evidencia a heterogeneidade, recorreu-se aos trabalhos de 

MAINGUENEAU (1994, 1997, 1999), POSSENTI (1998), AUTHIER-REVUZ (1990, 

1998) na construção da semântica argumentativa, os quais manifestam novas 

tendências na Análise do Discurso (AD). Essa recorrência objetiva discutir a 

presença da subjetividade na atividade lingüística. Apresentaram-se, também, 

contribuições teóricas para a apreensão das operações realizadas por sujeitos 

enunciadores, a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva. Pela 

articulação das noções de subjetividade, heterogeneidade enunciativa e a noção de 

efeitos de sentidos em relação às estratégias enunciativas que revelam no discurso 

a possibilidade de identificar as negociações que sujeitos realizam com o seu dizer e 

pelos recursos expressivos que utilizam, procurou-se apreender suas 

representações teóricas e como elas incidem na mediação discursiva e pedagógica 

que desenvolvem.  

O capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos adotados para 

estabelecer a relação existente entre as representações indicadas nas escolhas 

teóricas do professor alfabetizador e as enunciadas no processo de interação com 

os alunos na sala de aula. 

Para identificar as representações indicadas nas escolhas teóricas e 

estabelecer a correlação entre as proposições valoradas pelo professor coletadas 

para este estudo, aplicou-se a Técnica Q, elaborada por Stephenson, com a 

finalidade de obter amostras das representações das professoras selecionadas em 

um estudo inicial. Esta orientação metodológica de coleta de dados baseia-se na 

significação emprestada a um conjunto de afirmações (itens) por uma pessoa ou 

conjunto de pessoas, considerando determinadas instruções. Esse conjunto de 

afirmações ou itens pode conter atitudes, valores, conceitos, atividades, atos etc. 

que deverão ser avaliados em termos, por exemplo, de critérios de pertinência, de 

preferência, de utilidade, de relevância, entre outros, dependendo do interesse do 

pesquisador. 

Para identificar os elementos culturais constitutivos das representações, 



 9

trabalhou-se com os conteúdos teóricos das proposições escolhidas pelo professor. 

Foram privilegiadas as escolhas apontadas com maior significação para o processo 

de ensino/aprendizagem confrontadas com as proposições menos valoradas 

(rejeitadas). A análise permite estabelecer a relação entre os conteúdos das 

escolhas e as teorias que lhes dão sustentação. 

E para a apreensão de “como” as representações incidem sobre a prática 

pedagógica, tomou-se como objeto de análise o movimento discursivo na interação 

professor/aluno em que se configuram e se instauram as enunciações. O 

acontecimento enunciativo em determinadas condições de produção/enunciação 

possibilita compreender como se constituem, no e pelo discurso, sujeitos e objetos 

de conhecimento, como os sentidos se produzem, se articulam e circulam na 

dinâmica da interlocução. 

Para realizar o confronto entre as representações do professor alfabetizador 

com os fundamentos teóricos que lhes dão sustentação, a incidência na condução 

do processo de ensino/aprendizagem e a forma como se evidenciam na mediação 

disvursivo-enunciativa que realiza no processo de interação na sala de aula, 

procedeu-se à filmagem das aulas em vídeo com o propósito de apreender na 

interação falante/ouvinte: a negociação de significados, o jogo das representações, 

as perguntas e as respostas conformadoras do processo dialógico de significação e 

ressignificação. 

Inicialmente, fizeram parte da amostra da pesquisa 12 professoras atuantes 

em três (3) escolas públicas de ensino fundamental, as quais participaram da 

primeira aplicação do instrumento elaborado para este estudo. O instrumento de 

pesquisa contém 158 proposições pedagógicas sobre educação, ensino, 

aprendizagem, desenvolvimento humano, linguagem, papel do professor e ensino da 

escrita. Após análise das concepções teóricas indicadas nas escolhas, optou-se por 

seis professoras, duas de cada fator, para a segunda aplicação do instrumento de 

pesquisa. E para a verificação da incidência das representações na prática, optou-se 

por três professoras que apresentaram diferentes concepções e trabalham na 

mesma escola. Estas tiveram suas aulas filmadas nos meses de março, abril e maio 

de 1999, perfazendo um total de 120 horas de aulas filmadas, aproximadamente 40 

horas de cada professora. 

A análise foi realizada por meio de dois procedimentos simultâneos de 
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confronto: o das escolhas feitas no estudo inicial com aquelas indicadas como 

decorrência do fundamento teórico coerente e aquele que toma as representações 

acerca das concepções pedagógicas articuladamente com os encaminhamentos 

didáticos das professoras em sala de aula, ou seja, sua incidência na condução das 

atividades na prática interativa.  

No capítulo 4, procedeu-se à verificação de como tais representações 

permeiam as ações das professoras nas interações discursivas que desenvolvem 

com seus alunos na sala de aula, ou seja, como elas se caracterizam, seu sentido, 

sua intencionalidade e o direcionamento que imprimem à prática pedagógica do 

professor. Dito de outro modo, o objetivo das reflexões contidas neste capítulo é 

explicitar como as representações incidem e se traduzem na mediação discursivo-

enunciativa por meio dos recursos expressivos utilizados. 

O confronto das escolhas teóricas com o texto gerado na prática 

pedagógica, na interação professor/aluno, possibilitou, além da identificação das 

relações do discurso teórico/prático das professoras, também o confronto com a 

teorização que lhe dá sustentação, desvelando com maior aproximação, na 

mediação discursiva e pedagógica das professoras, os elementos conceituais 

constituidores de sua forma de conceber o processo educativo. 

E para realizar a análise dos enunciados gerados na interação na sala de 

aula, foram destacados os aspectos fundamentais da teoria sócio-histórica, tais 

como: a importância da interação no movimento discursivo, o processo de 

internalização e a relação entre a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento 

das funções psíquicas, ponto de convergência entre linguagem e pensamento. 

E por meio da identificação dos recursos expressivos utilizados — repetição, 

entonação, metáforas — no processo discursivo-enunciativo, apreender as marcas 

da subjetividade/expressividade/heterogeneidade enunciativa que se mostram, se 

desvelam e se constituem nas negociações de sentidos e significações presentes na 

linguagem. 

As contribuições do dialogismo bakhtiniano permitem tanto a sustentação 

teórica da análise das representações do professor quanto a concepção pedagógica 

que explicita e aquela que revela na ação pedagógica propriamente dita, ou seja, a 

tradutibilidade que dá à relação ensino/aprendizagem, uma vez que nessa dupla 

dimensão foi constituída a metodologia da investigação. 
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O aporte teórico adotado, portanto, tem a finalidade de situar as 

representações no processo de constituição do conhecimento consciente. Ou, como 

diz SAVIANI (1980, p. 11), trata-se de um processo de conhecimento que constitui 

uma “totalidade articulada, construída e em construção”. Buscou-se, assim, 

apreender e compreender, por meio da reflexão teórico-prática, as questões 

relacionadas à construção do conhecimento sobre o processo de 

ensino/aprendizagem pelo professor, com base nas mediações pelas palavras e 

pelo outro que ocorrem na interação com seus alunos. 
 O capítulo 5 contempla as considerações finais. Uma síntese interpretativa 

decorrente de reflexões possíveis sobre o discurso do outro.  

 A análise dos enunciados das professoras alfabetizadoras como mediadores 

do processo de ensino/aprendizagem possibilitou apreendê-los e, neles, as 

representações, as quais o configuram. Os enunciados se entrecruzam com as 

representações do outro, direcionando suas práticas, exercendo pressões num 

movimento de intenções que reagem ao existente e, a partir dele, se transformam, 

agindo responsivamente, constituindo-se novamente no outro. As representações 

trazem em sua constituição a contradição e são explicitadas na heterogeneidade 

enunciativa, nas negociações de sentidos, que se instauram no processo interativo 

professor/aluno, revelando as suas singularidades. Os recursos expressivos são 

ecos refratados que, ao mesmo tempo que expõem a subjetividade, a cola no 

contexto que a engendrou, são marcas constitutivas de estilos próprios, com 

tendências e possibilidades de ressignificação numa cadeia infinita. 
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1 A MEDIAÇÃO SÍGNICA NA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA — O 
DIALOGISMO BAKHTINIANO 

 
O presente trabalho se volta para a análise da incidência das 

representações do professor alfabetizador sobre o processo educativo. E para a 

compreensão do discurso em que se constituem e se explicitam as representações 

do professor, recorre-se aos pressupostos teóricos desenvolvidos especialmente por 

Bakhtin, que em seus estudos referentes à filosofia da linguagem contribui para 

situar o processo dialógico no qual as representações são constituídas.  

Este capítulo tem por objetivo destacar a importância da mediação dos 

signos na formação da consciência, discutindo os pressupostos teóricos da dialogia 

bakhtiniana em relação à linguagem, compreendida como mediadora das relações 

humanas constituídas socialmente por meio do intercâmbio semiótico. E estabelece 

a relação da mediação pelos signos e a origem social da atividade mental, na 

inserção cultural e na internalização do conhecimento e na formação das 

representações. As reflexões desenvolvidas apóiam-se nas obras de Bakhtin, 

Vygotsky e de outros estudiosos da obra de Bakhtin, como FARACO (2003), 

FREITAS (1997), BARROS (1997), entre outros, que em seus estudos têm 

demonstrado que as atividades de elaboração e reelaboração no dizer e no escrever 

permitem apreender a prática ativa do próprio sujeito e compreender que domínios 

do conhecimento aí interagem.  

Associam-se, dessa forma, a contribuição da filosofia da linguagem discutida 

por Bakhtin, a concepção sócio-histórica do desenvolvimento humano de Vygotsky e 

a análise do discurso para apreender as representações dos professores, buscando 

a identificação de pistas (recursos lingüísticos) sobre o domínio expresso nas 

concepções teóricas e suas significações sobre o mundo que se materializam na e 

pela linguagem. 

E para alcançar a percepção do papel do sujeito em meio às representações 

veiculadas pela linguagem, discutir-se-á a estreita relação existente entre a 

linguagem, o conhecimento e as representações com base no dialogismo bakhtiniano. 
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1.1 AS REPRESENTAÇÕES, O CONHECIMENTO E A LINGUAGEM 

 

Afirmar que a construção do conhecimento do professor sobre o mundo e, 

especificamente, sobre o processo de ensino/aprendizagem se faz pelas mediações 

sígnicas, isto é, discursivas que realiza interativamente, equivale assumir, 

igualmente, que o processo de interação professor/aluno é permeado pelo 

movimento de confronto entre o conhecimento sistematizado e instituído pela ciência 

e as representações constituídas pelo professor e pelos alunos por meio de estudos 

e experiências que ocorrem nas relações produtivas e sociais que vivenciam. 

O modo de conhecer, conceber e interpretar o mundo e o processo de 

ensino/aprendizagem no que se refere à aquisição do conhecimento pela inserção 

cultural (experiência pessoal no social) constitui as representações do professor e 

dos alunos. 

Trabalhar com representação significa considerar os seus elementos 

constitutivos: o conhecimento (experiência pessoal no social internalizado) 

formado no processo de significação (referenciação) explicitado em enunciações 

de sujeitos contextualizados que na interação verbal, por meio de trocas 

avaliativas, delineiam seu processo de constituição humana em diferentes 

momentos de sua história cognitiva. Estão implicados aí os processos de 

significação e de referenciação. Em ambos, a linguagem, que contém em si o 

saber os valores, as normas de conduta, as experiências organizadas pelos 

antepassados exerce e cumpre sua dupla função: a de constituição da 

consciência semiótica e a de materialização do conteúdo psíquico. Significa 

também conceituá-la como o conhecimento formado no processo de significação, 

materializado pela linguagem, constituindo-se, dessa forma, na enunciação 

propriamente dita e no processo enunciativo que na interação verbal pressupõem 

e evidenciam a heterogeneidade, a expressão das diferentes formas de conceber 

e interpretar as coisas do mundo e, ao mesmo tempo, que constituem a 

possibilidade da comunicação e da compreensão entre sujeitos, também 

determinam e revelam a instabilidade no processo de significação dos objetos de 

conhecimento construídos no e pelo discurso. 

A linguagem faz a mediação e articula as diferentes visões de mundo em 

diferentes momentos históricos, atuando como elo epistemológico/ideológico, como 
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sistema articulado de signos sociais, materializando-os no contexto da enunciação, 

na interação verbal. 

A concepção da função da linguagem como formadora do psiquismo 

humano (consciência), aqui referenciada, é aquela privilegiada por LURIA (1986), 

LEONTIEV (1988) e VYGOTSKY (1987), na busca pela compreensão de suas 

implicações no processo de hominização, no qual se dá a passagem da consciência 

predominantemente biológica e instintiva para a racional. E, assumindo-se que o 

fundamento desse processo está no trabalho e na objetivação da atividade mental, a 

compreensão e o entendimento do homem e de seu psiquismo implicam a 

apropriação da atividade desempenhada por esse homem. O aparecimento da 

consciência humana está vinculado a sua capacidade laborativa, em objetivar suas 

idéias, como corroborado por PALANGANA (1996, p. 33-34), quando diz que “a 

consciência é engendrada num processo profundamente imbricado à comunicação 

gestual, e ambas — consciência e linguagem — à atividade instrumental. Na 

dinâmica do trabalho, os homens interferem no ambiente natural, adaptando-o às 

suas necessidades. A prática produtiva confere ao objetivo uma nova identidade, de 

caráter social”. 

Sob essa perspectiva, o eu e o outro são, cada um, um universo distinto de 

valores, pois as internalizações originam-se de situações diferentes. O mesmo 

mundo interpretado e explicitado nos enunciados em situações de intersubjetividade 

recebe valorações diferenciadas, devido às contribuições que oferecem à 

interpretação em diversos quadros axiológicos. Essas diferenças, ao mesmo tempo 

em que são constitutivas dos atos humanos, caracterizam seus enunciados. E é 

nesse confronto, nessa contraposição de valores que os atos concretos se realizam, 

no plano de axiomas diferentes, no processo de alteridade no qual cada um orienta 

os próprios atos. 

A linguagem, então, é definida como atividade, como um conjunto de 

práticas socioculturais — que têm formatos relativamente estáveis (concretizam-se 

em diferentes gêneros do discurso) e são atravessadas por diferentes posições 

avaliativas sociais (concretizam diferentes vozes sociais). A interação verbal deverá 

sempre ser correlacionada com a situação social mais imediata e com o meio social 

mais amplo, numa relação dialética, como diz FARACO (2003, p. 106), “ambos se 

entrecruzando em cada evento e tendo aí papel condicionador dos atos de dizer e 
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de sua significação”. Ressalta, ainda, o autor que não são os eventos em si que 

interessam, mas o que neles acontece; importam as relações dialógicas. 

“[Os signos] ... emergem e significam no interior de relações sociais, estão 

entre seres socialmente organizados; não podem, assim, ser concebidos como 

resultantes de processos apenas fisiológicos e psicológicos de um indivíduo isolado; 

ou determinados apenas por um sistema formal abstrato.” (FARACO, 2003, p. 50) 

Para apreender os signos como mediadores das nossas relações com a realidade, é 

preciso situá-los nos processos sociais globais que lhes dão significação. Desse 

modo, nosso relacionamento com o real, com o mundo, é sempre “atravessado” por 

valores. O mundo só adquire sentido quando semiotizado. Essa significação é 

marcada pela diversidade das experiências dos grupos humanos, pela contradição, 

dando origem a uma diversidade de discursos. 

Na diversidade discursiva, a heterogeneidade interpretativa explicita-se na 

interação dialógica e indica que os signos não apenas refletem o mundo, mas 

também o refratam. “Com nossos signos nós não somente descrevemos o mundo, 

mas construímos — na dinâmica da história e por decorrência do caráter sempre 

múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos — diversas 

interpretações (refrações) desse mundo.” (FARACO, 2003, p. 50)  

As representações assim caracterizadas exercem, tanto no discurso interno 

quanto no externo, o papel de sínteses precárias na construção da cadeia 

interpretativa que se dá na interação social por serem, ao mesmo tempo, expressões 

mediadoras de conceitos e significados na condução do processo de 

ensino/aprendizagem. Portanto, é pela enunciação que se pode apreender a 

significação das representações e compreender o papel que exercem na aquisição 

do conhecimento consciente, bem como identificar os elementos do processo de 

referenciação. 

A linguagem,enunciada na interação professor/aluno será então tomada 

como veículo de elaboração e confronto das representações e constituirá o material 

privilegiado para a análise da significação teórico-prática que o professor constrói, o 

que permitirá a compreensão dos elementos culturais presentes na concepção de 

ensino/aprendizagem e das relações que se estabelecem pedagogicamente, tendo 

em vista a apropriação do conhecimento pelo aluno.  
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1.2 A INTERNALIZAÇÃO: A MEDIAÇÃO DO SIGNO SOCIOCULTURAL 

 
O ato de ensinar implica uma mediação que se realiza por meio de 

instrumentos e signos, admitindo-se que os primeiros são orientados para regular as 

ações sobre os objetos de conhecimento, enquanto os signos regulam as ações 

sobre o psiquismo dos sujeitos. Desse modo, a formação social da consciência, do 

psiquismo, está intrinsecamente relacionada com o contexto histórico e cultural, pois 

o desenvolvimento mental, como afirma VYGOTSKY (1989), é entendido como um 

processo de apropriação e elaboração de cultura. Nesse sentido, as funções 

psicológicas superiores são transformações internalizadas de modos sociais de 

interação, incluindo artefatos culturais (instrumentos técnicos) e formas de ação e 

signos (instrumental psicológico). Nesse processo de internalização, Vygotsky 

ressalta o caráter e a função de mediação do signo, especialmente da palavra, 

elemento que indica relações entre a organização do comportamento e a 

organização individual do pensamento, e compreendida como um poderoso 

amálgama: parte signo e parte instrumento. Tomada como o evento humano mais 

significativo, para VYGOTSKY (1989, p. 63), a internalização é a “reconstrução 

interna de uma operação externa”.  

Mas se para VYGOTSKY (1989) a mediação pelos signos, ou a mediação 

semiótica, e as origens sociais do funcionamento mental são os princípios 

explicativos da elaboração histórica da consciência, para BAKHTIN2 (1999) não 

existe atividade mental sem expressão semiótica, e os signos só podem emergir no 

terreno interindividual. Assim, o princípio da dialogia de Bakhtin amplia e completa 

os indicados por Vygotsky relativamente à elaboração histórica da consciência. 

Além disso, se para Vygotsky a palavra possui o caráter de mediação do 

signo, indicando relações entre a organização da forma de agir e a organização 

individual do pensamento, para BAKHTIN (1999) a palavra é mediação, é elemento 

móvel e mutável na dinâmica das interações verbais: como ato físico de 

materialização do som, é materialização como signo na enunciação concreta. 

Em relação a esse aspecto, FARACO (1996, p. 118), ao posicionar-se entre 

os que entendem o dialogismo bakhtiniano “como um olhar compreensivo e 

                                                 
2 A obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (São Paulo: Hucitec, 1999) é atribuída a 

Mikhail Bakhtin e Volochinov. 
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abrangente do ser do homem e de seu fazer cultural”, destaca que “a visão de 

mundo bakhtiniana, a arquitetônica bakhtiniana, se estrutura a partir de uma 

concepção social do homem. E é essa radicalidade do pensamento de Bakhtin que 

lhe permite ”apreender o homem como um ser que se constitui na e pela interação, 

isto é, sempre em meio à complexa e intrincada rede de relações sociais de que 

participa permanentemente”.  

Ainda, para FARACO (1996, p. 118), o dialogismo bakhtiniano foi formulado 

como “resposta ao vazio existente no pensamento originário do marxismo no trato 

das questões da linguagem e da criação cultural”, pois Bakhtin: 

 
pensa a cultura como um vasto e complexo universo semiótico de interações 
axiologicamente orientadas; e entende o homem como um ser de linguagem, cuja 
consciência, ativa e responsiva, se constrói e se desenvolve alimentando-se dos signos 
sociais, em meio às inúmeras relações sócio-interacionais, e opera inteiramente com a 
própria lógica da interação sócio-semiótica, de onde emergem seus gestos singulares. 
(FARACO, 1996, p. 118) 
 

Disso, depreende FARACO (1996, p. 121) que “a visão de mundo de Bakhtin 

(...) emerge e se sustenta a partir de sua concepção de linguagem”, cuja 

originalidade “está em olhar a linguagem como atividade, como consciência prática 

plenamente dimensionada no social”. Para o referido autor, a concepção de 

linguagem elaborada por Bakhtin conecta “o agir do homem — na sua condição 

essencial de ser sócio-histórico, criador, transformador — em permanente devir — 

com uma linguagem fundamentalmente plástica, isto é, adaptável à abertura, ao 

movimento, à heterogeneidade da vida humana”. (FARACO, 1996, p. 121) 

A concepção dialógica de linguagem em BAKHTIN (1999, p. 109) assenta-se 

no sentido amplo da palavra diálogo: “toda a comunicação verbal, de qualquer tipo 

que seja”. Na expressão de FARACO (1996, p. 124), 
 
o encontro, em todas as instâncias da linguagem — inclusive na bivocalidade do enunciado 
individual ou na dinâmica do discurso interior —, de vozes, isto é, de manifestações 
discursivas sempre relacionadas a um tipo de atividade humana e sempre axiologicamente 
orientadas, que se entrecruzam, se completam, discordam umas das outras, se questionam, 
duelam entre si e assim por diante. 
 

A busca por tal compreensão fundamenta-se no pressuposto de que a 

construção do conhecimento do professor sobre o processo educativo faz-se 
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privilegiadamente pelas mediações discursivas e pedagógicas que realiza na 

interação com os alunos. Essa interação, por sua vez, é permeada pela “mediação 

semiótica” (PINO, 1991, p. 32) — elo epistemológico/ideológico que funciona como 

elemento articulador das visões de mundo (neste estudo, as visões teóricas), dos 

sujeitos entre si e destes com o objeto de conhecimento, entre a apropriação e a 

objetivação desse conhecimento.  

A mediação semiótica é a conversão da apreensão dos objetos de 

conhecimento em signos pelo “conhecedor”, que lhes atribui sentido e valor no 

processo de interação com os outros e que, ao ser expressa por meio da linguagem 

em suas variadas formas, revela o funcionamento, o modo de ação, o modo como 

aquele signo está relacionado com o que se chama realidade. Portanto, pela 

mediação semiótica é possível desvelar as características das manifestações 

psíquicas e materiais de organização e de produção do sentido, do próprio signo. 

 
Os signos também são objetos naturais, específicos, e, (...) todo produto natural, 
tecnológico, ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, assim, um sentido que 
ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo não existe apenas como parte de uma 
realidade; ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe 
fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos 
critérios de avaliação ideológica (...). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 
signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se 
também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um valor semiótico. (BAKHTIN, 1999, 
p. 32) 
 

Ao considerar-se, portanto, que o conhecimento do professor sobre o 

processo de ensino/aprendizagem se realiza na interação com seus alunos e esta, por 

sua vez, é permeada pela mediação semiótica — configuradora dos signos e, 

portanto, da significação —, cabe trazer a compreensão bakhtiniana do conhecimento, 

pois, para BAKHTIN (1999), o conhecimento é produção humana e, desse modo, 

produção ideológica3 e material que tem lugar na dinâmica interativa entre os homens 

e destes com a natureza. As representações nascem relacionadas com a ideologia, 

um misto de conhecimentos e interpretações na interação socioverbal, não sendo 

possível separar o processo do conhecimento da produção ideológica. E é nesse 

espaço de indissociabilidade que o conhecimento se torna realidade, reflete e refrata 

                                                 
3 A palavra “ideologia” expressa nos textos do Círculo “é usada, em geral, para designar o universo 

dos produtos do ‘espírito’ humano, aquilo que algumas vezes é chamado por outros autores de cultura imaterial 
ou produção espiritual (talvez como herança de um pensamento idealista); e, igualmente, de formas da 
consciência social (num vocabulário de sabor mais materialista).” (FARACO, 2003, p. 46) 
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uma outra realidade, pois, visto que é ideológico, possui significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo. Desse modo, o processo de aquisição do conhecimento 

pressupõe a compreensão do signo, e esta “consiste em aproximar o signo 

apreendido de outros signos conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma 

resposta a um signo por meio de signos”. (BAKHTIN, 1999, p. 34) 

A construção dessa “cadeia ideológica” no processo de conhecimento 

identifica-se com a representação, uma vez que pelo processo de interação “estende-

se de consciência individual em consciência individual, ligando umas às outras” 

(BAKHTIN, 1999, p. 34). Ou, ainda, como afirma o próprio Bakhtin (1999, p. 33), 

 
No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este 
domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do símbolo religioso, da fórmula científica 
e da forma jurídica, etc. Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de 
orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe 
de sua própria função no conjunto da vida social. É o seu caráter semiótico que coloca 
todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral.  
 

As representações são então tomadas como formas de conhecimento e 

significação, nascidas na práxis, orientadas para a compreensão do mundo e para a 

interação, a partir de construções com caráter expressivo, de elaborações de sujeitos 

sociais sobre objetos socialmente valorizados. As representações só podem ser 

entendidas no contexto ideológico que as engendra e com sua funcionalidade nas 

interações do cotidiano por meio do diálogo interno (atividade mental do indivíduo) e 

externo (materialização pela expressão do signo) na relação com o outro. 

As representações, assim situadas no domínio dos signos dentro da esfera 

ideológica, constituem o conteúdo do psiquismo subjetivo, o “traço particular do ser”, 

radicalmente diferente tanto dos processos fisiológicos que se desenrolam no 

organismo quanto da realidade à qual o psiquismo reage e o qual reflete, de uma 

maneira ou de outra. O psiquismo subjetivo localiza-se no limite do organismo e do 

mundo exterior, na fronteira entre essas duas esferas, cujo encontro não é físico, 

pois, de acordo com BAKHTIN (1999, p. 49), “...o organismo e o mundo se 

encontram no signo. A atividade psíquica constitui a expressão semiótica do contato 

entre organismo e o meio exterior. Eis porque o psiquismo interior não deve ser 

analisado como uma coisa; ele não pode ser compreendido e analisado senão como 

um signo.”  
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Ademais, ao aceitarmos a afirmação de BAKHTIN (1999, p. 48) de que “o 

fenômeno psíquico, uma vez compreendido e interpretado, é explicável 

exclusivamente por fatores sociais, que determinam a vida concreta de um dado 

indivíduo, nas condições do meio social”, é possível admitir que seu conteúdo é tão 

social quanto a ideologia, considerando-se que as manifestações ideológicas são 

tão individuais quanto psíquicas. Ou, ainda, que “todo produto da ideologia leva 

consigo o selo da individualidade do seu ou dos seus criadores, mas este próprio 

selo é tão social, quanto todas as outras particularidades e signos distintivos das 

manifestações ideológicas. Assim, todo signo, inclusive o da individualidade, é 

social”. (BAKHTIN, 1999, p. 59) 

E, ainda, na medida em que “a ideologia é uma representação e 

interpretação do real que se imprime no pensamento de forma sígnica”, como afirma 

FREITAS (1997, p. 319), cabe considerar a relação entre o signo ideológico e a 

consciência. E encontramos em BAKHTIN (1999, p. 57) que “todo signo ideológico 

exterior, qualquer que seja sua natureza, banha-se nos signos interiores e aí 

continua a viver, pois a vida do signo exterior é constituída por um processo sempre 

renovado de compreensão, de emoção, de assimilação”; por essa razão, “no estágio 

do desenvolvimento interior, o elemento ideológico, ainda não exteriorizado sob a 

forma de material ideológico, é apenas um elemento confuso”. 

Daí porque a relação entre psiquismo e ideologia só pode ser compreendida 

dialeticamente, pois, de outra forma, reduz-se tal relação ao limite da subordinação 

estreita do psiquismo à ideologia. Ou, na percepção de BAKHTIN (1999, p. 59), 

 
Todo pensamento de caráter cognitivo materializa-se em minha consciência, em meu 
psiquismo, apoiando-se no sistema ideológico de conhecimento que lhe for apropriado. 
Nesse sentido, meu pensamento, desde a origem, pertence ao sistema ideológico e é 
subordinado às suas leis. Mas, ao mesmo tempo, ele também pertence a um outro sistema 
único, e igualmente possuidor de suas próprias leis específicas, o sistema de meu 
psiquismo. 
 
 
A consciência individual é então, para BAKHTIN (1999), repleta de signos e 

só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) no 

processo de interação social. O ideológico só pode ser explicado a partir do material 

social particular de signos criados pelo homem, os quais aparecem em “terreno 

interindividual”, entre indivíduos organizados, e são o meio de sua comunicação. 
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Portanto, diz BAKHTIN (1999, p. 35), “a consciência individual é um fato sócio-

ideológico”, isto é, a consciência é dialógica e polifônica. Para o autor, a consciência 

“adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de 

suas relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria 

de seu desenvolvimento, e ela reflete na lógica e nas leis”. 

Ao compreender os signos como território comum entre o psiquismo e a 

ideologia, pode-se afirmar que a atividade mental possui uma significação e se 

manifesta no terreno semiótico. 

 
A significação constitui a expressão da relação do signo, como realidade isolada, com uma 
outra realidade, por ela substituível, representável, simbolizável. A significação é a função 
do signo, eis porque é impossível representar a significação (enquanto propriedade 
puramente relacional, funcional) à parte do signo, como algo independente, particular. 
(BAKHTIN, 1999, p. 51) 
 

Assume-se, então, que a constituição da consciência é semiótica, e a 

materialização do conteúdo psíquico se faz pela linguagem, aqui considerada como 

um sistema articulado de signos constituídos socialmente ao longo da história e que 

veicula significados, sendo que estes, por sua vez, adquirem sua significação 

concreta no contexto de interlocução. A palavra, diz BAKHTIN (1999, p. 113), é o 

“território comum do locutor e do interlocutor”. Discurso ou interlocução é um 

processo social de significação, e a língua, um instrumento dessa produção. 

 

1.3 DIÁLOGO-ENUNCIADO E EXPERIÊNCIA SOCIAL 

 

Quando se busca analisar a construção do conhecimento do professor sobre 

o processo de ensino/aprendizagem por meio de suas representações, há que se 

considerar seu discurso exterior (materialização pela linguagem) e os elementos da 

consciência individual (elementos culturais internalizados) ou discurso interior. E é 

nessa perspectiva que Bakhtin se torna uma referência expressiva, pois sua 

concepção de linguagem coloca em diálogo: enunciado e experiência social; locutor 

e interlocutor; arte e vida; linguagem e consciência. A dialogia bakhtiniana permite a 

expressão de uma visão totalizante de realidade, na qual estão relacionados texto e 

contexto numa perspectiva histórica, indicando, assim, a possibilidade de apreender-

se nas interações que se dão no processo de ensino/aprendizagem, mediadas pela 
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linguagem e pelo outro, as representações do professor e o processo em que se dá 

sua superação na prática pedagógica. 

A compreensão bakhtiniana de texto, explicitada em sua obra Estética da 

criação verbal (2000), parte das discussões acerca da especificidade das ciências 

humanas, a qual, para o autor, está no fato de seu objeto ser o “ser expressivo e 

falante” e, portanto, o texto (ou o discurso). Bakhtin considera, nessa obra, o homem 

como produto e produtor de textos, pois é conhecido não somente pela sua 

produção (textos), mas também como ser que se constrói nos e pelos textos. Ao se 

referir aos textos como objetos das ciências humanas, o autor indica o princípio 

dialógico em duas concepções: a do diálogo entre interlocutores e a do diálogo entre 

discursos, pois considera que em ciências humanas tanto o homem como objeto de 

estudo quanto o método de conhecê-lo são dialógicos. O dialogismo é explicitado 

como o diálogo permanente, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre 

diferentes discursos que configuram uma cultura, uma sociedade. Esses discursos 

se constituem em elementos que instauram a constitutiva natureza interdiscursiva da 

palavra e dizem respeito, também, às relações que se estabelecem entre o eu e o 

outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por 

sua vez, se instauram e são instaurados por esses discursos. 

Pode-se afirmar, então, que, ao considerar que em ciências humanas o 

objeto de estudo e o método, bem como a forma de apreendê-los é dialógica, as 

reflexões de Bakhtin enfatizam o texto como ponto central de toda investigação 

sobre o homem. Implicados no texto estão, igualmente, os contratos histórico, social 

e cultural e a singularidade de ser único, não reiterável ou repetível, por ser definido 

pelo diálogo entre interlocutores e pelo diálogo com outros textos. 

 Assim, se as ciências humanas possuem método e objeto dialógicos, as 

idéias sobre o homem e a vida são igualmente marcadas pelo princípio dialógico. 

Desse modo, “a alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para 

sua concepção: é impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao 

outro” (BAKHTIN, 1992, p. 35-36). E é nessa relação que as concepções dialógicas 

de linguagem e de discurso tomam forma e sentido. 

BARROS (1997, p. 31-32) destaca que a interação entre interlocutores é o 

princípio fundador da linguagem, pois é ela que dá sentido ao texto e constrói os 

próprios produtores do texto, pois tanto estes quanto a significação das palavras por 
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eles empregadas dependem da relação entre sujeitos que se constroem na 

produção e na interpretação dos textos, bem como nas normas de determinados 

contextos. O princípio dialógico é, então, constitutivo da linguagem e, ao mesmo 

tempo, condição do sentido do discurso. 

Na percepção de BARROS (1997, p. 34), o dialogismo define o texto como 

um “tecido de muitas vozes” ou de muitos textos ou discursos que se entrecruzam, 

se completam, respondem uns aos outros, se polemizam entre si no interior do texto, 

uma vez que os discursos são ideológicos. A linguagem se constitui então em 

mediação, em fio que entrecruza os aspectos culturais, históricos e sociais, como 

elemento de enunciação e interação, ao mesmo tempo em que caracteriza o 

reconhecimento da história e da cultura como fonte de saber sobre o homem, 

colocando-as como eixos para o conhecimento da realidade humana. 

O estudo do texto e do discurso, nessa perspectiva, requer a consideração 

de sujeitos e textos em permanente processo dialógico, pela estreita ligação entre 

linguagem e sociedade, o que implica compreender o processo de significação como 

resultado das relações sociais, por admitir que é na interação que os sujeitos se 

constituem e se revelam. E é nesse processo que se conciliam as dimensões 

objetiva e subjetiva em que se dá a dialética sígnica do interno e do externo, em que 

se entrelaçam e se confrontam o sujeito e o objeto, o texto e o contexto, na 

perspectiva da historicidade, tendo como veículo central a linguagem. 

Pode-se admitir, então, que para desvelar as relações entre a realidade e a 

construção das representações dessa realidade no interior da atividade mental dos 

indivíduos, é necessário analisar as enunciações produzidas no contexto social e 

expressas num diálogo, na interação, aqui entendida como a compreensão do 

sentido atribuído pelo outro, pois somente quando materializadas de forma sígnica 

podem ser captadas.  

Desse modo, para entender e estabelecer a relação entre a realidade e a 

construção da representação, é preciso compreender a interação dialética entre o 

psiquismo e a ideologia, entre o discurso interno e o externo (entre texto e contexto), 

considerando sempre as condições de produção, entendendo-se que todo 

pensamento de caráter cognitivo materializa-se na consciência de forma sígnica e 

apóia-se no sistema ideológico de conhecimento. O pensamento pertence, assim, 

tanto ao sistema ideológico quanto ao sistema psíquico. “O caráter único desse 
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sistema não é determinado somente pela unicidade do (...) organismo biológico, mas 

pela totalidade das condições vitais e sociais em que este organismo se encontra 

colocado.” (BAKHTIN, 1999, p. 59) O sistema do psiquismo, então determinado por 

fatores orgânicos e biográficos, constitui uma unidade real, como é real a totalidade 

das condições concretas determinantes da vida do indivíduo. Ou, como diz 

BAKHTIN (1999, p. 60): 

 
Quanto mais estreitamente ligado à unicidade do sistema psíquico o signo interior estiver e 
quanto mais fortemente determinado pelo componente biológico e biográfico, mais ele se 
distanciará de uma expressão ideológica bem definida. Em compensação, na medida em 
que é realizado e formalizado ideologicamente ele liberta-se (...) do contexto psíquico que o 
paralisa. 
 

É dessa maneira que se apresenta a diferença entre os processos de 

compreensão do signo interior (da atividade mental) e do signo exterior, puramente 

ideológico. Compreender significa relacionar um signo interior com a unicidade dos 

outros signos interiores, apreendê-lo no contexto do psiquismo. É preciso, pois, 

compreender seu conteúdo semântico, enquanto compreender um signo exterior 

significa apreendê-lo no contexto ideológico correspondente.  

A expressão semiótica exterior, ou enunciação, por sua vez, pode dirigir-se 

ao sujeito ou, a partir dele, em direção à ideologia. Em direção ao sujeito, a 

enunciação “tem por objetivo traduzir em signos exteriores os signos interiores, e 

exigir do interlocutor que ele os relacione a um contexto interior, o que constitui o ato 

de compreensão puramente psicológico. Em direção à ideologia, o que se requer é 

uma compreensão ideológica objetiva e concreta da enunciação.” (BAKHTIN, 1999, 

p. 60) Por conta disso, “o signo interior, isto é, a atividade mental, é acessível 

apenas à introspecção.” (BAKHTIN, 1999, p. 61)  

Assim caracterizada, pode-se afirmar que é a enunciação que nos permite 

fazer a leitura das representações dos professores, isto é, dos seus signos 

interiores, exteriorizados pelo discurso, considerando-se que a própria introspecção 

é dotada de um caráter expressivo, segundo Bakhtin, por constituir para o indivíduo 

a compreensão de seu próprio signo interior. A atividade mental não pode ser 

percebida diretamente, mas pode ser compreendida, isto é, ela pode ser esclarecida 

por outros signos, pois deve obrigatoriamente exprimir-se sob uma forma exterior. “A 
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introspecção constitui um ato de compreensão e, por isso, efetua-se, 

inevitavelmente, com uma certa tendência ideológica.” (BAKHTIN, 1999, p. 61) 

A introspecção, como conceito ideológico, está integrada na unidade da 

experiência objetiva, pois, ao mesmo tempo em que possibilita apreender uma certa 

atividade mental no contexto de outros signos interiores, favorece a unicidade da 

vida psíquica. Ela esclarece, desse modo, os signos interiores com a ajuda do 

sistema cognitivo dos signos psicológicos, além de esclarecer e diferenciar a 

atividade mental, esforçando-se por explicitar ativamente o signo interior para 

aproximá-lo de um maior nível de clareza semiótica. 

E é nesse momento que se dá a convergência da atividade prática com a 

atividade mental (objetivação) a partir de um movimento de explicitação e de 

possível superação das representações do professor. É na enunciação, segundo 

BAKHTIN (1999), que se renova, continuamente, a síntese dialética entre o 

psiquismo e o ideológico, entre a vida interior e a vida exterior. A significação real 

(sentido) de um enunciado está determinada pela interação de vozes ou 

perspectivas ideológicas múltiplas, representações de diferentes posições sociais na 

estrutura da sociedade. Por isso, todo discurso é ideológico e polêmico. 

As representações como parte da realidade constituem o resultado do 

confronto sígnico dos discursos interior e exterior (dialética dos signos), elementos 

da cadeia interpretativa ininterrupta (atribuição de significados) da atividade mental. 

Elas são a apropriação e a transmissão do conhecimento sempre inacabado e 

constituem um conhecimento prévio, precário, fragmentário e desarticulado que, 

uma vez materializado pela palavra, é confrontado com o outro e precisa ser 

reforçado no contexto da ciência como sistema ideológico coerente. Nessa 

perspectiva, o conhecimento científico passa a ser condição para a transformação 

de um pensamento (atividade mental) obscuro e inacabado em um conhecimento 

consciente, que é a representação. Esse modo de pensar e agir sofre, por sua vez, a 

influência das diferentes formas de interpretação (sentidos atribuídos) que esses 

sujeitos elaboram, sujeitos esses determinados pelas condições concretas de vida, 

isto é, o grupo a que pertencem. 

Com esse aparato teórico, as representações do professor podem ser 

consideradas como decorrentes da dialética dos signos, a qual pressupõe tanto a 

gênese social dos signos como o processo de atribuição de sentido ou de 
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significação ao objeto de conhecimento por parte dos indivíduos, quer no discurso 

interior, quer no exterior, materializado pela palavra, situada nesse processo como 

mediação das interações com o outro. As representações pedagógicas, pois, se 

formam predominantemente na dinâmica sígnica, interiorizada e exteriorizada, 

psíquica (individual e social) e ideológica (individual e social) do processo de 

aprender–ensinar–aprender. É pela sua materialização pela palavra (fala interna e 

externa) que se pode identificar a forma de pensar e agir do professor alfabetizador 

no processo interacional na sala de aula. 

Para apreender, então, como as representações se constituem em elemento 

mediador das transformações do psiquismo e, conseqüentemente, das ações 

concretas, há que se considerar o discurso interno (psíquico) e o discurso externo do 

sujeito nessa elaboração, que se dá nas interações, por meio dos processos 

discursivos capazes de explicar a atividade psíquica, uma vez que os discursos são 

formadores da consciência. 

 Na reflexão de BAKHTIN (1999, p. 51), para estabelecer a relação existente 

entre o discurso interno (atividade mental) e o discurso externo materializados pela 

palavra, 

 
é preciso insistir sobre o fato de que não somente a atividade mental é expressa 
exteriormente com a ajuda do signo (assim como nos expressamos para os outros por 
palavras, mímica ou qualquer outro meio), mas, ainda, que para o próprio indivíduo, ela só 
existe sob a forma de signos. Fora deste material semiótico, a atividade interior, enquanto 
tal, não existe. 
 

O autor ressalta, portanto, que toda atividade mental e exprimível constitui 

uma expressão potencial, e todo pensamento, emoção e movimento são 

exprimíveis, mas a função expressiva não pode ser separada da atividade mental 

sem que se altere a própria natureza desta. Ainda, para BAKHTIN (1999, p. 52), 

“não existe abismo entre a atividade psíquica interior e sua expressão, não há 

ruptura qualitativa de uma esfera de realidade a outra. A passagem da atividade 

mental interior à sua expressão exterior ocorre no quadro de um mesmo domínio 

qualitativo, e se apresenta como uma mudança quantitativa”. Existe a passagem de 

um código a outro, “mas o conjunto do processo não escapa do quadro da 

expressão semiótica”. 
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E é no momento em que a consciência individual (discurso interior) dialoga 

com a consciência social (discurso exterior) que se forma a representação, 

adquirindo forma e existência nos signos criados pelo homem nas interações, 

reconstruídas no interior pelo indivíduo. É por meio dessa interação dialética que o 

indivíduo dá forma a sua consciência, passa de um conhecimento imediato para um 

conhecimento confrontado na prática pela reflexão crítica e alcança, assim, o 

conhecimento “consciente”. 

A ideologia é, pois, uma representação e interpretação do real que se 

imprime no pensamento de forma sígnica. Quando o discurso interior (fala) e a 

atividade convergem, no processo de interação com os outros, a reconstrução 

interna da atividade, o que implica uma reorganização das atividades psicológicas 

ao se exteriorizar pela linguagem, indica a criação de novos signos (mediação 

significativa), e assim por diante. 

As interações verbais são, então, consideradas por Bakhtin como um 

produto social, e todos os seus elementos resultantes como formadores de uma 

consciência que não é individual, mas uma consciência de classe. “O pensamento 

humano não se limita a refletir a realidade do objeto como ele procura conhecer; ele 

reflete sempre também a realidade do sujeito cognoscente, sua realidade concreta. 

O pensamento é um duplo espelho cujas duas faces podem e devem alcançar uma 

limpidez sem mistura.” (BAKHTIN, 1980, p. 107). 

A análise das enunciações discursivas considera as representações como 

cadeia interpretativa que se constitui e se revela pelo processo de significação, 

podendo indicar o processo de referenciação que emerge na dinamicidade da 

construção dos objetos de discurso. Nesse processo estão imbricadas as 

concepções teórica (conhecimento) e axiológica, valoração, significação do mundo e 

das coisas internalizadas, bem como as atividades cognitivas de elaboração e 

reelaboração, avaliação, argumentação, que são materializadas pela linguagem em 

situação de enunciação. Para explicitá-las, recorre-se, daqui adiante, às 

contribuições da lingüística e da teoria do desenvolvimento humano, com o propósito 

de efetuar a análise das operações realizadas por sujeitos enunciadores que 

buscam construir sentidos. A dialeticidade entendida no processo de constituição do 

ser humano e de seu discurso nos impele a discutir as questões referentes à 

intersubjetividade, à heterogeneidade e à singularidade das negociações que 
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estruturam o discurso, e pelo discurso são confrontadas por interlocutores diferentes 

e em contextos e situações diversos. 

 

1.4 UMA FORMA PARA ANALISAR AS ENUNCIAÇÕES 

 

O propósito inicial de desenvolver uma análise das enunciações discursivas 

engendradas na interação professor/aluno quando da aquisição do conhecimento 

conduziu à necessidade da utilização de mecanismos que possibilitassem explicitar 

com maior propriedade tais relações. A busca pela precisão conceitual em níveis de 

análise específicos determinou a opção por abordagens que conduzissem as 

reflexões sobre as instâncias ideológicas que permeiam as ações em análise, sobre 

as peculiaridades do sujeito em foco, bem como dos fatores representativos da 

historicidade nas abordagens realizadas. 

A Análise do Discurso (AD)4, nesta proposta de trabalho, oferece elementos 

pertinentes por abranger análises discursivas de formas lingüísticas que permitem 

inferir sobre a própria história de conceitos, como sujeito, texto e ideologia. Tais 

análises, devido à sua flexibilidade conceitual intrínseca, permitem que se 

estabeleçam objetivos distintos, ao mesmo tempo em que abrangem uma extensão 

ampla e variada dos fatos da linguagem, que, por sua vez, são regulados por um 

certo número de teses sobre a língua, a história e a enunciação, entre outros 

objetos, que compõem o quadro teórico da AD. 

Na percepção de POSSENTI (2002, p. 139), “qualquer teoria do discurso 

deve tentar explicar o papel dos fatores propriamente lingüísticos, dos fatores 

pragmáticos e dos fatores históricos, já que todos são relevantes para a análise dos 

textos ou discursos — embora, provavelmente, de maneira desigual”. O autor 

considera, também, que, para um analista do discurso filiado à AD, invocar os 

fatores lingüísticos pode não ser surpreendente; que ele invoque os fatores 

históricos é obviamente o que se espera, mesmo que não os defina; se invocar 

fatores pragmáticos, isso pode ser problemático. Mas a ele parece igualmente 

evidente que os três campos devam ser conjugados, pois há razões empíricas para 

propor tal tese. Ele ainda questiona se cada um dos campos pode, sem perdas 

                                                 
4 Doravante, a expressão “Análise do Discurso” será representada pelas iniciais AD. 
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relevantes, dispensar-se de considerar as propriedades do discurso que o outro 

campo considera constitutivas. 

Em relação à Pragmática, em sua via mais clássica, POSSENTI (2000, p. 

144) destaca “falar da relevância de fatores pragmáticos será postular a necessidade 

de levar em conta o papel do próprio falante na análise de fatos de linguagem”. Ele 

acrescenta, ainda, que, de certa maneira, pode-se dizer que a AD faz também a 

mesma coisa: preocupa-se com a análise do papel do falante nos fatos de 

linguagem. Apesar de existirem certas categorias de análises de discurso que se 

distinguem da Pragmática porque tomam textos como seus objetos de análise, e não 

enunciados mais simples, os resultados acabam por diferirem apenas em 

decorrência de diferentes concepções que tomam do mesmo falante. 

Na Pragmática, a relação do falante com a língua requer que o falante 

individual e o ouvinte sejam detentores de conhecimentos tanto em relação à língua 

quanto às circunstâncias de sua utilização. Eles são capazes de selecionar, 

conscientemente, “dentre os fatores do contexto, aqueles que são relevantes para 

interpretar adequadamente uma certa seqüência lingüística e, simetricamente, na 

função de falante/autor, sendo capaz de realizar um cálculo semelhante, para 

escolher as formas mais adequadas para obter os efeitos que deseja da forma mais 

eficaz possível, em função de suas intenções”. (POSSENTI, 2000, p. 144) 

Acompanhando esse posicionamento, fica claro que o falante tem 

conhecimento do que está ocorrendo quando participa de um evento discursivo e, ao 

participar dele, revela intenções e pretende que elas fiquem conhecidas, bem como 

quer que seus objetivos sejam alcançados. Fica explicitado, aí, o saber como fator 

relevante para a análise de textos, principalmente nas conversações. Torna-se 

necessário, então, além de situar (contextualizar) o falante em seu saber 

(componente cultural), basear-se em psicologias que expliquem como é que o 

falante sabe o que sabe, isto é, como se apropria do conhecimento e como 

estabelece relações entre tipos de saber distintos e capazes de produzir efeitos 

intencionais. 

Definida a importância do saber e o papel consciente do sujeito, supõe-se 

que por meio da análise dos enunciados será possível perceber as hipóteses 

(pontos de referência), a forma de pensar e o raciocínio (atividade mental) que estão 

por trás das elaborações e reelaborações que professor e alunos fazem em relação 
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ao objeto de conhecimento. CAGLIARI (1991), MAYRINK-SABINSON (1989, 1993, 

1999), ABAURRE (1988, 1991, 1992, 1994), SILVA (1991), entre outros, em seus 

estudos, têm demonstrado que as atividades de elaboração e reelaboração tanto no 

dizer como no escrever permitem apreender a prática ativa do próprio sujeito e 

compreender que domínios do conhecimento aí interagem, uma vez que a ação do 

professor se caracteriza pelo conhecimento e pelo posicionamento que assume 

diante desse domínio. 

Para BAKHTIN (1999), a linguagem deve ser compreendida como trabalho 

constitutivo dos sistemas de referência, bem como dos sujeitos, pelo fato de que 

suas consciências são formadas no entrecruzamento dos signos na interação social. 

Portanto, a relação entre sujeito e linguagem constitui-se e modifica-se 

continuamente, explicitando que cada sujeito tem sua própria história de interação 

com a linguagem e conseqüentemente com seus interlocutores. Isso pode ser 

identificado na manifestação da singularidade, na escolha de recursos expressivos 

tanto no processo de ensino, por parte do professor, quanto no de aprendizagem, 

pelo aluno, por meio do modo particular de refletir e atuar na e com a linguagem. 

A teoria do signo de Bakhtin, que expressa uma concepção de escrita 

orientada por um conceito de signo sociologicamente fundamentado, rompe com a 

dicotomia da linguagem, indicando que as atividades de identificação e 

reconhecimento das formas lingüísticas devem voltar-se às atividades que 

favoreçam a compreensão da língua e ampliem a possibilidade do diálogo 

(apropriação dialética da atividade de uso e do sistema), impelindo o aluno cada vez 

mais a interagir com a língua escrita e, pela comunicação verbal, a construir 

significados. 

Esse processo permitirá ao aluno constituir-se como sujeito/autor, a dizer, a 

expressar-se, a situar-se em relação ao outro, a agir responsivamente. “A palavra da 

língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna própria quando o falante a povoa 

com sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso, torna-a 

familiar com sua orientação semântica e expressiva.” (BAKHTIN, 1999, p. 90-100) 

Relacionar conhecimento como domínio da língua, da palavra e das 

circunstâncias de sua utilização implica dizer que falante e ouvinte/autor são 

capazes de selecionar do contexto fatores relevantes para interpretar uma 

seqüência lingüística, bem como escolher as formas adequadas para produzir os 
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efeitos de sentido desejados. Esse conhecimento se apóia em pontos de referência, 

isto é, no processo de referenciação. O processo de referenciação pressupõe a 

relação da linguagem com a realidade, a qual supõe relações de exterioridade. 

Envolve a interpretação — o significado/sentido atribuído à situação/contexto, a 

intencionalidade do falante, os efeitos discursivos, em que a referência pode 

proporcionar um quadro da situação, ou seja, um quadro referencial. 

ARAÚJO (2004), em suas discussões, relaciona o processo de 

referenciação e o discurso. Aponta que o problema da referência, vinculado a como 

certas expressões se relacionam com entidades no/do mundo são nomeadas e 

designadas, tem sido abordado pela filosofia. Mas esse problema não é foco apenas 

dos filósofos, pois tem preocupado também os lingüistas no que se refere à 

linguagem em uso numa perspectiva de discurso mais abrangente que inclui 

aspectos pragmáticos. 

A autora busca apoio em outro tipo de discurso que não o cientificista, 

consolidando-se nas novas perspectivas abertas pela interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, pelo experimentalismo, “que leva a propor idéias, hipóteses e 

tentativas de compreensão que não estão subjugadas a nenhum tipo de 

comensuração ou reducionismo, a não ser quando estes requisitos favorecem a 

própria compreensão das interações humanas e dos móveis que alimentam a 

pesquisa nos setores da cultura e da sociedade”. (ARAÚJO, 2004, p. 203) 

A compreensão da capacidade que o falante tem de referir-se, falar acerca 

de algo e, em um determinado contexto, entender-se com alguém e de como essa 

relação produz efeito na práxis requer estabelecer a relação entre linguagem e 

realidade, ou seja, requer a utilização da linha pragmático-discursiva, uma vez que 

na situação de discurso a linguagem envolve práticas sociais e culturais. A filosofia 

da linguagem, igualmente, em seu posicionamento atual, concebe a linguagem 

como atividade de construção do sujeito e o discurso como constituição de uma 

prática. ARAÚJO (2000) ainda ressalta a importância da adoção de uma linha 

pragmático-discursiva quando se quer uma análise que não fique restrita seja à 

produção de frases gramaticais, seja às sentenças com significação e referência, 

seja, ainda, aos atos de fala com valor elocucionário. É preciso dar conta da 

totalidade do discurso. 
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1.5 O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO E O DISCURSO 

 

A compreensão da linguagem como ação dialógica intersubjetiva, em sua 

dimensão de ação comunicativa, precisa respaldar-se em teorias com perspectivas 

sócio-históricas e discursivas que considerem o processo de referenciação como 

elemento do conhecimento, de significação que sedimenta a construção de objetos 

de discurso e de negociações de sentido, que assumam a linguagem como atividade 

e o enunciado como um ato singular e, ainda, que superem a idéia de estabilidade 

no mundo dos fatos separados do sujeito, como se sua mente fosse o locus de 

representação e a concepção de que o mundo consta de entidades discretas que a 

linguagem simplesmente traduz.  

Para explicitar a história do pensamento lingüístico que tenta apreender o 

ser da linguagem, recorreu-se aos estudos de FARACO (2003), que, ao reconstruir a 

reflexão realizada pelo Círculo de Bakhtin, oferece uma visão de conjunto do 

pensamento bakhtiniano sobre a linguagem, cujos principais eixos se encontram na 

estratificação axiológica da linguagem e nas relações dialógicas entendidas em 

sentido amplo. 

A linguagem, nos estudos de Bakhtin, aparece como atividade, e o 

enunciado, como um ato singular, concretamente situado, resultado de uma atitude 

responsiva, o que significa uma atitude valorativa em relação a aspectos de uma 

situação concreta. É na entonação do enunciado que a atitude avaliativa se 

materializa e a palavra, surgindo do universo de valores que constituem a 

consciência humana, traz em sua entonação um posicionamento de vida expresso 

em valores. 

FARACO (2003) apresenta a base da teoria da refração do signo, 

apresentada por Volochinov em sua obra, ressaltando que, para Bakhtin, viver é 

posicionar-se e que a palavra viva não conhece um objeto como algo totalmente 

dado, pois à medida que alguém se refere a ele, já assume uma atitude valorativa 

diante dele. 

 
Eis porque a palavra não apenas designa um objeto como uma entidade pronta, mas 
também expressa por sua entonação minha atitude valorativa em relação ao objeto, em 
relação àquilo que é desejável ou indesejável nele, e, desse modo, movimenta-o em direção 
do que ainda está por ser determinado nele, transforma-o num momento constituinte do 
evento vivo, em processo. (FARACO, 2003, p. 25) 
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O autor ainda chama a atenção para o fato de que aí reside a base da teoria 

da refração do signo. A dimensão axiológica constitui parte inalienável da 

significação da palavra viva. “Todo enunciado emerge sempre e necessariamente 

num contexto cultural saturado de significados e valores e é sempre um ato 

responsivo, isto é, uma tomada de posição neste contexto.” (FARACO, 2003, p. 25). 

É exatamente a abordagem da dimensão axiológica de todo e qualquer 

enunciado que constitui o divisor de águas da perspectiva de estudo da linguagem 

proposto por Bakhtin, em relação àquela desenvolvida pela lingüística até então. 

Para ele, as pesquisas em torno da linguagem, ao enfocarem o enunciado 

exclusivamente como um fenômeno lingüístico, como puramente verbal, 

desvinculado do ato de sua materialização, indiferente às suas dimensões 

axiológicas, tornam-se insuficientes. FARACO (2003) diz que Bakhtin situa seus 

estudos sobre linguagem fora da lingüística, não a descarta nem recusa sua 

relevância, apresenta-a “como um conhecimento a que se deve recorrer, embora 

não suficiente (a língua no mundo da vida tem dimensões constitutivas que escapam 

da razão teórica da lingüística)”. (FARACO, 2003, p. 26) 

Fica evidenciado que as colocações de Vygotsky e Bakhtin podem 

fundamentar e dar sustentação às colocações de MONDADA e DUBOIS, quanto à 

interação, ao contexto e à intersubjetividade. Mas se a interdisciplinaridade proposta 

(lingüística e psicologia) sugere que se apreenda o ser da linguagem em sua 

totalidade e que “a entrada é o reconhecimento do papel central das práticas 

lingüísticas e cognitivas de um sujeito ‘envolvido’, social e culturalmente ancorado, 

assim como a multiplicidade, mais ou menos objetivada, mais ou menos solidificada, 

das visões de mundo que elas produzem” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 49), então 

a transdisciplinaridade envolverá e reunirá elementos que possibilitem a construção 

de uma reflexão filosófica que apreenda a unicidade do ser na contradição eu/outro 

e aproxime-se do existir humano na sua concretude e articulando o mundo da teoria 

com o mundo da vida. 

FARACO (2003, p. 19) ainda acrescenta: 

 
Bakhtin, em Para uma filosofia do ato, parte da asserção de que existe um dualismo entre a 
mundo da teoria (isto é, o mundo do juízo teórico chamado, neste texto, de “mundo da 
cultura”, o mundo em que os atos concretos de nossa atividade são objetivados na 
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elaboração teórica de caráter filosófico, científico, ético e estético) e o mundo da vida (isto é, 
o mundo da historicidade viva, o todo real da existência de seres históricos únicos que 
realizam atos únicos e irrepetíveis, o mundo da unicidade irrepetível da vida realmente 
vivida e experimentada). 
 

Por ser o mundo da cultura a expressão da vivência humana, o sujeito pode 

reviver e reproduzir a experiência dos outros seres humanos, pode captar e 

compreender os seus significados, o que equivale a dizer que o objetivo do estudo 

das ciências do espírito (o mundo da cultura) não é “estranho ao sujeito”, pois seu 

ideal é a compreensão dos significados das ações humanas — a compreensão das 

ações dos outros. 

Nas ciências humanas, há sempre dois sujeitos. O intelecto contempla 

textos (conjunto de signos), produtos da ação de sujeitos social e historicamente 

situados e, portanto, trabalham com a significação, resultado da interação eu/outro, 

do encontro de cosmovisões e orientação axiológica em uma dimensão de 

pluralidade, em que são desvelados “aspectos semânticos não reiteráveis do signo, 

decorrentes justamente do fato de sua produção e recepção serem sempre 

contextualizadas (singulares e evênticas)”. (FARACO, 2003, p. 43) 

Desse modo, todos os produtos da criação ideológica representam objetos 

dotados de materialidade, sendo parte concreta da ação dos seres humanos. 

Portanto, só podem ser estudados se conectados à realidade em que estão 

inseridos. 

Já em relação aos signos, pode-se caracterizá-los como intrinsecamente 

sociais, criados e interpretados na interação social. Eles surgem e significam no 

interior das relações sociais e não podem ser concebidos como resultados de 

processos apenas fisiológicos e psicológicos de um indivíduo isolado, nem mesmo 

determinados apenas por um sistema formal abstrato. É indispensável, para 

apreendê-los, situá-los nos processos sociais que lhes dão sustentação, 

considerando-se que os seres humanos têm relações sempre mediadas 

semioticamente com a realidade e determinadas pelas condições concretas de 

existência segundo o contexto sociocultural vivido. Vivem num mundo de linguagens, 

signos e significação. O real não lhes é dado de forma direta; relacionam-se com o 

real “enformado em matéria significante” (FARACO, 2003, p. 48), uma relação 

sempre axiológica. 
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As palavras (o enunciado concreto) encontram o objeto a que se referem já 

recoberto de qualificação, por uma atmosfera social de discursos; elas não tocam as 

coisas, penetram, sim, numa camada tensa de discursos que recobrem as coisas. A 

relação palavra/coisa se torna, então, complexa na “interação dialógica das várias 

inteligibilidades socioverbais que conceptualizam as coisas.” (FARACO, 2003, p. 49) 

 No processo de referenciação, estão imbricadas duas operações 

simultâneas: os signos refletem e refratam o mundo. Com os signos, o homem se 

refere a uma realidade que lhe é externa, mas sempre o faz de modo refratado. “E 

refratar significa, aqui, que com nossos signos nós não somente descrevemos o 

mundo, mas construímos — na dinâmica da história e por decorrência do caráter 

sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos — 

diversas interpretações (refrações) desse mundo.” (FARACO, 2003, p. 50) 

As significações não estão dadas na palavra (no signo) em si nem estão 

garantidas por um sistema semântico abstrato, único e atemporal, ou pela referência 

a um mundo uniforme. Elas são construídas na dinâmica sócio-histórica, 

determinadas pela diversidade de participação e experiências vividas pelos diversos 

grupos humanos. São o resultado das contradições e dos confrontos de interesses 

sociais. 

A dinâmica da história em sua diversidade e contradição produz diferentes 

visões de mundo. As diferentes ideologias são elementos constitutivos dos 

processos de significação; decorrentes desses processos, emergem as inúmeras 

semânticas e as várias verdades, os inúmeros discursos, línguas ou vozes sociais 

com que se atribui sentido ao mundo. 

 
Essa plurivalência social dos signos é o que, segundo Medvedev, os torna vivos e móveis. É 
ela que dá dinamicidade ao universo das significações, na medida em que as muitas 
verdades sociais se encontram e se confrontam no mesmo material semiótico e no mesmo 
signo. O material semiótico pode ser o mesmo, mas sua significação no ato social concreto 
da enunciação, dependendo da voz social em que está ancorado, será diferente. Isso faz da 
semiose humana uma realidade aberta e infinita. (FARACO, 2003, p. 51) 
 

O processo de significação decorrente da plurivalência social compartilhada 

evidencia a referenciação como uma construção colaborativa de objetos de discurso 

— o que quer dizer objetos cuja existência é estabelecida discursivamente, 

emergindo de práticas simbólicas e intersubjetivas. Os objetos de discurso emergem 
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como entidades discretas ao longo do tempo de enunciação em que fazem a 

referência. O ato de enunciação representa o contexto, e as versões intersubjetivas 

do mundo são adequadas a esse contexto. 

As proposições de Bakhtin, Vygotsky e seus seguidores permitem inferir que 

ancorar a concepção de linguagem, de sujeito, de intersubjetividade, de contexto e 

as manifestações interpretativas (axiológicas) do falante e do analisador na teoria do 

signo e do significado possibilita a apreensão do processo de referenciação 

(significação) e a função fundamental da cultura e do social nesse processo. O ponto 

de encontro entre os aspectos lingüísticos e psicológicos, no que se refere à 

formação da consciência humana, sua singularidade, e à representação cognitiva 

socialmente compartilhada da realidade, situa-se no discurso que é ideológico e 

polêmico. Ideológico porque a significação dos enunciados tem sempre uma 

dimensão avaliativa e expressa sempre um posicionamento social valorativo. 

Polêmico porque é ideológico, singular, intersubjetivo, contraditório. 

Os aspectos do desenvolvimento humano se voltam antes para a concepção 

sócio-histórica de Vygotsky do que para uma concepção interacionista apontada 

pela psicologia. Com relação à concepção lingüística, referem-se à linguagem como 

um sistema articulado de signos construído socialmente ao longo da história. 

No plano psicológico, destacam-se Vygotsky e seus seguidores. As funções 

psicológicas, que emergem e se consolidam no plano das ações entre sujeitos, 

internalizam-se, isto é, transformam-se para constituir o funcionamento interno. Esse 

plano interno intra-subjetivo não se constitui em um plano de consciência 

preexistente que é atualizado, mas é um modo de funcionamento que se cria com a 

internalização, pelo deslocamento da fonte de regulação para o próprio sujeito: o 

interno não é cópia do externo, mas resulta de uma apropriação das formas de ação 

e depende tanto de estratégias e conhecimentos dominados pelo sujeito quanto de 

ocorrências no contexto interativo. 

O plano intra-subjetivo de ação, que acaba por regular e mediar outras 

ações, é formado, segundo Vygotsky, pela internalização de capacidades originadas 

no plano intersubjetivo vinculando, desse modo, o caráter social e o caráter 

individual das ações. 

O plano intersubjetivo, por sua vez, resulta da relação do sujeito com o 

outro, pois há no processo de internalização a reconstrução, que tem como base as 
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operações com signos, ou seja, as mediações semióticas e particularmente a 

linguagem. O conceito de “mediação semiótica” é central na obra de Vygotsky, 

quando se quer compreender o psiquismo humano, uma vez que permite explicar os 

processos de internalização e objetivação, as relações entre pensamento e 

linguagem e a interação entre sujeito e objeto do conhecimento. Para Vygotsky, 

Leontiev e outros autores da corrente sócio-histórica, a constituição do indivíduo, das 

funções psicológicas pelo mecanismo da internalização ocorre quando da 

apropriação do saber e do fazer na sociedade. 

O postulado fundamental é que as funções psíquicas humanas têm sua 

origem nos processos sociais e são relações sociais interiorizadas. VYGOTSKY 

(1989) fala de dois tipos de mediadores externos na atividade humana: os 

instrumentos, que são criados pelo homem para regular suas ações sobre os 

objetos, e os signos, que são orientados para regular as ações sobre o psiquismo 

das pessoas. 

Ao ater-se sobre a função da linguagem, Vygotsky escolheu o significado da 

palavra como unidade de análise. Para ele, a palavra é o microcosmo da 

consciência. Essa escolha, segundo PINO (1991), facilita e dificulta ao mesmo 

tempo as análises. Facilita porque “o significado de uma palavra representa um 

amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se trata 

de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento”. (VYGOTSKY, 1989, 

p. 104). Dificulta porque a significação não está na palavra, mas é o efeito da 

interlocução, como diz BAKHTIN (1999). 

O modelo auxilia a explicação da função mediadora da linguagem e deixa 

claro que é a significação o elemento que circula nos registros diferentes do agir, do 

falar e do pensar, articulando-os, e não o significado. Ajuda também a esclarecer a 

natureza das funções psicológicas, seu conteúdo e sua forma e, principalmente, sua 

origem social. 

O caráter generalizante do significado das palavras na teoria de Vygotsky 

permite as duas funções principais da linguagem que a articulam com o pensamento: 

a comunicativa e a representativa. A generalização é uma característica do 

pensamento, e as formas mais elevadas de comunicação são possíveis porque o 

pensamento reflete uma realidade conceitualizada, e tanto a função comunicativa 

quanto a representativa devem ter referenciais significativos comuns. 
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Nos escritos de VYGOTSKY (1989), fica evidenciado que o significado das 

palavras varia em função da contextualização (infra/extralingüística), a qual confere 

às palavras uma significação concreta e particularizada. A enunciação é que evoca 

uma história que confere ao enunciado seu sentido e valor. 

VYGOTSKY (1989) aponta, ainda, para o predomínio do sentido sobre o 

significado da palavra. O sentido, para o autor, consiste na soma dos eventos 

psicológicos que a palavra evoca na consciência, constituindo-se em um todo 

dinâmico, com zonas de estabilidade variável, entre as quais a do significado é a 

mais estável e preciso. Aponta, ainda, o significado como uma construção 

convencional (ou sócio-histórica) de natureza relativamente estável e afirma que as 

palavras adquirem sentido no contexto do discurso. É, pois, a variação do contexto 

que provoca a variação de sentido. 

Na pesquisa em psicologia, a significação e o sentido constituem duas 

polarizações em permanente tensão. Do lado da significação, há o trabalho do 

conceito ou da explicação das questões humanas que tendem na direção do 

universal, dos sistemas explicativos totalizantes; do lado do sentido, existe a 

polifonia e a incompletude permanente do mundo das idéias, pois o sentido se 

constrói entre a fala do pesquisador e todas as “vozes”, presentes ou ausentes, que 

intervêm no seu texto. Portanto, entre o lógico e o dialógico está a tensão de base 

geradora de todo o conhecimento que não abre mão do seu compromisso com a 

crítica, e é esse tipo de conhecimento que deve nortear, de fato, a compreensão das 

coisas humanas. 

As questões de contexto e subjetividade/singularidade/intersubjetividade e 

suas implicações na linguagem, também, são abordadas por Mondada e Dubois e 

podem ser aprofundadas nos estudos realizados por Bakhtin, uma vez que as 

autoras buscam um dispositivo geral que explore as restrições e potencialidades 

lingüísticas para desenhar uma representação cognitiva socialmente compartilhada 

da realidade e colocam nas atividades discursivas as negociações intersubjetivas 

dos processos de referenciação. 

Enquanto Vygotsky deixa vaga a idéia de contexto em seus escritos, 

BAKHTIN (1999, p. 95) complementa: “a palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. A significação real (sentido) de 
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um enunciado está determinada pela interação de vozes ou perspectivas ideológicas 

múltiplas, representações de diferentes posições sociais na estrutura da sociedade. 

Todo discurso é ideológico e polêmico, visto que a linguagem é um sistema 

articulado de signos construído socialmente ao longo da história e que veicula 

significados que, quando instituídos, são relativamente estáveis, porém mutáveis, o 

que promove a polissemia das palavras. Os significados adquirem sua significação 

concreta no contexto da interlocução, portanto, intersubjetivamente. Assim, o 

discurso ou interlocução é um processo de produção social de significação. É nesse 

processo que se exteriorizam as restrições e potencialidades lingüísticas e se 

expõem as atividades mentais. 

MONDADA e DUBOIS (2003), em seus estudos, demonstram que tanto as 

categorias cognitivas quanto as categorias lingüísticas são instáveis, como também 

o são as próprias entidades que categorizam o mundo. As autoras apontam que a 

estabilidade é decorrente de processos lingüísticos e cognitivos, ou seja, é uma 

conseqüência da “operacionalização” de categorias e não da relação de 

representação entre formas lingüísticas e descrição de fatos. 

O conceito de referenciação é desenvolvido por MONDADA e DUBOIS (2003) 

como um processo discursivo, sendo que os referentes são objetos do discurso e 

não entidades em si. 

Ao considerar-se que a linguagem é atividade humana, construída pela 

forma como os seres humanos interagem socialmente, tendo como cenário a 

história, é possível admitir, igualmente, que o mundo não contém unidades discretas, 

a serem simplesmente representadas pelo ser: ele é constituído do modo como o 

sujeito designa, dá sentido às coisas, como resultado dos processos cognitivos. 

MONDADA e DUBOIS (2003) destacam que o que está em questão em seus 

estudos não é a mera transmissão de informações e a pura representação do 

mundo, mas como as atividades humanas, cognitivas e lingüísticas estruturam o 

mundo. 

O processo de referenciação, segundo ARAÚJO (2004), é proveniente de 

práticas simbólicas, e não de uma ontologia que fixa os seres humanos num quadro 

permanente. Os textos são produzidos e interpretados nas práticas sociais, e as 

concepções individuais são negociadas, modificadas e corrigidas 

intersubjetivamente. E, ao incluir esses aspectos em seus argumentos, reforça a 
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pertinência das palavras de MONDADA e DUBOIS (2003), quando defendem que o 

acesso ao conhecimento já produzido historicamente pela humanidade se dá pela 

mediação cultural por meio das operações cognitivas e lingüísticas, que, 

evidentemente, não são “subjetivas” e sim intersubjetivas. O processo de 

referenciação constitui-se, então, na interação dos indivíduos entre si e com o 

mundo, por meio de “mediações semióticas complexas”. 

Para dar conta do processo de referenciação, MONDADA e DUBOIS (2003) 

afirmam a necessidade de análises interdisciplinares, ou seja, da análise lingüística 

e psicológica. Se as relações entre as palavras e as coisas são instáveis, então, as 

variações não funcionam como etiquetas. Elas são selecionadas conforme o 

contexto, dependentes de uma pragmática da enunciação e não de uma semântica 

dos objetos. Não há um modo estável de referir oposto a outro móvel, pois a 

cognição obedece a padrões adaptáveis que são instáveis e dependentes do 

contexto, como destaca ARAÚJO (2004, p. 211). 

Nessa perspectiva, as escolhas lexicais alteram-se conforme as 

necessidades da comunicação e não segundo uma prévia programação do cérebro. 

Quando o contexto não é marcado, a situação, os atores e os acontecimentos são 

vistos de diferentes ângulos, sendo que o modo de captar, descrever e compreender 

o mundo varia, sofrendo a influência de contextos diversificados. A transformação 

seqüencial das categorias também ocorre durante o processo discursivo, em 

contextos bem determinados, sendo igualmente marcada pela instabilidade em 

todos os níveis, desde a sintaxe até os objetos do discurso, principalmente na 

linguagem oral: na sintaxe ocorrem hesitações e interrupções nas escolhas de 

paradigmas e no léxico, subvertendo a própria linearidade textual.  

Desse ponto de vista, o processo de referenciação adapta as categorias ao 

contexto de acordo com a perspectiva de cada um e não em conformidade estrita 

com dados em si do mundo; considera um mundo conhecido e reativado conforme 

as necessidades humanas sociais, culturais e pessoais. Chega-se à compreensão 

desse processo por meio dos indivíduos situados que se relacionam com o outro e 

com os elementos naturais e materiais (culturais, natureza); a colaboração dos 

interlocutores pode modificar os objetos apreciados por meio das observações e 

argumentos, referencial de um lugar cujas propriedades descritivas são negociadas. 
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MONDADA e DUBOIS (2003, p. 32) deixam claro que “os processos de 

referenciação dependem de processos de estabilização efetivados por protótipos 

(modelos), estereótipos (lugar comum) e diversas categorias, que não estão restritas 

às denominações (...), pois se trata de processos interativos conduzidos por toda a 

linguagem, e não apenas pela designação lexical”. Ainda segundo as autoras, um 

outro fator que reforça que o processo de referenciação se constitui no discurso, na 

interação, é o fato de que os referentes podem não estar designados explicitamente, 

mas podem ser compreendidos pelo ouvinte/leitor, por inferência. Os atores sociais 

estão imersos em situações que, pelo conhecimento que possuem, podem inferir as 

expressões referenciais sem que o referente em foco esteja mencionado. 

Nas “retomadas por repetição, por sinônimos ou designações alternativas” 

(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 25), os elementos anafóricos presentes no discurso, 

ao fazer referências evolutivas, podem provocar uma recategorização do objeto ou 

pessoa designados. A estabilização do processo referencial pode dar-se por meio da 

escritura, da impressão, da imagem que permitem estocar, memorizar, organizar as 

categorias e formas lingüísticas. “O texto fixa as observações e experiências, 

estabilizando-as em referências estáveis para uso tanto da ciência como para os 

usos lexicais da comunicação cotidiana” (ARAÚJO, 2004, p. 214). Ressalte-se que 

essa “estabilização”, ao relacionar palavras e coisas, não o faz independentemente 

de uma rede conceitual e discursiva situada historicamente. 

As reflexões desenvolvidas até aqui, considerando-se a contribuição dos 

estudos que evidenciam as categorias cognitivas como estabilizadoras do mundo e a 

linguagem como processo de interação e de discurso, operando as referenciações 

pela construção de objetos de discurso e negociações de modelos públicos do 

mundo, são corroboradas por ARAÚJO (2004, p. 214) quando esclarece que “essas 

duas perspectivas se cruzam para mostrar que a referência não depende de uma 

ordem ideal e universal a ser nomeada, mas de sujeitos sociais e culturalmente 

situados que produzem versões do mundo variadas, mais ou menos objetivadas e 

solidificadas”. 

A perspectiva aberta por MONDADA e DUBOIS, por sua vez, é fundamental, 

na medida que indica a interdisciplinaridade necessária para a apreensão da 

singularidade do ser e sua interpretação pelas contribuições da lingüística, da 

psicologia, da filosofia da linguagem e da antropologia. A complexidade da 
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linguagem, entendida como atividade social situada historicamente, requer que se 

trate (teoricamente) das questões referentes à significação, considerando-as como 

processo de linguagem e pensamento (psicológico), e por meio do processo de 

referenciação, que exige a identificação de pontos em que se ancoram as 

referências contextuais internalizadas às quais o ser humano recorre, bem como as 

exigências da situação concreta do discurso. É na interação com o outro que o 

sujeito age responsivamente, coloca-se na condição de sujeito/eu, distancia-se, 

manifesta-se como autor, apropria-se do já dito, regula e se auto-regula. Escolhe os 

recursos expressivos e os utiliza para produzir os efeitos de sentido que deseja. 

MONDADA e DUBOIS (2003, p. 17), ao tratarem da interdependência dos 

aspectos psicológicos e lingüísticos no interdiscurso, consideram que “os sujeitos 

constroem, através de práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente 

situadas, versões públicas do mundo”. De acordo com essa visão, as categorias e os 

objetos do discurso pelos quais os sujeitos compreendem o mundo não são nem 

preexistentes nem dados, mas são elaborados no curso das atividades 

desempenhadas e transformam-se de acordo com os contextos: o contexto 

internalizado mais amplo e o contexto mais imediato e, ainda, o contexto do próprio 

discurso. Dessa forma, uma instabilidade constitutiva é atribuída às categorias e 

objetos do discurso, sendo observadas por meio das práticas, nas atividades verbais 

e não-verbais que ocorrem nas negociações na interação. 

Ao explicitarem essa concepção, as referidas autoras admitem, todavia, que 

existem práticas que exercem um efeito estabilizador passível de observação que 

permitem manter e “solidificar” categorias e objetos de discurso, que ocorrem, por 

exemplo, em casos como a sedimentação das categorias em protótipos e em 

estereótipos, nos procedimentos para fixar referência no discurso ou no recurso às 

técnicas de inscrição como a escrita. 

Essa concepção de estabilidade observável leva à retomada dos estudos 

sobre a linguagem e a formação da consciência, realizados por Vygotsky e Bakhtin, 

bem como a princípios coerentes que permitam apreender as construções cognitivas 

e lingüísticas nas transformações discursivas que se evidenciam na e pela 

intersubjetividade, com o propósito de explicitar os pressupostos teóricos que dão 

sustentação à concepção psicológica assumida por MONDADA e DUBOIS (2003), 

apresentados aqui. 



 43

Quanto à instabilidade constitutiva atribuída às categorias e aos objetos do 

discurso, o processo de categorização e de re-categorização apresenta em sua 

dinâmica, segundo MONDADA e DUBOIS (2003), certa evolução lingüística e 

cognitiva. A instabilidade das categorias vincula-se a suas ocorrências, uma vez que 

está situada em práticas, considerando-se que as categorias não são auto-evidentes 

e, também, não são dadas e definitivas. Elas são o resultado de reificações práticas 

e históricas, ou seja, são resultantes de discussões, confrontos e controvérsias que 

constituem o processo intersubjetivo, o qual, por sua vez, as evidencia, tornando-as 

observáveis. A instabilidade das categorias pode ser observada na produção oral e 

também em textos escritos, pois se mostram “dependentes tanto de processos de 

enunciação como de atividades cognitivas não necessariamente verbalizadas; 

práticas do sujeito ou de interações em que os locutores negociam uma versão 

provisória, contextual, coordenada do mundo.” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 22) 

Nas atividades discursivas, a instabilidade se manifesta em todos os níveis da 

organização lingüística — das construções sintáticas à configuração de objeto de 

discurso. Os locutores marcam os deslizes entre referencialidade e negociação 

intersubjetiva dos processos de referenciação, por meio de comentários 

metalingüísticos que aparecem no discurso. 

A partir de análises de fragmentos de textos, as autoras demonstram 

conflitos entre diferentes convenções, diferentes interpretações, em que categorias 

lexicais impõem um ponto de vista, um domínio semântico de referência que 

concorrem com outras categorias sugeridas, produzindo sentido a partir do contraste 

com as palavras e situações precedentes. Os discursos analisados pelas autoras 

apontam a inexistência de correspondência entre as palavras e as coisas. 

Segundo MONDADA e DUBOIS (2003, p. 33), “a referenciação emerge da 

exibição da distância, da demonstração da inadequação das categorias lexicais 

disponíveis — a melhor adequação sendo construída por meio de sua transformação 

discursiva”. Para as autoras, as supressões são também indicadoras de um 

processo de ajustamento de palavras que não se faz diretamente em relação ao 

referente dentro do mundo, mas no quadro contextual com a finalidade de construir 

o objeto de discurso ao curso do próprio processo de referenciação. 

A categoria adequada não é decidida a priori “no mundo”, anteriormente à sua 

enunciação. E o locutor não é um locutor ideal que busca simplesmente a palavra 
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adequada dentro de um “estoque lexical”. É o processo de produção das seqüências 

de descritores em tempo real que ajusta constantemente as seleções lexicais a um 

mundo contínuo que não preexiste como tal, mas cujos objetos emergem como 

entidades discretas ao longo do tempo de enunciação em que fazem a referência. “O 

ato de enunciação representa o contexto e as versões intersubjetivas do mundo 

adequadas a este contexto.” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 34) 

Desse modo, as instabilidades das categorias podem ser observadas 

também em um nível não-lingüístico, isto é, em um nível cognitivo em que a 

materialização não seja necessária.  

Como no nível lingüístico, a categorização cognitiva também varia segundo 

as atividades cognitivas dos sujeitos. Ela é construída por meio dos processos 

cognitivos dos sujeitos aplicados ao mundo concebido e conhecido. 

 
O reconhecimento do objeto, mesmo dentro de sua compreensão “infralingüística”, não 
pode ser considerado como a extração de propriedade de um mundo já discretizado, mas 
como a construção de categorias flexíveis e instáveis, através dos processos complexos de 
categorização, produzindo as categorias potencialmente memorizadas e lexicalizadas. 
(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 35) 
 

Destacam as autoras que as instabilidades não se constituem como 

variações individuais, mas estão ligadas à dimensão constitutivamente intersubjetiva 

das atividades cognitivas. Concebem a referenciação como uma construção 

colaborativa de objetos de discurso, e isso quer dizer “objetos cuja existência é 

estabelecida discursivamente, emergindo de práticas simbólicas e intersubjetivas”. 

(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 35) 
 

A indicialidade da linguagem e do discurso quebra a ilusão de dar uma descrição única e 
estável do mundo e sublinha sua necessária dependência contextual. No lugar de ser 
atribuível a uma falta de eficácia do sistema lingüístico e cognitivo, esta dimensão manifesta 
sua capacidade de tratar a variabilidade das situações através de uma categorização 
adaptativa. (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 40) 
 

Na conversação, o caráter referencialmente vago não significa que o que 

está em jogo é a necessidade de acesso a um plano referencial estável e objetivado 

para a compreensão das referências, mas sim a possibilidade de descrever os 

processos de coordenação entre os locutores e a organização das atividades em 

que estes estão envolvidos, por exemplo, numa pesquisa, numa aula. 
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Considerando-se que tanto as descrições do mundo são incompletas quanto 

a categorização é flexível, assume-se que sua produção não se separa da 

interpretação do interlocutor quando as completa e as ajusta ao contexto. Os 

sujeitos possuem estruturas cognitivas memoriais que, segundo as autoras, 

permitem dar estabilidade ao seu mundo e proceder sistematicamente para 

organizar a co-construção dos objetos de discurso. 

As instabilidades categoriais “repousam sobre processos complexos, que 

operam a um nível psicológico, discursivo, lingüístico, advindas de competências 

sociais, de pontos de vista, de atividades situadas e de práticas intersubjetivas e não 

de propriedades incertas de mundo.” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 41) 

 Considerando que as estruturas cognitivas permitem dar estabilidade 

referencial, sistematizar e organizar a construção dos objetos de discurso, ressalta-

se a existência de processos de estabilização. A existência de processos de 

estabilização das categorias, apontada por MONDADA e DUBOIS, está vinculada ao 

nível psicológico, por meio da prototipicidade, e ao nível lingüístico, com a 

lexicalização, os estereótipos e a anáfora. Dito de outro modo, o sistema cognitivo 

construiria, com a ajuda de protótipos, as invariantes psicológicas que dariam uma 

estabilidade às interpretações que os homens fazem do mundo: os protótipos 

aparecem como os membros da categoria que mais refletem a estrutura redundante 

da categoria como um todo.  

Para as autoras, os protótipos são o resultado de construções psicológicas e 

individuais, concepção essa que remete ao conceito bakhtiniano de individual como 

sinônimo de singularidade, produto das relações sociais. A nomeação do protótipo 

torna possível seu compartilhamento entre muitos indivíduos, por meio da 

comunicação lingüística, e ele, ao se tornar um objeto socialmente distribuído, 

estabilizado no interior de um grupo de sujeitos, evolui para uma representação 

coletiva chamada geralmente de estereótipo5. E, assumindo-se que a interpretação 

dos processos evolutivos dos protótipos em estereótipos por meio da lexicalização é 

produtiva, então, é necessário levar em conta a passagem de um nível subjetivo 

para um nível intersubjetivo, restando saber como essa interpretação coletiva se 

instaura intersubjetivamente no sistema cognitivo do sujeito.  

                                                 
5A concepção de “estereótipo” aqui utilizada aquela que é entendida como conteúdo ideológico 

intrínseco. 
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Para numerosos lingüistas, as unidades lexicais estabilizam 

convencionalmente os significados das palavras. Assim, o processo de 

estabilização, no que se refere à evolução dos protótipos e das significações das 

palavras para estereótipos, não se baseia em propriedades realistas ou de valores 

de verdade e sim na codificação social dos modos de falar e de representar o 

mundo; portanto, ideologicamente. 

Da análise realizada por Mondada e Dubois sobre a questão da “referência”, 

a partir das abordagens lingüísticas e psicológicas, depreende-se que a 

compreensão e(ou) identificação das referências podem dar-se ancoradas na 

descrição dos processos de coordenação entre os locutores e a organização da 

atividade. A incomplitude das descrições e a flexibilidade da categorização estão 

presentes nas enunciações sempre inseparáveis da interpretação do locutor que 

durante o discurso as completa ou ajusta conforme as exigências contextuais. 

Já, da análise realizada por Mondada e Dubois sobre os aspectos 

lingüísticos e psicológicos imbricados no processo de referenciação, pode-se 

depreender que os sistemas cognitivos constroem pela nomeação dos protótipos, 

pelo compartilhamento social, pela comunicação lingüística as invariantes 

psicológicas que dariam uma certa estabilidade às interpretações sobre as coisas do 

mundo. A internalização dos objetos (protótipos) estabilizados pelos grupos sociais, 

como uma representação coletiva, acaba constituindo o ideário de uma época, 

caracterizando o conteúdo ideológico intrínseco, o estereótipo. Essa internalização 

está vinculada às condições de acesso ao conhecimento, à participação social e 

cultural, às experiências vividas, ao grupo de relações ao qual pertence e às funções 

psicológicas superiores desenvolvidas (memória, atenção, percepção, pensamento e 

linguagem). 

Além do mais, a lingüística, numa perspectiva sociointeracionista e 

discursiva, considera o processo de referenciação como elemento do conhecimento, 

de significação que sedimenta a construção de objetos de discurso e de 

negociações de sentidos e modelos públicos de mundo. Ao invés de referir-se a uma 

ordem de mundo ideal e universal e à sua nomeação, a referência é produzida pelos 

sistemas cognitivos humanos. Ressaltada a importância do “reconhecimento do 

papel central das práticas lingüísticas e cognitivas de um sujeito ‘envolvido’, social e 

culturalmente ancorado, assim como da multiplicidade, mais ou menos objetivada, 
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mais ou menos solidificada, das versões do mundo que elas produzem.” 

(MONDADA; DUBOIS, 1994, p. 49). 

Qual é, então, a importância concedida à dimensão intersubjetiva das 

atividades lingüísticas e cognitivas responsável pela produção da ilusão de um 

mundo objetivo (objetividade do mundo) “pronto” para ser percebido cognitivamente 

pelos indivíduos racionais? 

Para Mondada e Dubois, as instabilidades não representam um caso de 

variações individuais; elas estão ligadas à dimensão constitutivamente intersubjetiva 

das atividades cognitivas. Concebem a referenciação como uma construção 

colaborativa de objetos de discurso – o que quer dizer objetos cuja existência é 

estabelecida discursivamente, emergindo de práticas simbólicas e intersubjetivas. 

Tais elementos emergem como entidades discretas ao longo do tempo de 

enunciação em que fazem a referência e dão pistas das referências contextuais e 

singulares. O ato da enunciação representa o contexto e as versões intersubjetivas 

do mundo adequadas a esse contexto. 
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2 AS REPRESENTAÇÕES DO PROFESSOR ALFABETIZADOR 
 

Para a apreensão da origem, do tipo e do poder das representações como 

expressões mediadoras na construção do processo de ensino/aprendizagem, foram 

mencionados anteriormente os pressupostos ou princípios vygotskianos que se 

direcionam em busca de uma concepção de desenvolvimento humano, ou seja, da 

compreensão do processo de constituição psicológica do ser humano. Uma 

psicologia que auxilie a apreensão dos processos psicológicos como histórica e 

socialmente produzidos só é possível por meio de uma abordagem historicizadora e 

crítica que, ao se contrapor a uma concepção naturalizante do ser humano, se apóie 

numa concepção histórico-cultural a fim de compreender como se constituem as 

formas humanas de conhecer e interagir com o outro e com o mundo. 

A escolha da concepção teórica para compreender como se dá o 

desenvolvimento humano deve estar sustentada por uma identificação com 

pressupostos filosóficos e com uma teoria do conhecimento. Adotar um 

posicionamento dessa ordem significa assumir os princípios que orientam a teoria 

desenvolvida por Vygotsky desde a concepção filosófica marxista da história social 

humana até as questões relativas à teoria do conhecimento. Isso pressupõe a 

utilização de um método de análise que, para ser compreendido em sua globalidade, 

parta da unidade entre ontologia, gnoseologia e lógica, ou, dito de outra forma, entre 

a dialética objetiva do processo histórico de desenvolvimento do ser humano 

considerando sua produção (trabalho), a dialética histórica dos processos de 

conhecimento da realidade pelo ser humano e a dialética também histórica dos 

processos de pensamento humano. 

E para encontrar os elementos de análise que permitam captar a 

singularidade humana que se revela em absoluta vinculação com o social é preciso 

considerar a constituição histórico-cultural do ser. Para BAKHTIN (1992), o que 

diferencia as ciências humanas das ciências exatas é o sentido. As ciências humanas 

estabelecem-se no encontro de sujeitos, entre entes que falam. É preciso restabelecer 

o laço entre o ser humano e a vida, e esse laço só se estabelece via linguagem, por 

sua dimensão polissêmica, em sua potencialidade constitutiva e instauradora dos 

múltiplos sentidos que constituem a vivência cotidiana do ser humano. Eleger a 

relação entre o ser humano e a vida via processos de significação requer uma revisão 
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na forma de tratar a linguagem, pois, se reduzida ao sistema lingüístico, fica perdido o 

elo de possível compreensão das relações entre a linguagem e os modos de 

subjetivação. Portanto, é a análise do sentido — matéria-prima social, humana, 

polissêmica — que instaura a relação do ser humano com a vida e que diferencia o 

singular do coletivo. Essa dimensão tem por fundamento a intersubjetividade, a 

relevância da alteridade para a compreensão das realidades humanas. 

A identificação dos elementos teóricos presentes nas representações 

referentes ao processo de ensino/aprendizagem, por sua vez, explicita as 

concepções teóricas, filosóficas, psicológicas e lingüísticas tomadas pelos 

professores como referência ou aspectos dessas teorias, portanto, como 

instrumentos de conhecimento para efetivação do processo de ensino, bem como a 

significação que fazem deles. No ideário dos professores, atualmente, devido aos 

pressupostos contidos nas teorias que são difundidas nos cursos de formação, há 

um predomínio de concepções que enfatizam os processos individuais de 

construção do conhecimento. 

A tentativa de incorporar a dimensão sociointeracionista, entendida aqui 

como sócio-histórica, à análise do processo de ensino pelo professor, ainda é tênue 

e incipiente. Vários pesquisadores têm apontado a abordagem que concebe o 

ensino como um processo de re-equilibração, segundo a definição piagetiana, no 

qual os sujeitos são expostos a situações de conflitos, tendo em vista a superação 

das concepções prévias e a construção de conceitos científicos como insuficiente 

para dar conta da complexidade das relações envolvidas no processo de 

aprendizagem. Por outro lado, é intensa a produção de trabalhos destacando que a 

apropriação do conhecimento em sala de aula é mediada pela linguagem e que o 

discurso produzido na interpretação das atividades é tão importante quanto a 

realização delas. É preciso compreender que somente a exposição dos alunos a 

situações de “conflito cognitivo”, conforme postula a teoria cognitivista de Piaget, não 

leva à superação de concepções prévias. 

Vista pelo ângulo da concepção vygotskiana, a superação das concepções 

já existentes se dá quando da apropriação do conhecimento por meio das interações 

discursivas e mediante o confronto de diferentes visões de mundo, nas quais o 

professor tem um papel fundamental como sujeito que faz a mediação entre o 

conhecimento dominado e o por dominar, e que disponibiliza situações que devem 
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possibilitar o acesso e o domínio dos bens culturais. Evidenciam-se no processo 

interativo de ensino/aprendizagem preocupações com a interdependência, isto é, 

com a relação que existe entre o desenvolvimento, a apropriação do conhecimento 

humano e a linguagem. A mútua constitutividade entre linguagem, cognição e 

conhecimento é justificada pela mediação simbólica que Vygotsky destaca em sua 

obra, na qual esclarece, em seus postulados, que não há possibilidades integrais de 

linguagem fora de processos interativos humanos, socioculturalmente situados. 

Busca-se a interação da teoria e da prática do professor, tendo como 

categorias de análise consciência, ideologia e linguagem, na medida em que a 

linguagem determina a atividade mental e a ideologia determina a linguagem. Essa 

relação teórico-prático-pedagógica será explicitada se forem tomados os elementos 

constitutivos do conhecimento, suas condições concretas de produção e os 

instrumentos ideológicos e materiais que são os meios utilizados para sua 

organização e veiculação, ou seja, a linguagem como atividade mental é instrumento 

de mediação enunciativo-discursiva de sentidos/significados materializados pelas 

palavras, utilizadas com a intenção de criar sentido expressas no dizer. 

Assim, para apreender o conteúdo das representações, isto é, os elementos 

teórico-epistemológicos que as constituem, é preciso explicitar as teorias, as 

concepções e as tendências psicológicas e lingüísticas que fazem parte do ideário 

pedagógico e que definem e orientam o processo de ensino/aprendizagem. É 

importante, para isso, que se tomem para reflexão estudos que privilegiam a 

linguagem como mediadora nos processos de constituição e elaboração conceitual 

dos sujeitos, refletindo o deslocamento da ênfase em processos individuais na 

construção de conhecimentos, para os processos coletivos de enunciação, para as 

interações, a mediação semiótica e o texto. São diferentes posições teóricas que 

tratam, diferentemente, as relações entre linguagem e apropriação do conhecimento 

(cultura) e desenvolvimento mental (cognição).  

O diálogo entre as tendências denominadas cognitivistas e discursivas, ou 

enunciativas, no campo da lingüística, deve ser intensificado, pois a concepção 

cognitivista centra-se nos aspectos individual e interno das representações, definidas 

então como esquemas de assimilação ou modelos mentais, enquanto a concepção 

discursivo-enunciativa tende a não dissociar interação, discurso e conhecimento, 

tomando a linguagem como base para análise. 
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Para aprofundar essas questões e agir responsivamente a elas, serão 

seguidos os passos de PINO (2001), que nos conduz pelos debates epistemológicos 

que demonstram o dualismo entre razão e sensibilidade, pela oposição entre 

racionalismo e empirismo. O autor analisa esses aspectos trazendo-nos para dentro 

da psicologia, sugerindo, para sua superação, não o interacionismo piagetiano, mas 

a dialética proposta por Vygotsky, que, ao introduzir a mediação semiótica como 

elemento determinante na constituição mútua entre sujeito e objeto, acrescenta a 

cultura como fator primordial no estabelecimento das relações entre homem e 

natureza. Tomam-se, também, as contribuições de SOARES (2001), que assume a 

concepção bakhtiniana do dialogismo como determinante do sentido da linguagem 

entendida como discurso. Em sua análise sobre as relações entre cognição, cultura, 

linguagem e ensino, SOARES (2001, p. 51) assim se expressa quanto ao processo 

de cognição: “...quer-se discutir em que a cultura o condiciona; quer-se ver como a 

linguagem o determina; enfim, quer-se concluir como se manifesta esse 

condicionamento da cognição pela cultura e essa determinação da cognição pela 

linguagem no ensino que é, fundamentalmente, um processo de provocar, 

desenvolver, orientar a cognição.” 

E, para articular as teorias que se referem às relações apontadas 

anteriormente, a autora destaca que a idéia básica é a de que a língua estrutura a 

realidade e a cultura e configura o pensamento e os processos cognitivos. Enfatiza, 

ainda, que subjacente a tudo isso existe uma concepção de linguagem. E, 

reportando-se a Bakhtin, diz que somente se considerarmos a língua sob a 

perspectiva do dialogismo, princípio constitutivo e condição do sentido no discurso, 

as teorias das relações entre linguagem, cultura, pensamento e cognição se 

sustentam. É no processo de enunciação que os sentidos são constituídos, e essa 

constituição é determinada pelo contexto em que ocorre a enunciação. O contexto 

referido não se limita às condições pragmáticas imediatas, mas se refere às 

condições e circunstâncias sociais mais amplas. Tais circunstâncias e as condições 

sociais variam em diferentes grupos sociais que, conseqüentemente, nas 

enunciações constroem diferentes sentidos que se traduzem em diferentes formas 

de perceber, de pensar, de sentir e de agir. 

E é no processo de interação, encontro e desencontro do eu e do outro, em 

situações contextualizadas, que se delineiam, confrontam-se e se constituem as 
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relações entre o real e a representação; o papel da linguagem, ou seja, da mediação 

semiótica na constituição da natureza como objeto cultural de conhecimento e do 

homem como sujeito; as relações entre o biológico, o histórico e o cultural. 

 

2.1 O PROCESSO ENUNCIATIVO-DISCURSIVO 

 

A internalização da linguagem em sua natureza inter e intrapsíquica envolve 

um processo sócio-histórico e um processo cognitivo. Quando se toma a linguagem 

como mediação dos processos cognitivos com o mundo social e sua relação com 

outros processos cognitivos, como a memória, a atenção, a resolução de problemas, 

evidencia-se a relação que há entre linguagem e pensamento. A linguagem assume 

o papel instrumental em face do pensamento. E, ao mesmo tempo em que integra os 

processos mentais (realidade cognitiva), a linguagem como ação significativa entre 

interlocutores, constituída por condições sócio-históricas, tem uma realidade 

discursiva. 

A articulação da concepção de linguagem com o conceito de atividade de 

Vygotsky constitui uma perspectiva teórica cujo papel instrumental diz respeito à 

função estruturante que a linguagem exerce internamente, ou seja, à inter-relação 

da linguagem com os outros cognitivos, e, externamente, com a relação que os 

interlocutores e a própria linguagem exercem nos mecanismos de significação. 

Assim, a linguagem será analisada pelos processos de significação que não 

dissociam a atividade cognitiva da atividade discursiva, uma vez que a interação 

entre as duas é condição para a emergência da linguagem. 

A formação social da mente, ou seja, a concepção de atividade cognitiva 

contextualizada historicamente definida por Vygotsky, acrescida da concepção 

desenvolvida por Luria sobre o funcionamento da atividade cerebral, dá suporte à 

concepção de linguagem adotada, tendo em vista a busca de explicações para o 

fenômeno lingüístico-cognitivo. Considerar a noção de funcionamento da atividade 

cerebral sistêmica, integrativa e dinâmica, em termos lingüísticos, significa tomar a 

linguagem como lugar sócio-histórico de produções de significações no processo 

interativo da relação do sujeito com o interlocutor, com o mundo e com a própria 

linguagem (metalinguagem). 

A linguagem, portanto, é mediadora dos processos mentais com o contexto 
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sociocultural, ao mesmo tempo em que integra os processos mentais como atividade 

cognitiva e constitui-se como ação significativa entre interlocutores em condições 

sócio-históricas determinadas no discurso, nas enunciações. Esse ponto também é 

discutido por MORATO e COUDRY (2000), quando postulam que a articulação entre 

uma teoria enunciativa e uma teoria do discurso pode auxiliar na análise da 

linguagem em sua relação com os processos cognitivos, uma vez que nenhuma 

atividade cognitiva ocorre sem a participação direta ou indireta da linguagem. De 

acordo com as autoras, é pela linguagem que o mundo faz sentido para nós e, sem 

ela, o que entendemos por “realidade” deixa praticamente de existir. 

Ultrapassando ou não as próprias fronteiras da lingüística, tendo como 

preocupação o enfrentamento das discussões sobre as relações entre linguagem e 

mundo, entre linguagem e conhecimento, entre linguagem e desenvolvimento 

humano, verifica-se a necessidade de, a partir de pressupostos teóricos 

diferenciados, estabelecer as relações com a exterioridade da linguagem, 

problematizando a separação entre a materialidade da língua e seus contextos de 

produção. Vinculada a essa preocupação, destaca-se a mobilização das 

contribuições de outros campos do conhecimento, tais como a filosofia da 

linguagem, a antropologia, a história, a sociologia, a psicanálise e as ciências 

cognitivas, proporcionando construções de sentidos, da subjetividade, da alteridade 

e da historicidade, pois, tanto na AD de linha francesa quanto na Pragmática, o 

sujeito é atravessado por uma exterioridade. 

As novas tendências voltadas à perspectiva histórica da enunciação como 

categoria de acontecimento constituído no e pelo enunciado consideram as 

condições sócio-históricas desse acontecimento, no qual sujeito e sentido 

constituem-se, a um só tempo, por relações discursivo-enunciativas. Está aí 

imbricado um processo reflexivo-enunciativo que, ao privilegiar a heterogeneidade e 

o discurso, permite o estudo de enunciações que compõem o processo discursivo. 

Esses aspectos são retratados nos trabalhos de MAINGUENEAU (1994, 1997, 

1999), POSSENTI (1998), AUTHIER-REVUZ (1990, 1998), na construção da 

semântica argumentativa que partiram das reflexões de Benveniste, e manifestam 

novas tendências na AD. 

Para MAINGUENEAU (1997, p. 50), “a enunciação não é uma cena ilusória 

onde seriam ditos conteúdos elaborados em outro lugar, mas um dispositivo 
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constitutivo da construção do sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem”. A 

Pragmática questiona a concepção de que a linguagem tem como função 

representar um mundo preexistente, ao passo que a AD recusa a concepção que 

faria da discursividade um suporte de “doutrinas”, ou mesmo de visões de mundo. O 

autor ressalta que cabe à AD não somente justificar a produção de determinados 

enunciados em detrimento de outros, mas também explicar como eles puderam 

mobilizar forças e investir em organizações sociais. 

É preciso considerar, nas enunciações discursivas, as relações entre o “eu” 

situado, isto é, em suas condições concretas de vida, e os lugares de enunciação 

presumidos pelo discurso. Buscar os elementos mediadores do discurso significa 

clarificar em que condições uma enunciação discursiva é possível, além de 

considerar a existência do conflito social, de lugares institucionais de enunciação e 

do próprio espaço de enunciação. 

Na análise da discursividade, é preciso explicitar o que se entende por 

condições de produção. Para MAINGUENEAU (1997), uma enunciação discursiva 

possui uma vertente social imediata e, ao mesmo tempo, refere-se ao contexto da 

sociedade. Segundo o autor, é preferível “admitir que não há relação de 

exterioridade entre o funcionamento do grupo e de seu discurso” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 53), sendo necessário, desde o início, pensar em sua estreita imbricação. 

Ele, ainda, utiliza a expressão “prática discursiva” para designar a reversibilidade 

essencial entre as duas faces — social e textual — do discurso. A noção de prática 

discursiva integra a formação discursiva e a “comunidade discursiva”, isto é, o grupo 

ou a organização de grupos no interior dos quais os textos são produzidos. A 

expressão “comunidade discursiva” remete aos grupos (instituições e relações entre 

agentes) e a tudo que eles implicam no plano da organização material e modos de 

vida. 

Fica evidenciado, nos estudos de MAINGUENEAU (1997, p. 188), que as 

dificuldades em esclarecer as articulações entre discurso e sociedade consistem “em 

admitir que o sentido e a linguagem não se superpõem às relações econômicas e 

sociais, mas consistem em uma dimensão constitutiva dessas relações”. O autor 

destaca, ainda, que as noções de condições de produção designam, geralmente, o 

“contexto social” que envolve um conjunto de fatores, entre os quais são 

selecionados aqueles que permitem descrever uma determinada “conjuntura”. 
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Referindo-se a Bakhtin, a respeito da “situação extra-verbal”, destaca que este 

postula a sua não total exterioridade enunciativa, visto que ela não age do exterior 

como “força mecânica”, mas sim entra no enunciado como um constituinte 

necessário à sua estrutura semântica. 

POSSENTI (2001), por sua vez, também discute e apresenta uma proposta 

para uma análise do discurso, construindo um quadro epistemológico básico para 

uma teoria do discurso, no qual deveria haver apenas dois elementos: uma teoria 

lingüística e uma teoria auxiliar relativa ao campo não-lingüístico. A teoria lingüística 

adequada, para o autor, deve tomar o enunciado para análise desde sua instância 

de produção e considerar que um discurso contém sempre elementos lingüísticos, 

bem como deve conceber a linguagem como trabalho e atividade e não negar 

espaço para os interlocutores e as condições de produção. Deve considerar, 

também, que a sintaxe e a semântica são indeterminadas. 

O autor destaca que é impossível dissociar da língua a atividade do falante; 

essa maneira de pensar significa tomar a língua como uma forma de atividade entre 

protagonistas, deixar de vê-la como instrumento externo de comunicação, de 

transmissão de informação. A relação entre atividade do falante e a língua pode ser 

analisada pela lingüística da enunciação e pela lingüística das formas. É preciso 

conceber a atividade do falante não como atividade de apropriação, pois excluiria o 

fato de que o locutor age também sobre a língua. No domínio da lingüística das 

formas, há uma indeterminação das estruturas sintáticas e semânticas, e mesmo as 

categorias, as relações e os sentidos se constituem nos processos discursivos. “A 

atividade do sujeito não se dá apenas em relação ao aparelho formal da enunciação, 

mas em relação aos e sobre os próprios mecanismos sintático e semântico. É nessa 

atividade que o sujeito se constitui como tal, e exatamente por esta atividade.” 

(POSSENTI, 2001, p. 64) 

A lingüística das formas, em estudos mais recentes, diz POSSENTI (2001), 

na abordagem dos fenômenos lingüísticos tem como objeto o discurso. O autor o 

entende “como colocação em funcionamento de recursos expressivos de uma língua 

com certa finalidade, atividade que sempre se dá numa instância concreta e entre 

um locutor e um alocutário”. (POSSENTI, 2001, p. 64) 

Ao discutir a questão referente à atividade do falante, isto é, o uso que o 

falante faz da língua, o autor chama a atenção para o fato de que não se trata de 
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estabelecer a relação entre formas, mas sim de que se descubra por quais 

procedimentos, inclusive das regras a que o sujeito se submete, se dá a atividade 

discursiva. Coloca como questão fundamental “como, com um sistema lingüístico 

indeterminado, pode-se, em circunstâncias dadas, produzir um discurso com 

exatamente tal forma e tal interpretação” (POSSENTI, 2001, p. 64). Reforça a 

simultaneidade das atividades com a língua e sobre a língua que o sujeito realiza. 

Isso evidencia o conceito de constituição da língua e do próprio sujeito. A realidade 

não apresenta a língua estruturada, apresenta-a como tendo por traço relevante a 

própria atividade do sujeito. 

A presença da subjetividade na atividade lingüística demonstra que o locutor 

constrói seus instrumentos lingüísticos como únicos adequados para seus interesses 

a cada discurso. A mobilização dos recursos expressivos, a escolha de uns em 

detrimento de outros, ao instaurar certas relações entre locutor e interlocutor, indica 

a presença da subjetividade na linguagem. 

  POSSENTI (2001, p. 73) ainda esclarece: 

 
Esta subjetividade, o locutor pode fazê-la ressaltar ou apagar-se, segundo se submeta mais 
ou menos fortemente às expectativas institucionais (...). Isso significa dizer que a língua não 
contém um aparelho formal de enunciação, e portanto de individuação, mas que ela é um 
aparelho de enunciação e de individuação. Não é que possa ser: ela é, ela implica a 
subjetividade. 

 

Para o autor, existe algo que não está no que é dito, e sim na maneira de 

dizer, que expressa um ponto de vista que evidencia as escolhas, a presença do 

sujeito. Opta pelo conceito de constituição em vez de apropriação da língua e 

ressalta que as línguas são resultados do trabalho dos falantes. Propõe, igualmente, 

a eliminação da dicotomia língua–discurso: “Produzir um discurso é continuar agindo 

com essa língua não só em relação a um interlocutor, mas também sobre a própria 

língua.” (POSSENTI, 2001, p. 76) 

O autor, em sua análise sobre a atividade do sujeito com a língua e sobre a 

língua, deixa clara a multiplicidade de recursos que a língua oferece à atividade do 

locutor a cada discurso. A escolha dos recursos mais adequados para produzir os 

efeitos intencionados é que diferencia os sujeitos. 
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Dizer que o falante constitui o discurso significa dizer que ele, submetendo-se ao que é 
determinado (certos elementos sintáticos e semânticos, certos valores sociais) no momento 
em que fala, considerando a situação em que fala e tendo em vista os efeitos que quer 
produzir, escolhe, entre os recursos alternativos que o trabalho lingüístico de outros falantes 
e o seu próprio, até o momento, lhe põem à disposição, aqueles que lhe parecem os mais 
adequados. (POSSENTI, 2001, p. 77) 
 

Ao produzir o discurso, cada palavra pode contribuir para que a língua 

mantenha um determinado traço, modifique-o ou, ainda, mantenha duas variantes 

do mesmo traço. O uso de determinados recursos expressivos em vez de outros 

está vinculado aos efeitos que o locutor quer provocar ao informar, instruir, 

convencer, responder, sendo que essas intenções entrecruzam-se entre os 

interlocutores, podendo alcançar ou não seus intentos. 

Considerando-se que uma visão sócio-histórica de desenvolvimento humano 

e aprendizagem concebe a aquisição da linguagem como processo constitutivo, 

pode-se dizer que o processo de aquisição da linguagem é concebido “como 

conseqüência de intensa relação dialógica entre a criança e o adulto pela qual a 

linguagem estrutura a realidade, é estruturada por ela, estrutura o diálogo e é 

estruturada por ele.” (POSSENTI, 2001, p. 78). O autor estabelece, aí, a relação 

existente entre língua, linguagem e discurso como processos constitutivos e que se 

constituem, por sua vez, na interação entre sujeitos em determinadas circunstâncias. 

E, sobre essa questão, assim se expressa: 

 
Assim como se propõe aqui que os discursos são constituídos, que os recursos são 
escolhidos e postos a produzir efeitos, pode-se pensar a aquisição da linguagem pelo 
mesmo processo, pois se considera, então, que se pode olhar a língua como uma 
modalidade particular de estruturar a realidade (juntamente com outras modalidades, como 
a percepção, a ação, etc.). (POSSENTI, 2001, p. 78) 
 

Estabelece, ainda, a relação entre a língua como resultado de um “trabalho” 

coletivo (de múltiplos falantes) ao longo da história e o discurso como ação 

individual, “atividade” de um locutor em relação aos outros. A língua e o discurso 

representam a dupla face da linguagem, caracterizada como resultado da tensão 

entre o individual e o coletivo, demonstrativas da dialeticidade que existe entre uma 

certa sedimentação exigida pelo coletivo e a tentativa de adaptação e mudança pelo 

individual. 

Quanto às implicações lingüísticas para proceder à análise do discurso, 

POSSENTI (2001) afirma que tratar o discurso como acontecimento não significa 
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desconsiderar as regras sintáticas conhecidas e sim considerá-las como suporte, 

porém não suficientes, para a origem da expressão e para a significação dessa 

expressão. 

 
É preciso considerar, além disso, todos os elementos da instância. Neste sentido é que 
nenhum discurso ocorre duas vezes, sendo, pois, um acontecimento único. Porque se a 
mesma expressão ocorrer em outra instância, sendo esta diversa de uma primeira, a 
relação entre todos os elementos necessários para a explicação de um discurso será 
diversa, por ser diverso pelo menos um dos elementos: no caso, a instância de enunciação. 
(POSSENTI, 2001, p. 81) 
 

Fica claro que, para o discurso, cada ocorrência concreta é um 

acontecimento irrepetível, e essa noção se opõe a uma noção rígida de sistema 

lingüístico. Para a análise do discurso, são fundamentais os elementos materiais, 

históricos, os usos, as escolhas dos recursos de expressão pelos falantes que neles 

expressam suas marcas e os valores que atribuem aos recursos expressivos que 

uma língua lhes coloca à disposição. “É pela escolha dos recursos expressivos e 

pela forma como dizem que os falantes se individualizam num discurso irrepetível e 

único, interpretável segundo parâmetros que levam em conta regras semânticas, 

sim, mas também os valores atribuídos às formas mesmas, em sua materialidade” 

(POSSENTI, 2001, p. 85). 

POSSENTI (2001, p. 87) apresenta, ainda, as implicações teóricas que 

explicitam a interdependência entre a sintaxe e o discurso, decorrentes da 

indeterminação semântica que muitas vezes evidencia a impossibilidade da análise 

de uma expressão fora de seu contexto de situação. Ao fazer o caminho teórico da 

sintaxe ao discurso, ressalta a necessidade de observar que a linguagem nem 

sempre se utiliza de recursos expressivos suficientes para a identificação precisa 

dos objetos singulares referidos. 

Segundo o autor, o discurso se caracteriza por uma maior ou menor 

participação das relações entre um eu e um tu; por uma maior ou menor presença 

de indicadores da situação; é necessariamente significativo na medida em que se 

pode conceber sua existência ligada a um processo pelo qual eu e tu se aproximam 

pelo significado e têm sua semanticidade garantida situacionalmente. E, do ponto de 

vista de sua extensão, o discurso constitui uma entidade ampla e está limitado por 

dois brancos semânticos vinculados à ausência de uma cadeia significativa ou a 
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alternância do locutor. A indeterminação da semântica ocorre em conseqüência da 

criação, por analogia, de outros recursos expressivos já utilizados para referenciar o 

fato ocasionando a indeterminação da função referencial, pois pode não constituir 

uma descrição unívoca dos fatos do mundo, interferindo nas relações de 

comunicação. 

E mesmo que as relações sintáticas fixas, realmente estruturadas, não 

sejam um critério absoluto de interpretação semântica e que a sintaxe não forneça 

todos os elementos necessários para a interpretação (semântica), e ainda que haja 

mais de um elemento sintático que leva a uma mesma interpretação, indicando uma 

indeterminação sintática, isso leva a uma constatação da ausência, nas línguas 

naturais, de uma propriedade dos sistemas formais, isto é, a existência de uma 

relação biunívoca entre expressões sintáticas e interpretações semânticas. Essa 

indeterminação demonstra a utilização de vários recursos expressivos para dizer a 

“mesma coisa”, e que com os mesmos recursos pode-se dizer mais de uma coisa. 

Ao discutir essas questões, POSSENTI (2001) posiciona-se dizendo que 

essa concepção de sintaxe obriga a considerar as condições de produção na 

interpretação dos enunciados. As línguas naturais refletem em si a estrutura das 

sociedades em que são faladas, evidenciando a diversidade social e a variação da 

sintaxe segundo os grupos sociais. É necessário considerar esses aspectos se se 

quer assumir a enunciação como fato básico de linguagem, bem como considerar o 

valor que os falantes atribuem às formas expressivas em tempo e lugar 

determinados. 

No discurso, a maior ou menor participação das relações entre um eu e um 

tu evidenciam-se na interação revelando marcas intersubjetivas as quais podem 

variar dependendo do canal utilizado, da modalidade, do assunto. As marcas da 

intersubjetividade estão sempre presentes, e existem “numerosas outras maneiras 

de marcar as relações de intersubjetividade (o estilo, por exemplo, isto é, os 

recursos expressivos escolhidos, que não são iguais, em geral, se varia o assunto, o 

interlocutor, o canal, etc.)” POSSENTI (2001, p. 109).  

Sendo o discurso necessariamente significativo, todo discurso produz algum 

efeito, considerando-se que sua significação pode não ser imediatamente percebida 

e pode necessitar de ajustes até mesmo de sistemas de referência e explicação por 

parte dos interlocutores. O autor assume que o discurso tem sua semanticidade 
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situcionalmente garantida, e isso não implica que o discurso que exige maior 

participação do contexto seja menos capaz de expressar significação. Eles são 

apenas menos determinados sintática e semanticamente. E sua significação 

depende do sujeito. É o sujeito que encadeia enunciados e esse encaminhamento 

depende de regras que a sintaxe e a semântica não conseguem fornecer às 

condições de produção e de interpretação explicitamente.  

Quando se refere aos brancos semânticos como critérios para definir um 

discurso em sua extensão, enfatiza a sua preocupação: “Há uma enorme diferença 

entre uma seqüência constituída por uma pergunta e uma resposta, cada uma delas 

enunciada por um locutor distinto, e uma seqüência em que dois interlocutores 

enunciam duas seqüências que poderiam perfeitamente ser produzidas pelo mesmo 

locutor, em vista de sua articulação discursiva”. (POSSENTI, 2001, p. 113). 

Acrescenta, ainda, que há sempre discurso, e não se “chama de discurso apenas 

uma entidade lingüística que vá além da sintaxe e da semântica, mas que tenha 

sintaxe, semântica e algo mais, esse algo mais sendo, inclusive, com certa 

freqüência, o articulador da sintaxe e da semântica do discurso”. 

Essas discussões corroboram e são corroboradas pelas discussões do 

Círculo de Bakhtin sobre enunciado concreto. Um enunciado concreto tem um autor 

e um interlocutor, é uma unidade da comunicação verbal. Para BAKHTIN (2003, p. 

287), “o estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação 

verbal, também deve permitir compreender melhor a natureza das unidades da 

língua (da língua como sistema): as palavras e as orações”. Ainda segundo o autor, 

o enunciado concreto se define pelas seguintes características: é um fato real, é 

criado; é uma unidade de comunicação verbal, isto é, uma unidade do gênero; 

apresenta um acabamento real, ou seja, são irreproduzíveis; as suas pausas são 

pausas reais e têm autor (expressão) e destinatário. 

 

2.2 SIGNIFICAÇÃO, SENTIDO E CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

 

Para compreender o processo de significação/sentido efetuado pelo sujeito, 

o qual constitui os fatos de linguagem, é preciso apreender as marcas do sujeito e 

de sua experiência com a linguagem. É preciso, ao mesmo tempo, considerar a 

atividade metalingüística e os enunciados como pressupostos de conhecimentos 
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partilhados entre os interlocutores acerca do referente, as operações lingüísticas que 

marcam os traços da argumentatividade e heterogeneidade, de polissemia, de leis e 

de operadores discursivos que estruturam a interlocução e a própria significação, 

bem como os processos mentais. 

A produção de sentidos, ou o processo de significação, é, ao mesmo tempo, 

resultado e processo e não se limita ao produzido (expresso). O texto oral ou escrito 

constitui uma seqüência de representações que, quando enunciadas, resultam de um 

conjunto de operações (atividades mentais) realizadas pelo sujeito enunciador numa 

situação de enunciação que inclui outros interlocutores e outros contextos; e é nessa 

dinâmica que são construídos os sentidos. Nesse processo, estão imbricados sentido, 

significação e referenciação. O sentido consiste na relação entre objetos lingüísticos 

que se referem a objetos extralingüísticos, e a significação consiste numa relação 

complexa entre enunciados, uma situação de enunciação, um sentido e referenciação.  

MAINGUENEAU (1973, p. 34) também propõe um sistema de representação 

metalingüística para organizar as relações presentes no enunciado. A enunciação 

constitui um fenômeno único. A enunciação implica, portanto, um processo de 

operações mentais nas quais o sujeito enunciador, numa dada situação, efetua 

ajustamentos, negocia buscas no discurso, com o objetivo de significar e constituir 

sentidos. A enunciação é, então, considerada a partir dos conceitos de subjetividade 

e apreciações sociais, de um conjunto de enunciados que exibem a ação simultânea 

entre sujeitos, em contextos determinados.  

BONINI (2003), quando discute a noção de contexto, o faz com o intuito de 

integrar os aspectos extralingüísticos e extracognitivos. Esforça-se para deixar claro 

o papel do contexto na explicação da linguagem como um componente da cognição. 

“Do ponto de vista do sujeito cognitivo, existe o contexto conhecido (cognitivo) e o 

contexto desconhecido (extracognitivo). Penso que esta deveria ser a primeira 

distinção para uma possível definição de cognição, que incluiria, em primeira 

instância, a linguagem e as demais formas de conduta social.” (BONINI, 2003, p. 16) 

O conhecimento (cogdiscurso) é cognição dinâmica, situada e corporificada. O 

posicionamento discursivo é equivalente às representações, mediante avaliações 

efetuadas pelo sujeito em função da configuração de seus cogdiscursos e das 

interferências do contexto imediato, o próprio discurso. O sujeito é sujeito consciente 

do que diz, embora não tenha a autoria total do seu dizer. 
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A partir da idéia de que o contexto tem papel importante na atribuição de 

significado aos enunciados, o autor busca demonstrar como o extracognitivo se 

torna cognitivo, dizendo que isso ocorre quando o falante se dá conta das 

implicações do seu “dito”. Por exemplo, a professora, ao ser interrompida, deixa seu 

enunciado incompleto e reconfigura sua fala em decorrência da perturbação, não 

suprimindo a lacuna deixada. Somente quando percebe o lapso ocorrido é que o 

extracognitivo torna-se cognitivo. Dito de outra forma, quando se dá conta do lapso 

que permitiu ocorrer. 

Coerentemente com a perspectiva adotada neste estudo, o texto oral ou 

escrito é entendido como uma seqüência de representações que resultam de um 

conjunto de operações realizadas por sujeitos enunciadores que buscam construir 

sentidos. Essas operações são realizadas e exteriorizadas em situações de 

enunciação que incluem os sujeitos (interlocutores) em tempo e espaço 

determinados. 

Para tratar das questões referentes à constituição do sujeito, buscam-se no 

campo da lingüística os elementos teóricos referentes à heterogeneidade 

enunciativa discutidas por AUTHIER-REVUZ (1990). A autora categoriza como 

“heterogeneidade mostrada” as formas que inscrevem o outro na seqüência do 

discurso — discurso direto, aspas, formas de retoque ou de glosa, discurso indireto 

livre, ironia — relativamente ao estatuto das noções enunciativas e explicita seu 

questionamento em razão de seu caráter “natural”. Aponta, ainda, que, de fato, 

essas noções estão ancoradas no exterior da lingüística e acabam por trazer 

ingenuamente concepções sobre o sujeito em sua relação com a linguagem e 

reforçar a idéia de que é inadequado para a lingüística o fato de não explicar sua 

relação com o exterior, pois “quaisquer que sejam as precauções tomadas para 

delimitar um campo autonomamente lingüístico, num domínio como o da 

enunciação, o exterior inevitavelmente retorna implicitamente ao interior da 

descrição e isso sob a forma ‘natural’ de reprodução na análise, das evidências 

vivenciadas pelos sujeitos falantes quanto a sua atividade de linguagem”. 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25) 

Em suas contribuições, a autora deixa claro que prefere recorrer a um exterior 

pertinente para o campo lingüístico da enunciação em vez de participar da 

“operação de salvamento do sujeito”, recorrendo às abordagens que, do exterior da 
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lingüística, “seduzidas irreversivelmente pelas evidências narcísicas do sujeito”, o 

tomam como fonte e senhor de seu dizer. 

Assim considerado, AUTHIER-REVUZ (1990) propõe o que chama de 

“heterogeneidade constitutiva” do sujeito e de seu discurso. Para tal, apóia-se nos 

trabalhos que tomam o discurso como produto de interdiscursos — ou, em outras 

palavras, a problemática do dialogismo bakhtiniano — e nas abordagens do sujeito e 

de sua relação com a linguagem por meio da releitura que Lacan fez de Freud. Para 

mostrar a articulação desses dois planos, ou seja, do dialogismo e do inconsciente, a 

autora propõe (indica) “uma descrição da heterogeneidade mostrada como formas 

lingüísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante 

com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso.” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 

26) A autora atém-se às formas marcadas de heterogeneidade mostrada que 

manifestam, sob a forma da denegação, um desconhecimento protetor da 

heterogeneidade constitutiva. 

AUTHIER-REVUZ (1990), discute, ainda, a pretensão de tomar o sujeito 

como fonte autônoma do sentido que comunica, adotado por várias abordagens 

teóricas, as quais têm demonstrado que toda fala é determinada “de fora” da 

vontade do sujeito, e explica que esse “de fora” não se refere ao que o sujeito 

portador de um sentido encontraria e em função do qual se determinam as formas 

concretas de sua existência e de seu discurso, porque ela está no exterior ao sujeito, 

no discurso, como condição constitutiva da existência. A autora destaca pontos 

dessas abordagens remetendo-se especificamente ao que chama de 

heterogeneidade constitutiva do sujeito e do seu discurso. 

Por meio do conceito bakhtiniano de dialogismo e da noção lacaniana de 

sujeito do inconsciente, a autora retoma a idéia das formas que mostram bem a 

língua como espaço de equívoco, no discurso. O dialogismo do Círculo de Bakhtin, 

embora não tenha como preocupação central o diálogo face a face, constitui, por 

meio de uma reflexão multiforme, semiótica e literária, uma teoria da dialogização 

interna do discurso. As palavras são sempre “as palavras dos outros”, sendo que 

essa concepção “atravessa as análises do plurilingüismo e dos jogos de fronteiras 

constitutivas ‘dos falares’ sociais, das formas lingüísticas e discursivas do hibridismo, 

da bivocalidade que permitem a representação no discurso do discurso do outro...” 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 27) 
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 As palavras, então, não são neutras, mas “carregadas”, “ocupadas”, 

“atravessadas” pelos discursos nos quais teve sua existência socialmente 

sustentada, sobre o que se pode afirmar que nenhum discurso, nenhuma palavra é 

desprovida de sentido, pois é sempre atravessada pelos valores, pelas experiências 

vividas, como resultado de outros discursos que constituem um “centro” exterior 

constitutivo, aquele do “já dito”, com que se tece a trama mesma do discurso. 

AUTHIER-REVUZ (1990, p. 27) esclarece que o estatuto do sujeito do 

discurso tal como se revela nas noções de “intenção” ou de “orientação de um 

discurso a um ‘objeto’ do conhecimento” é deslocado e torna-se problemático, 

referindo-se a essa visão constitutiva como produto do interdiscurso e reportando-se 

às análises que postulam um funcionamento “regulado do exterior, do interdiscurso, 

para dar conta da produção do discurso, maquinaria estrutural ignorada pelo sujeito 

que, na ilusão, se crê fonte deste seu discurso, quando ele nada mais é do que o 

suporte e o efeito”. 

Ao assumir-se, neste estudo, que o discurso é um acontecimento ideológico 

(expressão das posições de um grupo) e personifica a relação entre linguagem e 

ideologia, princípio aceito pela AD, ele deve ser encarado, antes de tudo, por uma 

teoria lingüística construída com o propósito de dar conta de sua estruturação e de 

seu sentido. POSSENTI (2001), ao afirmar que objeto de interesse da lingüística é o 

discurso — uma máquina de produzir sentidos —, estabelece que o objetivo de uma 

teoria lingüística, portanto, é explicar a relação de interpretação estabelecida entre 

as expressões e sua significação. 

Ao se considerar que um discurso produz certos efeitos, inclusive os de 

sentido, na concepção gramatical, deve-se admitir que os elementos sintáticos e 

semânticos não são suficientes para a interpretação, sendo sempre necessário um 

apelo à situação, à instância de produção desse discurso. As teorias da significação 

que se utilizam de conceitos como enunciação e contexto não podem desprezar a 

materialidade específica das línguas, ou seja, a análise detalhada dos recursos 

expressivos. 

Por mais relevantes que sejam os fatores extralingüísticos (os não-lexicais ou 

sonoros) para a descoberta do sentido, a forma do discurso, desde que tomada em 

sua materialidade, é elemento essencial em sua construção. Ou, na concepção de 

POSSENTI (2001, p. 156): “É exatamente porque considero essencial levar a sério o 
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sentido que advogo um exame cuidadoso e rigoroso da forma. Redescobri-me como 

falante, quando, como qualquer um, estou atento às minhas modulações, na busca de 

detalhes dos discursos que participo, porque é com base neles que imagino descobrir 

quem é mesmo que está falando e com que atitude e finalidade o faz”.  

Desse modo, quando se considera o processo de construção da linguagem 

e não apenas o produto estruturado — uma vez que o processo de estruturação está 

associado a uma atividade prática e, portanto, ligada à escolha e à participação do 

individual sob a influência do interdiscurso —, é possível apreender as marcas da 

subjetividade/expressividade e, portanto, identificar as negociações de sentido e 

seus efeitos nos entrecruzamentos das representações. A relação da linguagem com 

a realidade, nessa perspectiva, destaca a exterioridade como receptora e mediadora 

de fatores lingüísticos e não-lingüísticos. 

O processo de ensino, contextualmente situado, implica entendimento e 

compreensão entre interlocutores por sua própria natureza. Na análise do discurso 

expresso pelas professoras selecionadas para este estudo, pode-se perceber, à 

primeira vista, a presença de um estilo, de uma intencionalidade intrínseca, sejam 

eles conscientes ou impostos institucionalmente, ligando o falante ao contexto. Nota-

se claramente uma relação orgânica entre a expressividade do locutor (professora) 

com o tema-ensino e entre seu enunciado e o enunciado do aluno. Nessa relação, é 

possível compreender o funcionamento da língua e do discurso, bem como o papel e 

o lugar do sujeito nessa interação. A subjetividade na linguagem pode ser 

identificada no processo de escolha do estilo (recursos expressivos) em função do 

contato pela alternância — adequação à situação e aos efeitos metafóricos, isto é, 

os efeitos de sentido. 

As teorias da significação, explicitadas até aqui, se utilizam de conceitos 

como enunciação e contexto como essenciais para a descoberta do sentido, e de 

discurso como produtor de certos efeitos de sentido. O objetivo, neste estudo, é 

utilizar a concepção de Possenti, Authier-Revuz, Maingueneau para auxiliar na 

seleção de alguns pontos para proceder à análise do discurso realizado na sala de 

aula pela professora, em busca de tais efeitos. Para tanto, serão considerados os 

mecanismos de coesão referencial em seus dois subtipos: o elemento gramatical ou 

lexical e gramatical, adotando-se aqui a percepção de POSSENTI (2001), que trata 
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dos dois tipos simultaneamente, opondo-os como possibilidades, para tentar inferir 

da escolha uma questão de estilo e uma questão de imagem. 

E, por se tratar de análise do discurso de professoras e de alunos na sala de 

aula, em que o texto se constitui na oralidade como uma unidade semântica, quer-

se, além da apreensão do sentido, do papel do elemento co-referente, apreender as 

suas condições de aparecimento. Além de procurar saber o que esse elemento 

significa, é preciso apontar em que condições e a partir de que representação, com 

que efeitos, com que finalidade ele está, aparece ou foi utilizado. Para isso, 

POSSENTI (2001, p. 130) afirma ser necessário “ultrapassar o problema semântico 

para colocar-se no nível do processo de enunciação de um discurso determinado a 

um interlocutor num contexto determinado”. 

O enfoque, neste estudo, está voltado para um processo de referenciação 

que inclua elementos cognitivos, destacando procedimentos direcionados a mais de 

uma finalidade, e que objetiva uma referência única cuja identificação seja imediata. 

A repetição é, nesse processo, sem dúvida, um mecanismo de co-referência, 

passível de interpretação, sendo utilizada pelo professor (locutor) como pressuposto 

de que o aluno (ouvinte) processará a informação no conhecimento do contexto 

imediato, ou mais amplo. Ela ainda representa a interação do locutor e possibilita 

considerar as imagens que os interlocutores manifestam ou consideram no discurso 

efetivamente produzido, ou seja, dependendo da imagem que faz do interlocutor em 

termos de compreensão e capacidade de interpretação, o locutor utilizará a 

repetição tendo em vista a clareza de interpretação. 

A escolha dessa estratégia (repetição) é um fato de estilo — lugar tópico da 

manifestação da subjetividade no discurso — e não deixa de ser uma escolha de 

recursos expressivos. O locutor seleciona o estilo que considera adequado para a 

situação, tendo em vista os efeitos que pretende produzir, o que, por sua vez, 

implica considerar que, na dinâmica de sua construção, o enunciado criado, uma 

oração pode ser reiterada (repetida), porém cada ocorrência representa um novo 

fragmento do enunciado, pois sua posição e sua função mudam no todo do 

enunciado. 

A repetição é, sem dúvida, o mecanismo de co-referência que menos traz 

problemas de interpretação, por ser um procedimento que visa à clareza da 

interpretação, que, por sua vez, também marca a concepção teórica da professora. 
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A representação feita pelas professoras sobre ensino/aprendizagem, 

especificamente no ensino da língua escrita, indica escolhas teóricas que orientam a 

ação pedagógica. Considerando-se que as marcas conceituais de fundamentação 

pedagógica já foram apontadas (e discutidas) neste estudo, resta saber como se 

manifestam e se traduzem por meio da escolha dos recursos expressivos, tanto nos 

enunciados dos professores quanto nos dos alunos, dentro do processo 

interdiscursivo que se dá na interação na sala de aula. 

As enunciações discursivas que ocorrem na condução da prática 

pedagógica evidenciam as pistas teóricas que, de certa forma, são referências para 

o procedimento (retextualização) e a forma como as professoras vão construindo 

seu estilo. Pela expressividade (escolha de recursos expressivos), pela relação 

valorativa que atribuem durante o processo de ensino/aprendizagem, evidenciam a 

heterogeneidade constitutiva do seu próprio discurso.  

À pretensão de identificar as marcas teóricas e de subjetividade pelo estudo 

do processo de referenciação e pelos mecanismos enunciativos utilizados pelas 

professoras, é necessário considerar, igualmente, a referência como uma questão 

que diz respeito às operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se 

desenvolve. O discurso constrói aquilo a que faz remissão, ao mesmo tempo em que 

é tributário dessa construção. Incluem-se, aqui, as operações de referência 

contextual e referência de um código, não se ignorando o espaço da estrutura, e 

enfatizando o lugar do conhecimento e sua articulação com o acontecimento, que 

concerne à relação da linguagem com sua exterioridade. 

A retextualização que as professoras fazem, a atividade que implica a 

produção de um novo texto (oral), a explicação que dão para as crianças sobre os 

textos, conceitos e palavras que trabalham, a repetição, a entonação, as marcas de 

distâncias, o uso de metáforas no processo de interdiscursividade — elementos 

esses utilizados para produzir efeitos de sentido — denotam a sua intencionalidade 

como falantes (suas marcas de subjetividade), assim como podem explicitar sua 

concepção teórica. Essas escolhas de recursos expressivos vão constituindo seu 

estilo, isto é, sua intencionalidade, bem como evidenciam a heterogeneidade 

enunciativa. A escolha dos recursos lingüísticos do gênero discursivo, aliada à 

necessidade de expressividade do locutor (professor) ante o objeto de seu 

enunciado (ensino/informação), compõe as particularidades que determinam o estilo 
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e a composição do enunciado, ao mesmo tempo em que explicita a relação do 

enunciado com seu autor. 

O estilo passa a ser, então, a forma típica da construção do processo de 

ensino da professora, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 

expressividade é sempre uma resposta e consiste numa relação valorativa que o 

locutor estabelece com o enunciado, sendo condicionada pelo sentido/tema. A 

entonação aparece como um elemento constituinte da palavra e expressa a atitude 

de valor do indivíduo em direção ao objeto, o que é desejável ou indesejável nele, 

considerando-se, aqui, o aspecto entonacional da palavra como sua capacidade de 

exprimir toda a multiplicidade das relações axiológicas do indivíduo falante como 

conteúdo do enunciado (no plano psicológico, a multiplicidade das ações emocionais 

e volitivas do falante).  

As marcas de distância designam um exterior específico e constituem 

operações de constituição de identidade para o discurso, ou seja, demonstram a 

evidência do trabalho do eu (inscrição da subjetividade) mediante a forma como 

interpreta e compreende as relações sociais. 

O uso de metáforas, por sua vez, permite entrever as representações da 

professora sobre o objeto de estudo. A retextualização e a reformulação fazem parte 

de um processo de familiarização do conceito científico necessário para a 

aprendizagem. A análise das metáforas mobilizadas pelos participantes do diálogo 

(professora e alunos) na passagem de conceitos científicos para outros, tendo em 

vista efeitos didáticos, permite a apreensão do papel cognitivo da metáfora e da 

função que exerce na estruturação da realidade e na teorização, provenha do senso 

comum ou das teorias conceituais. 

A heterogeneidade enunciativa (metadiscurso da professora) não está ligada 

unicamente à presença de sujeitos diversos em um mesmo enunciado, pois ela 

também pode resultar da construção, pelo locutor, de níveis distintos no interior de 

seu próprio discurso. Além disso, a heterogeneidade enunciativa é caracterizada 

como uma forma de negociação com o seu dizer. Mostra a língua como espaço de 

equívocos, no discurso em que o Um e um não-Um se interpõem, negociam e se 

desdobram. Essa negociação pode se representar lingüisticamente de duas formas, 

segundo AUTHIER-REVUZ (1998): em heterogeneidade mostrada (HM) e 

heterogeneidade constitutiva (HC). A HM marca o discurso com certas formas que 
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criam o mecanismo de distância entre o sujeito e aquilo que ele diz. É uma negação 

que ocorre sob forma de denegação (aspas, parênteses etc.), ou seja, por meio da 

inscrição do outro na seqüência do discurso. A HC, por sua vez, remete à presença 

do outro diluída no discurso, não como objeto, mas como presença integrada pelas 

palavras do outro, condição mesma do discurso, sendo que o sujeito desaparece 

para dar espaço a um discurso-outro. O que AUTHIER-REVUZ (1998) chama de 

heterogeneidade constitutiva do sujeito e de seu discurso — apoiando-se nos 

trabalhos que tomam o discurso como produto de interdiscurso — retoma a 

problemática do dialogismo bakhtiniano. 

A articulação das noções de subjetividade, heterogeneidade enunciativa, 

com a noção de efeitos de sentidos, em relação às estratégias enunciativas postas 

em funcionamento no discurso, permite identificar as negociações do sujeito com o 

seu dizer; perceber os recursos expressivos utilizados: as metáforas, as repetições, 

as entonações para apreendermos suas representações teóricas e a incidência 

destas nos procedimentos interacionais — que chamamos de pedagógicos para 

contextualizar o institucional —, a mediação pedagógica e discursiva que o professor 

desenvolve com os alunos na sala de aula. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para o estabelecimento da relação existente entre as representações 

enunciadas pelos professores alfabetizadores no processo de interação com seus 

alunos e suas escolhas teóricas como elementos constitutivos do conhecimento que 

orienta sua prática educativa, foram definidos como procedimentos metodológicos a 

aplicação da Técnica Q, num primeiro momento, e, num segundo momento, a 

análise do discurso na sala de aula. As peculiaridades inerentes a cada um desses 

procedimentos estão descritas a seguir. 

 

3.1 IDENTIFICANDO AS REPRESENTAÇÕES DO PROFESSOR 

 

Para a realização deste estudo, foram selecionadas, primeiramente, 158 

afirmativas teóricas para compor o instrumento de pesquisa sobre o processo de 

ensino/aprendizagem e aquisição da escrita. Tais afirmativas referiam-se a aspectos 

de caráter geral sobre as concepções de educação, sociedade, função da escola e, 

mais específico, sobre o desenvolvimento humano, a aprendizagem e o papel do 

professor no processo de aquisição da escrita. O objetivo desse levantamento foi 

obter dados que permitissem situar o posicionamento teórico do professor, tomando 

como categorias de análise as tendências ou correntes da educação, da pedagogia 

e da psicologia que influenciaram e influenciam a prática na escola brasileira. 

Mais do que identificar possíveis elementos que pudessem relacionar as 

representações dos professores a teorias específicas, buscou-se relacionar tais 

conhecimentos a um contexto mais amplo, tais como informações de literatura 

estudada, de formação profissional recebida e do ideário predominante no contexto 

sociocultural e educacional. 

As afirmações vinculadas a concepções teóricas (em anexo) foram 

selecionadas na literatura veiculada nos cursos de formação continuada, nas 

referências bibliográficas das políticas educacionais, nos estudos e pesquisas 

realizados nas últimas décadas. 

As discussões teóricas apontadas nos referidos estudos e pesquisas 

procuravam identificar e correlacionar procedimentos didáticos às concepções da 

filosofia humanista e pedagogias daí decorrentes e, em termos de desenvolvimento 
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humano, às psicologias cognitiva e sócio-histórica. Essas proposições contemplam as 

categorias de análise eleitas para permitir a apreensão das concepções das 

professoras sobre o processo de ensino/aprendizagem. O instrumento contém, ainda, 

proposições sobre a função do ensino, o papel do professor, conceitos de 

desenvolvimento humano, de aprendizagem e de ensino específico da língua escrita. 

A adoção do instrumental oferecido pala Técnica Q para a coleta dos dados 

necessários ao desenvolvimento das análises, justifica-se, por ser uma metodologia 

que tem se prestado a infindáveis discussões, pois envolve questões de filosofia da 

ciência e uma abordagem estatística específica. Baseado nos estudos 

desenvolvidos por GATTI e MELLO (1972), que a utilizaram na área educacional e 

construíram um conjunto de itens para avaliação da percepção de função do 

assistente pedagógico, este estudo a utilizará para a apreensão das representações 

do professor alfabetizador sobre o processo de ensino/aprendizagem. 

 

3.2 A TÉCNICA Q (SUA ESPECIFICAÇÃO) 

 

A Técnica Q, desenvolvida por Stephenson, é caracterizada por GATTI 

(1972, p. 46) como “(...) de emprego particularmente rico nas ciências humanas 

dada a peculiaridade de algumas de suas premissas que dão a este instrumento 

uma flexibilidade grande em relação, tanto a conteúdos a serem examinados como à 

própria coleta de informações que pode ser feita mesmo com um caso singular”. 

Essa metodologia de análise de dados baseia-se na significação emprestada a um 

conjunto grande de afirmações (itens) por uma pessoa (em vários momentos ou sob 

instruções diferentes) ou conjunto de pessoas, dadas certas instruções. Esse 

conjunto de afirmações ou itens pode conter atitudes, valores, atividades, atos, entre 

outros, que deverão ser avaliados em termos, por exemplo, de critérios de 

pertinência, de preferência, de utilidade, de relevância etc., dependendo do interesse 

do pesquisador. 

Postulados da Técnica Q: 

a) as “populações” são grupos de afirmações ou algo semelhante; 

b) cada “variável” refere-se a uma operação de uma só pessoa sobre todas 

as afirmações em um grupo interativo; 

c) as “variáveis” podem interagir neste conjunto; 
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d) o postulado de transitoriedade refere-se a diferenças intra-individuais 

(tais como “significância”); 

e) os escores são reduzidos a uma padronização em relação a cada 

arranjo de cada pessoa; 

f) todas as informações para cada arranjo estão na sua variação (nenhuma 

informação é perdida ao deixar de lado a média das variáveis); 

g) as afirmações de uma amostra podem interagir; 

h) esta técnica está vinculada à análise de dependência. 

As populações visadas pela Técnica Q são compostas de afirmações, 

objetos, descrições de comportamentos, de atividades e itens selecionados para 

compor a base para os arranjos dos sujeitos que aqui são considerados amostras 

dessas populações. Para tanto, é necessário estabelecer o ponto de vista teórico 

que servirá de indicador para a composição da amostra de afirmações para definir 

as “populações” de itens possíveis.  

O fato de enfocar o “todo” com “descrições”, com o indivíduo “concreto”, 

segundo GATTI (1972), envolve a preocupação com a significância intra-individual 

das afirmações obtidas, cujas descrições são correlacionadas e fatoradas. 

Ao apresentar um número bastante grande de afirmações referentes ao 

processo de ensino/aprendizagem, com base nas tendências psicológicas e 

pedagógicas denominadas tradicional, humanista, comportamentalista, cognitivista e 

sócio-histórica, poder-se-á, submetendo-as à classificação dos professores e 

especialistas, chegar a fatores indicativos das concepções (representações) teórico-

práticas dos professores alfabetizadores sobre o processo de ensino/aprendizagem 

da linguagem escrita. 

O instrumento de pesquisa foi submetido ao exame de oito especialistas 

escolhidos segundo critérios de conhecimento, experiência e prática no ensino das 

teorias pedagógicas e da língua escrita, entre esses, dois doutores em estatística. 

Todos os especialistas avaliaram os itens sob o ponto de vista das áreas em termos 

de sua abrangência, concisão, compreensibilidade e pertinência aos objetivos 

propostos pela pesquisa. Sendo validado o instrumento de pesquisa, procedeu-se à 

sua aplicação. 

Participaram da pesquisa 12 professoras; destas, 10 com formação inicial em 

nível médio e superior completo/incompleto, faixa etária entre 26 e 52 anos, com 



 73

tempo de magistério no ensino fundamental de no mínimo dois e máximo de 15 anos 

de trabalho. Ou seja, a maioria das professoras às quais foi aplicado o referido 

instrumento constituía um grupo cuja formação inicial era ampliada em relação ao 

critério mínimo exigido legalmente para o exercício do magistério nas séries iniciais do 

ensino fundamental, formado dominantemente por docentes com experiência no 

magistério de primeira série. Assim sendo, pode-se considerar que o grupo que 

participou da primeira aplicação do instrumento era constituído, em sua maioria, por 

professoras que tiveram oportunidades formativas ampliadas, considerável 

experiência profissional e maturidade, características essas que as qualificavam para 

as finalidades pretendidas. Do contato do pesquisador com instituições de ensino 

fundamental, foram selecionadas quatro escolas e, destas, os professores que se 

dispuseram a participar do processo e, inclusive, ter suas aulas filmadas. 

 
QUADRO 1 - PROFESSORAS COMPONENTES DA AMOSTRA (PRIMEIRA APLICAÇÃO)  

FONTE: Pesquisa de campo, 1999 

 

 

3.2.1 Primeira Aplicação da Técnica Q 

 

A primeira aplicação da Técnica Q consistiu na apresentação das 

afirmações teóricas a cada professora, escritas em cartões, que compõem o 
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instrumento de pesquisa. Solicitou-se que as professoras lessem as afirmações 

uma primeira vez e, em seguida, as ordenassem numa escala de 0 a 10, em que 

zero corresponderia aos aspectos menos significativos para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Aos dados coletados, aplicou-se o tratamento estatístico pertinente à 

Técnica Q com a finalidade de estabelecer a correlação entre os arranjos 

organizados (conjunto de escolhas) pelo sujeito e correlação entre as escolhas dos 

sujeitos. Esse procedimento demonstrou as proximidades de escolhas teóricas 

existentes entre as professoras e entre as escolhas de cada uma. 

A análise fatorial evidenciou a existência de três fatores por agrupamento 

de escolhas. O fator é caracterizado pela proximidade que há entre a escolha de 

conceitos e proposições teóricas sobre o processo de ensino/aprendizagem 

realizadas pelas professoras (quadro das escolhas comuns agrupadas em fatores 

encontra-se no anexo 3). 

Nos três fatores encontram-se professoras de diferentes escolas, com 

tempo de trabalho na educação e na primeira série, idade e formação também 

diferentes. A análise das escolhas comuns entre as professoras indicou ora um 

predomínio de algumas concepções, ora uma desconexão entre as concepções, 

mas deixa perceber a presença da justaposição de teorias nas próprias escolhas 

realizadas pelo sujeito. 

Essa primeira análise teve a intenção de identificar concepções teóricas 

diferentes para compor a amostra desta pesquisa, uma vez que a hipótese inicial 

apóia-se no pressuposto de que diferentes posicionamentos teóricos explicitam-se 

de maneiras diferentes nas práticas pedagógicas e que a coerência entre a teoria e 

a prática favorece o processo de ensino/aprendizagem. 

Procurou-se trabalhar com sujeitos cujas escolhas mantivessem entre si 

uma certa coerência de princípios teóricos e, ao mesmo tempo, refletissem uma 

diversidade em relação às escolhas de outros sujeitos. Passaram, então, a fazer 

parte da pesquisa seis professoras, duas de cada fator obtido, as quais viriam a ter 

sua prática pedagógica registrada por meio de filmagem. 

Essa escolha seguiu como critério a diversidade de concepções entre 

sujeitos, principalmente nas escolhas referentes à forma de conceber o 

desenvolvimento humano, e o atendimento aos objetivos do presente estudo que 



 75

se voltam para o estabelecimento de relações entre as concepções teóricas 

(representações) e como elas se concretizam no processo de interação 

professor/aluno na sala de aula. 

 
QUADRO 2 - PROFESSORAS COMPONENTES DA AMOSTRA (SEGUNDA APLICAÇÃO)  

NOME ESCOLA IDADE FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA CÓDIGO ANO NASC. 

Le SC 36 M/PI 16 (15) 02 1962 

Ce W 45 M/P 15 (04) 05 1953 

Iv W 40 M/PI 06 (04) 06 1958 

Jo W 31 M/P 14 (06) 08 1967 

An W 29 M/PI 10 (06) 10 1969 

De SC 35 M/P 03 (03) 11 1963 

FONTE: Pesquisa de campo, 1999 

 

3.2.2 Segunda Aplicação da Ténica Q 

  

Na segunda aplicação da Técnica Q, seguiram-se as mesmas orientações 

anteriormente mencionadas, agora com seis professoras, partindo do estudo inicial. 

O tratamento estatístico aplicado aos novos dados demonstrou, pela análise fatorial, 

a existência de três fatores. Para a análise, foram consideradas as escolhas comuns 

entre os sujeitos efetivadas com relação às categorias teóricas valoradas: ensino, 

papel do professor, aprendizagem, desenvolvimento humano e ensino da escrita, 

relacionadas às tendências pedagógicas/psicológicas: tradicional, comportamental, 

humanista, cognitivista (construtivista) e sociointeracionista (sócio-histórica). 

 Agruparam-se no fator 1 as professoras 10, 5 e 2; no fator 2, a professora 8; e 

no fator 3, as professoras 6 e 11, indicando a proximidade que há entre as 

proposições teóricas que compõem as escolhas sobre processo de 

ensino/aprendizagem valoradas pelas professoras. 
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QUADRO 3 - ESCOLHAS COMUNS ENTRE SUJEITOS — CATEGORIAS TEÓRICAS VALORADAS 

— FATORES 
 

STAT. Factor Loadings (Varmax normalized) 

FACTOR Extraction: Principal components 

ANALYSIS (Marked loadings are > ,700000) 

VARIABLE  FACTOR 1  FACTOR 2  FACTOR 3 

 An 10 

 Jo 8 

 Iv 6 

 Ce 5 

 Le 2 

 De 11 

   ,794568 

   ,159866 

   ,329955 

   ,780126 

   ,707545 

   ,088852 

   ,283330 

   ,861647 

   ,138553 

   ,176052 

   ,405826 

   ,117022 

   ,117310 

   ,235334 

   ,701609 

   ,219791 

   ,228364 

   ,875655 

Expl. Var. 

Prp. Totl 

 1,882878 

   ,313813 

 1,051291 

   ,175215 

 1,428630 

   ,238105 

FONTE: Pesquisa de campo, 1999 
 
QUADRO 4 - CORRELAÇÕES ENTRE ESCOLHAS DOS SUJEITOS  
 

STAT.  Correlations, Casewise MD deletion, N = 154 

DATA 

MANAGER 
VARIABLE ANA 10 JOAN 8 IVE 6 CEL 5 LEO 2 DEL 11 

An 10 

Jo 8 

Iv 6 

Ce 5 

Le 2 

De 11 

 1,00 

   ,26 

   ,40 

   ,56 

   ,33 

   ,27 

   ,26 

 1,00 

   ,32 

   ,25 

   ,04 

   ,27  

   ,40 

   ,32 

 1,00 

   ,32 

   ,31 

   ,39 

   ,56 

   ,25 

   ,32 

 1,00 

   ,39 

   ,37 

  ,33 

  ,04 

  ,31 

  ,39 

1,00 

  ,16 

   ,27 

   ,27 

   ,39 

   ,37 

   ,16 

 1,00 

FONTE: Pesquisa de campo, 1999 

 

Comparando-se os arranjos feitos pelas professoras, obtém-se a correlação 

entre as escolhas das proposições de cada sujeito e com os outros sujeitos. 

Na análise das escolhas, constata-se a correlação significativa existente 

entre as professoras 10 e 5, e isso se dá em função de suas escolhas se voltarem 

para a concepção sócio-histórica no que se refere ao ensino da escrita, embora na 

análise dos arranjos individuais encontre-se na professora 10 fundamentos teóricos 

da concepção humanista quanto ao papel do professor. 
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As escolhas da professora 8 contêm proposições voltadas para a concepção 

sócio-histórica quanto ao ensino da língua escrita e para a concepção cognitivista 

quanto ao papel do professor e ao desenvolvimento humano. Não há correlação 

significativa entre suas escolhas com as das demais. Contudo, com relação à 

primeira aplicação, manteve suas escolhas com predominância da concepção 

cognitivista. 

As professoras 6 e 11 se aproximam quando apontam em suas escolhas 

proposições com elementos das concepções humanista, cognitivista e sócio-

histórica, humanista com relação ao papel do professor e ao desenvolvimento 

humano, cognitivista com relação, também, ao papel do professor. Ambas referem-

se ao papel do professor justapondo as concepções humanista e cognitivista. 

Reforçam as escolhas na concepção cognitivista e incluem elementos da concepção 

humanista quando da comparação com suas escolhas anteriores. 

Configuram-se pela análise, a princípio, três posicionamentos com 

concepções diferentes e justapostas. Foram escolhidas três entre as seis 

professoras, considerando desta vez, também, o critério institucional, o fato de 

atuarem na mesma escola. Desta forma, foram selecionadas as professoras 10, 6 e 

8, designadas, respectivamente, P.A., P.B., P.C. 

Definidos os participantes da pesquisa, coube aprofundar a análise tendo em 

vista identificar os elementos culturais (princípios teóricos) constituitivos das 

representações (concepções) indicadas pelas escolhas da professora, pelo 

confronto com a teoria que lhes dá sustentação. A explicitação desses princípios 

fornece os parâmetros necessários para apreendê-las na prática pedagógica da 

professora; assim, é de suma importância analisar teoricamente o conteúdo dessas 

escolhas. Para tal, é intenção explicitar as proposições apontadas pelas professoras 

como de maior significado e importância na sua concepção para a qualidade do 

processo de ensino/aprendizagem. Trabalhar-se-á com as duas extremidades de 

escolhas, isto é, com os itens considerados mais importantes (valores atribuídos: 10 

e 9) e os considerados menos importantes (valores atribuídos: 1 e 0) pela 

professora, e posteriormente verificar como as representações incidem na prática da 

sala de aula, no processo de interação com os alunos, o que requer a análise dos 

elementos constitutivos do discurso, isto é, as pistas emergentes do processo de 

referenciação indicativas do processo de representação (uso lingüístico mais 
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estrutura cognitiva). Elegeu-se como referencial teórico para análise as teorias de 

Vygotsky e Bakhtin e as contribuições sobre o processo de referenciação de 

Mondada e Dubois. 

 

3.3 A ANÁLISE DO DISCURSO NA SALA DE AULA 

 

Procedeu-se, na seqüência, à filmagem das aulas das três professoras com 

a finalidade de apreender, no processo de interação educativa, a mediação 

discursiva e pedagógica que se evidencia na condução do processo de ensinar e 

aprender e nas negociações de significados que ocorrem durante esse processo. 

Foram filmadas, aproximadamente, 40 horas/aula nos horários destinados ao 

trabalho com a aquisição da escrita. 

Para estabelecer a relação existente entre as representações das 

professoras alfabetizadoras e o encaminhamento metodológico que realizam na 

prática pedagógica, efetuou-se a análise do seu discurso e das suas ações, com 

destaque para dois elementos considerados essenciais na construção dialógica dos 

contextos de interação entre professor e aluno no processo de 

ensino/aprendizagem: a mediação discursivo-enunciativa e a mediação pedagógica. 

A análise das representações via práticas pedagógicas do professor será realizada a 

partir da integração dos princípios teórico-metodológicos da teoria sócio-histórica de 

Vygotsky, com os princípios dialógicos de Bakhtin. 

Tal escolha se justifica pelo fato de que o professor e os alunos constroem 

conjuntamente essas duas estruturas e sua articulação e, com elas, o contexto da 

interação, à medida que transcorre a atividade na sala de aula. Além disso, ambos 

trazem, nessa situação educativa, um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

experiências, valores e expectativas que constituem suas representações, as quais, 

por sua vez, são constituídas e se apóiam em marcas (pistas) de referenciação para 

interpretar e agir em situações concretas, considerando-se, aqui, a referenciação 

como uma relação entre o texto e a parte não-lingüística da prática em que ela é 

produzida e interpretada. 

Partindo do pressuposto de que é na interação professor/aluno, no espaço 

da sala de aula que se explicita o contexto intra-individual (experiências e 

representações) no qual, por sua vez, são construídos a compreensão e o próprio 
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contexto interpessoal, espaço onde os significados são exteriorizados e negociados 

através da linguagem, tomou-se como referencial teórico para análise das 

atividades, dos discursos e das ações do professor alfabetizador as contribuições de 

Vygotsky e Bakhtin. 

E para entender como as representações das professoras sobre o processo 

de ensino/aprendizagem se traduzem metodologicamente ao direcionarem a prática 

pedagógica, tomou-se a linguagem como instrumental que permite apreendê-las. 

São elas, as representações, materializadas e exteriorizadas no discurso (mediação 

semiótica) que fazem a mediação interpessoal e a mediação entre o interpessoal e o 

processo de interiorização (compreendida como a re-elaboração interna no 

indivíduo) e, também, sua exteriorização, gerada na interação social. Na produção 

compartilhada de objetos de discurso evidenciam-se as referenciações — 

construção de objetos cognitivos e discursivos na intersubjetividade das 

negociações, das modificações, das ratificações de concepções individuais e 

públicas de mundo. Para a compreensão desse aspecto, recorreu-se aos estudos de 

Mondada e Dubois, Possenti, Bonini, Authier-Revuz. 

Assumindo que as representações são construídas na interação social e se 

constituem em conhecimentos que, confrontados na relação com o outro, se tornam 

os próprios parâmetros para a sua transformação, faz-se necessário identificar como 

as marcas das representações se apresentam e incidem na prática do professor. O 

processo de interação educativa e a mediação discursiva e pedagógica 

evidenciados na prática do professor alfabetizador foram analisados por meio das 

seguintes categorias e subcategorias: 

a) as enunciações discursivas que configuram a interação no 

encaminhamento metodológico, dada a relação entre apropriação do 

conhecimento e desenvolvimento humano, são analisadas por meio das 

seguintes subcategorias: o movimento discursivo no momento inicial das 

atividades; a sondagem das informações que os alunos detêm; a 

problematização da prática social dos alunos; o instigar da busca do 

conhecimento novo para a resolução da problematização feita; a 

instrumentalização — as relações entre o imediato e o contexto mais 

amplo entre o já conhecido e os elementos do novo conhecimento; a 

heterogeneidade explicitada no processo intersubjetivo, nos elementos de 
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referenciação e significação pela escolha e utilização dos discursos 

expressivos (repetição, entonação, metáforas reveladoras das marcas 

subjetivas, de autoria e de distanciamento do discurso, constitutivas de 

estilos próprios); 

b) o processo de significação implicado no ato de ensinar/aprender, foram 

observadas: a interação falante/ouvinte; as negociações de sentidos e 

significados; as perguntas e respostas; a forma de intervenção da 

professora na produção do aluno; as propostas da professora para a 

produção dos alunos; a ajuda e intervenção da professora no processo de 

produção dos alunos, bem como a significação que a professora faz da 

produção do aluno. 

A leitura que se pretende fazer da prática pedagógica implica a análise do 

processo de interação, na sala de aula, do professor alfabetizador. O processo de 

interação se faz pela linguagem; portanto, é prática discursiva, abrangendo o diálogo 

e a ação didática e a prática social. E no processo de construção de representações 

está imbricado o processo de referenciação, ou seja, as construções lingüística e 

psicológica que se realizam nas práticas discursivas. 

A interação social, entendida como prática discursiva, propicia o 

desenvolvimento mental como um processo de apropriação e elaboração de cultura, 

uma vez que as funções psicológicas superiores são transformações internalizadas 

de modos sociais de interação. O processo de internalização é mediado pelo signo, 

especialmente pela palavra, nas relações entre a organização social das atividades 

e a organização individual do pensamento. 

Vygotsky postula que a linguagem integra o aparato cognitivo e destaca a 

natureza social e o caráter de medição do signo afirmando que a análise semiótica é 

o único método adequado para a análise da consciência humana. O autor enfatiza e 

prioriza a mediação e as origens sociais do funcionamento mental, apontando-as 

como princípios explicativos no processo de elaboração histórica da consciência. 

BAKHTIN (1999), também, ressalta a formação social da consciência e 

afirma que não existe atividade mental sem expressão semiótica e que os signos só 

podem emergir no terreno interindividual e aponta a palavra como material 

privilegiado da comunicação. A palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e em todos os atos de interpretação. É mediação, elemento móvel e 
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mutável na dinâmica das interações verbais, é materialização como signo na 

enunciação concreta. 

O princípio da dialogia de Bakhtin compreende o diálogo como fundamento 

explicativo, epistemológico, não apenas como alternância de vozes, mas como o 

encontro e a incorporação de vozes em um espaço e um tempo sócio-históricos. 

Essa dialogia implica falar no outro, pelo outro, no sentido de que as vozes dos 

outros estão sempre provocando a atividade mental individual. Implica sempre uma 

multiplicidade de vozes e de sentidos, por isso, é sempre polifonia e polissemia. 

Essa dialogia constitui o campo onde emergem as representações e nesse 

movimento elas se transformam. Isso nos remete à enunciação entendida como 

desenvolvimento do processo dialógico, do ato de fala, é de natureza social. O 

conteúdo a exprimir e sua objetivação externa são criados do mesmo material 

sígnico, pois não existe atividade mental sem expressão semiótica.  

 
Conseqüentemente, é preciso eliminar de saída o princípio de uma distinção qualitativa 
entre o conteúdo interior e a expressão exterior. Além disso, o centro organizador e 
formador não se situa no interior, mas no exterior. Não é a atividade mental que organiza a 
expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela 
e determina sua orientação. (BAKHTIN, 1999, p. 112) 

 

A enunciação é troca interativa entre dois indivíduos socialmente 

organizados, a palavra dirige-se sempre a um interlocutor. Há sempre um 

interlocutor, “um certo horizonte social definido e estabelecido que determina a 

criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos, um horizonte 

contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da nossa moral, do nosso 

direito”. (BAKHTIN, 1999, p. 112) 

A orientação da palavra em função do interlocutor é determinada pelo fato 

de que tanto procede de alguém como se dirige a alguém, constituindo-se em 

resultado da interação do locutor e do ouvinte. É o território comum do locutor e do 

interlocutor que materializa como signo a enunciação concreta, inteiramente 

determinada pelas relações sociais. “A individualização estilística da enunciação de 

que falam os vosslerianos, constitui justamente este reflexo da inter-relação social, 

em cujo contexto se constrói uma determinada enunciação. A situação social mais 

imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, 

a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação”. (BAKHTIN, 1999, p. 113) 
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O contexto de internalização de Vygotsky e o conceito de diálogo de Bakhtin 

deixam explicitado que as relações sociais são mediadas pela linguagem e que a 

linguagem e as relações sociais constituem a atividade mental.  

E na enunciação concreta se articulam e se revelam as visões de mundo, 

apontando as relações entre o enunciado individual e os diferentes domínios da 

atividade humana, pois o enunciado reflete as condições específicas e traz as 

marcas das diferentes esferas e sistemas de trocas na prática social, constituindo os 

universos discursivos. Ao mesmo tempo em que refletem, refratam uma realidade 

que lhe é exterior.  

As marcas, os gêneros e as contingências dos universos discursivos (de 

enunciações) constituem o espaço no qual se entrecruzam os valores sociais. A 

palavra, no momento de sua expressão, revela-se como produto da interação das 

forças sociais, nos diz Bakhtin, é assim que o psiquismo e a ideologia impregnam-se 

mutuamente no processo único e objetivo das relações sociais. 

As representações constitutivas da metodologia do professor, portanto, da 

significação discursiva, expressas nas atividades pedagógicas serão apreendidas no 

processo de exteriorização/interiorização discursiva (linguagem) e pelo diálogo/ação 

(procedimentos didáticos) no processo de interação na sala de aula. 

No processo de interação educativa, na mediação discursiva e pedagógica, 

ou seja, na pedagogia dialógica, confrontam-se as representações pedagógicas do 

professor e as representações dos alunos. As representações pedagógicas são 

constitutivas da significação discursiva e direcionam as escolhas dos recursos 

expressivos. 

Ao tomar-se como indicadores da prática pedagógica do professor 

alfabetizador o encaminhamento metodológico dado a relação conteúdo/método, o 

processo de significação implicado no ato de ensinar/aprender e a forma de 

intervenção na produção do aluno, está-se considerando a importância da 

linguagem como prática social que engloba em si os elementos constitutivos da 

atividade mental. O processo de interação e interlocução que permeia o método de 

ensino utilizado pelo professor expressa suas representações, os pressupostos 

teóricos interpretados, internalizados, enfim, a compreensão e os significados que 

possui em relação ao processo de ensino/aprendizagem em sua totalidade. 

O movimento discursivo que ocorre no momento inicial das atividades 
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permite apreender como o professor na condição de sujeito do ensino conduz a 

elaboração do conhecimento pelos alunos, a sondagem que realiza sobre as 

informações e os conceitos que o aluno já possui em relação ao assunto; como 

realiza o diálogo entre o conhecimento existente e o novo que vai ser trabalhado.  

O acontecimento enunciativo em determinada condição de 

produção/enunciação permite compreender como se configuram e se instauram, no 

e pelo discurso, sujeitos e objetos de conhecimento, como os sentidos se produzem, 

se articulam e circulam na dinâmica da interlocução. A interação falante/ouvinte, a 

negociação de significados, o jogo das representações, as perguntas e as respostas 

conformam o processo dialógico de significação e ressignificação interna e externa. 

Os modos de elaboração de conhecimento e a emergência de sentidos, que 

dependem das condições concretas criadas no processo de ensinar/aprender, 

culminam com a aquisição dos instrumentos básicos, ainda que parcialmente, 

chegando à expressão elaborada da nova forma de entendimento, ao momento 

catártico. Nesse momento manifesta-se nos alunos a capacidade de eles 

expressarem uma compreensão da prática experienciada em termos mais 

elaborados, isto é, pela mediação da análise passam de uma visão de síncrese à 

síntese. Essa passagem pode ser verificada na produção do aluno. Trata-se da 

efetiva incorporação dos instrumentos culturais e sua aplicação nas tarefas 

escolares. A relação de ensino, como ação intencional constitui uma prática social 

contraditória que mediatiza interesses antagônicos de interlocutores. Caracteriza-se, 

aí, um complexo contexto em que o aluno é colocado em contato com as formas 

sistematizadas do conhecimento. A mediação deliberada do professor induz o aluno 

à utilização e à elaboração de operações intelectuais, habilidades, estratégias e 

possibilidades sígnicas, desencadeando processos de desenvolvimento cognitivo. 

As relações de ensino que denominamos espaço de ajuda e intervenção constituem 

também um contexto propício para apreender como as configurações da ação 

pedagógica mediadora do professor marcam esse processo e as condições de 

produção dos alunos. 

Os aspectos acima comentados e relacionados ao método de ensino 

ressaltam a importância das condições de produção e do funcionamento do 

discurso, pois, como diz SMOLKA (1991, p. 57), “a concretude e materialidade da 

experiência cotidiana que, sendo transpassada pela linguagem, é totalmente 
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permeada pela dimensão simbólica sígnica e significativa da experiência humana”. 

É no contexto de interação, no desenvolvimento da atividade pedagógica, 

que se dá a construção conjunta da forma de apropriação do conhecimento, como 

produção social mediada pelo discurso. O discurso do professor é mediação para a 

construção do discurso do aluno. 

Para proceder à análise da tradução metodológica das representações 

pedagógicas, foram retiradas das aulas registradas em vídeo situações iniciais 

introdutórias do conteúdo a ser trabalhado, situação de interlocução em que haja 

negociação de significados (sentido das palavras) e auxílio/interferência da 

professora na produção escrita do aluno (produção de atividades). 

Na análise, foi feita a confrontação entre as representações do professor 

alfabetizador com os fundamentos teóricos que lhe dão sustentação, a incidência na 

condução do processo de ensino/aprendizagem e a forma como se evidenciam na 

mediação discursivo-enunciativa que realiza no processo de interação na sala de 

aula. 

As escolhas relativas às duas extremidades de valoração, isto é, os itens 

considerados mais significativos e os menos significativos, correspondem às 

demarcações de preferência e de rejeição, revelam mais claramente as posições 

assumidas pelas professoras. Buscou-se analisá-las por meio de dois procedimentos 

simultâneos de confronto: o das escolhas feitas no estudo inicial com aquelas 

indicadas como decorrência do procedimento metodológico adotado, e aquele que 

toma as representações acerca das concepções pedagógicas articuladamente com 

os encaminhamentos didáticos das professoras em sala de aula, ou seja, sua 

incidência na condução das atividades na prática interativa. 
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4 UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS REPRESENTAÇÕES DO PROFESSOR 
ALFABETIZADOR 

 

O presente capítulo contempla as análises das representações pedagógicas 

das professoras alfabetizadoras selecionadas para o estudo de seus enunciados no 

discurso oral de interação com os alunos em sala de aula, e pretende ser uma 

amostra dos procedimentos utilizados pelos professores do ensino fundamental. A 

coleta de dados, a partir de um estudo inicial, se deu nos meses de março, abril e 

maio de 1999, envolvendo doze professoras de diferentes escolas públicas. 

Privilegiaram-se as escolhas teóricas relativas às duas extremidades, isto é, os itens 

considerados mais significativos (9 e 10) e os menos significativos (0 e 1), 

justificando-se tal atitude pelo fato de os mesmos corresponderem às demarcações 

de preferência e de rejeição presentes nas escolhas realizadas pelas professoras 

entre 158 proposições teóricas, reveladoras das posições teóricas assumidas. 

Primeiramente, são apresentadas as proposições escolhidas pela 

professora, as mais valoradas, e as conseqüentes ênfases conceituais implicadas 

nestas proposições. Pela análise pode-se identificar pistas indicativas do referencial 

teórico que dá sustentação à forma de conceber o processo de 

ensino/aprendizagem pela professora, tendo como ponto de partida os indícios 

conceituais expressos nas proposições escolhidas. Tais escolhas sugerem, em sua 

estrutura, princípios das teorias e tendências pedagógicas veiculadas na literatura 

educacional, com destaque às palavras e aos conceitos-chave para a discussão e 

confronto com o referencial teórico delineado. 

Após essa primeira análise, que tinha como objetivo explicitar os elementos 

conceituais expressos nas representações pedagógicas das professoras, recorreu-

se à prática pedagógica das professoras expressa na interação com os alunos em 

sala de aula, enfocando-se a oralidade. 

A análise da prática pedagógica com base nas aulas (filmadas) possibilitou a 

apreensão da tradutibilidade metodológica das representações pedagógicas acerca 

das concepções teóricas sobre o processo de ensino, aprendizagem, papel do 

professor e, também, com relação ao desenvolvimento humano expresso no 

discurso/ação, ou seja, nas enunciações da professora por meio da identificação dos 

recursos expressivos que utiliza.  
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O confronto entre as concepções expressas por meio da escolha de 

proposições consideradas mais significativas e retratadoras de seu posicionamento, 

isto é, tomadas como expressão da concepção da professora sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, e as concepções referentes às escolhas apontadas como 

menos significativas abarca elementos que, ao se confirmarem ou excluírem porque 

opostos, indicam pontos elucidadores da concepção teórica da professora. 

O confronto desses elementos com o texto gerado na prática pedagógica na 

interação professora/alunos, além de possibilitar a identificação das relações do 

discurso teórico/prático da professora, permitiu também o confronto com a 

teorização que lhe dá sustentação. Portanto, desvelou com maior aproximação, na 

mediação discursiva e pedagógica da professora, os elementos conceituais 

constituidores de sua forma de conceber o processo de ensino/aprendizagem, ou 

seja, suas representações . 

Para a análise dos enunciados gerados no processo de interação na sala de 

aula, seguiu-se o mesmo procedimento anteriormente utilizado. Foram destacados 

aspectos fundamentais da teoria sócio-histórica, tais como a importância no 

processo de interação no movimento discursivo, tendo em vista a internalização, isto 

é, a relação entre a aprendizagem (apropriação do conhecimento) e o 

desenvolvimento das funções psíquicas, ponto de convergência entre linguagem e 

pensamento. 

No decorrer do processo discursivo-enunciativo, a heterogeneidade 

enunciativa mostra-se e é caracterizada pelas negociações de sentidos entre os 

interlocutores. Por meio da identificação dos recursos expressivos utilizados — 

metáforas, repetição, entonação —, podem-se apreender as marcas individuais 

presentes na linguagem na constituição de um estilo próprio (filiação a uma teoria) a 

partir da subjetividade–expressividade–heterogeneidade. 

Ao assumirmos que as representações nascem relacionadas com a ideologia, 

um misto de conhecimentos e interpretações que se dão na interação semiótica, 

entendemos, igualmente, que as representações pedagógicas do professor se formam 

e se modificam em manifestações situadas, uma cadeia de interpretações, precárias e 

provisórias, construídas e em construção nas relações sígnicas que ele teve e tem 

oportunidade de vivenciar no processo de sua humanização. 
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4.1 AS REPRESENTAÇÕES DA P.A. E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A professora classificada como P.A., fazendo parte do considerado fator 1 

na primeira escolha, apresentou proposições predominantemente cognitivas em 

suas opções relativas à concepção de ensino, papel do professor, concepção de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, embora haja presença de indicações da 

concepção humanista quando levadas em conta as indicações relativas ao papel do 

professor. Contudo, as escolhas referentes ao ensino da língua escrita estão 

associadas às orientações da concepção sócio-histórica. 

Quando observadas as escolhas realizadas após a segunda aplicação da 

Técnica Q, verificou-se a escolha de treze itens, aos quais a professora atribuiu a 

maior pontuação (9 e 10). Entre eles, destacam-se a reafirmação da concepção 

humanista quanto ao papel do professor (quatro escolhas) e o predomínio de 

indicações relacionadas à concepção sócio-histórica para a concepção de ensino, 

ensino de língua escrita, aprendizagem e desenvolvimento humano. 

No que tange às proposições rejeitadas, verificou-se que as indicações são 

relativas às concepções tradicional e comportamentalista. 

Indicam-se, abaixo, as treze escolhas mais valoradas, com a finalidade de 

explicitar os elementos teóricos que as atravessam. 

 
QUADRO 5 - P.A.: ESCOLHAS MAIS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA 

TÉCNICA Q 
ITEM PROPOSIÇÃO 

53 Cada educador eficiente deve desenvolver seu estilo apropriado para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

139 A aprendizagem da escrita requer contato com o texto escrito, em situações sociais 

concretas e significativas. 

144 Na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho com a língua escrita e devem 

estar presentes diferentes tipos de textos. 

154 O trabalho em grupo é importantíssimo, pois uma criança deve ajudar a outra. 

43 Todo aluno tem potencialidade para aprender. 

46 A aprendizagem significativa é aquela que envolve a pessoa como um todo. 

49 O processo de ensino depende do caráter individual do professor, de como ele se inter-

relaciona com o caráter individual do aluno. 
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127 É função do professor criar um ambiente de troca, parceria e aprendizagem em que a 

linguagem, como atividade social, histórica e cultural, seja adquirida e interiorizada 

facilmente pela criança. 

132 O aluno é um sujeito capaz, que necessita de alguém mais experiente para ajudá-lo a 

buscar o conhecimento. 

133 A interação entre professor e aluno favorece e estimula a aprendizagem. 

135 Os conteúdos estruturados pedagogicamente, textos e ilustrações que retratam a 

realidade possibilitam uma relação mais próxima entre professor e aluno. 

145 O professor deve criar situações de uso da linguagem, recriação das histórias do 

cotidiano, reordenação de seqüências lógicas de histórias vividas. 

148 O aluno precisa estabelecer relações entre um texto e outro, realizando reflexões cada 

vez mais conscientes e elaboradas. 

FONTE: O autor 

 
No que se refere ao processo de ensino/aprendizagem (item 49), as 

escolhas da professora traduzem o enfoque na relação entre indivíduos, ou seja, o 

professor é visto por sua individualidade e, para ser eficiente, deve ser (item 53) 

portador de um estilo próprio, deve facilitar a aprendizagem. Coloca, ainda, que a 

função do professor consiste em criar um ambiente de troca, parceria e 

aprendizagem, no qual a linguagem, como atividade social, histórica e cultural, seja 

adquirida e interiorizada pelo aluno, terminologia esta ligada à concepção sócio-

histórica. Pode-se reconhecer um descompasso quando relaciona tal proposição a 

professor eficiente com estilo apropriado, o que caracteriza um dos pressupostos da 

abordagem humanista, que destaca a questão da individualidade. 

A P.A. considera, ainda, o aluno como um sujeito capaz, que necessita de 

uma pessoa mais experiente para ajudá-lo na aquisição do conhecimento, e que a 

aprendizagem da escrita requer contato com o texto, em situações sociais concretas 

e significativas. Para ela, na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho 

com a língua escrita e a criança deve ter acesso a vários tipos de texto. Destaca, 

também, a importância do trabalho em grupo, pois concebe que uma criança pode 

ajudar a outra, parâmetros esses inerentes à concepção sócio-histórica. 

Analisando pedagogicamente a escolha da professora, percebe-se que ela 

enfatiza o caráter individual do professor, atribuindo-lhe a função de facilitador da 

aprendizagem, e isso condiz com uma concepção humanista, explicitada na 
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pedagogia da Escola Nova. Essa escolha parece estar indicando uma concepção 

que privilegia o aspecto subjetivo em detrimento da interação sujeito/sujeito/objeto, 

aproximando-se de uma concepção que se apóia na pedagogia da existência, pois 

parece não considerar a educação como um processo dinâmico e contraditório 

continuado, que obedece a esquemas pré-definidos, determinado pelas relações 

sociais, e sim como um processo determinado pelas diferenças existenciais dos 

indivíduos. No campo da psicologia, aproxima-se das teorias naturalizantes, que se 

apóiam em um modelo biologizante dos processos de conhecimento, que biologizam 

o social, isto é, naturalizam o social; portanto, tratam o social com o mesmo aparato 

teórico que utilizam para analisar as interações entre os moluscos e seu hábitat. Tal 

modelo não permite uma abordagem realmente historicizadora do ser humano que 

leve à compreensão do homem como ser histórico e social, conforme DUARTE 

(2000). 

A professora enfatiza aspectos individuais que podem estar descolados do 

contexto mais amplo e, em outras proposições escolhidas, aponta para a 

importância das situações concretas e significativas, as quais, por sua vez, só 

assumem tais características se vinculadas ao contexto do sujeito e por ele vividas, 

experienciadas e valoradas. Admite a diversidade de textos e a colaboração entre os 

sujeitos, mas novamente essas colocações se chocam com a concepção 

individualizada do aluno e do professor, manifestada anteriormente. 

Outro elemento confrontante manifesta-se quando a professora se refere ao 

ensino/aprendizagem da escrita, destacando que é função do professor criar um 

ambiente de troca, de parceria e de aprendizagem no qual o aluno tenha contato 

com a diversidade de textos, trabalhe em cooperação. Destaca que o processo de 

interação e ajuda entre os alunos é significativo e favorece a interiorização da 

linguagem e, ao caracterizar a linguagem como atividade social, histórica e cultural, 

e o aluno como um sujeito capaz que adquire conhecimento em contato com o outro, 

parece reportar-se a conceitos da tendência sócio-histórica. 

Considera a interação entre professor e aluno como fator que favorece e 

estimula a aprendizagem. Salienta que conteúdos estruturados pedagogicamente e 

textos e ilustrações que retratam a realidade possibilitam uma relação mais próxima 

entre professor e aluno. Essas afirmativas caracterizam, à primeira vista, uma 

concepção pautada nos pressupostos sócio-históricos. Portanto, cabe indagar, a 



 90

partir da constatação da presença de aspectos na escolha da professora, em 

princípio contraditórios, a que tipo de interação a professora se refere, isto é, como 

ela compreende e(ou) concebe o processo de interação. Não é possível inferir se o 

texto a que ela se refere é o texto em seu sentido sócio-histórico, como realidade 

imediata com a qual o pensamento e a experiência podem constituir-se, como textos 

sígnicos criados ou por criar, ou utiliza texto como pretexto para o ensino formal da 

escrita. Esses aspectos poderão ser explicitados na interação discursivo-enunciativa 

que se desenvolve na sala de aula, pela apreensão e análise dos recursos 

expressivos utilizados em seu discurso. 

O fato de a professora utilizar o termo “interação” associado à 

individualidade do professor e do aluno parece estar indicando uma aproximação de 

sua concepção de interação ao modelo interacionista piagetiano, mais do que a uma 

concepção sócio-histórica, uma vez que: 

  
O modelo interacionista, desenvolvido por Piaget (...) aborda o desenvolvimento como 
resultante das interações entre indivíduo e meio, interações essas realizadas pelos 
processos de assimilação e acomodação. (...) a concepção de socialização que perpassa a 
obra de Piaget caracteriza a socialização como uma passagem da assimilação distorcida e 
egocêntrica a uma assimilação objetiva e descentrada. No ponto de partida está o individual 
egocêntrico e no ponto de chegada, o individual socializado descentrado, cooperativo. 
(DUARTE, 2000, p. 263) 
 

Nessa forma de conceber, a atividade mental é tomada como um processo 

natural que se realiza por meio da interação com o meio, e não necessariamente 

decorre da interação com o outro. Contudo, há outras referências em suas escolhas, 

especialmente as relativas à concepção de ensino/aprendizagem da língua escrita: 

refere-se à criação de um ambiente de troca e parceria; destaca a linguagem; situa o 

aluno como sujeito; valoriza o texto como realidade imediata. 

Para proceder-se à análise das expressões — ajuda, interação, 

internalização, linguagem como atividade histórica, social e cultural, alteridade — 

que são tomadas como indicadoras da forma de pensar da professora, recorreu-se 

às idéias de Vygotsky e Bakhtin. Esses autores, ao apresentarem os conceitos de 

interação social, deixam bem claras sua gênese e suas implicações. Assim, convém 

destacar que, no dialogismo — relação dialógica na linguagem — de Bakhtin, o 

conceito de signo ideológico salienta a natureza sócio-histórica dessas relações e o 

caráter não abstrato, mas ideologicamente determinado, do “outro” nelas envolvido. 
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A alteridade constitui a forma que regula e auto-regula o sujeito em sua 

comunicação e, ao mesmo tempo, evidencia a inscrição histórica do diálogo, 

contextualizando-o. 

É AUTHIER-REVUZ (1990) quem confere à noção de heterogeneidade 

discursiva uma maior definição, tendo como base a problemática do discurso como 

produto do interdiscurso. Segundo a autora, o princípio da heterogeneidade 

contempla a idéia de que a própria linguagem é heterogênea, na sua constituição, 

conseqüentemente o seu discurso é também heterogêneo. 

A heterogeneidade se relaciona com o interdiscurso, o exterior constitutivo 

dá condições para a construção do discurso num processo de reelaboração 

ininterrupta que comporta a historicidade inscrita tanto na linguagem quanto nos 

processos discursivos. 

O conceito de interação social é central na teoria de Bakhtin, e esse autor 

define interação diferentemente das teorias pragmáticas e de interpretações, que 

reduzem o social ao fato de os seres humanos viverem em comunidade e, por meio 

de interações comunicativas das quais participam, confrontarem suas intenções e 

finalidades. Na proposta de Bakhtin, o social é caracterizado como inseparável do 

ideológico. 

 
O verdadeiro lugar do ideológico é o material social particular dos signos criados pelo 
homem. Sua especificidade reside (...) no fato de que ele se situa entre indivíduos 
organizados, sendo o meio de sua comunicação (...). Os signos só podem aparecer em um 
terreno interindividual. A consciência individual não só nada pode explicar, mas, ao 
contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social (...). A 
consciência individual é um fato sócio-ideológico (...), adquire forma e existência nos signos 
criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. (BAKHTIN, 1999, p. 35) 
 

A interação presente no dialogismo não se define apenas como uma 

orientação da palavra ao outro, com as relações semânticas estabelecidas entre 

diferentes enunciados, mas, principalmente, como confronto das vozes ideológicas 

de um grupo social em espaço e tempo historicamente determinados. É preciso, 

pois, esclarecer a imbricação que existe na singularidade e heterogeneidade dos 

sujeitos constituídos nas relações sociais, uma vez que a consciência individual 

constitui-se como um centro de valorização que tem origem nas relações 

interindividuais estabelecidas, num grupo socialmente organizado. Os signos são a 

materialização desses centros valorativos, constituídos e expressos no processo de 
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referenciação/significação. Processo de referenciação é a prática simbólica que diz 

respeito a uma relação entre texto e a parte não lingüística da prática em que ele é 

produzido e interpretado. Nos processos históricos da interação social são 

produzidos signos, sentidos e consciências. 

A concepção vygotskiana do caráter sócio-histórico da formação do ser 

humano, isto é, caráter social do processo de conhecimento, não pode ser reduzida 

à interação intersubjetiva (interpessoal), em especial, pelas interações entre pares, é 

o que diz DUARTE (2000, p. 278). Na teoria de Vygotsky, o social é fator 

determinante na formação do psiquismo humano, o social consiste em uma 

concepção efetivamente historicizadora do ser humano, pautada numa concepção 

marxista do homem como ser social. 

Em que pesem as distorções conceituais presentes na literatura brasileira a 

respeito do significado de interação para Vygotsky, neste estudo tomou-se o cuidado 

em deixar clara a concepção desse autor, porém pretende-se deixar claro, também, 

que a diversidade de compreensão que existe sobre o termo tem chegado aos 

professores por meio de produções teóricas, “de leituras equivocadas da psicologia 

de Vygotsky que acabam por fazer desta apenas uma variante do construtivismo” 

(DUARTE, 2000, p. 31). Tais produções têm sido veiculadas tanto nos cursos 

voltados à formação inicial e continuada do educador quanto nas políticas 

educacionais. Quer-se dizer, com isso, que essas interpretações são repassadas e, 

provavelmente, fazem parte do ideário da professora, razão pela qual é pertinente o 

aprofundamento dos conceitos a priori aqui confrontados e a verificação, na prática, 

da compreensão que a professora tem desses aspectos, uma vez que sua prática 

pode ser reveladora de suas concepções. 

Para BAKHTIN (1999), a produção das idéias, do pensamento, dos textos tem 

sempre um caráter coletivo, social. A referência que a professora faz ao individual 

pode não ser a recuperação do indivíduo, tratado por uma abordagem psicológica 

sócio-histórica, e sim uma concepção que atribui ao professor a responsabilidade da 

condução do processo de ensino/aprendizagem e ao aluno a função de aprender 

descoladas da interlocução, do diálogo, do confronto e da contraditoriedade, da 

natureza sócio-histórica da formação da consciência. Pode ser uma concepção 

condizente com a divisão de função entre professor e aluno no processo de 

ensinar/aprender comumente veiculada, isto é, convencionada, estereotipada. 
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Além das visões cristalizadas convencionadas ideologicamente (aceitas pelo 

grupo), de mundo, da produção histórica da humanidade, há nesse processo 

dinâmico a materialização, pelo discurso, da interpretação imediata que fazem do 

mundo os sujeitos num processo de interação, num processo de ensinar/aprender. 

As marcas institucionais também aí se revelam. Pois, como afirma FARACO (1996, 

p. 122), Bakhtin olha “a linguagem como atividade, como consciência prática 

dimensionada no social”, inter-relaciona sistema e atividade. 

 
O que constitui a realidade fundamental da linguagem é essa atividade sociossemiótica — 
que não se dá entre indivíduos isolados que apenas atualizariam um sistema objetivo ou 
apenas expressariam uma subjetividade dada a priori, mas entre indivíduos socialmente 
organizados, isto é, constituídos e imersos nas relações sociais historicamente dadas e das 
quais participam de forma ativa e responsiva. (FARACO, 1996, p. 121) 

 

Cabe, portanto, apreender, como dizem MONDADA e DUBOIS (2003), pelos 

recursos da psicologia, como se dá cognitivamente essa visão compartilhada de 

mundo, isto é, identificar como a informação é transmitida e como o mundo é 

representado de modo adequado não basta, é preciso buscar como as atividades 

humanas, cognitivas e lingüísticas estruturam e dão sentido ao mundo. A 

referenciação, como prática simbólica, não diz respeito à relação entre a 

representação das coisas e estado de coisa, mas a uma relação entre o texto e a 

parte não-lingüística da prática em que ele é produzido e interpretado. “Estas 

práticas não são imputáveis a um sujeito cognitivo abstrato, racional ou intencional 

ou ideal, solitário face ao mundo, mas a uma construção de objeto cognitivo e 

discursivo na intersubjetividade das negociações, das modificações, das ratificações, 

de concepções individuais e públicas de mundo.” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20) 

FARACO (1996, p. 122) enfatiza a definição de Bakhtin de um senso amplo 

de social para o sujeito e para a linguagem, contrapondo-se à redução idealista do 

social a um produto herdado e à projeção objetivista do social num sistema formal. 

Aponta que essas direções separam a atividade significativa individual da atividade 

significativa social. Bakhtin trata a linguagem sem separá-la da materialidade da vida 

social. O caráter dialógico é o fator unificador da linguagem cotidiana e a elaborada, 

uma vez que os processos de significação são “percebidos como ações de natureza 

social, dependentes das relações sociais.” (FARACO, 1996, p. 122) 

No posicionamento de Bakhtin, afirma FARACO (1996, p. 122), “pela 
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primeira vez, descortina-se a possibilidade de conectar o agir do homem, na sua 

condição de ser sócio-histórico, criador, transformador e em permanente devir — 

com uma linguagem plástica, isto é, adaptável à abertura, ao movimento, à 

heterogeneidade da vida humana”. 

Na concepção dialógica de linguagem de Bakhtin, há o compromisso com a 

apreensão e compreensão das visões de mundo. Essa concepção envolve polifonia, 

interdiscurso, representação da heterogeneidade como condição de linguagem. 

O diálogo deve ser entendido como o encontro de vozes em todas as 

instâncias da linguagem, na dinâmica do discurso interior, nas “manifestações 

discursivas relacionadas às atividades humanas e sempre axiologicamente 

orientadas, que se entrecruzam, se complementam, discordam umas das outras, se 

questionam, duelam entre si e assim por diante”. (FARACO, 1996, p. 124) 

O texto como signo se realiza no cruzamento de sujeitos discursivos, porque 

mobiliza significados gerados na interação social. No cruzamento e no enredamento 

das consciências nascem as relações de sentido expressas nas enunciações. O 

texto resulta da combinação de discursos, nos enunciados concretos elaborados no 

processo da interação sócio-histórica, são atos humanos que se manifestam em 

forma de texto. 

Para BAKHTIN (1999), o texto constitui o objeto das ciências humanas, 

apontando duas diferentes concepções do princípio dialógico: diálogo entre 

interlocutores e diálogo entre discursos. Para o autor, nas ciências humanas o objeto 

e o método são dialógicos. Nas reflexões que realiza sobre as ciências humanas e a 

linguagem, toma como ponto de partida e central o texto para toda investigação 

sobre o homem. Perceber a relação entre linguagem e pensamento requer a 

identificação de como as representações se formam, como permeiam as ações da 

professora nas interações discursivo-enunciativas. As pistas inerentes ao processo 

de referenciação, uma vez identificadas em situações concretas, podem apontar 

indicadores sobre um processo individual (singular e subjetivo), por meio da 

ancoragem referencial que na diversidade de discursos e de estruturas cognitivas 

coexiste a propósito dos mesmos objetos de conhecimento. As variações de 

concepções e o próprio movimento interpretativo podem ser vistos como recursos 

que asseguram uma plasticidade lingüística e cognitiva indicando adequações 

contextuais que os sujeitos fazem ou tentam fazer. 
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Na medida em que, provavelmente, o sentido de interação que a professora 

indica tem como suporte a concepção sociointeracionista, uma vez que se refere à 

individualidade do professor e do aluno, é possível considerar que as escolhas 

relativas ao ensino da linguagem escrita e ao papel do professor, nesse processo de 

cunho sócio-histórico, revelam uma justaposição de concepções opostas sem que tal 

contraposição seja percebida pela professora. Em outras palavras, parece não haver 

conflito, para a professora, na adoção de orientações cujos pressupostos são 

antagônicos. Evidentemente, tal arranjo trará conseqüências para a condução do 

trabalho didático que realiza em classe. Muito provavelmente, a tradutibilidade 

didática dos pressupostos sócio-históricos no sentido de língua escrita será precária 

e indicará a ausência do conhecimento, resultado do processo de reflexão, da 

confrontação entre a teoria e a prática. 

Cabe, portanto, indagar a respeito das razões que podem estar levando a 

professora a tal procedimento em suas escolhas. Importa considerar tanto o 

predomínio da difusão das proposições sociointeracionistas de Piaget nos anos 70 e 

80 no Brasil, que, por certo, influenciaram a formação inicial para o magistério da 

professora, assim como muitas das políticas educacionais desse período, quanto à 

presença da concepção sócio-histórica orientando as diretrizes curriculares 

formuladas para a rede pública de ensino, principalmente, no fim dos anos 80 e que 

permaneceram, ao menos formalmente, nos documentos oficiais até a primeira 

metade dos anos 90. 

Assim, é possível que a professora tenha sofrido a influência dessas duas 

concepções antagônicas sem que se lhe tenha sido dada a oportunidade de 

conhecer as concepções de ciência a que cada uma delas se associa. Ou seja, há 

de tomar-se criticamente as formas pelas quais se têm difundido os pressupostos 

teóricos das preposições educativas, quer pelas agências formadoras, quer pelos 

órgãos públicos formalizadores das diretrizes curriculares para as escolas, assim 

como a precariedade do trabalho formativo realizado no espaço escolar. 

É importante notar, também, que a professora considerou como itens 

superados, isto é, sem significado para o processo de ensino/aprendizagem aqueles 

que se referem a uma concepção tradicional pautados na psicologia 

comportamentalista. O reforço, o controle, o formalismo, a quantidade de 

informações em detrimento da qualidade, a verbalização do professor, a 



 96

memorização do aluno, uma tecnologia eficaz para as mudanças de comportamento 

são rejeitadas nas escolhas da professora. 

 
QUADRO 6 - P.A.: ESCOLHAS MENOS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA 

TÉCNICA Q 
ITEM PROPOSIÇÃO 

3 O modelo pedagógico é de suma importância para o aluno. 

14 O papel fundamental do professor é solicitar ao aluno a repetição automática dos 

conteúdos. 

15 É importante que os alunos permaneçam dependentes intelectual e afetivamente do 

professor. 

40 O objetivo último do ser humano é a auto-realização ou o uso pleno de suas 

potencialidades e capacidades. 

6 O ensino caracteriza-se pelo verbalismo do professor e pela memorização do aluno. 

7 O ensino tem como preocupação a variedade e a quantidade de noções, conceitos e 

informações. 

8 O ensino prioriza a correção e a beleza da forma, enfatizando aspectos sensíveis ou 

intuitivos. 

21 O ensino deve promover a incorporação, pelo aluno, do controle das contingências de 

reforço, dando lugar a comportamentos autogerados. 

24 Por meio da teoria do reforço é possível programar o ensino de qualquer disciplina, tanto 

quanto de qualquer comportamento. 

25 A aprendizagem é garantida por uma boa programação. 

30 A função básica do professor consiste em arranjar as contingências de reforço de modo a 

possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta pré-definida. 

31 O objetivo é oferecer uma tecnologia capaz de fazer o estudante estudar e que seja 

eficiente na produção de mudanças comportamentais.  

103 O desenvolvimento psicológico é um processo de apropriação de formas culturais 

maduras de atividade. 

FONTE: O autor 

 

O modelo pedagógico, a repetição automática dos conteúdos, a 

dependência intelectual e afetiva do aluno são enfaticamente desconsiderados. Essa 

rejeição, se revelada na prática, pode-se constituir em indicador da transição 

(movimento interpretativo), tentativa da professora de aproximar-se dos 

pressupostos da concepção sócio-histórica. E a existência de uma prática dialógica 
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no processo educativo da sala de aula será indicador de que há um avanço em 

relação ao interacionismo de Piaget. Uma abordagem histórico-social reside no fato 

de ela englobar as questões do real numa ótica sociocultural, promovendo 

renovação metodológica, que, permeada pelo social, deixe de ser monológica e 

passe a ser dialógica. 

É necessário buscar na ação dessa professora, na prática da sala de aula, 

os elementos que possam auxiliar na confirmação de aspectos desta análise, tendo 

em vista a compreensão de suas representações. O processo de 

ensino/aprendizagem é o espaço privilegiado onde as visões de mundo interagem; 

então, é possível o confronto entre as formas de pensar e a sua tradução 

metodológica na prática pedagógica. Para tanto, tomam-se os pressupostos teóricos 

destacados como pano de fundo para analisar os procedimentos didáticos na sala 

de aula da referida professora. 

A intensa relação existente entre a reflexão e a ação, a significação, as 

concepções e as ações, a epistemologia e a didática revela-se na mediação 

discursiva e pedagógica que o professor desenvolve na sala de aula por meio de 

suas enunciações. E essa abordagem requer a consideração dos aspectos 

extremamente complexos e abrangentes de natureza lingüística/filosófica/psicológica 

enraizados no terreno da aprendizagem. 

A práxis a ser analisada aqui como amostra constitui-se de 

representação/incidência na prática pedagógica e de interações discursivo-

enunciativas, ou seja, episódios de interação enunciativa-discursiva. 

 

4.1.1 A Mediação Discursiva e Pedagógica da P.A. na Sala de Aula 

 

A análise sobre as questões discursivas e pedagógicas da prática da P.A. se 

apóia em duas idéias fundamentais: a leitura e a escrita implicadas na alfabetização 

são momentos discursivos (dialógicos); e o processo de aquisição do conhecimento 

se dá numa sucessão de momentos discursivos de interlocução, de interação. 

Na sala de aula, serão tomados para análise os episódios da relação entre 

professora e alunos, evidenciando suas falas em situações de apresentação do 

conteúdo, de encaminhamento em situações de trabalho com o texto escrito e em 

situações de interferência da professora na produção do aluno. 
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O processo de significação implicado no ato de ensinar e aprender, 

evidenciado pela utilização de recursos expressivos, bem como a significação da 

produção dos alunos pelo professor, será analisado com a finalidade de explicitar 

como as representações incidem e se traduzem teoricamente nas enunciações. 

A sala de aula é aqui considerada como o “cenário” que compreende o todo 

do enunciado concreto. Isso significa tomar a linguagem como discurso, em sua 

configuração dialógica, como um acontecimento social fruto da atividade de 

comunicação social (trabalho) realizada na forma de uma comunicação verbal 

determinada, o diálogo entre professor e aprendiz. A abordagem dinâmica e 

concreta da vida da linguagem, seja qual for seu campo de emprego (a linguagem 

cotidiana, a prática, a científica, a artística etc.), sempre estará impregnada de 

relações dialógicas. E, para analisá-la, devem-se considerar as características 

sociais da comunidade discursiva e a complexidade concreta do horizonte ideológico 

explicitado nas crenças, nos conceitos etc., em cada situação em que o enunciado é 

formado. O enunciado, para BAKHTIN (1999), é uma construção comunicativa, em 

que todo enunciado concreto constitui-se em uma unidade compacta e singular, 

organizado em tempo e espaços sociais, que não pode ser analisado 

separadamente da comunicação social organizada que o implementa. 

Concorda-se explicitamente com a proposição de Bakhtin/ 

Volochinov/Mevedev destacada por SOUZA (2002, p. 91) de que “se tomarmos o 

enunciado concreto fora de sua criação histórica, em abstração, estaremos nos 

desviando do que estamos procurando”. O enunciado concreto possibilita a reflexão 

 
...sobre a realidade da palavra-enunciado e os vários gêneros do discurso engendrados por 
ela no processo da comunicação verbal a partir de uma certa relação de comunicação 
social: enunciado poético, enunciado prático, enunciado cotidiano, enunciado científico, o 
enunciado interior, etc. É considerando o enunciado concreto como uma unidade da 
comunicação verbal que podemos analisar cada uma dessas manifestações do material 
verbal, ou seja, cada um desses gêneros do discurso. (SOUZA, 2002, p. 91) 
 

O processo de ensino/aprendizagem como interação (mediação) discursiva 

e pedagógica requer esforço teórico que explicite os sujeitos, as relações 

metodológicas desenvolvidas em relação aos objetivos do ensino sobre uma 

situação (contexto do ensino) e sobre o objeto do conhecimento a ser ensinado 

(aquisição da escrita). O processo de ensino/aprendizagem como interação 

discursiva e pedagógica concretiza-se ao assumir configuração dialógica, a qual se 
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constitui e constitui os sujeitos nas enunciações. Nesse processo, estão 

engendrados o enunciado como signo ideológico, a palavra, o enunciado interior, o 

enunciado dialógico/monológico e o enunciado de outrem, o conteúdo psíquico 

humano (pensamentos, sentimentos, desejos), a consciência humana. Dessa forma, 

o processo de ensino/aprendizagem (processo dialógico) também não pode ser 

reduzido à descrição e memorização de regras de funcionamento, isto é, não pode 

ser analisado fora de sua criação histórica. 

Tomar o enunciado concreto como objeto de análise significa entender que, 

se ele é concreto, é histórico, portanto, humano, social, ético e consciente. É por seu 

intermédio que se dá a interação orgânica entre o uso da língua e a vida. Os 

elementos ou particularidades constitutivas do enunciado concreto, segundo 

BAKHTIN (1999), são: 

a) a alternância dos sujeitos falantes, a qual compõe o texto do enunciado, 

transformando-o numa massa compacta relacionada aos outros 

enunciados vinculados a ele; 

b) o acabamento específico do enunciado se subdivide em três fatores: 

primeiro, o acabamento do enunciado é, de certo modo, a alternância dos 

sujeitos falantes vista do interior, essa alternância ocorre precisamente 

porque o locutor disse tudo o que queria dizer num determinado momento 

e em condições precisas, propiciando a possibilidade de responder; 

segundo, a possibilidade de responder acaba sendo determinada pelo 

tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema), o intuito, o querer dizer 

do locutor (elemento subjetivo) e as formas típicas de estruturação do 

gênero do acabamento; terceiro o tratamento do sentido se dá sempre em 

condição determinada, em função de uma determinada abordagem, dos 

objetivos a atingir, do material, ou seja, dentro dos limites de um intuito 

definido pelo autor (professora). 

Esse intuito discursivo, no ato de ensinar, ou o querer dizer do locutor, 

que é um elemento subjetivo do enunciado, entra em combinação com o 

sentido do objeto (objetivo), formando uma unidade indissolúvel, que ele 

limita, vincula à situação concreta (única) da comunicação verbal, 

marcada pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados 

e por suas intervenções. O querer dizer do locutor realiza-se, acima de 
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tudo, na escolha de um gênero do discurso. Essa escolha (formas de 

expressividade) também é determinada em função da especificidade da 

esfera da comunicação verbal, das necessidades do tema (sentido do 

objeto) e do conjunto constituído dos parceiros. O intuito discursivo do 

locutor (professora) não renuncia à sua individualidade e à sua 

subjetividade, mas adapta-se ao gênero escolhido e desenvolve-se na 

forma do gênero determinado. É o caso da utilização do modelo 

(institucionalizado) na condição do processo de ensino, por exemplo, o 

uso do material didático. 

c) a relação do enunciado com o próprio locutor e com os outros parceiros 

da comunicação verbal (alunos), que representa a instância ativa do 

locutor numa ou noutra esfera do objeto de sentido. O enunciado é 

caracterizado pelo conteúdo preciso do objeto do sentido. A escolha dos 

recursos lingüísticos e do gênero de discurso, além da sua determinação 

pelos problemas de execução que o tema (objeto do sentido) impõe, alia-

se à necessidade de expressividade do locutor diante do objeto de seu 

enunciado, determinando o estilo e a própria composição do enunciado, 

assim como explicita a relação do enunciado com seu autor. 

Dirigir-se a alguém situado historicamente, isto é, ter um destinatário 

concreto, é uma particularidade constitutiva do enunciado, assim como é, ao mesmo 

tempo, indicador da diversidade dos destinatários e dos gêneros discursivos. 

Isso posto, proceder-se-á à análise dos enunciados da professora 

considerando as particularidades constitutivas do enunciado concreto e de seus 

fatores de acabamento, efeitos de sentido, estilo, entonação, repetição, uso de 

metáforas como elementos de expressividade escolhidos por ela tendo em vista os 

efeitos de sentido que deseja alcançar. 

Nas 12 aulas, nas partes introdutórias do conteúdo a ser trabalhado, a 

professora segue basicamente os mesmos procedimentos: distribui o material 

(apostilas, folhas de papel), faz aos alunos algumas perguntas sobre o assunto, lê o 

texto, interpreta-o coletivamente, ouve alguns alunos. Solicita aos alunos a leitura do 

texto, depois o escreve no quadro e pergunta, a cada frase, o que está escrito. Os 

alunos respondem lendo. Posteriormente, destaca as palavras que iniciam com a 

letra que representa seu conteúdo de trabalho, comenta o significado de algumas 
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palavras, solicita aos alunos, por vezes, outras palavras que comecem com a letra-

alvo. Os alunos fazem cópia do texto; em seguida, ilustram as palavras e fazem os 

exercícios da apostila. A professora realiza o ditado das palavras e pede aos alunos 

que, em grupo, procurem outras palavras iniciadas com a letra apresentada. Todos 

os encaminhamentos são permeados ou interrompidos por chamadas de atenção e 

pela ênfase em relação à forma. 

Na primeira aula gravada, cujo conteúdo é um texto sobre bebês e cujo 

objetivo é trabalhar a letra B, a professora inicia as atividades solicitando às crianças 

informações sobre a existência de bebês na família. Pelo encaminhamento 

metodológico que dá ao conteúdo, parece que intenciona conceituar “bebê”, discutir 

sobre os cuidados necessários e estabelecer diferenças fundamentais entre o 

homem e os demais animais. Todos falam sobre a idade de seus irmãos menores. 

Destaca os cuidados que devem ser dispensados aos bebês, as diferenças e as 

semelhanças existentes entre o homem e os animais. Faz a leitura do texto. Os 

alunos lêem. Fala da importância do título. Justifica a pseudo-leitura realizada por 

um aluno. Incentiva alguns alunos a ler e lhes oferece ajuda. As crianças tentam 

contar seus causos, ela ouve alguns, mas não incentiva sua continuidade. Emite 

algumas opiniões e não as submete à dos alunos. 

Nesse processo, estão imbricados a formação de conceitos e o domínio da 

leitura e da escrita, tendo como base o uso de um texto para a sistematização 

específica da letra B. 

Os enunciados deixam perceber seus elementos constitutivos: a alternância 

dos sujeitos falantes, uma particularidade que constitui o enunciado concreto, se 

evidencia pelas respostas dos alunos provocadas pelas perguntas da professora. 

Essa alternância delineia o interdiscurso, conforme a intencionalidade que o discurso 

da professora deixa transparecer. Ao mesmo tempo em que solicita informações 

contextualizadas sobre o cotidiano dos alunos, intenta conceituar “bebê” e trabalhar 

com a letra B. 

 
PROFESSORA: - Não, nenê pequenininho mais novinho que vocês. 
ALUNO: - Quatro anos. 
PROFESSORA: - Quatro não é mais tão bebê assim, já está mocinho... 
ALUNO: - Eu tenho um de 9 e um de 13. 
PROFESSORA: - Não, eu tô falando de bebê, eu não tô falando de gente grande. 
ALUNO: - Bebê, não. 
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A professora refere-se ao contexto familiar de alguns alunos, demonstrando 

conhecimento sobre particularidades de suas vidas. Evoca o contexto familiar da 

aluna: “O da M. tá na barriga, tá chegando por aí, né, M.? Mais um mês”. 

O texto do enunciado composto da alternância de sujeitos falantes 

transforma-o em um todo compacto, circunscrito em relação a outros enunciados 

que a ele se vinculam. A alternância dos sujeitos falantes vista do interior indica o 

acabamento específico do enunciado, e ele ocorre porque o locutor, ao expressar o 

que quer dizer, propicia respostas. A possibilidade gerada para responder é 

determinada pelo sentido do tema, o intuito, o querer dizer do locutor — elemento 

subjetivo e as formas típicas de estruturação do gênero de acabamento. 

A alternância de sujeitos falantes constitui as particularidades dos 

enunciados. As respostas dos alunos provocadas pelas perguntas da professora vão 

delineando o interdiscurso segundo a sua intencionalidade. 

A entonação e as repetições da professora são indícios que permitem 

identificar a presença da subjetividade por meio de sua intenção de desenvolver o 

conceito de bebê, a ênfase com que repete: “Não, eu tô falando de bebê, eu não tô 

falando de gente grande.” Coloca-se no discurso, ao mesmo tempo em que age 

responsivamente ao enunciado do aluno, ratificando a sua intenção. 

Os elementos de expressividade escolhidos e utilizados nos enunciados da 

professora e dos alunos são indicadores fundamentais para a análise de sua 

concepção sobre o processo educativo. No discurso da professora, aparece a 

retextualização, a autocorreção. Ela se conscientiza e refaz o enunciado. 

 
PROFESSORA: - Então, o bebê precisa de todo um cuidado especial, logo que ele nasce. 

Não sabe falar, ele não sabe sentir, contar onde está sentindo dor. É 
ou não é? O que o bebê faz quando ele precisa de alguma coisa? 

ALUNO: - Chora. 
PROFESSORA: - Exatamente, ele chora. E como chora! Sabe quem tem bebezinho em 

casa! 
ALUNO: - Nossa, irrita né? 
PROFESSORA: - Irrita! Principalmente quando o nenê chora muito durante a noite. Raf! 
ALUNO: - Eu tenho um primo, Daniel, não tem um ano ainda. 
PROFESSORA: - Humm! 
ALUNO: - Vive chorando. 
 

Tanto os recursos expressivos de repetição utilizados como os de entonação 

têm como objetivo a clareza da informação e a manutenção da atenção dos alunos. 
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A hesitação e a alteração léxica demonstram claramente a correção do seu dizer. E 

a repetição de palavras, ou seja, a colagem do item lexical que a professora efetiva 

tem a intenção de manter a dialogia. Percebe-se, ao mesmo tempo, a explicitação 

de valores, de uma interpretação que reflete e refrata, na atualização do sentido em 

contato com outro sentido, uma avaliação. Na dialogia, as heterogeneidades se 

explicitam, se mantêm, se aproximam e se distanciam no movimento das palavras. A 

repetição é, sem dúvida, o mecanismo de co-referência, constitui o procedimento 

que visa à clareza da interpretação, que, por sua vez, também marca a concepção 

teórica da professora. O episódio indica também a heterogeneidade enunciativa 

(metalinguagem/metadiscurso) quando se caracteriza como uma forma de 

negociação com seu próprio dizer. 

“Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e 

históricas, que lhe dão determinadas significações concretas” (BAKHTIN, 1988, p. 

106) e que se organizam com manifestações concretas sobre o mundo. 

 
O sentido não se atualiza sozinho, procede de dois sentidos que se encontram e entram em 
contato. Não há um “sentido em si”. O sentido existe só para outro sentido, com o qual 
existe conjuntamente. (...) o sentido se situa sempre entre os sentidos, elo na cadeia do 
sentido que é a única suscetível, em seu todo, de ser uma realidade. Na vida histórica, essa 
cadeia cresce infinitamente; é por essa razão que cada um dos seus elos se renova 
sempre; a bem dizer, renasce outra vez. (BAKHTIN, 2000, p. 386) 
 

O léxico utilizado inicialmente na seqüência verbal proferida pela professora 

poderia significar diferentemente para o interlocutor (aluno), resultar na 

compreensão de que o bebê não sente, mas a professora quis dizer que o bebê não 

sabe ainda dizer o que sente. Houve, aí, a interpretação pela professora do 

enunciado que produziu e a reconstrução de seu discurso a partir de suas 

representações. Ela mobilizou saberes, refletiu e reorientou de maneira decisiva a 

interpretação. As unidades lexicais que utiliza e a intenção que pretende instituir em 

uma relação com o destinatário (valor de signo) são determinantes para que, num 

enunciado, um sentido seja atribuído à seqüência verbal proferida e assumida pelo 

sujeito, em lugar e momento específicos, que se dirige a outros sujeitos. E após 

reconstruir seu discurso, solicita a aprovação dos interlocutores: “É ou não é?” 

“Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a 

um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, racionar, 

construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e estável. A própria 
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idéia de um enunciado que possua um sentido fixo fora de contexto torna-se 

insustentável”. (MAINGUENEAU, 2004, p. 20) 

Na enunciação existe o movimento que vai do sinal ao signo, e Bakhtin nos 

diz que o signo lingüístico adquire sua identidade na relação dialética entre a 

mobilidade e a estabilidade de sua significação. A estabilidade que lhe permite ser 

reconhecido como o mesmo signo em diferentes situações e a mobilidade que 

adquire diante da especificidade da situação enunciativa. 

O tom da impaciência revela-se na ênfase dada a “Não, eu tô falando de 

bebê, eu não tô falando de gente grande” e na resposta do aluno: “Bebê, não!”. E, 

mais adiante, no “Humm!”, no “Irrita!”. “O tom não é determinado pelo material do 

conteúdo do enunciado ou pela vivência do locutor, mas pela atitude do locutor para 

com a pessoa do interlocutor (a atitude para com sua posição social, para com sua 

importância, etc.).” (BAKHTIN, 2000, p. 396) 

A repetição das palavras com ênfase, com entonação, e o “Humm!” são 

modos de expressão e de exposição que revelam a heterogeneidade enunciativa, as 

marcas da subjetividade, o reflexo das inter-relações humanas e de sua hierarquia 

social no discurso. A percepção do que é pessoal e do que é do outro ou atribuído 

ao outro na vida verbal pode ser observada nas opiniões que a professora emite a 

seguir. 

 
PROFESSORA: - Em casa, às vezes, a mãe diz: é, nasceu o bebê, tem que ficar em 

silêncio. Não tem que ficar em silêncio, o neném tem que se acostumar 
com o barulho. Ele não vai viver num mundo barulhento? 

ALUNO: - Vai. 
 

Fica evidenciada a presença da heterogeneidade enunciativa no próprio 

discurso da professora e a marca do outro quando o inscreve no discurso. É o caso 

quando diz: “...às vezes, a mãe diz: é, nasceu o bebê, tem que ficar em silêncio. Não 

tem que ficar em silêncio...” 

As marcas de distância designam um exterior específico e constituem 

operações de constituição de identidade para o discurso, ou seja, demonstram a 

evidência do trabalho do eu — inscrição da subjetividade, indício da forma como 

interpreta e compreende as relações sociais. 
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Outros mecanismos de distância entre a professora (sujeito) e aquilo que ela 

diz podem ser observados, e esses mecanismos, ao mesmo tempo em que 

designam um exterior para o discurso, constituem a identidade desse discurso. 

No decorrer da aula, novamente a professora cria um mecanismo de distância 

entre o ela e aquilo que diz, expressando sua concepção: “A fralda, algumas 

pessoas colocam no seu cachorrinho, acho que é uma bobagem. Que cachorro 

sabe o seu lugar então. A maior diferença é essa, que o bebê demora quase um ano 

e o animalzinho já tá ali faz horas. Num dia já começa a caminhar, já começa a 

rastejar.” 

Ao mesmo tempo em que insere o outro (“algumas pessoas”) em seu 

discurso, distanciando-se do dizer marca o seu eu expressando sua opinião, 

emitindo uma avaliação (axiológica) sobre as atitudes das pessoas em relação aos 

cachorros. A expressividade demonstrada em “...acho que é uma bobagem” permite 

identificar sua concepção, sua apreciação valorativa sobre a prática de algumas 

pessoas em relação aos animais. 

Subjacente às manifestações expressivas/enunciativas está a 

intencionalidade do ensino, a formação dos conceitos. Depreende-se na 

continuação, mais adiante desse episódio, que a professora quer diferenciar “bebê 

animal-racional” e “bebê animal-irracional”. 

 
PROFESSORA: -  E que mais que o bebê precisa (...) diferente da gente, nós que já 

somos maiorzinhos? 
ALUNO: -  Mama. 
PROFESSORA: -  Mama, normalmente onde o bebê mama? 
ALUNO: -  No peito, na mamadeira. 
PROFESSORA: -  Alguns mamam no peito da mãe, o que está achando tão engraçado, 

nunca viu um bebê mamar? 
ALUNO: -  Eu já! 
PROFESSORA: -  Normal, é a melhor coisa que tem o bebê mamar no seio da mãe, 

porque o leite é saudável, não precisa comprar mamadeira, não precisa 
esquentar mamadeira, o leite vem prontinho na medida certa. 

ALUNO: -  E quente! 
PROFESSORA: -  Quentinho, então o bebê nos primeiros meses ele tem que mamar na 

mãe, né? Pra ele ficar forte, ser uma criança saudável, ter bastante 
saúde. 

 
Os enunciados da professora “Alguns mamam no peito da mãe” e “...o que 

está achando tão engraçado...?” indicam, por interferência de um outro na situação, 

a alteração lexical, bem como a entonação da professora, tendo em vista continuar 

sua explicação. Nas citações seguintes, há a retextualização da professora 
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reforçando a importância da amamentação, colocando como “normal” — ela 

interpretou o sentido e a atitude do aluno. 

Percebe-se, também, um processo de confronto de compreensão intra-

subjetiva, o embate ideológico que está sempre presente na compreensão das 

palavras do outro. É no quadro do discurso anterior que se efetua a apreensão da 

enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação. A professora está 

revelando a subjetividade por meio da linguagem. Como diz BAKHTIN, encontram-

se, aí, seres “cheios de palavras interiores”. 

A resposta “E quente!” do aluno é indicadora do signo como objeto de 

caráter reflexo e de refração, ou seja, o espelhamento do discurso da professora — 

“...o leite vem prontinho na medida certa” — na fala do aluno. Pode estar refletindo e, 

ao mesmo tempo, refratando, distorcendo ou não essa fala, considerando seus 

próprios sistemas de representação. São ecos reflexos ou refratados nessa 

interação e podem evidenciar a sua compreensão ou pelo menos uma tentativa de 

afinamento de perspectivas, visando a ajustes conceituais. E a professora, para 

manter a dialogia, repete: “Quentinho...”. 

A professora conduz a ação e a atividade mental das crianças com a 

intenção de estabelecer uma diferença básica entre o bebê ser humano (gente) e o 

bebê animal (bicho). Ela não elabora cognitivamente a significação do discurso do 

aluno. 

Para retomar seu objetivo instrucional, a professora pergunta: “O bichinho, o 

animalzinho mama na mãe?” E os alunos: “Mama!” 

 
PROFESSORA: - O porquinho mama na porca. Então os animais e os homens também 

têm essa coisa igual: os dois mamam. Qual será a diferença? O que 
tem de diferente no bebê animal e no bebê ser humano? Alguém sabe 
a diferença? 

ALUNO: -  Um anda com quatro patas e outro... 
PROFESSORA: -  Tá, um anda de quatro patas e o outro anda de duas só. Só que o bebê 

humano começa a andar com 1 ano, mais ou menos, 10 meses, 9 
meses, e o bebê animal, o que acontece? Ele nasce e dali a algumas 
horas ele começa a andar ou rastejar. Essa é a diferença do bebê ser 
humano (gente) e do bebê animal (bicho), né? Essa é a diferença 
básica, porque tem macaco que mama na mamadeira, não tem? 

ALUNO: -  Tem [e dão risada]. 
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Ao trabalhar com semelhanças e diferenças, a professora deixa em aberto 

uma série de situações que envolveriam o confronto entre conceitos de senso 

comum e científicos que precisariam ser discutidos para não resultar em equívocos. 

A forma como utiliza os recursos expressivos (lingüísticos) revela um 

descuido com a formação de conceitos pelos alunos. Revela, também, o 

desconhecimento da importância da apreensão das singularidades, que mediatizam 

toda a dinâmica interativa produzida na sala de aula. Essas lacunas e(ou) 

impropriedades no uso das palavras e expressões — tais como: “bebê animal” para 

se referir a “bicho” — parecem ser consideradas irrelevantes à compreensão da 

organização do trabalho pedagógico. A professora demonstra não perceber que a 

construção da significação é de fundamental importância, é essa articulação que faz 

a diferença, é nela que se desdobram a aparente simplicidade das relações de 

ensino em contradição e a multiplicidade de experiências vividas, visões de mundo, 

crenças, valores que se revelam na base dos sentidos e significados, nos saberes, 

na aprendizagem e nas intenções nelas compartilhadas e elaboradas. 

A professora deixa como diferença básica entre o bichinho e o neném o fato 

de que o homem demora a andar e o bicho anda imediatamente. 

Segundo VYGOTSKY (1987), o aprendiz inicialmente caminha em direção à 

formação de conceitos agrupando objetos desorganizadamente. Inicialmente, o 

significado das palavras denota nada mais do que um conglomerado sincrético de 

objetos isolados. As palavras designam um “complexo” total de referentes que, além 

do objeto nomeado, inclui os sentimentos do aprendiz em face do objeto. E, nessa 

trajetória, estão presentes também os pensamentos complexos, isto é, associam-se 

na mente do aprendiz as impressões subjetivas e as relações que de fato existem 

entre esses objetos. O aprendiz começa a comparar objetos com base em atributos, 

e as palavras referem-se aos objetos e a seus contextos. 

Para VYGOTSKY (1987), a diferença entre complexo de referentes e um 

conceito reside no tipo de articulação que une os elementos ao todo, isto é, as 

relações que aí são estabelecidas. 

Os conceitos potencialmente ditos emergem do pensamento por complexos, 

são inícios de análise, operação intelectual que supõe abstração. “Um conceito só 

aparece quando os traços abstraídos são sintetizados novamente, e a síntese 
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abstrata resultante torna-se o principal instrumento do pensamento”. (VYGOTSKY, 

1987, p. 68) 

Ao utilizar os conceitos em atividades, o aprendiz vai estabelecendo 

relações de generalidade às quais vincula os conceitos já formados, procedimento 

este que lhe permite formular outros conceitos e coordenar pensamentos. A 

utilização e elaboração da palavra ao longo do desenvolvimento vão de forma 

crescente assumindo uma significação independente dos contextos específicos 

(espaço e tempo) em que foram produzidos. 
 A professora continua a aula, agora recorre à apostila para trabalhar um 

texto. Emprega o diminutivo quando se refere ao texto, podendo ser esse uso 

interpretado como pejorativo. 

 
PROFESSORA: - Aqui é o textinho que fala sobre o bebê. Vamos ver, a primeira linha 

está escrito assim... O BEBÊ. FALE BAIXO. BEM BAIXINHO. O BEBÊ 
ESTÁ DORMINDO, ELE SONHA COM OS ANJINHOS. É UM LUGAR 
CHEIO DE FLORES E MUITOS PASSARINHOS. 

 
A professora lê o texto para os alunos e o associa com a ilustração contida 

na apostila. 

 
PROFESSORA: - O bebê está dormindo ali, tão vendo? Soninho, chupeta, bem 

gostosinho. O que ele está fazendo? 
ALUNO: - Sonhando. 
PROFESSORA: - Sonhando com o quê? 
ALUNOS: - Com anjinhos e passarinhos. 
PROFESSORA: - Isso, com passarinhos e as flores, muito bem! E quando o bebê está 

dormindo, o que que é pra fazer? 
ALUNOS: - Falar baixinho. 
PROFESSORA: - Falar mais baixo, não precisa falar tão alto e também não precisa só 

cochichar dentro de casa, falar num tom normal, conversar 
normalmente. Então, quem que gostaria de ler pra mim? 

 
Uma aluna lê com desenvoltura e a professora elogia sua leitura. Outras 

crianças lêem o texto. 

 
PROFESSORA: - Isso, muito bem, e quem escreveu essa historinha? 
ALUNO: - Paulo Nunes. 
PROFESSORA: - Isso, o autor desse textinho aqui se chama Paulo Nunes de Almeida. 

Esse textinho foi tirado de um livro que se chama Pipoca... 
 
Um aluno faz uma pseudo-leitura. 
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PROFESSORA: - Tá legal, essa que o A. fez foi muito bom, foi a leitura que ele entendeu. 

Então, vamos virar a folha, aqui a gente falou do bebê e eu esqueci de 
perguntar uma coisa muito importante pra vocês: alguém sabe da onde 
vêm os bebês? 

ALUNOS: - Da barriga. 
PROFESSORA: - Ah! Da barriga todo mundo sabe. 
ALUNO: - O pai coloca a semente. 
PROFESSORA: - Isso mesmo, depois a barriga vai ficando maiorzinha, vai crescer e fica 

nove meses na barriga da mãe. 
ALUNO: - Professora? 
PROFESSORA: - Oi! 
ALUNO: - Eu tenho um primo que nasceu pre... 
PROFESSORA: - Prematuro. 
ALUNO: - Aí a mãe dele tinha que levar ele na minha casa para minha dar de 

mamar pra ele. 
PROFESSORA: - Isso, ele nasceu antes dos nove meses. 
ALUNO: - Um feijãozinho bem pequenininho vai crescendo, crescendo e quebra o 

feijãozinho e daí o neném nasce. 
PROFESSORA: - Isso é mais ou menos o que acontece com a gente. 
 

Chama a atenção de duas alunas que estão conversando. 

O trabalho com o texto realizado pela professora tem inicialmente como 

objetivo a leitura e compreensão do texto, para posterior trabalho com o código. 

Na interação — nos enunciados anteriores —, elementos do contexto foram 

ativados e os alunos referiram-se às suas experiências vividas. As condições 

contextuais dos enunciados, aliadas às formas de expressão, aos gestos e ao 

conhecimento mútuo dos interlocutores, representam os elementos nos quais se 

apóiam as expressões lingüísticas, que associadas ao conceito de mundo vão se 

integrando para constituir o processo da significação. 

As operações constitutivas dos mundos discursivos se constroem com base 

na explicitação das relações existentes entre os parâmetros gerais que organizam o 

conteúdo temático de um texto e o mundo criado (representado pelos agentes) na 

atividade de linguagem. Estão incluídas nesse processo, também, as operações que 

dizem respeito mais especificamente ao relacionamento entre os personagens, 

grupos e instituições (situação, contexto), segundo sua inscrição espaço-temporal. A 

mobilização em um texto dos parâmetros da ação de linguagem, as operações 

psicológicas e as configurações de unidade lingüística que traduzem os mundos 

representados pelos sujeitos aí se explicitam, se desenvolvem e se revelam. 

Na realização dessa atividade, abre-se lugar para uma configuração de 

papéis, que, como diz AUTHIER-REVUZ (1998, p. 114), 
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‘representa’ a mediação: uma estrutura de três lugares com duas extremidades: ‘a ciência e 
o público leitor’, e, no meio, o divulgador. (...) o divulgador, representa-se nos textos como 
indo psiquicamente de um lugar a outro, destacando pontos, mediador ou ‘simples 
intermediário’, função tida como ambígua: o divulgador não é mais do que um enunciador 
que responde a uma pergunta (...) para cumprir um ‘dever’ (...) — um estatuto ambíguo de 
comentador-compilador, esforçando-se, no apagamento, para colocar os dois pólos em 
contato. 
 

A professora parece que introduziu o assunto sobre bebês e solicitou a 

participação dos alunos com a intenção de estabelecer uma relação entre eles 

(leitores) e o autor do texto. E, no entanto, assume o papel de simples intermediária, 

segundo considerações de AUTHIER-REVUZ (1998). Para cumprir um dever. 

A interação fica reduzida e descontextualizada, e o contexto mais amplo, 

que envolve tanto os leitores quanto o autor do texto, não é explicitado e(ou) 

retomado. Faltaram esclarecimentos temporais e espaciais e a sondagem da 

compreensão dos alunos. 

A professora faz referência ao desenho e interpreta o texto fazendo algumas 

perguntas aos alunos. Percebe-se sua marca expressiva como mediador divulgador 

quando completa: “Falar mais baixo, não precisa falar tão alto e também não precisa 

só cochichar dentro de casa...” Com essa observação, reforça opinião já expressa 

em outra situação. Anteriormente, distanciou-se colocando “outro” no seu discurso 

para contrapor-se e agora reforça seu “eu”, isto é, expressa sua heterogeneidade 

enunciativa em relação ao autor do texto. 

A professora (no papel de locutor) assume as palavras do texto lido, mas 

não o ponto de vista que elas representam. No trabalho com o texto, somente 

ressalta o título, define-o como “nome da historinha”, chama a atenção para o autor 

desse “textinho”. 

Retoma as perguntas sobre o assunto deixando em aberto, sem explicação, 

as metáforas empregadas pelos alunos, as quais representam informações de senso 

comum que precisariam ser confrontadas cientificamente. É o caso das metáforas da 

“semente” e do “feijãozinho” que implicam a formação de conceitos. 

 
PROFESSORA: - E quais os cuidados que a gente tem que ter com o bebê? 
ALUNA: - A gente não pode bater nele senão ele acorda. Ele tem um tipo de 

moleira e não pode bater nela, senão afunda e ele morre. E talvez 
tenha até um buraquinho aqui [aponta a parte superior da cabeça]. 

PROFESSORA: - Aqui em cima da cabecinha do bebê tem realmente como ela falou, tem 
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uma moleira, é um buraquinho, porque, sabe o que acontece nesse 
buraquinho, é que a caixa do cérebro do bebê ainda não fechou. 
Quando ela fecha todinha, ela daí desaparece. A gente pode mexer 
que a gente não tem buraquinho nem moleira mais. Faz um tempo já, 
né?, que ninguém aqui tem mais moleira. E é exatamente o que ela 
falou, é bom evitar bater que ainda tem aquele espaço, que ainda a 
cabecinha do bebê ainda vai crescer um pouquinho mais e depois 
fecha. Certo? Então tem que tomar cuidado com a moleira do bebê. 

 

A professora repete e reforça o discurso e continua usando a metáfora 

empregada pela aluna. Dá suas explicações e em momento algum fala em fontanela 

ou discute que é um buraco, buraco aberto, no sentido do termo. 

Outros alunos relatam suas experiências com irmão, parentes. As crianças 

se empolgam e continuam externando suas singularidades. 
 
ALUNO: - Sabia que meu primo, quando ele era bebê, a mãe dele... sabe aquela 

banheira de plástico? Minha tia estava dando banho nele, aí a moleira 
dele, aí ele caiu da banheira e bateu bem forte aqui. Agora ele tá 
internado porque ele tá muito louco. 

PROFESSORA: - Às vezes foi só uma coincidência. 
 

São várias as situações em que as crianças querem apresentar relatos de 

eventos vividos, especialmente quando tomam a forma de narrativa típica, porém a 

professora tende a desencorajar a disposição das crianças para apresentá-los. 

 
ALUNO: - Quando o bebê é recém-nascido, não é porque ele é feio, porque é 

magrelo que ele não come nada. 
PROFESSORA: - Não, é porque agora ele vai começar a crescer. Como dizem que “cara 

de joelho”. Não é todo bebê que é bonitinho. Depois eles melhoram de 
rostinho. 

ALUNO: - Quando meu primo era recém-nascido, eu não chamava ele de feio, 
porque ele era recém-nascido. 

 
Novamente, na dialogia, as heterogeneidades se explicitam, se mantêm, se 

aproximam e se distanciam no movimento das palavras. As palavras, ao mesmo 

tempo em que explicitam valores, demonstram interpretações que refletem e 

refratam uma avaliação na atualização do sentido que se confronta com outro 

sentido. Nos enunciados dos alunos, é possível verificar, também, a 

heterogeneidade enunciativa metalinguagem/metadiscurso quando há negociação 

no próprio dizer. 

A professora usa metáforas para explicar as solicitações dos alunos. Elas 

surgem e se constituem no interdiscurso e suscitam informações excedentes e(ou) 



 112

improvisações de respostas que no movimento discursivo acabam não recebendo o 

tratamento conceitual adequado. Esses aspectos deveriam servir de indicadores 

para a retomada do processo. 

É nítido o processo de espelhamento do discurso da professora no discurso 

dos alunos. Ecos reflexos ou refratados do aluno são, na interação, evidências de 

sua compreensão ou, pelo menos, de tentativas de afinamentos de perspectivas 

visando aos ajustes conceituais. 

O objetivo da professora, nesse momento, é sistematizar oralmente os 

cuidados com o bebê e continuar as tarefas da apostila. As crianças já se 

empolgaram novamente, contando suas experiências. 

 
PROFESSORA: - É, então esses são os cuidados: tem que dar banho, lavar bem o bebê, 

deixar ele cheirosinho, trocar a fraldinha do bebê, porque, senão, o que 
acontece com o xixi, se ele ficar muito tempo de xixi e de cocô? Assa a 
bundinha dele. E ele vai chorar. 

ALUNO: - A minha prima, quando ela era neném, a minha tia andava muito tempo 
com ela de carro, aí ela começou a ficar amarela. 

PROFESSORA: - Amarela? Sua tia não dava banho nela? 
ALUNO: - Dava um banho... 
 

Os pressupostos do dialogismo na linguagem e da polifonia do texto, na 

oralidade, podem ser investigados pela perspectiva da semelhança e da diferença, 

do compartilhado. BAKHTIN (1999, p. 251) afirma: “O menosprezo da natureza do 

enunciado e a indiferença para com os detalhes dos aspectos genéricos do discurso 

levam, em qualquer esfera da investigação, ao formalismo e à excessiva abstração, 

desvirtuam o caráter histórico da investigação, enfraquecem o vínculo da linguagem 

com a vida”. 

Um enunciado irônico faz ouvir uma voz diferente da do “locutor”, a voz de 

um “enunciado que expressa um ponto de vista insustentável. O ‘locutor’ assume as 

palavras, mas não o ponto de vista que elas representam”. (MAINGUENEAU, 1997, 

p. 77) 

A professora não tenta coletar mais informações do aluno para 

contextualizar e(ou) compreender a relação que ele poderia estar fazendo. E, com a 

resposta que dá, pela entonação e repetição ao dizer “Amarela?”, faz parecer que o 

que o aluno disse é um absurdo e(ou) uma inconveniência. 
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PROFESSORA: - Muito bem. Fala, R.. O último, agora, nós vamos fazer lição. Olhem 
aqui, vamos fazer uma coisa aqui. Oh! Pronto, L., alguma coisa 
importante para falar? Então tá. Então, agora, exercício número dois. 
Vamos ver o que está pedindo lá. Vamos fazer uma listagem de coisas 
que o bebê usa. Copie do quadro-de-giz e após a escrita ilustre as 
palavras. Vamos escrever, fazer uma lista de coisas que o bebezinho 
usa. Na linha você vai escrever o que o bebê usa e dentro do 
quadradinho você vai desenhar o que nós vamos escrever agora, nós 
vamos escrever uma coisa em cada linha. 

 

A professora faz perguntas aos alunos e escreve no quadro. Ela mesma 

ilustra e as crianças copiam em seus cadernos, sempre reforçando as questões 

referentes à forma. Não há um momento destinado para que as crianças realizem 

suas tentativas de escrita (sozinhas). Várias vozes, vários conceitos circulam, mas 

raramente são discutidos na relação com a criança. Em relação à escrita, a 

professora trata quase sempre a estrutura desvinculada de sua função e sentido. 

 
PROFESSORA: - O que o bebê usa? 
ALUNO: - Fralda. 
PROFESSORA: - Então, vamos escrever em cima da linha FRALDA – FRALDA [letra de 

máquina e manuscrita]. Então vamos lá desenhar a fralda, iche! Nossa 
Senhora! Faz de conta que isso é uma fralda, mas é uma calça, mas é 
fralda, parece com uma cueca. É pra copiar das duas maneiras. É pra 
copiar primeiro, depois desenhar. 

Aluno: - Dos dois jeitos, tia? 
Professora: - Oi? Se quiser, quem quiser fazer das duas maneiras, senão... mas é 

melhor fazer das duas maneiras. Cada coisa no seu quadradinho. Não 
vamos misturar. 

 

 
A professora passa por entre as carteiras dos alunos verificando a cópia das 

palavras que eles fazem em seus cadernos. 

As marcas singulares da professora se revelam nas repetições, nas 

expressões que usa quando se refere a si mesma e aos alunos. E quando o aluno 

tenta negociar a forma de realizar o exercício, ela hesita, abre a possibilidade de 

escolha, mas imediatamente reforça o que ela já havia orientado anteriormente. 

 
PROFESSORA: - Olha lá se você copiou direito, apaga e arruma, olha lá, o R tá antes do 

A, oh! Apaga. Cadê a borracha? 
 
Escreve MAMADEIRA. Comenta o tamanho da palavra. 
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PROFESSORA: - Iche, agora sim! 
ALUNO: - Eu sei fazer MAMADEIRA. 
 
A professora não pergunta o sentido que o aluno deu a seu enunciado 

“saber fazer”: saber desenhar ou escrever ou, ainda, preparar uma mamadeira. Ela 

desenha uma mamadeira e as crianças riem. 

 
PROFESSORA: - O que vocês estão rindo? A mamadeira está linda! 
ALUNO: - A mamadeira é grande porque o bebê agora tá com muita fome. 
PROFESSORA: - Então tá bom. 
ALUNO: - Professora, né que para tirar o neném da barriga a mãe tem que fazer 

força? 
PROFESSORA: - Tem quando é parto normal. 
ALUNO: - Quando eu nasci não foi parto normal, teve que cortar a barriga. 
 
A professora acompanha a lição indo de carteira em carteira. As crianças 

conversam entre si e fazem a lição. 

 
PROFESSORA: - Agora aqui, virou a folha. Pessoal, agora aqui, no primeiro, o que 

vamos fazer? 
ALUNOS: - Chupeta. 
ALUNO: - Tia, eu fiquei até seis anos chupando chupeta. 
PROFESSORA: - Nossa, que coisa mais feia, dente torto, caindo daí! 
 
O aluno situa-se no enunciado, relacionando a palavra às suas condições 

concretas de vida. A professora também marca sua singularidade emitindo uma 

avaliação. Continua perguntando e as crianças respondendo. Escreve no quadro e 

ilustra as palavras que as crianças dizem. As crianças conversam ora com outras 

crianças, ora com a professora. 

 
ALUNO: - Professora, o que é isso aqui? [Aponta para o desenho da professora.] 
PROFESSORA: - Luva, touca, sapato, calça. Vocês falam de mim, mas o desenho de 

vocês! [Hesita e reformula seu discurso.] Alguns são melhores, outros 
são iguais, pior não tem. Pior não tem, alguns são iguais, outros são 
melhores. 

 
Há um subentendido que está vinculado ao início, em que houve 

comentários dos alunos em relação aos desenhos da professora. Ao que ela, agora, 

responde, porém hesita e reformula o seu discurso. 

 
PROFESSORA: - Seio da mãe. É um seio. 
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ALUNO: - Parece uma barriga, professora, faz dois. 
PROFESSORA: - Dois. 
ALUNO: - Olha o caminhão! 
PROFESSORA: - Aí, pronto, os seios. Eles devem tá trazendo merenda, gente, arroz, 

macarrão, uma canjica. 
 
Esses enunciados precisam ser considerados a partir do contexto. “Eles 

devem tá trazendo merenda...” refere-se ao caminhão que entrou na escola, e não 

aos seios. 

 
PROFESSORA: - Deixa eu vê, só que esse seio tá bem caído, tá no umbigo da mãe esse 

seio [faz mais uma metáfora]. Você sabia como nascem os animais? Lê 
mais um exercício. 

ALUNO: - Barriga, ovo. 
PROFESSORA: - Isso, alguns nascem da barriga da mãe também, outros nascem dos 

ovos, que é o caso de quem? 
ALUNO: - Galinha, cobra, dinossauro, tartaruga, cachorro. 
PROFESSORA: - O cachorro, ai, ai, ai, o cachorro nasce da onde? 
ALUNO: - Da barriga. 
 
A observação da professora — “O cachorro, ai, ai, ai...” — trata-se de uma 

apreciação social contida na palavra transmitida por meio da entonação expressiva. 

A entonação é um elemento constituinte da palavra e expressa a atitude de valor em 

relação ao objeto. “A entonação se encontra na fronteira da vida e da parte verbal do 

enunciado, ela transmite a energia da situação vivida no discurso, ela confere a tudo 

o que é lingüisticamente estável em movimento histórico vivo de um caráter de 

singularidade.” (BAKHTIN, 1999, p. 199). 

 
PROFESSORA: - Da barriga da cachorra. Então, alguns nascem de ovos, outros da 

barriga. Aqui, ó, muitos animais têm mais de um filhote de cada vez, 
por exemplo, uma cachorrinha que fica lá grávida, dela vai nascer às 
vezes mais de um cachorrinho, nasce três, quatro, cinco, seis. 

ALUNO: - A cachorrinha da minha prima, ela nasceu dez cachorrinhos. 
PROFESSORA: - Descubram o nome dele: nasce da barriga da mãe, vive na água e é o 

maior animal que existe. 
ALUNOS: - Baleia. 
PROFESSORA: - Muito bem, a baleia! Então, vamos desenhar a baleia aqui e vão 

escrever BALEIA. 
(...) 
ALUNO: - Ô, tia, vou fazer o chafariz que ela tem na cabeça. 
PROFESSORA: - Então faça o chafariz. Isso... 
 
Quando a professora trabalha os textos com os alunos, oferece pistas em 

seus procedimentos de sua concepção de linguagem, compreensão de texto e a 
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ausência da concepção de aprendizagem e desenvolvimento sócio-histórico, pois 

considera os aspectos estruturais do texto como entidades discretas, que têm um 

significado e função independente do contexto e independente da forma de pensar 

do aprendiz e da utilização dos recursos mediacionais culturalmente desenvolvidos. 

Não se pauta na teoria de Vygotsky, uma vez que não explora o processo de 

significação e o importante papel do outro nessa interação dialética. 

As diferentes estruturas de generalização desenvolvem-se nas interações 

verbais mediadas por um mesmo sistema lingüístico, em que professor e 

aprendiz compartilham palavras que significam a princípio a mesma coisa para 

ambos. A possível coincidência de conteúdo entre as palavras utilizadas está 

vinculada ao sistema lingüístico de suas culturas, mas a função desempenhada 

pela palavra na atividade mental dos interlocutores (professor/aprendiz) em graus 

de generalidade é distinta. Essa possível coincidência de conteúdo e a diferença 

de elaboração mental possibilitarão o desenvolvimento dos conceitos no 

aprendiz. O professor, no trabalho escolar, apresenta graus de generalidade e 

operações intelectuais ligadas à palavra que geralmente são novas para o 

aprendiz. Essa mediação desperta na mente do aprendiz um sistema de 

processos complexos de compreensão ativa e responsiva ligado às experiências 

vividas e capacidades já desenvolvidas. 

No processo de escolarização, as interações têm orientação explícita no 

sentido da aquisição de conhecimentos sistematizados, caracteriza-se como uma 

relação de ensino com finalidade explícita para seus participantes 

(professor/aprendiz) que ocupam lugares sociais diferenciados. 

VYGOTSKY (1987, p. 87-88) defende a tese de que o ensino precede o 

desenvolvimento. “As funções psicológicas lógicas para o aprendizado se 

desenvolvem numa interação contínua com as contribuições e solicitações do 

aprendizado”. 

No processo de elaboração interpessoal dá-se o confronto entre os 

conceitos do aprendiz e os conceitos sistematizados pela professora, 

desencadeando e desenvolvendo a análise intelectual, a atividade cognitiva, como 

fica demonstrado no episódio referente à adivinha sobre a borboleta, representado 

logo a seguir. 

Diante de um conceito sistematizado desconhecido, o aprendiz tenta 
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significá-lo por meio de sua aproximação com outros signos já conhecidos, já 

elaborados e internalizados. O confronto dos conceitos já dominados e os 

sistematizados articula-os e transforma-os. Esse confronto, numa situação concreta, 

cria “uma série de estruturas necessárias para a evolução dos aspectos mais 

primitivos e elementares de um conceito, que lhe dão corpo e vitalidade”. 

(VYGOTSKY, 1987, p. 94) 

O referido autor considera que o aprendizado escolar tem papel decisivo no 

desenvolvimento da elaboração conceitual e na tomada de consciência, pelo 

aprendiz, dos próprios processos mentais. E destaca: “A consciência reflexiva chega 

à criança através dos portais do conhecimento científico.” (VYGOTSKY, 1987, p. 79) 

Se a professora tivesse claros esses princípios, ela não procederia da 

maneira como o vem fazendo. Daria maior importância à linguagem como atividade 

social, cultural e cognitiva que revela as relações intersubjetivas na construção do 

conhecimento. Para Vygotsky, cabe à linguagem, por suas propriedades formais e 

discursivas, o papel de mediação que põe em relação o homem e sua história, a 

cognição e seu exterior discursivo. Por exemplo, ao desenvolver um exercício de 

adivinha, a professora pergunta: 

 
PROFESSORA: - O que é, o que é? É um animal que nasce de ovos, suas asas são 

coloridas e é um inseto e seu nome começa com a letra B. 
ALUNOS: - Borboleta. 
 
Quando não explica a metamorfose, o processo de vida da borboleta, 

impede a compreensão e estabelece uma relação que gera um equívoco — a 

borboleta “nasce de ovos” —, podendo implicar um erro conceitual. E quando 

escreve no quadro e desenha uma borboleta, situa-se no discurso, novamente 

usando a expressão “Nossa Senhora!” para indicar espanto, ao reclamar do 

tamanho de seu desenho. E chama a borboleta de gorda (metáfora). O aluno que 

sempre acompanha e repete seus enunciados estabelece uma relação 

contextualizada e diz: “Ficou parecida com a baleia.” A baleia desenhada 

anteriormente. 

Outro aluno também demonstra a incorporação dos elementos dos 

enunciados anteriores quando relaciona “nasce do ovo ou nasce da mãe” e indaga: 
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ALUNO: - Quando ela sai da mãe ela não é uma lagartixa? 
 
A criança rompe o eixo paradigmático da relação direta que a professora 

vinha trabalhando ao fazer uma pergunta de cunho provavelmente experiencial. 

Instaura um eixo sintagmático, deslocando a categoria ovo–borboleta para lagartixa 

(lagarta). 

A professora percebe o pensamento e a intenção de uso das palavras da 

criança e responde: 

 
PROFESSORA: - Ela é uma lagarta. 

 
Contudo, não parece explícito para a professora a ponte conceitual 

estabelecida entre linguagem e pensamento, em que atuam sistemas de referência 

cultural, e que é nesse processo que as significações são produzidas. Trabalha com 

ênfase no sistema lingüístico (a língua) apenas o gráfico e deixa de lado a relação 

linguagem–pensamento; conseqüentemente, não interage com os diferentes 

processos de significação que emergem e atuam nessa relação. 

Permanece o equívoco conceitual. Na continuidade, a professora não se dá 

conta de que, embora a criança tenha se equivocado entre lagartixa e lagarta, ela 

demonstra certo conhecimento. E a relação de sentido e significado explicitada pelo 

aluno evidencia o conhecimento preexistente e a atividade cognitiva, ficando 

evidente aí o processo de referenciação. 

Os alunos perguntam se podem pintar os desenhos. 

 
PROFESSORA: - Pode, bem caprichado. Ontem eu andei corrigindo algumas apostilas e 

deu vontade de correr, muito feio. 
ALUNO: - Correr? 
PROFESSORA: - Sair correndo, coisa feia, malfeito, mal escrito, letra feia, tava assim 

triste. 
ALUNO: - Uma delas é a minha. 
PROFESSORA: - E, sabe, né?, isso que é duro. Cada um sabe sua letra e suas 

responsabilidades. 
(...) 
ALUNO: - Sabe por que essa cor? 
PROFESSORA: - Hum? 
ALUNOs: - Porque é a baleia assassina. 
 
A ponte importante do processo de identificação pelo falante a que se refere 
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uma expressão lingüística reside na interpretação que faz dela, evidenciando o 

“sistema de referência” conceitual que a representa simbolicamente. 

Em CANÇADO (2000, p. 4), encontra-se a definição de FRANCHI (1975) 

sobre linguagem: 

 
 é um trabalho construtivo — uma atividade simbólica histórica e coletiva e, pois, cultural — 
pela qual se constituem não somente os sistemas lingüísticos, mas ainda o sistema de 
referência em que as expressões das línguas naturais se interpretam. Em outros termos, a 
linguagem constrói a base predicativo-descritiva da referenciação. Ela não é o espelho do 
“mundo” em uma semântica inocente. Nem “constitui” a realidade. A linguagem é 
determinada, por um lado, pelos modos de operar simbolicamente sobre o “mundo” e, por 
outro lado, pelos modos de operar concretamente sobre o “mundo”: representações e 
experiências concretas se “estruturam”, pois, dialeticamente. (CANÇADO, 2000, p. 4) 
 

CANÇADO (2000) destaca, ainda, que embora se assuma a mediação de 

uma representação conceitual entre as expressões e os eventos e objetivos a que 

se referem, a linguagem se estende para além do componente conceitual-

predicativo, não se excluindo a relevância lingüística de uma semântica referencial 

nem da forma lógica da linguagem. O que importa, ressalta, 

 
é que a estruturação conceitual dos eventos (da realidade) e a estruturação lingüística de 
sua representação interagem de uma maneira complexa. Projetada sobre a estrutura 
sintática, dependendo de condições restritivas do léxico, morfologia e sintaxe, a 
representação conceitual adquire uma face lingüística: essa face reflete, por um lado, 
modos específicos de estruturação da realidade, enquanto seqüências de eventos espaço-
temporalmente ordenados e está, por outro, sujeita a limites da gramática das línguas 
naturais. (CANÇADO, 2000, p. 5) 
 
MORATO (2001), em trabalho que busca a relação entre linguagem, cultura 

e cognição, destaca que o conhecimento só ocorre em situações de experiências 

significativas do sujeito com as referências do mundo (das ações simbólicas 

humanas), a linguagem como atividade do funcionamento sígnico-cultural da vida 

mental. A ação recíproca entre linguagem e cognição, possível por uma mediação 

simbólica entre ambas e as referências do mundo sociocultural. Uma concepção 

orientada discursivamente poderia elencar os diferentes processos de significação 

que atuam na relação linguagem–cognição. E assim se expressa:  

 
Elencar os diferentes processos de significação (...) levando em conta não apenas o sistema 
lingüístico (isto é, a língua), mas também o conjunto de condições que o constituem e 
mobilizam: as propriedades biológicas e psíquicas de que somos dotados, as experiências 
socioculturais, as condições materiais de vida em sociedade, o valor intersubjetivo da 
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linguagem, os diferentes universos discursivos ou sistemas de referência cultural (na acepção 
de Franchi, 1977) pelos quais agimos e orientamos nossa ação no mundo, os diferentes 
contextos lingüístico-cognitivos nos quais as significações são produzidas, as regras de 
ordem pragmática que presidem a utilização da linguagem, a qualidade das interações 
humanas etc. (MORATO, 2001, p. 74) 

 

A apreensão das marcas ideológicas que permeiam essa prática social nos 

contextos institucionais e explicitam o papel da mediação pedagógica e dialógica 

desenvolvida na escola requer uma abordagem epistemologicamente próxima à de 

Vygotsky e que a complemente. Essa análise é possibilitada por Bakhtin, que toma o 

institucional (a escola) num contexto histórico-social destinado à 

transmissão/apropriação do conhecimento. “A consciência adquire forma e 

existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações 

sociais”. (BAKHTIN, 1999, p. 35) 

O processo de significação — formador da consciência individual, fato sócio-

ideológico, como o redimensiona Bakhtin, inerente ao processo educativo — ocorre 

sempre em terreno interindividual, entre sujeitos contextualizados, envolve a 

elaboração conceitual, se efetiva em condições reais de produção, isto é, na 

dinâmica histórica das forças sociais. Não há atividade mental desvinculada da 

significação. Sem material semiótico não se pode falar em psiquismo, diz BAKHTIN 

(1999). 

A atividade mental, a consciência, é dialógica e polifônica, e no processo de 

exprimir-se (linguagem) vai sendo explicitada, clarificada pelos signos sociais. A 

expressão externalizada exerce um efeito reversível sobre a atividade mental 
estruturando-a, aumentando sua clareza, estabilidade, determinando sua orientação. 

A atividade mental pode ser concebida no processo de significação. Esse 

processo expressa o ponto comum entre o individual e o social e engloba as 

condições reais e potenciais da interlocução, as quais são determinadas pelo 

contexto social imediato e mais amplo dos interlocutores. 

Na aula seguinte, a professora inicia chamando a atenção das crianças, 

retomando o texto do bebê. Reforça suas preocupações quanto à forma, com a 

organização do espaço do caderno. Escreve o texto no quadro em caixa-alta e as 

crianças o copiam no caderno. 

Após proceder à distribuição do material: 
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PROFESSORA: - Vocês lembram do textinho de ontem? Nós hoje vamos copiar no 
caderno, eu vou passar no quadro, tem que prestar muita atenção para 
copiar direito. Aqui, o que é pra fazer? 

ALUNO: - Pular uma linha. 
PROFESSORA: - É pra prestar atenção para não fazer errado, igual fizeram ontem. 
ALUNA: - É pra deixar uma em branco? 
PROFESSORA: - Sim, senhora, pular uma linha e escrever na outra. R., não entendeu 

ainda? Não é pra mexer com cola. Agora, não vamos colar nada. Esse 
é o primeiro textinho que nós vamos copiar. Então, capriche mesmo. 
Pronto? Então, pule mais uma linha. Esse é o título, nome do nosso 
texto. Preste atenção. Não esqueça de pular linha quando for pra pular. 
Deu. Na linha de baixo. FALE BAIXO. 

ALUNO: - Pula. 
PROFESSORA: - Não, não é pra pular, é pra fazer na linha de baixo. BEM BAIXINHO. 

(...) Não cabe, passa para a linha de baixo. Se não der, passa na linha 
de baixo. G., o que você está fazendo de pé? Não precisa mostrar pro 
J., tem lá no quadro e ele pode copiar de lá perfeitamente. ...E MUITOS 
PASSARINHOS. Aqui, o que foi que eu escrevi? Ô, V., já que você 
está bem à vontade, está sem seu chinelo, está de bermuda, está bem 
fresquinho, faça sua lição porque não adianta você vir aqui e ficar 
olhando pro telhado, vamo, você nem copiou a primeira frase. Quem 
quiser e conseguir ler o texto comigo. Vamos ler o texto novamente. 

 
Nessa situação, aparecem bem delineadas as conseqüências pedagógicas 

decorrentes de compreensões apressadas dos pressupostos teóricos transpostos 

diretamente dos textos acadêmicos para a prática escolar. “A descaracterização dos 

sujeitos reais da aprendizagem, dos alunos que vivem, cada um a sua maneira, uma 

história singular de contato com a linguagem e com seus interlocutores” (ABAURRE 

et al, 2002, p. 17). No procedimento da professora, há lugar apenas para um sujeito 

psicológico ideal, um sujeito idealizado, universal (próximo à psicologia genética 

piagetiana e aos postulados da lingüística gerativa). 

Os alunos reais precisam ser vistos em sua singularidade, pois nessa 

singularidade reside o determinante histórico também singular da aquisição do 

conhecimento pelos diferentes sujeitos. 

O comportamento aparentemente displicente do aluno, analisado pela 

professora, representa, na forma como se expressa, a compreensão que ela tem da 

situação que se instaurou no momento da aula, no processo de aprendizagem. 

Analisa a reação do aluno com padrões convencionais de comportamento. 

O confronto entre as características eventualmente universais dos sujeitos e 

as diversas manifestações de suas singularidades aí se revelam. A professora toma 

o comportamento do aluno como evidência de uma hipótese previamente 

construída, deixando de exercer seu papel de interlocutor, do outro, de considerar 
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teoricamente a natureza dessa relação e o que esta pode revelar. 

O contexto tomado de forma teoricamente significativa, o reconhecimento do 

papel mediador do contexto e do interlocutor, do outro, como elementos constitutivos 

do processo de aquisição do conhecimento possibilitaria a formulação, por parte da 

professora, de indagações teóricas que poderiam eliminar e(ou) superar concepções 

previamente constituídas. 

Ao chamar a atenção do aluno, coloca em sua entonação expressiva a 

representação sobre a forma de comportar-se em sala, quando emite sua opinião 

sobre o aluno. Ao mesmo tempo em que demonstra sua contrariedade com relação 

ao comportamento dele, ironicamente refere-se à condição ou não de acompanhar a 

leitura. 

É preciso considerar que os processos interpessoais encerram em si 

diferentes formas, as quais não necessariamente predominam como “ajuda”. Nesse 

exemplo, encontram-se duas ocorrências, uma que explicita a intenção da 

professora em articular o instrucional e o disciplinar para manter o foco de atenção e 

a participação do aluno, desencadeia um processo dialógico em que o papel do 

outro é contraditório, que constitui uma relação tensa e conflituosa entre sujeito 

demonstrando a heterogeneidade de significados. E a outra ocorrência demonstra a 

cooperação entre alunos, a interferência do outro em situações de compreensão 

compartilhada. 

A relação entre sujeitos não tende a uma só direção e depende de 

condições criadas na intenção. A heterogeneidade e a complexidade das relações 

intersubjetivas entre sujeito cognoscente e o agente mediador acabam por diluir-se 

na dinâmica escolar sem enfrentamento consciente por estarem atreladas a uma 

visão idealizada e(ou) prescritiva, institucionalizada. 

 
PROFESSORA: - Então, agora, quem já terminou de fazer a cópia do quadro vai 

desenhar o texto aqui embaixo, embaixo do texto. Vai fazer o desenho 
sobre o que a gente acabou de ler, certo? Desenhar e pintar. 

ALUNO: - Sobre o texto. 
PROFESSORA: - É, sobre o texto. Do que fala o texto? Sobre o bebê. O que o bebê tá 

fazendo? 
 

Repete para sintetizar o que foi trabalhado, ela mesma pergunta e vai 

respondendo, rapidamente, para chegar ao seu objetivo. 
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PROFESSORA: - No texto, nós vamos circular todas as palavras que começam com a 

letra B. 
ALUNO: - Pode circular duas vezes BEBÊ? 
 

A professora não responde. O mesmo aluno diz: 

 
ALUNO: - Eu já circulei.  
 

Depois, orienta os alunos para que fechem e guardem os cadernos. Sugere 

que escrevam juntos outras palavras que comecem com a letra B. Por vezes, as 

crianças falam as palavras e a professora escreve no quadro. Sua fala é sempre 

permeada de chamadas de atenção: “Mas que coisa! Coversando fora de hora!”. As 

crianças dizem várias palavras. 

Uma das crianças diz: “Bunda”. A professora continua: “Quem está rindo não 

tem? Alguém é aleijadinho que não tenha uma bundinha? Normal...” Usa as palavras 

no diminutivo, como que para aplacar a reação que ela mesma teve, em relação à 

reação da criança. 

Uma criança diz a palavra “borda”. A professora explica os dois sentidos da 

palavra. São raros os momentos de discussão de significados ou contextualização 

das palavras. 

 
PROFESSORA: - BORDA. Borda tem duas coisas, “bordar”, quando a mãe passa a linha 

no paninho, e a “borda”, que é o ladinho, no canto, assim. A mesma 
palavra tem dois sentidos. Escreve igual, BORDA, mas a palavra 
BORDA tem dois sentidos, bordar no paninho e a bordinha. 

 

Ao apresentar os “sentidos” — significados — da palavra “borda”, refere-se a 

um contexto que ela presume ser da cotidianidade dos alunos (“...a mãe passa a 

linha no paninho”), metáfora. Usa para a extremidade, a beira, a beirada, a margem 

de uma superfície a palavra “ladinho” e a expressão “no canto”. Poderia colocar em 

situação de uso para explicar melhor e solicitar às crianças o emprego das palavras 

e expressões para perceber sua compreensão. 

Em outro exercício, os alunos dividem a folha em quatro partes e devem 

escrever quatro palavras que comecem com BA, quatro com BE, quatro com BI e 
quatro com BO. 
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PROFESSORA: - ...posso terminar de explicar? Muito obrigada! [Ironia.] 
 
Enquanto as crianças fazem o exercício, a professora passa pelas carteiras 

ajudando-os na produção. Não permite que os alunos ajudem uns aos outros. “Faça 

aí, deixa ele pensar com a cabeça dele.” Responde às indagações dos alunos sobre 

a forma escrita. “Professora, BERÇO é com C ou com S?”. A professora responde: 

“Ç, BERÇO! Vai tentar, a senhora sabe tentar, sim!” 

 
ALUNO: - BISA é com Ç ou com S? 
PROFESSORA: - Com S. Não dá idéia não, ela tem uma cabeça tão boa pra pensar, 

deixa ela pensar sozinha. Entreguem o caderno... 
 

Mais uma vez, evidencia-se que a professora não incentiva a ajuda e(ou) a 

interação entre as crianças. 

Em outra aula, a professora inicia a aula escrevendo no quadro palavras 

com B, para as crianças repetirem. Ela está preparando para fazer um ditado. Ela 

escreve e a criança repete. 

 
PROFESSORA: - Mais uma vez, primeiro vamos esperar o M. terminar de limpar... 
 
A sala fica em silêncio total. A professora, então, distribui as folhas: 

 
PROFESSORA: - Muito bem, aqui em cima nome e data. 
ALUNO: - Está escrito o nome? 
PROFESSORA: - Não, você vai escrever seu nome. Nome e data, na hora do ditado não 

é para conversar, cada um faz o seu, sem conversa. Certo? Na 
primeira florzinha, vocês vão escrever BIA. É o nome de uma pessoa. 
Se é o nome de uma pessoa, a letra tem que ser como? L., é sozinha... 

ALUNO: - Professora, é pra escrever com letra de mão? 
PROFESSORA: - Tanto faz, como você souber, achar melhor, letra de mão, letra de 

máquina, só não pode conversar com o vizinho. Não vou olhar agora, 
só depois. Pronto? Alguém mais precisa de tempo? Agora eu fiquei 
burrinha, burrinha de tudo, não sei nada. (...) Ditado a gente não 
pergunta, depois eu vou responder as dúvidas mais tarde. 

 
Realiza o ditado de palavras. Essas devem ser escritas no miolo das 

florzinhas da folha mimeografada. Usa metáforas (conceituais ou cognitivas): “Agora 

eu fiquei burrinha, burrinha de tudo, não sei nada. (...) Ditado a gente não pergunta, 

depois eu vou responder as dúvidas mais tarde”. 
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Ao organizar o conhecimento, no caso, a apropriação da escrita, o domínio 

do código alfabeto, em relação aos conceitos implicados nesse processo, quando a 

professora enuncia uma metáfora, não está apenas optando por uma perspectiva 

enunciativa ou outra, mas está se inscrevendo em uma posição teórica e, portanto, 

num determinado discurso científico. 

Essa sua atitude na realização do ditado e a utilização da metáfora — 

“burrinha, burrinha de tudo” — denotam a compreensão teórica que a professora tem 

sobre a função do ditado: um exercício apenas de verificação do memorizado e(ou) 

aprendizado pelo aluno. Ao concebê-lo assim, no seu enunciado, o uso da metáfora 

quer dizer: “No ditado não se explica nada.” Identifica-se, nesse caso, a relação do 

enunciado com o próprio locutor (professora) e com os outros parceiros da 

comunicação verbal (alunos). Há uma norma anteriormente combinada. 

Dando continuidade às atividades desenvolvidas, a professora realiza o 

ditado de palavras. Cuida para que façam sozinhos e diz que na hora do ditado não 
se pergunta. Ela utiliza o ditado como forma de verificação da aprendizagem do 

aluno e não o aproveita como uma possível tomada de consciência e compreensão 

em que a atividade mental e os conhecimentos já dominados se possam integrar, 

ser elaborados e transformados. Esse exercício poderia permitir a tentativa de 

escrita, a comparação da escrita da criança com a do quadro, provocando a leitura e 

a percepção, caso houvesse algum equívoco. O procedimento da professora 

também indica uma avaliação voltada apenas para a constatação do aprendido.  

Determina um outro exercício para que os alunos façam e acompanha as 

tarefas passando por entre as carteiras. O exercício consiste em completar a sílaba 

que falta nas palavras. A professora corrige, apaga, pega na mão do aluno para 

ajudá-lo a escrever. Enquanto as crianças fazem o exercício, a professora passa 

pelas carteiras fazendo intervenções: “Acabou de fazer, esqueceu. Faz o O direito. 

Isso! Fecha ele, tá, isso daí mesmo, isso! Agora, põe o pingo no I. Aí como é que 

faz. Agora faz o A. Isso! Agora o U. Isso! Cadê a outra perna dela? Agora tem um 

acento...” Ao atribuir características humanas à mesa, faz uso de uma metáfora 

lexicalizada. 

Em outra aula: 

 
PROFESSORA: - Pronto? Posso explicar o que eu quero? 
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ALUNOS: - Pode. 
PROFESSORA: - Então, presta atenção agora, L., deu? Ótimo! G., se você ficar sentada, 

vai ficar mais fácil. É o seguinte, nessa folha... A., você sabe o que é 
pra fazer? Então, preste atenção. Vocês vão procurar figuras, agora 
são figuras que comecem com a letra L, cola na folha e daí vocês vão 
juntos ver como é que escreve aquela palavra. Pôr o nome da figura 
embaixo, cada um vai falar como é que escreve, depois vão escrever o 
nome de vocês na folha. Então, vocês vão pegar a revista, andando, 
procurar as figuras, todos juntos. É figura, A!... Pessoal, procurem não 
repetir as figuras, em cada folha colocar cinco ou seis lápis, daí não, 
né? Achou, cola. 

ALUNO: - LEITE. 
PROFESSORA: - LEITE, isso mesmo. Você recorta, depois cola. Já colocaram o nome 

do Lucas? Isso, G., então vai no banheiro. Depois não se esqueça, são 
figuras. Pronto? Tô achando que já terminaram. 

ALUNO: - Tia, LEQUE. 
PROFESSORA: - LEQUE, viu? Sabe falar. É só falar sílaba por sílaba. E aqui já 

escreveram. Quem já terminou? Essa semana vou falar com sua mãe, 
sossegue. 

ALUNO: - Você me empresta a canetinha? 
PROFESSORA: - Isso, isso. Agora põe o nome das coisas embaixo. Vamos todos juntos, 

como é LOÇÃO? 
ALUNO: - Com S. 
PROFESSORA: - Não, LOÇÃO é com Ç. 
ALUNO: - A professora disse que tá certo. 
PROFESSORA: - Vamos ver se eu consigo fazer uma emenda aqui, lápis é com -PIS. 

Escreva LIXO, então. Alguém sabe como é que escreve -IS? É com I, 
S. Como é que faz LIN? L, I, N, isso. Ei, o que é isso aí? Para pedir 
ajuda não precisa gritar. 

ALUNO: - Ô, tia? 
PROFESSORA: - Quem chama? Pronto. Olha ali, vamo. 
ALUNO: - Pode colar o sapo? 
PROFESSORA: - Não era pra fazer com X, era com L, colocar outro nome pra esse 

menino aqui que comece com L. Alguém diz o nome do menino que 
comece com L. 

ALUNO: - LEANDRO. 
PROFESSORA: - LEANDRO já tem. 
ALUNO: - LEONARDO. 
PROFESSORA: - LEONARDO já tem. Esse XICO tem que sair daqui. 
ALUNO: - LUCAS. 
PROFESSORA: - Isso, LUCAS. Este não tá valendo. Quem vai escrever LUCAS? Quem 

fez essa LATA aqui? 
ALUNO: - Eu. 
PROFESSORA: - Tá escrito certo assim? Você pôs espelho pra escrever? Pode arrumar 

isso aí. 
 
Numa primeira abordagem, pode-se caracterizar esse episódio como uma 

situação tipicamente escolar, uma relação de ensino. É função da professora 

trabalhar com aspectos da forma escrita de linguagem. Nesse contexto, fica 

evidenciado que algumas crianças têm experiências com a escrita, já outras não têm 

ainda os conhecimentos específicos sobre ela. 

Ao se observar o discurso, parece que professora e os alunos, de maneira 

geral, falam inespecificamente sobre o objeto de conhecimento. É preciso especificar 
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como ocorre o movimento discursivo em relação ao objeto de conhecimento. 

A forma como a professora inicia a atividade demonstra indícios da história e 

da experiência coletiva vivida e construída pelo grupo. Ao longo do processo, alguns 

procedimentos já estão internalizados pelos alunos. 

“Pronto? Posso explicar o que eu quero?” Coloca-se como direcionadora do 

processo, nessa primeira fala, uma tentativa de aproximação da professora com o 

delineamento do objeto de conhecimento a ser trabalhado com os alunos (palavras 

que iniciam com L). Ela refere-se aos recursos materiais (revistas) que serão 

utilizados para procurar figuras que comecem com a letra L. Dá uma série de 

informações, ora chama a atenção das crianças para si, ora chama a atenção para o 

material, ora para a letra inicial. Há um constante deslocamento do foco principal (o 

tema da enunciação) e a interrupção de sua fala várias vezes. Essa sucessão de 

referências inconclusas acaba criando espaços de incompletude. Deixa intervalos. 

Na medida em que o tema da enunciação oscila entre palavras mencionadas 

(fala das crianças) que começam com L, instrumento de recorte (recortar, figura) e 

sujeitos falantes e falados, parece que a confusão está instaurada. Os paradigmas 

básicos são estabelecidos pela professora. Recortar remete ao amplo, ao mundo, e 

figuras que começam com a letra L (que começam com a mesma letra) remetem ao 

código gráfico. 

Ao se tomar os enunciados na tecitura do movimento interlocutivo, isto é, na 

trama discursiva do texto, percebe-se a interação constitutiva da cognição e do 

conhecimento. As palavras refletem e refratam as relações sociais, a realidade 

histórico-cultural, e na dinâmica discursiva podem ser percebidas. Por exemplo, os 

alunos referem-se a coisas e personagens do mundo (“Leandro”, “Leonardo”) e, em 

decorrência das intervenções, acabam associando outras palavras que fogem do 

paradigma estabelecido pela professora (letras com L): a partir da palavra “lixo”, 

escrevem “Xico”, e do discurso do I, S, de “lápis”, aparece a pergunta: “Pode colar o 

sapo?” 

Percebe-se a posição e as perspectivas diferentes da professora e dos 

alunos quando se evidencia a complexa relação linguagem/mundo. 

E, como diz SMOLKA (1995), quando da análise de um diálogo de sala de 

aula, tendo a linguagem como foco principal: “Assim é que se desenrola o evento 

discursivo: professora e crianças trabalhando com perspectivas e parâmetros 
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diferentes — a professora referindo à instância da linguagem e recortando a língua; 

as crianças recortando e referindo-se às coisas no mundo”. Destaca-se a citação da 

autora, pois o episódio analisado por ela em 1995 aproxima-se deste aqui analisado. 

Em outra aula, a professora trabalha mais um texto da apostila, diz a página 

e as crianças procuram. Geralmente, quando trabalha os textos, procede da mesma 

maneira. Segue-se o acompanhamento de seu trabalho em mais uma situação: 

 
PROFESSORA: - Então, vamos lá, vou ler uma vez o texto, todo mundo segue a leitura. 

C DE CASA. É o título do texto. 
 
Lê o texto para os alunos. 

 
PROFESSORA: - Esse é o versinho. Quem é que vai ler o texto pra mim? O resto presta 

atenção. 
 
A professora ajuda uma aluna a ler o texto. Durante a leitura, faz explicação 

sobre a utilização das letras. 

 
PROFESSORA: - É um R só no meio da palavrinha. O LH faz LHA, TELHA (...) O S no 

meio da palavra tem o som de Z, como é que fica, então? Som de Z. 
Muito bem! Quem mais? Aqui, o que está falando da casa aqui? Como 
é que é feita uma casa? Tem o quê? 

ALUNOS: - Portas, janelas, paredes, quarto, banheiro. 
PROFESSORA: - Aqui no texto, aqui no texto, não tá falando de quarto, banheiro e 

cozinha, não. Aqui no texto está falando que a casa é feita de paredes, 
portas, janelas, que mais? E essa fumacinha de fogo aceso? 

ALUNOS: - Luz. 
PROFESSORA: - Não, chaminé. Alguém aqui tem lareira? Então, em cima da casa tem a 

chaminé que sai fumaça. Mas muitos anos, antigamente, o fogão em 
casa não era a gás. Era chaminé, saía fumaça da chaminé. Cheirinho 
bom de panelas, nas panelas, é sinal de quê? 

ALUNOS: - Comida. 
PROFESSORA: - Estão fazendo comida, então vocês vão desenhar a casa aqui nesse 

espaço. 
 
Durante a leitura do texto realizada pelos alunos, pode-se perceber como 

funciona a dinâmica interativa que articula o critério estabelecido pela professora e o 

eixo paradigmático em que as crianças operam. A professora poderia trabalhar o 

subentendido no texto e relacioná-lo às idéias que os alunos representam. Poderia 

sondar o universo cultural das crianças e suas experiências concretas. Como diz 

KLEIMAN (1995, p. 35), “a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a 
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um propósito não é propriamente leitura; quando lemos porque outra pessoa nos 

manda ler, como acontece freqüentemente na escola, estamos apenas exercendo 

atividades mecânicas que pouco têm a ver com significado e sentido”. 

É preciso estabelecer objetivos e expectativas com relação à leitura. “A 

capacidade de estabelecer objetivos na leitura é considerada uma estratégia 

metacognitiva, esta é uma estratégia de controle e regulamento do próprio 

conhecimento.” (KLEIMAN, 1995, p. 34) 

Nesse episódio, a leitura do texto é proposta pela professora e deveria, em 

considerando-se a criança em fase de alfabetização, criar uma situação interessante 

e significativa para que os alunos estabelecessem seus próprios objetivos. Assim, 

estariam sendo desenvolvidas estratégias metacognitivas necessárias e adequadas 

para a atividade de ler, tendo em vista a formulação de hipóteses, pelos alunos, que 
contribuiriam para a compreensão do texto. “Do que trata o texto? Que diferenças 

existem entre o texto do autor e as experiências próprias de cada um em relação ao 

tema ‘casas’”. Isso suscitaria a busca de conhecimentos já internalizados (prévios) 

em relação ao tema e provocaria reflexões, estabelecimento de semelhanças, 

diferenças... 

Mesmo que as relações entre uma palavra e seu contexto lingüístico não 

sejam passíveis de descrição, é possível achar termos-chave assinalados por pistas 

que ajudam a inferir o seu significado. Caberia à professora a análise prévia do texto 

para auxiliar o aluno a identificar as palavras que podem ser inferidas a partir do 

contexto. Sondar a compreensão dos significados atribuídos e trabalhar outras 

palavras. Propor a reescrita do texto ou a complementação do texto a partir das 

idéias das crianças. A escrita de um texto pela criança, além de possibilitar uma 

situação contextualizada e concreta, permite comparar as idéias do texto com as 

sugestões e apreender a diversidade em relação à noção de tempo e espaço. 

As representações de linguagem referentes aos componentes da casa são 

divergentes. Fica evidenciada a discordância entre as concepções do professor e 

dos alunos. Há, também, outro rompimento do trabalho coletivo que a professora 

vem encaminhando quando os alunos respondem “Luz” à sua pergunta “E essa 

fumacinha de fogo aceso?”. Ao dizer: “Não, chaminé. Alguém aqui tem lareira?”, 

além de não trabalhar a claridade produzida pelo fogo — o efeito do desenho —, 

presume que os alunos não têm lareira e que tem que ser chaminé de fogão. Tanto 
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a relação que a professora faz entre chaminé de fogão a lenha e lareira, como a que 

o aluno faz, indicam relações cognitivas cujos pontos de referência são diferentes. 

Ela usa (está no texto, não foi ela quem criou, foi?) novamente metáfora — 

“Cheirinho bom de panelas...” —, suprime a palavra “comida”, repete: “...nas 

panelas, é sinal de quê?”. Os alunos respondem: “Comida”. 

Ao apontar e nomear as letras como instrumental necessário e convencional 

para dizer coisas por escrito, a professora vai informando sobre o lugar das letras 

nas palavras e vai esclarecendo sobre o “valor” das letras de acordo com a posição 

destas nas palavras. Por exemplo, ao se referir à questão do R e do S que assumem 

valores diferentes conforme o lugar que ocupam na palavra, a professora está 

trabalhando simultaneamente a estrutura e a função da escrita, mas ela o faz 

apenas em relação à leitura. Contudo, esse poderia ser um processo mais completo 

se, no exercício que faz após a leitura — desenho da casa —, incentivasse as 

crianças a produzir a escrita. Pois quando a criança tenta escrever sozinha, 

evidencia-se um processo de elaboração individual, no qual ela analisa a escrita com 

o conhecimento que já possui. 

Dessa forma, além de ensinar os aspectos mecânicos e estruturais da 

escrita na explicitação de seu funcionamento, estaria informando adequadamente a 

criança, acreditando no potencial dela e trabalhando o reconhecimento do outro, a 

interação. Esse procedimento favoreceria a compreensão do modo de aprender da 

criança, bem como fortaleceria o processo interacional da relação falante/ouvinte, 

tanto na relação professor/aluno quanto na relação aluno/aluno. Na interação, a 

tentativa de escrita da criança adquire um sentido contextualizado quando fala e 

pergunta, e sendo apreendido, torna-se indicador, para a professora, do modo como 

a criança percebe e relaciona o mundo. E quando a professora interfere, nomeando 

elementos do conhecimento, e indica as formas de organização desse conhecimento 

nessa relação que aí acontece, desencadeia-se o processo de construção das 

formas de apropriação do conhecimento. 

A reflexão sobre o ensino para a compreensão do texto inclui elementos 

extralingüísticos (contextuais) e lingüísticos (cotextuais). As relações internas do 

texto em que vários elementos de significação são materializados formalmente 

fornecem pistas para a procura da coerência temática. Os elementos que relacionam 

as partes do texto — laços coesivos — podem servir de pistas para a construção do 
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significado do texto em um determinado contexto. 

Na leitura existe uma interação constante entre níveis de conhecimento, 

quer sintáticos, quer semânticos, quer extralingüísticos, que auxiliam na construção 

da coerência textual, seqüencial e na coerência temática — sentido. 

“O processamento do texto, isto é, o agrupamento e a transformação de 

unidades de um nível (por exemplo, letras) em unidades significativas de outro nível 

(por exemplo, palavras) se faz tanto a partir do conhecimento prévio e das 

expectativas e objetivos do leitor (...) quanto a partir de elementos formais do texto à 

medida que o leitor os vai percebendo...” (KLEIMAN, 1995, p. 55) 

A concepção de texto que o toma como norteador do trabalho com a escrita 

requer o conhecimento lingüístico por parte do professor. Esse domínio evitaria sua 

utilização como pretexto para o desenvolvimento de atividades apenas vinculadas 

ao código. 

A aprendizagem da língua escrita engloba dois processos que, embora 

distintos, se integram à leitura e à escrita. Esse processo envolve estratégias 

cognitivas da leitura ligadas à relação entre o sujeito leitor e o texto, entre a 

linguagem, seu uso e compreensão, memória, inferência. 

Com base na atuação da professora, pode-se dizer, embora em alguns 

momentos seu encaminhamento pedagógico expresse indícios de entrelaçamento 

entre o trabalho com a convenção da escrita e o seu sentido, estes não se 

concretizam, não são suficientemente explorados. E os momentos de interação, de 

interlocução e espaço de elaboração do conhecimento são bastante raros. 

Existem momentos em que, do ponto de vista pedagógico, fica evidenciada 

a escrita como forma de linguagem e aparece a interação da professora com as 

crianças. São constituídas situações que provocam movimento de interlocução e 

organização, sistematização e registros. Assim, a escrita aparece como forma de 

linguagem, constitutiva do conhecimento na interação, porém parecem acidentais, 

pois, analisando a totalidade do material, existem muitas situações em que é 

seguido um esquema linear preso a um “modelo pedagógico” repetido acriticamente, 

que prioriza o convencionado, o seguir o modelo sem a reflexão necessária. 

Na continuação da aula: 

 
PROFESSORA: -  E o A. agora vai fazer uma coisa. O que você vai fazer? 
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ALUNO: -  A casa. 
PROFESSORA: -  Não, antes da casa. 
ALUNO: -  Ler. 
PROFESSORA: -  Não, antes de ler. Você vai lá no lixo. E os outros podem ir fazendo já. 
ALUNOS: -  É pra fazer a casa?  
PROFESSORA: -  É pra fazer a casa que tá falando no nosso texto aí. Hoje quem trouxe 

pra pagar o presente da mãe foi o G. e a A., né? Não esqueçam da 
chaminé. Isso, C. E pintar. Bem bonitinho, tem que fazer um chão aí, 
senão a casa sai voando. R., vira pra frente. 

ALUNO: -  Pode fazer de canetinha? 
PROFESSORA: -  Pode, esse não passa que a folha é mais grossa. 
ALUNO: -  Eu fiz até o cachorro. 
PROFESSORA: -  Não esqueça de tudo que está falando ali, porta, janela, parede. 
ALUNO: - Professora, eu trouxe o caderno de Filosofia. 
PROFESSORA: - Quem mais trouxe o caderno de Filosofia que a professora I. pediu? 

Aqueles que ela mandou o bilhete. Rapidinho. 
 

Esse episódio de atividades é entrecortado por várias interferências. Passa 

da orientação sobre o desenho do que representa o texto para a chamada de 

atenção do aluno A., que deve jogar no lixo o que tem na boca, depois para o 

pagamento do presente da mãe, “Não esqueçam da chaminé”, pintar, fazer um chão 

para a casa “não sair voando” (metáfora), depois o pedido para o R. virar para a 

frente, “Fiz até o cachorro”, “Não esqueça de tudo que está falando ali, porta, janela, 

parede” e, ainda, quem trouxe o caderno de Filosofia. Todas essas interferências 

deslocam o foco de atenção do objetivo principal: a interpretação do texto e sua 

representação por meio de desenho e a interação entre os sujeitos e os objetos de 

conhecimento. Sem considerar, ainda, que as palavras, os subentendidos e as 

possíveis ampliações, alterações de sentido e significados sequer foram discutidos. 

Na continuidade da leitura do texto e do desenho, assim como das 

recomendações da professora para que não se esquecessem de desenhar a casa 

com tudo o que o texto apresentava, as crianças realizam exercícios conforme 

apresentado a seguir: 

 
PROFESSORA: - Pessoal, vamos fazer, depois eu dou um tempinho pra vocês 

terminarem a casa, tá bom? Tem casa aí que nem começaram a pintar 
ainda. Depois que a gente terminar o que a gente tem pra fazer aqui, 
eu dou um tempo pra vocês terminarem a casa. Então, tá bom. Aqui no 
exercício número 3, quem é que lê o que tá pedindo lá? Leia, E., então 
vocês vão procurar nesse texto aqui duas palavras que têm quatro 
letras, então são dois traços; estão vendo os traços ali? Então, vocês 
vão escrever aqui uma palavra com quatro letras, qual a palavra que 
tem quatro letras? Isso, senta e faça sozinho, R. Procurar duas 
palavras com quatro letras aqui no texto. Aqui, rapaz, no exercício 3, e 
veja quantas letras tem escrito a palavra FUMAÇA. Conte! 

ALUNO: - Professora? 



 133

PROFESSORA: - Já tô indo. Apague e escreva nessa outra linha. Não precisa escrever 
as duas na mesma linha Isso... Não da página inteira, só do texto, duas 
palavras que são escritas com quatro letras, do textinho só, já vamos 
corrigir. Isso. Pronto? Todo mundo. Aqui! Que palavras que vocês 
encontraram que são escritas com quatro letras? 

ALUNOS: -  CASA e FOGO. 
PROFESSORA: - Muito bem, CASA e FOGO. Vamos ver no exercício 4. Leia pra mim, I. 
 
A aluna lê o enunciado do exercício. 

 
PROFESSORA: - Isso, então o que é pra fazer aqui? Procure no texto palavras com a 

sílaba PA, são duas palavras, não, no texto aqui, da casa, duas 
palavras que comecem com a sílaba PA. 

ALUNO: - É pra escrever a palavra inteira? 
PROFESSORA: -  Sim, a palavra inteira... Com PA, olha lá. É com PA, e não com PO. 
ALUNO: -  Posso ajudar ela? 
PROFESSORA: -  Não. Pessoal, tem gente que tá fazendo aí com PO, mas não é com 

PO que eu quero. É, quero com PA, não é a letra P, é com a sílaba 
PA... Então, quem fez com a letra PO , então apague e arrume. O 
exercício seguinte consiste em separar em sílabas as palavras 
conforme a gente abre a boca. O exercício número 6 propõe formas de 
palavras usando sílabas determinadas. 

ALUNO: -  Ligando? 
PROFESSORA: -  Não, ligando vai ficar uma confusão, nós já fizemos isso no caderno, 

lembra? Que eu desenhei uma árvore... Então, é igual, só que tem que 
usar essas sílabas que estão aqui. 

ALUNO: -  Terminei, professora. 
PROFESSORA: -  Pronto. V., olha no quadro cada sílaba num risquinho. É igual aqui, 

então. 
 
A professora está na carteira de uma aluna que faz ainda o exercício 
anterior. Ela apaga o que a aluna fez e diz: 
 
PROFESSORA: -  Isso, ponha a palavra que serve aí, só que tem que pôr o til no A. Isso, 

que palavra você vai pôr mais? Mais uma. O que é isso? Formou o 
que, aí? Cadê a borracha? Não tem borracha? 

ALUNO: -  Eu tenho duas, professora. 
ALUNO: -  Professora? 
PROFESSORA: -  Quê? 
ALUNO: -  Vem cá. 
PROFESSORA: -  Já vou. Não é para pôr todas as sílabas, é para formar palavras com 

essas daqui. Olha as sílabas que tem e forma a palavrinha... Vai 
juntando os pedacinhos que eu já venho. 

 
As crianças formam as palavras e são orientadas para que utilizem apenas 

as sílabas que estão no exercício. Nessa atividade, a professora perde a 

oportunidade de deixar as crianças expressarem seus conhecimentos e formarem 

outras palavras de seu interesse. 

Outra situação de trabalho com texto. A professora distribui a apostila, 
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orienta os alunos com relação ao número da página. As crianças procuram. Indica 

que devem ver o texto e circular as palavras que já conhecem. 

 
PROFESSORA: - Quem já terminou de escrever o nome vai virar a página, vai virar a 

outra página 9. Ela procura, ela conhece o número também, né? Vão 
ler, dê uma lida no texto e circule as palavras que vocês conhecem.... 
Pessoal, aí, que tem dúvida, só as que conhece mesmo. Se tiverem 
dúvida, depois vamos ver o que é. 

ALUNO: -  Todo o texto? 
PROFESSORA: -  É! 
 
Trabalha com a leitura do texto. A professora ajuda o aluno a ler o texto. Ele 

demora e a professora fica perguntando o nome das letras. Depois: 

 
PROFESSORA: -  Quem é que aqui já viu um gato? 
ALUNOS: -  Eu! 
PROFESSORA: - Gato é conhecido de todo mundo aqui? Como era o gato que você já 

viu, I.? Que cor que ele era? 
ALUNO: -  Branco. 
PROFESSORA: -  Branco, todinho branco, um gatão, como era o nome dele? 
ALUNO: -  O nome dele eu não sei. 
 
Todas as crianças participam e falam dos gatos que conhecem e de suas 

características. A professora vai apontando as diferenças de cor, tamanho, “mais 

gordinho”, “mais magrinho”, “gato”, “gata”. 

Pergunta, também, sobre os passarinhos que eles conhecem. Desencadeia o 

mesmo processo: todos os alunos falam de suas experiências e conhecimentos 

sobre os passarinhos. A professora destaca sempre as semelhanças e as 

diferenças. 

Percebe-se que a intenção da professora é trabalhar as características que 

aproximam ou diferenciam os animais para chegar às diferenças entre os seres 

humanos. Posteriormente, pergunta sobre as características das crianças, isto é, 

como elas se percebem. É significativa a circulação de significados na oralidade das 

crianças. Aparecem alguns conceitos que precisariam ser trabalhados, discutidos e 

explicitados. A fala sobre as características físicas dos alunos culmina com o 

desenho de si próprios, após olharem-se no espelho. 

Depois, passa para as atividades da apostila, que propõem desenhar coisas 

que comecem com a letra G. Perde-se, novamente, a oportunidade da produção 

significativa da escrita, bem como de identificar na produção da criança os 
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conhecimentos que ela já domina, para efetuar uma intervenção mais condizente 

com as necessidades específicas de cada criança. 

 
PROFESSORA: -  G., eu pedi pra guardar a apostila. G., é pra guardar a folha dentro da 

pasta e a apostila embaixo da mesa. Pronto, guarda tudo embaixo da 
mesa. Rapidinho, gente! Todo mundo virado para frente, prestando 
atenção. R. também. Que letra é essa mesmo? G., essa é a letra G? 
Maiúscula? Minúscula? 

ALUNO: -  Maiúscula, máquina, caixa-alta. 
PROFESSORA: -  Isso. E esse aqui, G.? 
ALUNOS: -  G minúsculo. 
PROFESSORA: -  Esse é o G de máquina, olha, fechei, este é o G de mão, e esse G? G 

minúsculo de mão. G minúsculo de mão, ele é fechadinho, uma barriga 
embaixo, certo? E o maiúsculo é aberto aqui, parecendo com o A, ele 
tem um rabo embaixo, certo? Você quer engolir isso aí?! Isso aqui não 
é para pôr na boca... 

ALUNO: -  Não? 
PROFESSORA: -  Eu estou falando com o R. P., não com o R. C., isso aqui é coisa de pôr 

na boca? O que está fazendo na sua boca? Além de sujo, é nojento, e 
ele põe na boca, que coisa! É bebezinho? É, os nenês que põem tudo 
na boca, sabia? 

 
A professora pega a borracha do menino e joga no lixo. E continua: 

 
PROFESSORA: -  Então, eu quero palavras que comecem com G, mas só com GA, GO, 

GU. 
ALUNO: -  Por quê? 
PROFESSORA: -  GE e GI depois, certo? Só GA, GO, GU, o GE e o GI é outra, mais 

daqui alguns dias, é porque eles são diferentes. Comece, I. GATO, o 
GA eu coloco o G e o A. E o TO? 

ALUNOS: -  T e o O. 
PROFESSORA: -  A., D., GARFO. A., GALO. Como é que eu faço o LO? 
ALUNO: -  L e o O. 
PROFESSORA: -  G., GALINHA, olha o NHA. A., GARRAFA é dois R ou é um só? Por 

quê? Está no meio das palavras. L. G., como é que eu faço o BRI? 
ALUNOS: -  B, o R e o I. 
  
Os alunos dizem as palavras e a professora as escreve no quadro. 

 
PROFESSORA: -  G., GABRIEL. M., GARGANTA. Tá tussindo, né, M. Pra fazer GAR tem 

o R no meio e pra fazer o GAN? 
ALUNO: -  G, o A e o N. 
PROFESSORA: -  R. C., eu não entendi, tira a mão da boca. 
ALUNO: -  GARFO. 
PROFESSORA: -  GAGO, o que é um gago? 
ALUNO: -  É aquele que gagueja pra falar. 
PROFESSORA: -  Isso, J. GISELE. Eu pedi com GA, GO, GU. GELATINA é com GE. Vai 

pensando aí que eu já volto em você. I., GALHO. LHO, como é que eu 
faço LHO? 

ALUNOS: -  L, o H e o O. 
PROFESSORA: -  Isso, J., GELO. Eu pedi com GA, GO, GU. Por enquanto nós vamos ver 
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este aqui. 
ALUNO: -  GUSTAVO. 
PROFESSORA: -  Como é que eu faço GUS? 
ALUNO: -  G, U, S. 
PROFESSORA: -  Faz o S, GUSTAVO. 
ALUNO: -  Meu irmão chama Gustavo. 
PROFESSORA: -  F. 
ALUNO: -  GARÇOM. 
PROFESSORA: -  GARÇOM. O ÇOM. 
ALUNO: -  Com S. 
PROFESSORA: -  Não é com S. 
ALUNO: -  É com Ç. 
PROFESSORA: -  Ç, isso. GARÇOM... 
  
O objetivo principal da professora é trabalhar a letra G. Como na situação 

anterior, começa perguntando às crianças sobre gatos e passarinhos, lê um texto e 

passa para a execução das atividades pré-programadas (da apostila). 

Posteriormente, faz um inventário de palavras que começam com a letra G, tendo 

em vista sua fixação. 

Destacam-se os episódios acima uma vez que, ao tornarem explícita a forma 

como a professora ensina, oferecem indícios da concepção de ensino da língua e de 

linguagem que a professora tem. 

A não exploração das situações de interlocução demonstra que não há uma 

compreensão clara das implicações da interação dialógica para o trabalho que 

integre a aquisição do conhecimento (aprendizagem) e o desenvolvimento humano 

(funções mentais superiores). Há, aqui, evidência de um distanciamento da 

concepção sócio-histórica de Vygotsky, explicitada pela forma de agir da professora, 

a qual não tem como pressupostos os conceitos da concepção indicada. 

A monopolização do espaço da sala de aula pelo professor, onde seu 

discurso predomina e se impõe, está vinculada às representações pedagógicas 

como modalidades de conhecimento elaboradas nas mediações sociais. Ao mesmo 

tempo em que expressam o espaço do sujeito na sua relação com a alteridade, 

espaço de luta, de interpretação, de compreensão e construção da visão de mundo, 

expressam sua vinculação com o ideário construído pela instituição de modelos 

escolares, os quais, quando cristalizados, se impõem como estereótipos a serem 

seguidos. Em decorrência disso, a professora prende-se ao formal e acaba por 

desvincular-se das reais necessidades dos alunos, bem como desloca-se dos 

elementos teóricos coerentes que lhe dão sustentação. 

A forma do signo/sentido expressa pelo discurso pedagógico, ou seja, na 



 137

interação verbal que ocorre na sala de aula, assume um caráter autoritário, é 

condicionada pela concepção de linguagem, de interação de texto (visão do mudo) 

da professora, a qual define as condições de interação e o movimento discursivo. 

A visão e(ou) concepção da professora reflete a compreensão que ela tem 

do processo de ensino/aprendizagem. Uma vez que sua compreensão é precária e 

desarticulada, não estabelece as relações entre pensamento/linguagem nem explora 

os sentidos, segue um modelo “pedagógico” cuja sustentação de pressupostos 

teóricos é também fragmentada, como já se pôde observar quando da análise de 

suas escolhas.  

A professora, ao mesmo tempo em que manifesta por meio da escolha 

teórica um posicionamento piagetiano, na prática revela procedimentos que se 

distanciam até mesmo da concepção construtivo-interacionista apresentada pelo 

autor, aproximando-se de um modelo repetitivo, não autônomo. 

Parece que a absorção de algum discurso é mera repetição que talvez tenha 

ficado na memória por força da imposição do processo que a professora viveu na 

sua escolarização e(ou) na formação acadêmica, o qual não foi jamais submetido 

intencionalmente ao confronto teórico-prático. 

 A escola é um lugar privilegiado das relações sociais. É o lugar onde as 

aprendizagens e o desenvolvimento das funções psicológicas ocorrem de forma 

sistematizada, intencional. O processo de escolarização, se apoiado numa 

concepção de desenvolvimento vygotskiana, a qual estabelece uma unidade entre 

os processos de aprendizagem e os processos de desenvolvimento interno das 

funções psicológicas superiores, culturalmente organizadas, programará 

intencionalmente sua prática pedagógica de forma a estabelecer a relação entre 

apropriação do conhecimento sistematizado e das práticas intelectuais a ele 

relacionadas de maneira consciente. 

A intencionalidade (do ensinar) está atrelada a uma hierarquização de 

papéis convencionada, cristalizada que precisa ser rompida pelo confronto claro da 

intenção e do gesto, isto é, do pensamento e da ação. Um exame reflexivo entre os 

pressupostos teóricos que sustentam a forma de compreender o processo e sua 

materialização pela mediação discursiva e pedagógica construirá o elemento 

fundamental para superação (explicitar uma unidade e trabalhar com essa dinâmica) 

de práticas arraigadas, ou seja, a superação das representações, a passagem das 
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sínteses precárias para o conhecimento consciente (confrontado). 

A professora distribui o material: 

 
ALUNO:  -  Que página? 
PROFESSORA: -  Cento e doze, mas é só para abrir o livro, não é para conversa viu, A.? 
ALUNO: -  É aqui, oh!  
PROFESSORA: -  Pronto? Quem não achou ainda? Achou, pronto? Agora, sentem, virem 

pra frente e prestem atenção na leitura. “A casa. Qualquer que seja ela, 
abrigo do homem...” O que nós estamos falando aqui? 

ALUNOS: -  Que a casa é o abrigo da gente.  
PROFESSORA: -  Que a casa é o lugar onde a gente mora, é o abrigo, tem as nossas 

coisas. “Outros animais têm suas próprias maneiras de se abrigar, 
vivem nas cavernas, como os ursos, outros se refugiam no alto das 
árvores, como os macacos e os pássaros. Alguns até vivem enterrados 
como o tatu. Dizem que os homens há muitos e muitos anos quando 
ainda não sabiam fazer casas, nem ranchos de palhas como os índios, 
viviam em cavernas como os ursos.” Então, o que que tá falando o 
textinho aqui?  

ALUNO: -  A casa é onde a gente mora.  
PROFESSORA: -  Isso, que todas as pessoas e animais têm abrigos, têm onde morar, 

têm onde se esconder no dia em que está chovendo, têm onde se 
esconder da chuva, têm aonde descansar no final da tarde, é ou não 
é? Aqui estão dizendo que o homem tem suas casas, abrigos, e os 
animais também, cada um tem um lugar diferente, os ursos, os ursos 
moram aonde? 

ALUNOS: -  Na caverna.  
PROFESSORA: -  E os macacos? E os pássaros?  
ALUNOS: -  Nas árvores.  
PROFESSORA: -  Isso, nas árvores. E os tatus? 
ALUNOS: -  Na terra.  
PROFESSORA: -  Isso, eles vão fuçando com o nariz assim no chão e vão fazendo, né? 

Um buraco na terra. 
ALUNO: -  Lá na chácara tem um monte de buraco de tatu e de cobra e aí a gente 

enfia a cabeça lá dentro.  
PROFESSORA: -  Cuidado, não vai enfiar a mão no buraco se não sabe o que vai sair de 

lá de dentro. As cobras, também, gostam de buraquinho, né? Então, 
cada um tem, os homens de muitos e muitos anos atrás moravam 
aonde?  

ALUNOS: -  Caverna.  
PROFESSORA: -  Os homens das cavernas, os homens primatas. Então a gente falou 

das casas dos animais e das pessoas. Aqui no exercício 3, vocês vão 
completar o texto, as frases de acordo com o texto. Ali. Os ursos 
moram em...  

ALUNOS: -  Nas cavernas.  
PROFESSORA: -  Então, vocês vão escrever ali CAVERNA. Os macacos e os pássaros 

moram aonde... antigamente os homens moravam em... 
ALUNOS: -  Cavernas. 
PROFESSORA: -  E hoje, os homens moram em... 
ALUNOS: -  Casas.  
PROFESSORA: -  Então preencham e completem, depois nós vamos corrigir no quadro. 

Tem aqui no texto, é só procurar e ler as frases, bem direitinho, eu vou 
passar olhando e depois a gente vai corrigir no quadro.  
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A professora acompanha a escrita das crianças e interage com elas, chama 

a atenção para a letra H. 

 
PROFESSORA: -  É o H, é o O mesmo, não tem som. É “os homens”. Os macacos e os 

passarinhos moram em árvores, é um R na palavra. 
 
Passa para a leitura de outro texto: 

 
PROFESSORA: - OS BICHOS E SUAS CASAS. A CASA DOS BICHOS É O SEU 

ABRIGO. NELA ELES SE PROTEGEM DA CHUVA, DO VENTO E DO 
SOL. HÁ MUITAS FORMAS DE ABRIGO. O CARACOL NO JARDIM 
POSSUI UMA CONCHA ENROLADA, ONDE SE RECOLHE QUANDO 
LHE TOCAMOS AS ANTENAS COM OS DEDOS OU QUANDO SE 
SENTE INFELIZ. Todo mundo aqui, já viram um caracol no jardim?  

ALUNOS: -  Já!  
 
A professora relaciona cada bicho com seu abrigo, sua casa, e as crianças 

expõem suas idéias, seus conhecimentos. A professora solicita-lhes que ouçam os 

amigos e não conversem com o vizinho. Pede a eles que pensem em um bicho que 

conheçam e o desenhem em sua casa. 

 As crianças escrevem o nome do bicho que desenharam. A professora 

interfere auxiliando: 

 
PROFESSORA:  - Opa! TARTARUGA, você escreveu TATAGA, tá faltando uma sílaba 

aqui. Quem não sabia desenhou outro. Como é que faz TAR, como que 
faz RU, o R e o U. 

 
Passa para a apostila, exercício 3, e pergunta quem vai ler. Uma aluna lê 

bem baixinho. A professora diz: 

 
PROFESSORA: -  Isso, só que ela leu bem baixinho, tem que ler mais alto quando a 

gente for ler para todo mundo. É o seguinte: você é capaz de descobrir 
a que bichos pertencem essas casas? Escreva como souber o nome 
de cada um ao lado do desenho. Vocês vão ver o desenho e vão 
escrever quem é que mora naquela casa ali. Vocês vão fazer e depois 
nós vamos corrigir, cada um fazendo o seu sem conversa, de 
preferência.  
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A professora passa nas carteiras e auxilia na escrita das palavras. Intervém 

indicando a relação entre os fonemas e os grafemas, destaca bem o S e os dois S, o 

R e os dois R, o LH e o CH. 

Outra atividade:  

 
PROFESSORA: - Pessoal, nessa outra atividade aqui, nós vamos completar a frase 

fazendo rima. O que é rima mesmo?  
ALUNOS: -  É com as mesmas letras... 
PROFESSORA: -  Que combine, né? 
ALUNO: -  RAFAEL, PASTEL, o RAFAEL também termina com EL.  
PROFESSORA: -  Tem um sinal igual, tudo bem. Ali, leia e complete: “A casa. Essa é do 

Caco, quem mora nela é o...” Macaco. Assim vocês vão ler as de baixo 
e vão completar com a rima, o desenhinho já está ali, oh! 

 

As crianças perguntam o que é mesmo para fazer. A professora explica 

novamente.  

 
PROFESSORA: - Completar com a rima. Por exemplo: “Essa casa é tão bonita, quem 

mora nela é a...” Cabrita. Vocês vão escrever no espaço. Aqui na linha, 
vai ler e vai completar com o desenho, com a rima. 

ALUNO: -  Na linha? 
PROFESSORA: -  É, na linha, a primeira lá. “Essa casa é tão bonita, quem mora nela é 

a... cabrita.” O BRI, alguém sabe como é que faz BRI?  
ALUNO: -  B, o R e o I. 
ALUNO: -  O jumento é burro, né, tia?  
 

Segue o exercício, essa é uma situação que, ao envolver os alunos, propicia 

a tentativa de escrita da criança. E provocou movimentações e interações na sala, 

caracterizando uma quebra do esquema linear e escrito da “comunicação 

pedagógica”. O exercício seguinte é relacionar a primeira coluna de acordo com a 

segunda.  

Outra situação: 

 
PROFESSORA: -  Muito bem. Quem terminou esse daqui, vire a folha na página 120 e 

vão olhando esses desenhos aqui, não é pra conversar agora, nós 
vamos conversar depois. Agora é só para olhar os desenhos e ver o 
está acontecendo aí, agora é para olhar, não é para falar. Depois nós 
falaremos. Cadê uma borracha, então? 

 

A professora está na carteira de um aluno e ele está chorando... 

 
PROFESSORA: - Viu como é fácil?! Não precisa chorar. Isso, agora vamos apagar aqui 

que você fez errado... Agora copie CACHORRO aqui. Cadê o H? Só 
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sabe fazer porcaria, né? Pronto. Bom, é o seguinte, ali, quem é que vai 
contar pra mim o que está acontecendo?  

ALUNO: -  Eu. 
PROFESSORA: -  D., conta pra mim, o que você viu aqui? No primeiro quadrinho o que 

acontece?  
ALUNO: -  Uma cesta cheia de banana. 
PROFESSORA: -  E o que mais tem ainda no primeiro quadradinho? 
ALUNO: -  Um macaco pulando na árvore. 
PROFESSORA: - O que acontece no segundo quadradinho, vamos, D., continue sua 

história. 
ALUNO: -  Daí o macaco pegou a banana. 
 

Todos quiseram contar sua história. A professora salientou a necessidade de 

dar título à história. Ao escrever o título, perguntaram a forma de escrever de 

algumas palavras. Completam um texto observando as palavras da legenda. Copiam 

o texto substituindo os desenhos por palavras. A professora acompanha e auxilia na 

escrita.  

A professora vai trabalhar outro texto: 

 
PROFESSORA: -  Vamos contar para A. P. [aluna nova] o que significa a linha vermelha. 
ALUNOS: -  É para pular linha.  
PROFESSORA: -  Letra bonita! Quem tem a letra muito grande diminui.  
ALUNO: -  Professora, se não couber na linha inteira?  
PROFESSORA: -  Nesse caso aqui, não.  
ALUNO:  -  Mas no de baixo? 
PROFESSORA: -  No de baixo pode, vou colocar aqui, por quê? 
ALUNO: -  Porque não cabe. 
PROFESSORA: -  E vocês, vão colocar aonde?  
ALUNOS: -  Embaixo. 
ALUNO: -  Senta direito! 
PROFESSORA: -  Isso mesmo, reclama com quem não senta direito, porque eu cansei de 

falar.  
ALUNO: -  É grande o texto, professora?  
ALUNO: - É a primeira vez que a gente usa esse sinal aqui? [Referindo-se ao 

ponto de interrogação.] 
 

Os alunos copiam o texto do quadro. O texto é sobre o tatu. Seguem os 

mesmos passos utilizados nos textos anteriores.  

A professora usa o texto como pretexto, faz perguntas para interpretá-lo e 

retira dele as palavras, tendo em vista reforçar a grafia. Os exercícios que realiza 

são de completar frases, substituir desenhos por palavras escritas, relacionar a 

segunda coluna à primeira. Mesmo quando pede às crianças que formem histórias a 

partir de gravuras, só o faz oralmente. 

As situações de escrita espontânea restringem-se a colocar títulos e 

completar idéias já prontas. As crianças não elaboram nenhum texto escrito, a não 
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ser em forma de desenho. Poderiam ser integrados os três eixos: leitura, oralidade e 

escrita, como também poderiam ser mais bem aproveitadas as situações ricas em 

significados que as crianças apresentam. 

A oralidade desenvolvida na sala de aula expressa bem o lugar que ocupam 

os participantes. Esse lugar não significa igualdade nem simetria, o importante é que 

se considere além do contexto do ouvinte, que se procurem suas marcas, seu papel 

e sua presença no texto a fim de que se construa a polêmica, em que haja confronto 

de sentidos, o movimento da significação no processo locutor/ouvinte no confronto 

de interesses, forma de opor-se ao discurso que pode construir no texto o 

aprisionamento do outro. 

Essa dinâmica socioideológica é reproduzida pela professora na sala de 

aula, no direcionamento que dá ao funcionamento discursivo. Se se pensar a prática 

discursiva que ela desenvolve em relação às práticas sociais mais amplas, 

encontrar-se-ão as marcas dessa concepção na internalização de um discurso 

autoritário.  

O ato de ensinar precisa da superação das formas monológicas, 

cristalizadas, que se pautam apenas na informação, na inculcação. Ao sufocar o 

outro, pelo discurso pedagógico autoritário, que se preocupa com a manutenção da 

ordem e o ensino mecânico do código escrito, a atuação da professora torna-se 

cada vez menos autônoma, menos consciente e cada vez mais acrítica. A ausência 

do confronto dos sentidos expurga do processo de ensino/aprendizagem, dos 

interlocutores, o confronto, a reflexão, portanto, a capacidade de análise e síntese. 

Impede a professora e os alunos de reagirem conscientemente, de questionarem o 

que está implícito, os locutores, o conteúdo, a finalidade, o sentido do discurso do 

outro e do próprio discurso, isto é, deixam de questionar as condições de produção 

dos discursos. 

Percebe-se nas manifestações dos alunos a tentativa, a luta pela voz e, ao 

mesmo tempo, seu sufocamento no interior de um discurso pedagógico preso aos 

modelos convencionais. E, no discurso da professora, a busca da apreensão do 

universo cultural do aluno se insinua, mas é dissolvida pelo discurso autoritário que 

privilegia a manutenção da ordem e “freia” a multidão de vozes, evitando o confronto 

de sentidos, enfim, fazendo prevalecer uma relação hierarquizada entre 

interlocutores, impedindo a disputa pela posse da palavra. 
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“A polaridade das pessoas”, entendida como dialética das visões do mundo, 

é condição fundamental da linguagem. Desvela contextos que ao se polemizarem 

nos discursos precisam ser apreendidos. A heterogeneidade enunciativa é 

reveladora da subjetividade na linguagem e pelas formas lingüísticas faz emergir as 

marcas do falante e do ouvinte no texto e constitui um outro texto. No confronto de 

sentidos, no movimento da significação, no processo de interlocução se explicitam 

as visões de mundo. 

Em outra aula, a professora distribui os cadernos e inicia: 

 
PROFESSORA: -  A última coisa vai ser o ditado colado, certo? Aí vai ter uma folha em 

branco e os carimbos. Vocês vão escrever, antes dos carimbos, o que 
eu vou passar no quadro, uma folha antes dos carimbos. 

ALUNO: -  Tem uma folha minha aqui professora.  
PROFESSORA: -  É que eu pulei e eu colei para você não fazer confusão.  
ALUNO: -  Aqui tia? 
PROFESSORA: -  Isso! Para alguns a folha vai ser assim, para outros vai ser aqui do 

lado. Tá em branco e vai ser do lado, então é uma folha antes dos 
carimbos. Vou fazer com giz colorido e vocês podem fazer com lápis de 
cor. Fica mais bonitinho, se quiser, senão com lápis de escrever 
mesmo. Vamos contar para A. P. o que significa esta linha vermelha.  

ALUNO: -  É para pular linha! 
 
A professora prepara os alunos para o ditado, dizendo: 

 
PROFESSORA: -  Pula uma linha, e escreve DITADO. Pula linha. Número 1.  
ALUNO: -  É pra escrever? 
PROFESSORA: -  Faz o número 1. Começo de frase. 
ALUNO: -  Letra maiúscula?  
PROFESSORA: - Que bom que vocês não esquecem. Número 1. A VIÚVA... escrevam, 

rapidinho. 
ALUNO: -  Como é o A maiúsculo?  
PROFESSORA: -  Ditado... eu mandei estudar em casa, não mandei? 
ALUNO: -  Pode ser caixa alta?  
PROFESSORA: -  Pode ser caixa alta, manuscrita, o que quiser. Só não pode levantar. 

Como você quiser, pode fazer com letra de mão, caixa alta. Vocês 
escreveram? A VIÚVA COME UVA. Ponto depois de UVA. Pula uma 
linha, número 2. Começo de frase?  

ALUNO: -  Letra maiúscula? 
PROFESSORA: -  Pula uma linha. O GALO, eu mandei estudar, não mandei? O GALO É 

UMA AVE. Hoje é ditado, como é que a gente faz ditado, como é que 
eu ensinei que é ditado? 

ALUNO: -  Quieto.  
 
Pode-se depreender que os encaminhamentos iniciais enfatizam a forma e a 

manutenção da atenção das crianças. A professora está constantemente 

perguntando e as crianças respondendo. Nas perguntas da professora, percebe-se a 
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intenção de situar as crianças, de aproximar o texto/assunto que vai trabalhar com o 

contexto imediato das crianças, porém não problematiza, não explora a 

compreensão da prática social dos alunos, não tem intenção de estabelecer troca, 

não valoriza o estabelecimento da troca. Isso demonstra que o seu posicionamento 

não está pautado na concepção que toma a linguagem como mediação dos 

processos cognitivos com o mundo social e sua relação com outros processos 

cognitivos, como a memória, a atenção, a resolução de problemas, processo esse 

em que é evidenciada a relação entre linguagem e pensamento. 

Essas idéias são reforçadas por SOARES (2001) quando assume com 

Bakhtin a concepção do dialogismo como determinante do sentido da linguagem 

entendida como discurso. Ao relacionar cognição, cultura, linguagem e ensino, assim 

se expressa quanto ao processo de cognição: “...quer-se discutir em que a cultura o 

condiciona; quer-se ver como a linguagem o determina; enfim, quer-se concluir como 

se manifesta esse condicionamento da cognição pela cultura e essa determinação 

pela linguagem no ensino que é, fundamentalmente, um processo de provocar, 

desenvolver, orientar a cognição.” (SOARES, 2001, p. 51) 

Parece existir uma grande preocupação com a apropriação do código como 

elemento prévio necessário para o conhecimento mais abrangente. São 

desconsideradas várias situações bastante ricas de participação das crianças de 

troca de significação e de possibilidade de uma produção a partir dos interesses e 

das situações criadas pelas próprias crianças. 

Nas relações professora/aluno que ocorrem na sala de aula, são reforçadas, 

a todo instante, as normas convencionais em relação à ordem e à organização dos 

cadernos na realização das atividades, conforme demonstram outros episódios, 

contudo sem a preocupação de justificar tais normas. 

As informações iniciais são quase sempre relacionadas à execução das 

tarefas. As questões do conteúdo das tarefas são secundarizadas, são subsumidas 

na dinâmica da condução. O convencionado, em termos de procedimentos no 

ditado, na cópia, já está internalizado nos alunos, o que é percebido no discurso 

antecipado dos alunos em relação à fala da professora. Eles completam o enunciado 

da professora. Alguns alunos repetem a fala da professora colocando-se no lugar 

dela. 
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Esse direcionamento acaba dificultando a construção do conhecimento pela 

atividade. A manutenção de um trabalho pelo conjunto dos alunos, com a 

professora, impede que aflorem os sentidos e que as crianças possam ajudar umas 

às outras. A relação com o outro permanece limitada às relações com a professora, 

mesmo nas atividades em que predomina a direção dada por ela, à medida que 

interpreta o texto para as crianças. 

As perguntas que a professora faz inicialmente para situar as crianças não 

são trabalhadas, isto é, sistematizadas, e o texto que segue é o da apostila, e só tem 

ligação com o título. Por exemplo, o texto do bebê é extraído da apostila, não tendo 

relação com as respostas que os alunos deram anteriormente sobre seus irmãos 

bebês. Não há, também, uma produção das crianças apresentando suas falas. Essa 

seria uma ótima oportunidade de a professora buscar a intertextualidade e propiciar 

à criança o contato com outros tipos de texto, chamando a atenção para as várias 

formas de enfoques que o texto pode expressar. Contudo, o procedimento em sala 

passa de um inventário significativo para o trabalho mecânico sobre um “texto” 

pronto, sem contextualizá-lo.  

Os exercícios que dão continuidade à introdução e ao trabalho do texto 

ocorrem conforme o planejamento da apostila, não são direcionados/flexibilizados 

para uma sistematização e(ou) o uso das situações criadas, como referência para a 
produção. Não se percebe a intenção de instigar a busca de novos conhecimentos 

pela problematização dos elementos que circulam nas falas. E quando da 

instrumentalização (o ensino do conteúdo pela professora), o processo se reduz a 

repetir modelos, seguir as instruções e realizar as atividades programadas. As 

relações entre o imediato e o contexto mais amplo, entre o texto, o já conhecido e os 

elementos do novo conhecimento não se concretizam.  

Apesar disso, não se pode deixar de destacar que, no momento em que a 

professora soletra as palavras e indica as letras do alfabeto, ela aponta e nomeia os 

elementos do conhecimento lingüístico para a criança. Ao indicar a função da letra, 

aponta para uma forma de organização do conhecimento. No entanto, poderia ser 

mais intensa a atuação da professora nesse processo, pois, quando a criança 

pergunta como se escreve tal letra/palavra e tenta escrevê-la sozinha, o processo de 

elaboração individual se caracteriza e, com a ajuda que solicita, haveria 

possibilidade de análise da escrita por parte da criança, sob o ponto de vista do 
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conhecimento que já possui, permitindo o reconhecimento das vozes que constituem 

o discurso próprio da criança. Ao mesmo tempo, ao perguntar, ela aponta à 

professora seu modo de perceber e de se relacionar com o mundo. A percepção do 

conhecimento sobre a escrita que a criança já domina e da forma como percebe o 

mundo constitui o indicador para a professora usar a escrita para registrar, ou seja, 

usá-la como forma de linguagem para interagir com a criança e, também, ensinar os 

aspectos estruturais da escrita. É na percepção de que a escrita da criança faz 

sentido no contexto por ela vivido e que a aprendizagem consiste na interação do 

querer dizer e da apropriação da forma de dizer, a qual vai sendo incorporada pela 

criança mais intensamente no uso, enfim, é nesse processo mediado que o 

conhecimento é construído. Contudo, a professora parece desconhecer a 

importância desses aspectos. 

Na realização do ditado, a professora não esclarece as dúvidas dos alunos. 

Nessa hora, a do uso do código da escrita, seria de suma importância que a 

professora usasse como estratégia a elucidação da dúvida que se põe na produção, 
isto é, na utilização, função e lugar das letras, pois estaria exatamente interferindo 

na zona de desenvolvimento proximal, conforme sugere a teoria sócio-histórica de 

Vygotsky. 

A professora acaba utilizando a atividade como cobrança, verificação da 

aprendizagem do aluno, sem aproveitar a excelente oportunidade de associar o 

interesse da criança com a apropriação do conhecimento. 

A hierarquização dos lugares ocupados pelos interlocutores e a 

intencionalidade explícita da ação pedagógica imprimem marcas homogeneizadoras 

na relação de ensino. A professora instaura os modos de interlocução e controla os 

sentidos em circulação. Embora haja alternância de sujeitos, os enunciados 

assumem mais características de um monólogo do que de um discurso dialógico. 

Direcionando o processo de elaboração o tempo todo em função de uma 

predeterminação didática, muitas vezes a professora impede as crianças de 

expressarem suas idéias e contarem suas histórias. Por exemplo, uma criança cita 

um irmão que tem 13 anos e a professora diz: “Eu estou falando de nenê e não de 

gente grande”, interrompendo a fala da criança, impedindo sua narrativa. 

Quanto às situações de interlocução, isto é, a negociação de sentidos, ao 

secundarizar “os causos” que os alunos gostariam de contar, em função do 
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cumprimento do planejamento previamente realizado, a professora inibe o 

movimento discursivo, trazendo para si o direcionamento em vez de estabelecer o 

diálogo, sondar a compreensão que as crianças têm sobre o sentido e o significado 

das palavras. 

“Adotando-se o pressuposto do dialogismo na linguagem e da polifonia do 

texto, a oralidade e a escrita podem ser investigadas não apenas da perspectiva da 

diferença, mas também da perspectiva da semelhança do compartilhado” 

(KLEIMAN, 2004, p. 30). O destaque feito pela autora é tomado neste estudo com a 

finalidade de corroborar o que BAKHTIN (2000) já afirmava em Estética da criação 

verbal. Quando há o menosprezo da natureza do enunciado e a indiferença para 

com os detalhes dos aspectos genéricos do discurso, conforme o exemplo já 

apresentado em que a professora diz “Amarela”, fica a demonstração de que a 

ênfase final e a excessiva abstração provocaram um desvirtuamento do caráter 

histórico e um enfraquecimento do vínculo da linguagem com as situações de vida, 

com o contexto do aluno. Há a desconsideração das experiências de vida desse 

aluno, além de tomar a palavra pela palavra, desprezando o sentido e a significação 

da expressão usada. 

O reflexo do “sentido cristalizado institucionalizado” coloca-se, explicita-se 

no discurso pedagógico que “atropela”, que sufoca os efeitos de sentidos na 

interação falante/ouvinte em nome de seus implícitos, de seu caráter conformativo. 

Ou seja, “esses implícitos prendem os interlocutores no espaço do instituído”. 

Na participação construtiva de significados, a função do professor deve ir 

além da simples graduação do processo. O professor deve considerar o sujeito 

como totalidade, uma vez que não são apenas os processos cognitivos da criança 

que intervêm nessa construção, mas também os conhecimentos anteriormente 

adquiridos, seus interesses, o sentido que atribui ao conteúdo, suas atitudes em 

função do conceito sociocultural adquirido. Esses fatores têm origem no meio 

cultural e constituem indicadores para a intervenção do professor. Constituem a 

possibilidades de relações entre os conceitos comuns e os científicos, entre o 

contexto imediato e o mais amplo.  

O movimento discursivo que se desenrola possibilita a apreensão do 

universo cultural do aluno, o conhecimento que já possui, seu nível de compreensão, 

bem como suas necessidades. O processo dialógico revelaria a compreensão da 
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prática social da criança. Comporia as formas de problematização, elemento 

importantíssimo para a instrumentalização, isto é, a medida da intervenção. 

Possibilitaria, também, o trabalho do funcionamento da escrita, em sua estrutura e 

função social simultaneamente num processo de produção escrita, registro e 

interação com a criança. Nesse processo, estariam incluídos: o reconhecimento do 

outro, a interação e a relação com os demais alunos e a reflexão sobre o próprio 

discurso. 

Os limites do movimento discursivo existente na sala de aula são 

evidenciados quando a professora deixa de escrever a atividade de organização e 

de sistematização das falas das crianças que circulam durante o trabalho que 

realiza. Não solicita a produção escrita da criança. O processo interativo entre a 

professora e os alunos permanece reduzido à troca de poucas informações e pontos 

de vista, predominantemente os da professora, sem que haja a problematização e 

sem as devidas articulações do conteúdo que está sendo tratado com a prática 

social. Dessa forma, as crianças não utilizam as palavras como fatores de 

organização e classificação da sua experiência, mas apenas as reproduzem nos 

exercícios. A preocupação da professora relaciona-se, na maioria das vezes, à grafia 

e à ordem das palavras. 

As palavras designam um complexo de referentes que ultrapassam o objeto 

nomeado, incluindo os sentimentos e significados da criança em face desse objeto. 

As palavras apresentadas pelas crianças referem-se aos objetos contextualizados e, 

se instigados, confrontados, diferenciados, sistematizados, constituiriam um campo 

riquíssimo para o trabalho da professora e, ao mesmo tempo em que integrariam, 

favoreceriam a aprendizagem de escrita e o desenvolvimento cognitivo. 

Os elementos expressivos de repetição que a professora usa servem para a 

manutenção do domínio na condução do trabalho e da atenção dos alunos.  

 A relação entre os conceitos comuns (espontâneos) e os científicos 

(sistematizados) encontra, entre o contexto imediato e o mais amplo, campo fértil. O 

trabalho de apropriação da linguagem escrita implica um processo intenso, dinâmico 

de articulação do pensamento e da linguagem. A palavra é mediadora do processo 

de elaboração do pensamento da criança. Ao objetivá-lo, integra e direciona as 

operações mentais. No entanto, a professora deixa muitas situações que envolvem a 

formação de conceitos inexplorados. A utilização de metáforas é indicadora de que 
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sua concepção de texto e a importância que atribui aos efeitos de sentido não são 

condizentes com uma teoria sócio-histórica e(ou) sociointeracionista de linguagem. 

Concebe e utiliza o texto como pretexto para trabalhar o código lingüístico, deixando 

de lado uma concepção de escrita que se orienta por um conceito de signo 

(sociológico) apresentado por Bakhtin, o qual postula que a aquisição da escrita não 

está relacionada a uma posição que dicotomiza língua e fala, abstraindo o falante da 

linguagem, considerando o seu aspecto formal (o domínio de um código). E, sim, 

ressalta que as atividades propostas para a identificação e o reconhecimento das 

formas lingüísticas devem ceder lugar às atividades que promovam a compreensão 

do uso da língua. O trabalho apenas com o significado dicionarizado da palavra 

cessa a possibilidade de diálogo, e o aluno acaba sendo impedido de penetrar na 

comunicação verbal, comprometendo a possibilidade da construção de significados. 

A forma como a professora direciona o trabalho com o código e a formação 

das palavras não permite ao aluno interagir com a língua, escrever com significado. 

A não inserção da língua de forma viva e real o impede de constituir-se como sujeito 

autor.  

“As funções psicológicas básicas para o aprendizado se desenvolvem numa 

interação contínua com as condições e solicitações do aprendizado.” (VYGOTSKY 

apud FONTANA, 2000, p. 20) 

Para VYGOTSKY, citado por FONTANA (2000, p. 23), “o aprendizado 

desempenha um papel decisivo no desenvolvimento de elaboração conceitual e na 

tomada de consciência, pela criança, de seus processos mentais”. 

O processo de ensinar/aprender, na escola, caracteriza-se pela mediação 

deliberada, isto é, existe uma intencionalidade metodológica, como se pode 

perceber pela escolha dos recursos expressivos lingüísticos. Essa relação de 

mediação é explicitada tanto para o professor quanto para os alunos, ela está 

socialmente estabelecida. E como se depreende das contribuições de Vygotsky que 

o aprendizado escolar desempenha papel decisivo no desenvolvimento da 

elaboração conceitual e na tomada de consciência pela criança de seus próprios 

processos mentais, quer-se, aqui, chamar a atenção para a importância da 

mediação dialógica e pedagógica nesse processo. 

Nessa mediação deliberada, estão implicadas tanto a transmissão do 

conhecimento sistematizado, a apreensão dos conceitos dos alunos, a indução do 
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professor para a utilização das operações mentais e das possibilidades sígnicas, 

quanto as condições reais de produção de sentidos, isto é, de interlocuções. 

Essa mediação deliberada constitui-se na interação dialética entre a 

apreensão do conhecimento e o desenvolvimento mental e inclui a 

transmissão/construção do conhecimento, terreno comum entre o individual e o 

social. O processo de atribuição de sentido dá-se nas interações sociais, em que a 

atividade mental se explicita pelos signos sociais. É desse modo que a consciência 

adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de 

suas relações sociais. 

É impossível, portanto, conceber a atividade mental desvinculada das 

condições reais de interlocução. As interlocuções trazem as marcas do contexto 

imediato e mais amplo dos interlocutores, ou seja, expressam suas visões de mundo. 

Talvez, na dinâmica da sala de aula, não sejam percebidas claramente pela 

professora as atividades mentais envolvidas no processo de aquisição da linguagem 

escrita e sua vinculação com os pressupostos sócio-históricos e dialógicos, uma vez 

que ela não explora enfaticamente os sentidos e significados que as palavras têm 

para as crianças, o que demonstra a não valorização da significação e da interação 

como elemento primordial para a aprendizagem. Secundarizando a criação de um 

espaço de interação verbal, a professora não permite o aparecimento dos conceitos 

espontâneos dos alunos para confrontá-los com os sistematizados. E, ao mesmo 

tempo em que deixa de obter indicativos da produção da criança, deixa, também, de 

apreender e, conseqüentemente, de articular o universo cultural imediato da criança 

com o universo cultural mais amplo. Apresentando poucas possibilidades à criança de 

mediação com o outro, inibe o desenvolvimento de processos de compreensão ativa e 

responsiva que se confrontam com as experiências e habilidades que já domina. É 

pela mediação com o outro, no confronto de significados das palavras, dos conceitos, 

que se desenvolve a capacidade de análise e síntese. “As diferentes estruturas de 

generalização desenvolvem-se na criança em suas interações verbais com os adultos, 

mediadas por um mesmo sistema lingüístico”. (FONTANA, 2000, p. 18) 

Apesar de a professora ter apontado, em sua escolha, elementos de 

interação, de troca, de parceria, de diversidade de textos e de ajuda aos alunos 

tanto no que se refere ao professor quanto entre alunos na sala de aula, pode-se 

dizer que a tônica de seu trabalho não contempla as relações de linguagem, não 
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explora enfaticamente os sentidos e significados, não sistematiza as contribuições 

dos alunos, não mergulha na trama das trocas verbais nem explora o movimento de 

interlocução. Portanto, a professora não realiza uma mediação deliberada que 

relacione a transmissão e a apropriação do conhecimento. 

No trabalho da professora, percebe-se uma compreensão teórica parcial 

acerca do papel da interação social e do dialogismo, considerando-se os 

pressupostos da teoria sócio-histórica. Os elementos indicadores da interação 

dialógica não são trabalhados em profundidade, não há exploração dos significados 

das palavras, dos movimentos do discurso, revelando uma secundarização da 

intervenção do professor em relação ao ensino da criança; a dubiedade da escolha é 

evidenciada na prática educativa pelos procedimentos metodológicos que utiliza. 

Existe o predomínio de procedimentos regidos pelo modelo da apostila, que parece 

levar em conta que o desenvolvimento das funções psicológicas se dá pela 

repetição e seu desenvolvimento prévio é condição para o aprendizado, o que 

parece direcionar o trabalho da professora.  

Os conceitos de internalização de Vygotsky e de diálogo de Bakhtin 

demonstram que as relações sociais são, antes de tudo, linguagem, e, assim, 

linguagem e relações sociais são constitutivas da atividade mental. Essa perspectiva 

pressupõe que o professor e o material didático funcionem como interlocutores, uma 

pedagogia dialogada, interativa. O conhecimento nessa pedagogia é construído em 
conjunto, partilhado. A dialogicidade permite perceber como as crianças dizem e 

fazem, muda a posição do professor e dos alunos, desloca o enfoque da capacidade 

dos alunos e da competência do professor para as condições em que estas se 

produzem. No espaço das vozes, das relações polifônicas, no entendimento do 

outro, emergem as diferenças dos modos de construção do conhecimento. As 

representações, os sentidos, os significados, a forma de conhecer o mundo são os 

elementos que devem ser considerados no trabalho pedagógico, tendo em vista a 

elaboração conjunta. A valorização da interação dialógica considera o aluno como 

um agente cultural que tem seu discurso fazendo-se ouvir e recriando-se na 

interação, isto é, no encontro de vozes.  

É preciso explorar a palavra não apenas como elemento da comunicação 

escrita, mas, também, explorar seu significado, seu sentido, sua dimensão social, 

seu lugar e intenção, que, como forma de expressão em seu movimento, organiza a 
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atividade mental que modela e determina sua orientação. A interlocução, portanto, a 

intertextualidade, concilia locutor e ouvinte, pensamento e linguagem e revela as 

visões de mundo, permite aprender como se configuram e se instauram no e pelo 

discurso. O processo de interação e interlocução engloba em si os elementos 

constitutivos da atividade mental. 

 

4.2 AS REPRESENTAÇÕES DA P.B. E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
A professora denominada P.B., que faz parte do considerado fator 3 na 

primeira escolha, apresentou proposições referentes à concepção sócio-histórica e 

cognitivista em suas opções relativas à concepção de ensino e papel do professor. E 

no que se refere ao desenvolvimento humano e à concepção de aprendizagem, 

verifica-se a exclusividade daquela associada à concepção cognitivista. Contudo, as 

escolhas estão associadas às orientações da concepção sócio-histórica quando 

referentes ao ensino da língua escrita. 

Quando observadas as escolhas realizadas pela professora na segunda 

aplicação da Técnica Q de Stephenson, verificou-se a escolha de treze (13) itens, 

aos quais atribuiu a maior pontuação (10 e 9), considerando-os mais condizentes 

com sua concepção sobre o processo de ensino/aprendizagem. Entre eles, 

reafirmam-se itens, quanto ao ensino e ao papel do professor, aspectos da 

concepção cognitivista e sócio-histórica, e com relação à aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno, destacam-se elementos referentes à concepção 

humanista, cognitivista e sócio-histórica. E com relação ao ensino da escrita 

referencia-o em apenas duas escolhas uma vinculada à avaliação e outra ao texto 

como norteador do trabalho com a língua escrita. 

Analisando as proposições menos valorizadas, ou seja, rejeitadas, verifica-

se a presença de proposições referentes à concepção tradicional, comportamental e 

cognitivista. 

Estão indicadas a seguir as treze escolhas mais valoradas, quando da 

segunda aplicação, com a finalidade de explicitar os elementos teóricos que as 

atravessam. 
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Quando escolhe proposições que se referem ao processo de ensino e à 

função do professor, a professora atribui maior valor aos itens a seguir: 

 

 
QUADRO 7 - P.B.: ESCOLHAS MAIS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA 

TÉCNICA Q 

ITEM PROPOSIÇÃO 
82 O papel do professor é o de investigador, pesquisador, orientador, coordenador, 

levando o aluno a trabalhar o mais independentemente possível. 
86 O aluno tem um papel essencialmente ativo e suas atividades básicas deverão ser: 

observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, 
levantar hipóteses, argumentar. 

144 Na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho com a língua escrita e devem 
estar presentes diferentes tipos de textos. 

155 Quanto mais oportunidades de experiências e atividades o aluno tiver, mais cedo se 
tornará autônomo. 

33 O professor dá assistência ao educando, sendo um facilitador da aprendizagem. 
48 Quando se verifica a aprendizagem, o elemento de significação desenvolve-se, para o 

educando, dentro da sua experiência como um todo. 
52 O aluno deve ser compreendido como um ser que se autodesenvolve e cujo processo 

de aprendizagem deve ser facilitado. 
60 O desenvolvimento é considerado como um processo progressivo de adaptação, de 

assimilação e acomodação. 
68 O ensino consiste em organização dos dados da experiência, de forma a promover 

um nível desejado de aprendizagem. 
72 A aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da inteligência, só se 

realiza realmente quando o aluno elabora seu conhecimento. 
93 A individualização do ensino consiste, além do respeito ao próprio ritmo da criança, no 

respeito ao seu modo de agir, de pensar, de descobrir, de inventar, de criar. 
143 O debate, a exposição de idéias e a pesquisa devem ser incentivados, passando a 

fazer parte do dia-a-dia da ação pedagógica. 
150 A avaliação constante possibilita ao professor intervir no momento certo, para ajudar o 

aluno na sua produção de textos coerentes e com sentido. 
FONTE : O autor 

 
Considerando a pontuação máxima atribuída pela professora, nota-se a 

presença de itens cognitivistas e sócio-históricos. E entre os itens a que atribui valor 

9, encontram-se proposições humanistas, cognitivistas e sócio-históricas. 

As escolhas da professora evidenciam pressupostos de teorias de cunho 

construtivista-maturacionista, em que o desenvolvimento é considerado como 

processo progressivo de adaptação, de assimilação e acomodação. O aluno é 

essencialmente ativo e se autodesenvolve, devendo trabalhar o mais 
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independentemente possível para tornar-se autônomo. Define o professor como 

facilitador da aprendizagem. O ensino consiste na organização de dados, tendo em 

vista a aprendizagem desejada. Reforça a individuação do ensino, vinculada ao 

ritmo próprio do aluno e à descoberta. Aos aspectos cognitivistas e humanistas, 

acrescenta outros sócio-históricos que indicam uma preocupação com o texto, com a 

dialogia que pressupõe intertextualidade e a discussão de sentidos. Destaca, 

também, a importância da avaliação como forma de intervenção na produção do 

aluno. Talvez interferência na zona de desenvolvimento proximal. A presença de 

princípios epistemologicamente diferentes pode indicar uma compreensão 

fragmentada, isto é, desconhecimento das implicações das teorias. 

A professora considerou como itens sem importância, superados, isto é, sem 

significados para o processo de ensino/aprendizagem aqueles que se referem à 

concepção tradicional, comportamental e cognitiva. 

 
QUADRO 8 - P.B.: ESCOLHAS MENOS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA 

TÉCNICA Q 
 

ITEM PROPOSIÇÃO 

1 Os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. 

5 Os elementos fundamentais do ensino são cópias de modelos do exterior gravadas nas 

mentes individuais. 

6 O ensino caracteriza-se pelo verbalismo do professor e pela memorização do aluno. 

9 As tarefas de aprendizagem devem ser padronizadas, a fim de que se consiga a fixação 

de conhecimentos, dos conteúdos e das informações. 

13 O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de conteúdos pré-definidos. 

16 O ensino é caracterizado pela transmissão do patrimônio cultural, pela confrontação com 

modelos e raciocínios elaborados. 

30 A função básica do professor consiste em arranjar as contingências de reforço de modo a 

possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta pré-definida. 

80 A função do professor é provocar desequilíbrios, propor desafios. 

89 A interação social decorrente do trabalho em grupo é decisiva no desenvolvimento 

intelectual do ser humano. 

14 O papel fundamental do professor é solicitar ao aluno a repetição automática dos 

conteúdos. 

15 É importante que os alunos permaneçam dependentes intelectual e afetivamente do 
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professor. 

44 Todo aluno manifesta resistência à aprendizagem significativa. 

77 Tudo o que se ensina à criança a impede de inventar ou de descobrir. 

FONTE: O autor 

 
A professora desconsidera: a verbalização do professor e a memorização do 

aluno, a padronização das tarefas de aprendizagem para fixação dos conteúdos, a 

repetição dos conteúdos, a dependência intelectual e afetiva dos alunos em relação 

ao professor e a cópia de modelos externos. 

Fica claro que a função básica do professor não consiste em arranjar 

contingências de reforço de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de 

ocorrência de uma resposta pré-definida nem provocar desequilíbrios e propor 

desafios. Além disso, há uma aceitação no sentido do direcionamento do ensino, 

pois não concorda com a afirmação: tudo que se ensina à criança a impede de 

inventar ou de descobrir. Parece indicar também que, para a aprendizagem ocorrer, 

as atividades não podem ser padronizadas a fim de que se consiga a fixação de 

conhecimentos, de conteúdos e das informações. 

Percebe-se a contradição quando comparadas as escolhas que considera 

mais importantes e menos importantes para um efetivo processo de 

ensino/aprendizagem. Pode-se constatar esse fato a partir da escolha significativa 

sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem, a qual diz que “o 

desenvolvimento é considerado como um processo progressivo de adaptação, de 

assimilação e acomodação” e “a aprendizagem verdadeira se dá no exercício 

operacional da inteligência, só se realiza realmente quando o aluno elabora seu 

conhecimento”, e as não significativas também referentes ao ensino/aprendizagem: 

“é função do professor provocar desequilíbrio e propor desafios”. 

Há proposições cognitivas apontadas em dois extremos, o que pode indicar 

a confusão ou o não domínio das teorias que embasam tais proposições. Se a 

concepção cognitivista presente carece de aprofundamento e confunde-se no seu 

posicionamento, talvez as proposições sócio-históricas apontadas com relação à 

linguagem escrita também não tenham consistência. 

A análise das representações pedagógicas da professora, como expressão 

teórica de sua forma de conceber o processo de ensino/aprendizagem, requer que 
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se estabeleçam as implicações das concepções teóricas do construtivismo de Piaget 

e da concepção sócio-histórica de Vygotsky, principalmente no que se refere aos 

fundamentos e enfoques dados aos conceitos de: autonomia e trabalho 

independente, texto; ser ativo e atividades básicas; experiência e atividade; 

aprendizagem, significação e experiência; autodesenvolvimento e processo de 

aprendizagem facilitado, formas de elaboração do conhecimento; a individualização 

ou individuação; o debate e exposição de idéias; avaliação e intervenção. 

Nas escolhas da professora, é marcante a presença de proposições que 

indicam uma concepção baseada na psicologia genética de Piaget. Portanto, fazem-

se necessários o aprofundamento e a explicitação de conceitos fundamentais sobre 

o desenvolvimento humano implicados nas teorias cognitivista e sócio-histórica. 

A teoria de Piaget está orientada por uma perspectiva cognitivista-

interacionista que se apóia nos mecanismos do modelo biológico no que se refere à 

dinâmica do desenvolvimento, e na concepção sistêmica do pensamento quando se 

refere às estruturas mentais.Tomando por base a concepção biológica da evolução 

da espécie e das construções cognitivas, supõe a existência de um mecanismo 

evolutivo, tanto para os processos vitais quanto para os processos mentais. Esse 

mecanismo evolutivo tem origem biológica e é ativado pela ação e interação do 

organismo com o meio. 

 
Este mecanismo, denominado auto-regulação, traduz-se por um processo constante de 
equilibração das estruturas cognitivas. Ocorre, então, uma lacuna na organização cognitiva 
anterior. Independentemente do contexto social e cultural onde os indivíduos estejam 
inseridos, a auto-regulação das estruturas cognitivas irá assegurar o atingimento dos 
estágios cognitivos plenos. (KRAMER; SOUZA, 1991, p. 71) 
 

O pensamento de Piaget, segundo SMOLKA (1999), articula a construção do 

conhecimento pela criança com a história da evolução do conhecimento científico da 

humanidade e não considera as interferências político-ideológicas e socioculturais 

geradas ao longo da história do homem. Embora haja referência aos aspectos 

externos, estes são assimilados pelas estruturas do organismo e se acomodam às 

novas exigências do ambiente. 

Enquanto Piaget busca compreender as estruturas de pensamento partindo 

dos mecanismos internos do organismo, Vygotsky preocupa-se em compreender de 

que maneira se dá o reflexo do mundo externo no mundo interno, isto é, como a 
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natureza sócio-histórica do indivíduo torna-se igualmente sua natureza psicológica. 

“O desenvolvimento é alicerçado, assim, sobre o plano das interações. O sujeito faz 

sua uma ação que tem inicialmente um significado partilhado”. (GÓES, 1991, p. 18) 

A concepção sócio-histórica de Vygotsky explicita o processo de 

desenvolvimento socialmente constituído ao elaborar o conceito de internalização e 
desenvolvimento. 

 
As funções psicológicas, que emergem e se consolidam no plano da ação entre sujeitos, 
tornam-se internalizadas, isto é, transformam-se para construir o funcionamento interno. 
Esse plano interno, intra-subjetivo, é não um plano de consciência preexistente que é 
atualizado, mas um modo de funcionamento que se cria com a internalização pelo 
deslocamento da fonte de regulação para o próprio sujeito. (LEONTIEV, 1988, p. 81) 
 

A auto-regulação decorre do processo de interação, da relação com o outro. 

A auto-regulação, entendida como fundamento do ato voluntário, expressa uma 

diferença fundamental, em relação a Piaget, e sua compreensão é de suma 

importância como indicativa para as questões de caráter teórico-metodológico. A 

auto-regulação, para Vygotsky, implica considerar os meios empregados pelo outro 

para regular a ação do sujeito, e os meios utilizados pelo sujeito para regular a ação 

do outro, os quais se transformam em meios para o sujeito regular a própria ação. É 

um processo de relação dialética de/pelo outro. Para Piaget, a auto-regulação é 

interna, traduz-se por um processo constante de equilibração das estruturas 

cognitivas independentemente do contexto social e cultural. Em sua “perspectiva 

cognitiva prioriza as estruturas operatórias do pensamento, secundarizando o papel 

da linguagem no desenvolvimento do pensamento ou da consciência da criança”. 

(KRAMER; SOUZA, 1991, p. 72) 

 

 4.2.1 A Mediação Discursiva e Pedagógica da P.B. na Sala de Aula 

 
A professora identificada como P.B., em sua prática pedagógica na sala de 

aula, geralmente, inicia as atividades trabalhando com as letras. Solicita aos alunos 

que falem palavras iniciadas com a letra em questão, a partir da disposição em filas. 

A professora escreve as palavras no quadro e pergunta se começam com letra 

maiúscula ou minúscula, explicando as razões: nomes de pessoas, lugares, coisas. 

Depois, lêem em conjunto as palavras do quadro. Pegam a apostila e circulam no 
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texto as palavras que iniciam com a letra trabalhada. Constantemente, as crianças 

utilizam o alfabeto móvel para formar as palavras. 

Enquanto as crianças realizam a tarefa, a professora passa nas carteiras 

para verificar se o estão fazendo corretamente. O primeiro texto trabalhado é sobre 

bebês. Pergunta às crianças se elas sabem de onde vêm os bebês. Comenta sobre 

as diferenças entre os bebês humanos e os “bebês” animais. Complementa as falas 

dos alunos. Realiza os exercícios contidos na apostila. Sua fala é sempre permeada 

com chamadas de atenção quanto ao comportamento dos alunos (disciplina) e com 

a forma e organização dos exercícios, na utilização dos cadernos. 

Depois de efetuarem a leitura, copiam o texto do quadro no caderno e 

ilustram o texto. Posteriormente, a professora lê o texto e faz perguntas para os 

alunos, interpretando o texto. Na seqüência, eles recebem material para recorte, dos 

quais retiram as palavras que começam com a determinada letra e colam em seus 

cadernos. A presença dos procedimentos acima referidos é constante nas 13 aulas 

observadas, evidenciando a preocupação da professora com a ordem e a 

organização da escrita no caderno.  

Em outra oportunidade inicia a aula distribuindo os livros, fazendo a leitura 

do texto em conjunto. Depois a professora destaca o título. Lê novamente para os 

alunos. Faz perguntas de interpretação do texto. Explora as rimas. Faz exercícios 

com troca de letras, composição de palavras. Chama a atenção para a diferença que 

uma letra pode gerar, mas não trabalha os sentidos e significados das palavras do 

texto e não explicita a diferença que existe no uso destas. Durante a execução dos 

exercícios do livro, a professora acompanha interferindo no trabalho do aluno, 

indicando a falta de letras. 

Os episódios que seguem são tomados como indicadores que podem 

auxiliar na identificação da concepção que a professora tem, veiculada e explicitada 

no discurso, sobre desenvolvimento e aprendizagem. Essa concepção é traduzida 

pela ação pedagógica explícita na condução das atividades. 

Já está internalizada nos alunos a rotina, pois quando a professora pergunta: 

“Pessoal, aqui, vocês vão dizer palavras com...?” Os alunos completam: “Com a letra 

B.” 
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A professora chama aluno por aluno e eles dizem palavras que iniciam com 

B, e a professora escreve-as no quadro. Ela pergunta sempre se deve utilizar o B 

maiúsculo ou minúsculo, identificando se é nome de pessoa ou de coisa. 

 
PROFESSORA: -  Por que vou usar essa daqui de cima? 
ALUNOS: -  Porque é nome de pessoa. 
PROFESSORA:  -  B.! — diz, chamando um aluno. Para escrever Belize, eu vou usar esse 

ou aquele? 
ALUNOS: -  Esse! 
PROFESSORA: -  Aquele de cima, pois é nome de pessoa.  
ALUNO: -  Bola. 
 

“Pois é nome de pessoa” constitui uma reação responsiva cujo conteúdo já 

está internalizado pelos alunos, e a professora, a cada nova situação, usa o recurso 

da repetição do léxico, mantendo a atenção dos alunos no foco de sua 

intencionalidade. A alternância dos sujeitos falantes, ao constituir o enunciado 

concreto, evidencia as particularidades dos sujeitos. Esses elementos, ao comporem 

o texto, indicam o funcionamento interno provocado pelo plano externo da 

apropriação das formas de ação que está vinculado a estratégias e conhecimentos 

internalizados pelo aluno e a condições e ocorrências do contexto de interação.  

A possibilidade de responder do aluno acaba sendo determinada pelo 

tratamento exaustivo sobre o tema (o sentido do objeto), ou seja, a intenção do 

locutor (professora). Explicita-se, aí, também pelo tipo de abordagem, o tratamento 

do sentido dado ao tema em relação ao que se quer atingir, revelando a 

subjetividade da professora, as marcas individuais, as formas de expressividade 

requeridas pelas próprias condições e ocorrências do contexto de interação. Ou 

sejam, as interferências da participação de várias interpretações e atividades 

cognitivas que os alunos realizam. Aí ocorrem vários enunciados, um universo de 

outros discursos. 

 
PROFESSORA: -  E... BOLA, eu vou escrever com esse B ou com esse? 

ALUNOS: -  Com esse aqui. 
PROFESSORA: -  Com esse, porque é nome de coisa, se eu falar bola... há vários tipos 

de bola, maior, menor, é coisa que pode jogar ou chutar. A bola, são 
todas elas redondas. 

ALUNO: -  Basquete. 
PROFESSORA: -  Tem bola de futebol, vôlei, basquete, já pensou que legal. J... J... não, 

O? 
ALUNO: -  Baleia. 
PROFESSORA: -  Aonde a baleia vive? 
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ALUNOS: -  Na água. 
PROFESSORA: -  Na água, a baleia é um peixe? 
ALUNOS: -  É! 
PROFESSORA: -  A baleia não é um peixe, é um mamífero. 
ALUNO: -  Não é que tubarão é com Z e não com T? 
PROFESSORA: -  É o maior mamífero que tem. J.! 
ALUNO: -  Babá. 
PROFESSORA: -  A babá cuida de quem? 
ALUNOS: -  Do bebê. 

  
Nessa atividade, a professora solicita aos alunos que digam palavras 

iniciadas com a letra B. Conforme as crianças vão falando as palavras, a professora 

as escreve no quadro e pergunta se são escritas com letra maiúscula ou minúscula. 

Ao trabalhar a oralidade, a professora solicita palavras que iniciam com a 

letra B — isso demonstra que seu objetivo é desenvolver atividades com o uso da 

letra indicada e a forma de grafá-la, maiúscula e minúscula. Um aluno indica a 

palavra BOLA, a professora mantém a dialogia repetindo: “BOLA” e pergunta se para 

escrever essa palavra vai usar B maiúsculo ou minúsculo. Os alunos respondem: 

“Com esse aqui”. A professora repete: “Com esse, porque é nome de coisa, se eu 

falar ‘bola’, há vários tipos de bola.” Destaca atributos (maior, menor) e função (coisa 

que se pode jogar ou chutar). “A bola, são todas elas redondas.” 

Outro aluno associa essas idéias e sugere BASQUETE. Nesse momento, a 

professora continua e inclui novamente a palavra dita pelo aprendiz em sua 

enunciação. Percebe-se, nesse diálogo, que as palavras ditas desencadeiam 

atividades mentais interindividuais. Indicam atos de compreensão e atos de 

interpretação. O encontro e a incorporação de palavras do outro (vozes, para 

Bakhtin) constituem o processo de dialogia, o falar no outro, pelo outro, no sentido 

de que as vozes dos outros estão sempre povoando nossa atividade mental, ou 

seja, a cadeia de interpretação ocorre numa relação entre bola/jogo/basquete, 

alterando-se em função da interferência dos diferentes locutores. A palavra BOLA 

usada para indicar a letra B influenciou e suscitou diferentes respostas e 

interpretações nos aprendizes. As funções mentais, relações internalizadas, são 

ativadas e cumprem a função social de uso e funcionam como elementos de auto-

regulação do próprio sujeito. Esse movimento, essa dinâmica das interações verbais 

se constitui e se altera provocando uma multiplicidade de sentido, é sempre polifonia 

e polissemia. Os sentidos das palavras e expressões mudam conforme as 

referências internalizadas pelo falante e o conjunto de práticas que regulam o que 
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pode e deve ser dito, no caso, o contexto determinado pela professora, o contexto 

do próprio discurso e as experiências internalizadas dos interlocutores. Como diz 

SMOLKA (1991, p. 57), “os interlocutores, a situação, o contexto sócio-histórico, as 

imagens que os interlocutores se fazem, como eles representam e se representam 

na situação etc., configuram as condições de produção que marcam e constituem o 

sentido de uma seqüência verbal”. Essa cadeia de interpretação é interrompida 

quando o aprendiz diz a palavra BALEIA. Para dar prosseguimento ao processo 

dialógico, a professora pergunta onde a baleia vive. Os alunos então respondem e a 

professora, mais uma vez, repete o que foi dito pelos alunos e pergunta: “A baleia é 

um peixe?” E os alunos: “É.” Ao que a professora diz: “A baleia não é um peixe, é 

um mamífero.” Expõe a contrapalavra, e sua fala é interrompida novamente pela 

expressão (associação pensamento/ linguagem) de outro aprendiz. “Não é que 

tubarão é com Z e não com T?” Evidencia-se, embora de forma implícita, a relação 

que o aprendiz estabeleceu: baleia, peixe, água, tubarão, e perseguiu o objetivo 

principal, o uso e a função das letras para a escrita. E a professora continua: “É o 

maior mamífero que tem. J.!” Aluna: “Babá”. Professora: “A babá cuida de quem?” 

Alunos: “Do bebê”. 

O episódio permite perceber a pressão que o interdiscurso exerce, 

constituindo e reconstituindo as enunciações. Esse momento discursivo explicita a 

interação entre o lingüístico e o próprio discurso. E aí se dá o que sublinha BAKHTIN 

(1999): todo discurso, por meio de suas palavras, é envolvido no interior de um 

imenso rumor “dialógico”. 

O discurso configura-se pelo movimento dialógico, tencionado pelas 

palavras, funde-se com algumas, afasta-se de outras, cruza-se com outras, 

constituindo um enunciado vivo, significativo, situado, em milhares de “fios” 

dialógicos vivos tecidos pela consciência socioideológica em torno do objeto (tema) 

de enunciação. Esses exemplos permitem evidenciar a importância da dimensão 

interdiscursiva no uso do vocabulário (das palavras). 

É como diz MAINGUENEAU (1997, p. 155), 

 
enunciar certos significados implica significar (nos dois sentidos da palavra) o lugar de onde 
os enunciamos, é também significar sobretudo o lugar de onde não enunciamos, de onde, 
em hipótese alguma, se deve enunciar. A palavra não aparece tanto como projeção do que 
o um grupo “deseja dizer”, o meio de expressar uma doutrina, quanto como o resultado de 
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uma negociação que sempre deve ser retomada, entre diferentes coerções através de um 
espaço saturado de outros signos. 
 
O episódio descrito permite, ainda, identificar que alguns conceitos ficaram 

sem discussão. É o caso da “baleia” e a pergunta/afirmação do aluno sobre a escrita 

da palavra TUBARÃO, descritos anteriormente, o que também evidencia as 

negociações que ocorrem saturadas de outros signos. 

A professora deixa de discutir os conceitos, como são o caso da baleia 

(peixe ou mamífero) e o caso da confusão de escrita sobre a palavra TUBARÃO 

(com Z e não com T). Preocupa-se com o código e reforça a organização, as 

convenções de uso do material, deixando o sentido e o significado das palavras de 

lado. Faz com os alunos a composição da palavra, chama a atenção para o fato de 

que uma palavra pode conter outras. 

 
PROFESSORA: -  A T. veio aqui e mostrou uma coisa. Aqui, na palavra, está escrito 

BALEIA, se nós tirarmos o BA, fica LEIA. 
ALUNO: -  Se tirar o IA fica LE. 
 
Solicita às crianças a leitura das palavras. Pede que venham ao quadro 

circular as letras B. Faz exercícios de inclusão ou exclusão de letras que modificam 

as palavras. Preocupa-se com o código, com a grafia e o domínio das letras e sua 

função, mas secundariza a questão do sentido e do significado. 

Vygotsky, numa perspectiva histórico-social, analisa a construção do 

conhecimento ou do pensamento na criança a partir da unidade dinâmica da relação 

pensamento/linguagem. São elementos que diferem em sua gênese, mas se tornam 

um todo indissociável ao longo do desenvolvimento. 

A referência a essas contribuições deve-se ao fato de que a elas se 

prendem as possíveis compreensões e implicações que auxiliariam no desvelamento 

das escolhas da referida professora. Ao apontar o papel do professor como 

investigador, orientador, que dá assistência e facilita a aprendizagem, o vê 

relacionado com o trabalho independente do aluno; ao considerar o aluno ativo e 

que sua autonomia depende das oportunidades de experiência e atividades, cabe 

perguntar como é caracterizada pela professora a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem; qual é a concepção de experiência e atividade que atravessa sua 

prática na sala de aula. Pode não haver, na concepção de experiência e atividade, a 
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presença integrada, interacional, tanto no que se refere às atividades mentais e ao 

objeto de conhecimento, quanto à relação do eu com os outros eus. Pode estar 

reduzida às construções individuais do conhecimento que se baseiam na repetição, 

no treino, na memorização sem outra função a não ser treinar, copiar, memorizar e 

reproduzir os exercícios. Ou, então, baseada na construção individual do 

conhecimento que considera o conflito cognitivo no processo de aprendizagem e vê 

o erro como fundamentalmente construtivo. 

Essas considerações são necessárias, uma vez que na escolha da 

professora surgem proposições que parecem encaminhar ora para uma concepção 

cognitiva, ora para uma concepção humanista e, em alguns aspectos, para a 

concepção sócio-histórica, como é o caso da preocupação que tem com a troca de 

idéias, o debate e a avaliação constantes para intervir no processo (ajuda) de 

produção de textos coerentes e com sentido. A atividade cognitiva-discursiva 

inerente implicada na elaboração conceitual pode ser apreendida e analisada no 

episódio já destacado sobre a palavra BALEIA. Essa palavra desencadeou num 

aluno o estabelecimento de relação como: baleia, água, peixes, tubarão, forma de 

escrita. A atividade mental realizada, provocada pela palavra, suscitou conceitos já 

internalizados; simultaneamente, a intenção da professora é explicar e discutir que 

baleia não é peixe, é mamífero, para desfazer a idéia dos “outros” alunos de que 

baleia é peixe. Ao ser interrompido pela indicação de outra palavra, esse movimento 

desvia a atenção da informação conceitual, deixando lacunas. A professora não 

retoma o assunto, deixa de efetuar a análise das operações realizadas por sujeitos 

enunciadores que buscam construir sentidos. Os aspectos referentes à 

intersubjetividade, heterogeneidade emergente das negociações, que estruturam o 

discurso e pelo discurso são confrontados por interlocuções diferentes em diferentes 

contextos e situações diversas, não são considerados. Os pontos tomados como 

referência nas operações mentais, ou seja, a seleção que o aluno faz, escolhendo 

os fatores relevantes do contexto para interpretar uma seqüência lingüística, bem 

como a escolha das formas adequadas para produzir efeitos de sentido, não são 

retomados, não são explicitados. A professora não considera o conhecimento 

expresso pelo aluno, o qual se apóia em pontos de referências que constituem e se 

constituem no processo de referenciação. 
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A professora destaca o texto como norteador do trabalho em sala de aula, 

apontando para a intertextualidade. Nesse caso, haveria um indicador de um outro 

ponto de vista referente à interação e à intertextualidade, processos estes que 

incluem o aspecto fundamentalmente social das funções do conhecimento e das 

condições de sua produção. Assim, estariam consideradas as atividades mentais da 

criança, não apenas como atividade cognitiva, no sentido atribuído por Piaget, mas 

como atividade discursiva que implica a elaboração conceitual, isto é, de sentido e 

significação. 

Sob esse prisma, o ensino não consistiria apenas em organização de tarefas 

e atividades mecânicas de forma a promover um nível desejado de aprendizagem, 

pois a aprendizagem verdadeira, significativa, abrangeria mais que o exercício 

operacional da inteligência, na interação sujeito e meio, constituindo um processo de 

adaptação, assimilação, acomodação. Consideraria, ainda, a mediação semiótica 

em que o domínio de um sistema de signos produzidos culturalmente transformaria a 

consciência do indivíduo sobre o contexto, ao mesmo tempo em que transformaria 

os seus processos mentais. É o plano intersubjetivo, o das interações sociais, que 

permite elevar as formas de ação individual, transformando-as. O funcionamento 

interno resulta da apropriação das formas de ação, depende das estratégias 

utilizadas e conhecimentos dominados e das ocorrências do contexto interativo, não 

consistindo em reprodução das ações externas. No processo de internalização, as 

ações externas sofrem transformações; portanto, o plano intersubjetivo não é o 

plano do “outro”, mas o da relação do sujeito com o outro, constituindo o plano intra-

subjetivo da ação. Este plano que regula a ação e faz a mediação entre outras 

ações é formado pela internalização de capacidades originadas no plano 

intersubjetivo. É desta forma que “Vygotsky vê a vinculação genética entre o caráter 

social e o caráter individual das ações.” (GÓES, 1991, p. 19) 

Os processos de apropriação/incorporação da cultura e a individuação 

permitem ao sujeito a reconstrução interna dos modos de ação externos 

compartilhados. Essas experiências de aprendizagem geram desenvolvimento. Essa 

interdependência é explicada por Vygotsky quando define o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, destacando como fundamental nesse processo a relação 

com o outro. 
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As capacidades emergentes no sujeito, originadas no plano intersubjetivo 

(na relação do sujeito com o outro), ainda manifestadas com apoio em recursos 

auxiliares, caracterizam o desenvolvimento proximal. Essas capacidades 

internalizadas transformam-se em desenvolvimento consolidado, formando novas 

possibilidades emergentes. 

As experiências de aprendizagem possibilitam a consolidação e a 

autonomização das formas de ação e abrem zonas de desenvolvimento proximal. 

Numa concepção vygotskiana, considera-se o que a criança já aprendeu (o 

consolidado) e focaliza-se o emergente, o potencial — aquilo que a criança é capaz 

de fazer com ajuda, isto é, com apoio em meios não dominados automaticamente. 

Para que a aprendizagem tenha repercussão sígnica, a experiência deve propiciar 

conhecimentos em grau maior de generalidades em relação ao conhecimento já 

dominado. 

 
A generalidade do conhecimento é entendida com base em duas dimensões: o espaço de 
abrangência de aplicação do conhecimento ao real e o nível de sua independência em 
relação ao imediato-concreto, ao sensível. Assim sendo, as experiências é que fazem 
deslocar as funções psicológicas nos contínuos de sensível-mediado e de restrito-
abrangente que têm o efeito de fazer avançar o desenvolvimento. A “boa” aprendizagem é 
aquela que consolida e sobretudo cria zonas de desenvolvimento proximal sucessivas. 
(GÓES, 1991, p. 20) 
 
A interação dialógica caracteriza-se como o confronto das vozes ideológicas 

de um grupo socialmente organizado no tempo e no espaço. Os signos são a 

materialização desses centros valorativos. Nos processos históricos da interação 

social são produzidos signo, sentido e consciência. 

Essas referências sobre o conceito de internalização e desenvolvimento 

proximal constituem elementos fundamentais para a identificação e análise da 

concepção de ensino/aprendizagem da professora. O caráter social da atividade do 

sujeito não se restringe à influência do contexto social sobre processos subjetivos; 

portanto, a interindividualidade, o intersubjetivo constitui a gênese da atividade 

individual e constrói formas de ação autônoma ou da auto-regulação. 

Na continuação da primeira aula, observada após a escrita das palavras com 

B, a professora faz a leitura do texto sobre o bebê e orienta a cópia, pede aos alunos 

que sublinhem as letras B e retoma a conversa sobre o tema. 
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PROFESSORA: - Qual a diferença de um bebê animal e um bebê humano? Qual a 
diferença do cachorrinho quando nasce, do gatinho e do bebê? E 
outros bichinhos que vocês conhecem? 

ALUNO: -  Eu sei, eles ficam dormindo!  
PROFESSORA: -  Dormindo, será que é essa a diferença? E os bebês não dormem? 
ALUNOS: -  Dormem. 
PROFESSORA: -  Qual a diferença, sabe, G.? 
ALUNO: -  Do quê?  
PROFESSORA: -  Do bebê bichinho e do bebê humano? Sabe, D.? Qual é a diferença? 
ALUNO: -  Ele nasce com bastante cabelo. 
PROFESSORA: -  O bichinho nasce com pêlo e os nenéns nascem com cabelo. Vamos 

prestar atenção. Agora é a A. A G. sabe a diferença?  
ALUNA: -  É que os bebês são uma pessoa e os animais são animais, não são 

iguais a gente.  
PROFESSORA: - Os animais não pensam e as pessoas pensam. Tem mais uma 

diferença, qual é? 
ALUNA: -  A gente tem dente assim, e os cachorros têm dente pontudo.  
PROFESSORA: -  Todos temos dentes, uns são mais pontudos. Vamos ver qual a outra 

diferença? 
ALUNA: -  A gente não morde e eles mordem. 
PROFESSORA: -  Um de cada vez! Será que o bichinho, quando nasce, ele já morde? 

Um bebezinho, se ele gatinha e tem dente e você dá o dedinho pra ele, 
ele morde também, só que ele tem inteligência, ele vai saber que não 
pode. B. 

ALUNO: -  O bebê usa fralda e o cachorro não usa fralda.  
PROFESSORA: -  Usa fralda, G.? 
ALUNO: -  O passarinho voa e a gente não voa.  
PROFESSORA: -  Estamos chegando perto. Sabe qual é uma diferença também? Vamos 

ver se o E. sabe. 
ALUNO: -  É que a gente não tem cabelo e o cachorro tem pêlo na cabeça.  
ALUNA: -  Mas meu irmão tem cabelo. 
PROFESSORA: -  Não. O irmão da G. nasceu com cabelo. A maioria das crianças 

nascem com cabelo. Sabe qual a diferença? Um bebê quando nasce 
daí um pouquinho ele já anda? 

ALUNOS: -  Não.  
PROFESSORA: -  E o bichinho, o bichinho anda, tem uma diferença, a professora vai 

explicar. Agora eu quero a B. sentada e guarde esse gibi, dá aqui esse 
gibi. Tem várias diferenças. O bebê, quando nasce, ele usa fralda, o 
bichinho não usa. O bichinho logo que nasce já começa a andar. A 
criança anda logo? 

ALUNOS: -  Não.  
PROFESSORA: -  Ela leva tempo, às vezes nove, dez meses, um ano, o bichinho não, 

logo que ele nasce ele anda. Tem os que mamam e os que não 
mamam, tem os bichinhos que voam. J., eu não mandei escrever nada! 

 
Seu objetivo é estabelecer a diferença entre o “bebê” animal e o bebê 

humano. As particularidades dos enunciados são constituídas pela alternância de 

sujeitos falantes. A professora utiliza a mesma denominação (bebê), tanto para 

bichos como para pessoas, e esse uso aparece refletido no enunciado de um aluno 

mais adiante. 

Desencadeia um processo rico em significação, a interação falante/ouvinte, 

as negociações de sentidos e significados constituem uma situação propícia para a 
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aprendizagem. Existem, aí, as condições favoráveis para inter-relacionar a 

apropriação do conhecimento com o desenvolvimento humano. Os argumentos e 

contra-argumentos utilizados pelos sujeitos enunciadores demonstram isso. 

A intencionalidade do estabelecimento das diferenças entre os bebês reside 

na formação de conceitos, ou seja, na apropriação do conhecimento, embora haja 

subjacente o objetivo que parece ser o principal — o domínio do código escrito. 

 
A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as 
funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser reduzido à 
associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às tendências 
determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou 
palavra, como o meio pelo qual conduzimos as operações mentais, controlamos o seu curso 
e as canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos. (VYGOTSKY, 1989, 
p. 50) 
 
As negociações de sentidos, as contrapalavras se explicitam desenvolvendo 

a argumentação. Os alunos estabelecem comparação, procuram diferenças, expõem 

suas experiências. 

 
ALUNA: -  Eu sei uma diferença: a gente coloca roupa e o cachorro não.  
PROFESSORA: -  Tá vendo uma diferença, quando a gente nasce a gente já põe roupa. 

E os animais, colocam roupa? 
ALUNA: -  Tem cachorro que usa.  
PROFESSORA: -  Tem gente que coloca. 
 
A professora passa a discutir com os alunos sobre os cuidados com os 

bebês, persistindo no estabelecimento da diferença. Retoma o exercício da apostila. 

 
PROFESSORA: -  Agora aqui no número 2. Vamos fazer uma listagem das coisas que o 

bebê usa, copie do quadro após a escrita e ilustre as palavras. Daí 
vocês têm a primeira linha aqui.  

ALUNOS: -  Fralda.  
PROFESSORA: -  Fralda — repete para manter a dialogia. Então, vamos escrever aqui e 

vocês vão desenhar no quadrado.  
ALUNO: -  Eu não sei escrever FRALDA.  
PROFESSORA: -  Eu vou escrever aqui. Então, o que o bebê usa? 
ALUNO: -  Professora, o bebê usa babador e o cachorro não usa.  
PROFESSORA: -  Então, a primeira coisa que nós vamos escrever aqui é FRALDA, 

vamos escrever a palavra FRALDA e nesse retângulo vamos desenhar 
a fralda.  

ALUNO: -  Professora, escreve babador.  
ALUNO: -  Professora, pode ser com letra cursiva? 
PROFESSORA: -  Depois vai o BABADOR, agora é FRALDA. Pode ser letra cursiva. Aqui 

você vai escrever em cima desse risco, aqui no traço, vocês vão 
escrever, depois desenhar.  
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ALUNO: -  Eu não sei desenhar fralda. 
PROFESSORA: -  Feche o olhinho e imagine uma fralda, você viu uma fralda? Feche o 

olhinho e imagine uma fralda. Quem nunca viu uma fralda? Quem 
terminou abaixa a cabecinha, vou fazer a chamada.  

ALUNO: -  Pode desenhar talco? 
PROFESSORA: -  Muito bem, então vamos escrever TALCO e na outra MAMADEIRA.  
ALUNO: -  Não na outra escreve BABADOR. 
PROFESSORA: -  TALCO — reforça a professora. 
ALUNO: -  Você não desenhou a fralda.  
PROFESSORA: -  Vocês vão desenhar. 
ALUNO: -  A maioria dos bebês de dois anos já não tem fralda.  
PROFESSORA: -  Eles deixam as fraldas. 
ALUNO: -  A minha irmã tem três anos e usa fralda.  
(...) 
ALUNO: -  Professora, como se escreve CHUPETA?  
PROFESSORA: -  Calma, nós já vamos escrever. CHUPETA, CH. Virem a folha tem mais 

três coisas. Depois podem pintar. 
ALUNO: -  Depois faz BABADOR. 
(...) 
PROFESSORA: -  Então, nós já vimos que bebê usa fralda, o bichinho usa fralda?  
ALUNOS: -  Não.  
PROFESSORA: -  Então é uma diferença. O bebê usa talco, o bichinho usa talco? E o 

bebê usa? 
ALUNOS: -  Usa.  
PROFESSORA: -  Tem algum que usa, o cachorrinho que fica lá fora usa talco? 
ALUNOS: -  Não.  
PROFESSORA: - Só aqueles que moram em apartamentos. Chupeta, o bebê usa 

chupeta? 
ALUNOS: -  Usa. 
PROFESSORA: -  O bichinho usa chupeta? Vocês já viram algum gatinho de chupeta, 

cachorrinho? Qual outra coisa que o bebê usa? 
ALUNOS: - Mamadeira. 
PROFESSORA: - Mamadeira, agora os bichinhos que foram pegos para criar, os 

bichinhos bem pequenininhos que não vivem com a mãe, aqui na 
mamadeira, os filhotinhos que são bem pequenininhos que levam pra 
casa, tem bichinhos, às vezes, a mamãe morre, então a mamadeira o 
bicho também usa. O bichinho usa mamadeira? 

ALUNOS: -  Usa.  
PROFESSORA: -  Então, a mamadeira não é uma diferença, porque os bichinhos também 

usam. A fralda também. Não são todos os animais. Nem todos os 
animais usam fraldas, às vezes, alguém pega um bichinho de 
estimação e pra não fazer sujeira eles usam. Vocês já viram 
macaquinho em algum programa? 

ALUNOS: -  Já. 
PROFESSORA: -  Os macaquinhos tinham fralda? Por que eles usavam fralda? 
ALUNOS: -  Por que eles eram bebês. 
(...) 
PROFESSORA: -  Que mais o bebê usa? 
ALUNO: -  Babador. 
PROFESSORA: -  Babador... 
 
Depois de muito tempo e insistência, chegou a hora do babador... O aluno 

ficou o tempo todo insistindo para que a professora escrevesse BABADOR. Pela 

demora em atendê-lo, ela dá indícios de um posicionamento axiológico com relação 

ao aluno. 
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Continua o exercício. Decompõe a palavra, mostra que se podem compor 

outras: BABA, DOR. 

A professora conduz toda a problematização com a intenção de chegar a 

uma diferença julgada fundamental preposta de que os animais andam logo que 

nascem e os humanos demoram mais para andar. Deixa de discutir questões 

contextuais mais importantes, em que as negociações de sentidos/significação 

aparecem como relevantes no processo de construção do conhecimento. Por 

exemplo, quando a aluna diz: “É que os bebês são uma pessoa e os animais são 

animais, não são iguais a gente.” A aluna levanta uma questão fundamental, mas a 

diferença valorada pela professora não é essa. Parece não estar claro para a 

professora que é no encontro e no desencontro das vozes que significados se 

confrontam e constituem o movimento da elaboração conceitual. E que é nesse 

espaço que o conhecimento prático dos alunos se confronta com o saber 

sistematizado (científico). 

Desse processo decorre a capacidade de análise e síntese na 

conceitualização. As discussões, os posicionamentos que constituem uma 

negociação de sentido resultam na articulação de idéias que dão origem a outras 

idéias, desenvolvendo a argumentação.  

O encaminhamento dado pela professora, pode-se dizer, é rico em 

problematização no que se refere à oralidade, conduz as crianças ao 

estabelecimento de relações, mas a ausência de sistematização e aprofundamento 

das idéias apresentadas pode induzir à formação de conceitos pouco precisos, como 

é o caso da conclusão a que o aluno chega nas discussões das diferenças entre o 

que os animais recém-nascidos e os animais humanos (bebês) usam “Os 

macaquinhos usam fraldas porque são bebês”.  

Há uma lacuna no trabalho da professora quanto à inter-relação da leitura, 

oralidade e escrita. A relação entre o propósito do ensino com o conhecimento a ser 

transmitido precisa ser sustentada pela clara compreensão e articulação do 

espaço/tempo/movimento de produção de sentidos, de significação no movimento 

da dinâmica discursiva. Haveria necessidade de sistematização, registro, articulação 

dessas vozes, por meio da produção escrita da criança. 

Dessa forma, se na oralidade existe a necessidade de articulação e 

sistematização das idéias, na escrita, principalmente, deveria haver a possibilidade 
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da produção da criança. Essa produção colocaria a criança diante do sentido social 

da escrita, bem como do seu uso relacionado ao processo de significação e 

apropriação do conhecimento. 

Após todo o trabalho com a letra B, a professora passa no quadro o texto da 

aula anterior e os alunos o copiam no caderno. Após a cópia, os alunos fazem a 

leitura, e a professora faz a interpretação do texto. 

Dando continuidade às atividades iniciais já enunciadas, apresentam-se 

episódios que demonstram o uso de textos pela professora. A análise do trabalho 

com o texto tem a finalidade de destacar com mais profundidade o processo de 

significação implicado no ato de ensinar/aprender. Isto é, como se dá a interação 

falante/ouvinte, as negociações de sentido e significados, como a professora 

trabalha com o texto, as perguntas e as respostas que constituem a situação de 

interação na sala de aula. E como inter-relaciona a apropriação do conhecimento 

com o desenvolvimento humano. 

 
PROFESSORA: - Nós terminamos o texto. Agora todo mundo lê no quadro. Agora você 

vai guardar essa água e vamos ler o texto. Está falando do quê? 
ALUNO: - Do bebê.  
PROFESSORA: - O que ele está fazendo? 
ALUNOS: - Dormindo. 
 
O trabalho com o texto do bebê se resume a essas perguntas para 

interpretá-lo e serve como elemento para orientar a cópia e identificar as palavras 

escritas com B. A professora não utiliza o texto como norteador do trabalho voltado 

para a interação e a intertextualidade, como aponta em sua escolha. Esse processo 

incluiria o aspecto social das funções do conhecimento e das condições de sua 

produção. Não o considera como uma atividade discursiva nem como expressão 

intencional de alguém situado historicamente para outro alguém com objetivo de 

expressar idéias as quais expressam os sentidos que são atribuídos e, ainda menos, 

qual sentido despertou no ouvinte. Não se preocupa em aprender qual é o 

significado que as palavras têm para os alunos. Na condução que dá para a 

atividade, vai permitindo que se perceba sua concepção teórica que implica a 

elaboração conceitual, isto é, de sentido e significação. 

Em seguida, os alunos circulam as palavras com B. Posteriormente, fazem 

outros exercícios contidos na apostila. Uma aluna pergunta como se escreve BOLA. 
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A professora destaca na palavra o L, que os alunos ainda não aprenderam. Começa 

a trabalhar uma “historinha” de três irmãs — Lúcia, Luiza e Luzia — com a intenção 

de destacar o L. Faz leitura e interpretação. Fazem uma listagem de palavras com L, 

que os alunos citam e a professora escreve no quadro. Lêem as palavras, depois 

todos vão ao quadro circular as palavras. 

 
PROFESSORA: - Vamos ver o que conta a história das três irmãs. Vamos ver bem 

devagarinho, quem sabe ler lê junto comigo. AS TRES IRMÃS. LÚCIA, 
LUIZA E LUZIA SÃO IRMÃS. G., agora você guarda o lápis e sem 
conversa, não é pra pegar a apostila agora. MAS NÃO SÃO IGUAIS, 
IGUAIZINHAS COMO AZULEJO DE COZINHA. NÃO SÃO IGUAIS 
NEM POR FORA NEM POR DENTRO. CADA UMA BRINCA DO SEU 
JEITO. LÚCIA BRINCA DESCALÇA, LUIZA BRINCA DE SANDÁLIA E 
LUZIA DE MEIA FURADA. LÚCIA, LUIZA E LUZIA NÃO SE PARECEM 
NEM UM POUCO COM SEU ALOÍSIO E DONA HELOÍSA QUEM 
SERÁ QUE ELAS PUXARAM? VOVÔ LÚCIO OU VOVÓ LUCIANA? 
VOVÔ LUIZ OU VOVÓ ANA LÚCIA? A história, do que que tá falando? 

ALUNOS: - Das três irmãs. 
PROFESSORA: - Como se chamavam as três irmãs? 
ALUNOS: - Lúcia, Luiza, Luzia. 
PROFESSORA: - Elas eram parecidas, as três? 
ALUNOS: - Não. 
PROFESSORA: - Elas gostavam de brincar da mesma brincadeira? 
ALUNOS: - Não. 
PROFESSORA: - Qual a brincadeira, como que a Luzia brinca? 
ALUNOS: - Pular corda. 
PROFESSORA: - Corda, como que ela gosta de brincar? Quem que brinca descalça? 
ALUNOS: - A primeira. 
PROFESSORA: - Como é que é o nome da primeira? 
ALUNOS: - Lúcia. 
PROFESSORA: - Então a Lúcia gosta de brincar descalça e a Luiza brinca como? 
ALUNOS: - De sandália. 
PROFESSORA: - E a Luzia? 
ALUNOS: - Meia furada. 
PROFESSORA: - Elas são parecidas?  
ALUNOS: - Não. 
PROFESSORA: - O que que o Senhor Aloísio e a Dona Heloísa são? 
ALUNOS: - Avôs. 
PROFESSORA: - Como se chama os pais delas? Vamos ler o texto de novo. Vamos 

perceber de outra maneira. 
 

A professora traz a história registrada num rolo bem grande para que os 

alunos possam ler e pede ajuda da moça que está filmando. 

 
PROFESSORA: - O J. vai sentar só um pouquinho aqui, para nós lermos. Vamos ler o 

texto. 
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Destaca-se a interpretação da história das três irmãs para corroborar que o 

trabalho com o texto fica restrito à condição de pretexto. A história está registrada 

em papelógrafo. Lê novamente o texto com os alunos. 

 
PROFESSORA: - Qual o título do texto? 
ALUNOS: - AS TRÊS IRMÃS. 
PROFESSORA: - Quem é a Dona Heloísa? 
ALUNOS: - A mãe delas? 
PROFESSORA: - Como é que se chama a mãe? 
ALUNOS: - Dona Heloísa. 
PROFESSORA: - Dona Heloísa. Então, como é o título do texto? 
 
A professora repete as perguntas várias vezes. Parece que é adepta da 

idéia de que as crianças aprenderiam melhor pela repetição e, com isso, 

compreenderiam o texto. Esses procedimentos envolvem concepções de ensino, de 

escola, de aluno, de linguagem e de mundo que, conscientes ou não, direcionam a 

ação da professora. Em sua proposta metodológica o critério para seleção do texto 

está vinculado apenas à possibilidade de trabalhar o código (letra X), evidenciando 

uma concepção de linguagem pautada numa visão instrumental que a vê como se 

fosse algo separado do homem e do mundo. Indica também uma fundamentação 

behaviorista, pois parece aceitar que a aprendizagem da linguagem pode ocorrer 

pela criação de hábitos, uma vez que centra sua forma de ensinar na repetição e em 

exercícios mecânicos e estruturais.  

Sua forma de encaminhar o trabalho com o texto distancia-se de uma 

concepção interacionista de linguagem que a vê como uma atividade social, histórica 

e constitutiva do homem, em que “homem e linguagem são realidades inseparáveis”. 

(FARACO, 1988, p. 4) 

A concepção interacionista de linguagem propõe que a aprendizagem da 

linguagem ocorre em meio à ação coletiva, compartilhada, isto é, no processo de 

interação. Isso requer que o ensino seja centrado na leitura, no diálogo, na produção 

de textos. 

Para a professora, interpretar o texto significa apenas perguntar sobre os 

personagens, o que as três irmãs fazem, de que maneira elas gostam de brincar. As 

crianças respondem às perguntas, não são instigadas a expressar suas opiniões. 

Assim, a professora perde a oportunidade de relacionar o texto com o contexto da 

criança. 
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Como se pode perceber, a professora começa o trabalho com a letra e toma 

o texto como pretexto para retirar e destacar as palavras como exercício de fixação. 

Procede da mesma forma quando da ocasião da Páscoa. Pergunta aos alunos sobre 

o coelhinho. Não há sistematização das idéias e a produção que decorre restringe-

se ao desenho. “E quem souber escrever alguma coisa escreve.” Este seria um 

excelente momento para deixar os alunos produzirem seus próprios textos. 

A professora inicia a aula perguntando aos alunos sobre o dia da Páscoa. 

“Onde foram no feriado?” Ela pergunta aos alunos sobre o coelhinho da Páscoa. 

Depois que todos contam como foi sua Páscoa: 

 
PROFESSORA: -  Então tá bom, agora vamos parar a conversa, eu vou dar uma folha pra 

vocês e vocês vão desenhar alguma coisa que vocês falaram e vão 
pintar... vão desenhar alguma coisa que vocês mais gostaram, e quem 
souber escrever pode escrever, do jeito que vocês souberem. 
Desenhar e pintar. 

ALUNO: -  Professora, pode pintar? 
PROFESSORA: -  Pode, agora terminou a conversa. 
ALUNA: -  Sabia que amanhã é aniversário da minha mãe? 
PROFESSORA: -  Que legal. Desenhar o que mais gostaram, onde foram, o presente que 

mais gostaram, daí quem souber escrever uma frase pode escrever. 
ALUNO: -  Eu não sei escrever. 
PROFESSORA: -  Eu disse quem souber, se não sabe, escreve da maneira que souber. 
 

Na situação acima — “Eu não sei escrever.” —, há ao mesmo tempo a 

disputa de lugares e o alerta, a solicitação do aluno, porém a fala da professora 

continua presa aos aspectos da forma. Ela não aproveita os espaços indicativos do 

universo cultural dos alunos, os quais poderiam, ao mesmo tempo em que 

desenvolvem a oralidade, servir de elo pelo processo de significação entre o 

contexto imediato do aluno com o contexto mais amplo e entre a aquisição do 

conhecimento e o desenvolvimento cognitivo (capacidades mentais superiores), 

conforme concebe Vygotsky. 

Novamente, instaura-se a situação em que os que sabem escrever 

escrevem e os que não sabem desenham. Embora haja uma situação de produção 

da escrita proposta para os alunos, não há incentivo para a tentativa de escrita, não 

há ajuda da professora para isso. Parece que a preocupação em fazer o exercício se 

sobrepõe à produção significativa da criança. 

Passa para a história do Lobo Mau, pois seu objetivo é continuar 

trabalhando a letra L. Aproveita para trabalhar também o M. 
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Novamente, um aluno pergunta se pode pintar e a professora responde que 

sim. Outro aluno diz: “Não pode, deve”. Percebe-se uma reação desse aluno 

imitando a fala da professora. Ecos reflexos das situações compartilhadas e 

experiências vividas no processo interativo que se implementa na sala de aula. 

Em outra atividade, escreve no quadro o título da historinha: “O lobo”.  

 
PROFESSORA: -  Era uma vez um lobo mau. Ele queria pegar os três porquinhos. Do 

lado da margem, marca 2 dedinhos. Aí não tem dois dedinhos. Cada 
um vai escolher uma maneira pra escrever, só uma maneira. O título da 
historinha é O LOBO. 

 
A professora vai fazer a cópia no quadro das duas maneiras, cursiva e 

máquina. 
 
PROFESSORA: -  Ou desse jeito ou desse. Aonde foi marcado o pontinho, o título da 

história. Quem é que sabe ler o que está no quadro? 
ALUNOS: -  O LOBO. 
PROFESSORA: -  Senta direito, E.! Pula uma linha, na outra linha, pula uma linha sempre 

que tiver o X, pula uma linha. ERA, outra palavrinha, UMA VEZ, na 
mesma linha. V., sem conversa! 

ALUNO: -  Na mesma. 
PROFESSORA: -  Na mesma linha. UM LOBO, na mesma linha, não façam tudo junto. 

Você vai escolher essa maneira ou aquela, essa ou aquela. Quem está 
conversando? MAU. Como é que chama isso aqui? Ponto final.  

ALUNO: -  Quem tem espaço continua? 
PROFESSORA: -  Continua. 
ALUNO: -  Eu continuei e o meu não cabeu. 
PROFESSORA: - Não coube. Continua aqui. Quem está conversando? O ponto vai 

depois da palavra MAU. Vamos ver o que está escrito aqui? 
ALUNOS: -  ERA UMA VEZ UM LOBO MAU. 
PROFESSORA: -  Aqui está escrito do mesmo jeito? 
ALUNOS: -  Tá. 
PROFESSORA: -  Depois do ponto eu começo com letra maiúscula. Aqui, dá pra 

continuar aqui? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Se não couber, faz na outra linha, quem tem espaço faz na mesma.  
ALUNO: -  Professora, é pra fazer embaixo? 
PROFESSORA: -  Continua aqui. 
ALUNO: -  O meu não cabe. 
PROFESSORA: -  ELE QUERIA PEGAR OS TRÊS PORQUINHOS. L., sem conversa. 
ALUNO: -  Esses são separados. 
PROFESSORA: -  Separado. Quem que ele queria pegar? 
ALUNO: -  Os três porquinhos. 
PROFESSORA: -  É porquinho ou porquinhos. Por que que é porquinhos? 
ALUNOS: -  Porque é três porquinhos. 
PROFESSORA: -  Porque é mais que um porquinho. Ponto. Se couber na mesma linha... 
ALUNO: -  Professora, você não fez ponto lá. 
PROFESSORA: -  Agora eu vou fazer. Aí… Agora todo mundo olha no quadro. O que que 

tá falando a história, ela conta a história do quê? 
ALUNOS: -  O lobo e os três porquinhos. 
PROFESSORA: - O lobo. Vamos ver: ERA UMA VEZ UM LOBO MAU. ELE QUERIA 

PEGAR OS TRÊS PORQUINHOS. AÍ… aqui tem três pontinhos, quem 
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conhece a história dos três porquinhos? Esse aqui. AÍ, vocês vão 
imaginar o que aconteceu com os três porquinhos e vão desenhar. 
Vamos ler outra vez. 

ALUNO: -  No espaço que sobrou. 
PROFESSORA: -  Então o que aconteceu, esse lobo era bonzinho? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Ele era o quê? 
ALUNOS: -  Mau. 
PROFESSORA: - O que que é uma pessoa má? A pessoa que é má ela é amiga dos 

outros? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Então esse lobo era mau, quem que ele queria pegar? 
ALUNOS: -  Os três porquinhos. 
PROFESSORA: - Esses três pontinhos que a professora fez, vocês vão desenhar a 

história, vão desenhar no espaço, vocês vão desenhar o que 
aconteceu com os três porquinhos e o lobo mau. É pra desenhar e não 
pra conversar. Agora vocês vão desenhar o resto da história, vocês vão 
imaginar, vocês copiaram, agora vocês vão imaginar o resto da 
história. Desenhe como você sabe desenhar. Conhece a história, não 
é, D.? Quem não sabe desenhar faz assim, imagine assim com os 
pezinhos. Pode colocar o olho nos porquinhos. D., se você conversar 
você não vai aprender. Quem que está conversando vai ficar sem 
recreio.  

ALUNO: -  Agora eu vou pintar. 
PROFESSORA: -  É pra pintar. 
ALUNA: -  Pode deixar pra depois? 
 
Quando pergunta às crianças o que é uma pessoa má, a professora não 

espera a resposta. Apresenta com a segunda pergunta o próprio conceito, a própria 

versão, impedindo os alunos de expressarem seus conceitos. 

Continua o exercício solicitando aos alunos que desenhem os porquinhos. 

Novamente, não há incentivo para a tentativa de escrita nem para a discussão das 

idéias do texto, muito menos para a compreensão das partes do texto, do seu 

contexto espacial e temporal. 

Como já se discutiu anteriormente, a concepção da professora sobre a 

importância do texto no processo de aquisição da língua escrita, tomada a sua 

prática, permite inferir que, tal como em sua concepção de ensino/aprendizagem, 

não estão presentes os princípios sócio-históricos. O exemplo do texto do bebê 

elucida pelo tratamento metodológico que a professora utiliza a não consciência 

e(ou) o desconhecimento sobre a importância da dialogia, da apreensão dos 

sentidos e significados atribuídos às palavras pelos alunos. Em outras palavras, o 

percurso indicado por Bakhtin, o conceito de “signo ideológico” na teoria sobre o 

dialogismo (relação dialógica na linguagem), a natureza sócio-histórica dessa 

relação e o caráter não abstrato mas ideologicamente determinado do “outro” nela 
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envolvido parecem não fazer parte das preocupações da professora, pois ela apaga 

sua inscrição histórica nos exemplos descritos. 

E no processo de formação de conceitos apregoado por Vygotsky, a questão 

fundamental refere-se aos meios pelos quais essa operação é realizada. 

 
todas as funções psíquicas são processos mediados, e signos constituem o mais básico 
para dominá-las e dirigi-las. O signo mediado é incorporado à sua estrutura como uma 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. (VYGOTSKY, 1989, p. 48) 
 
Tem-se como objetivo identificar os seguintes aspectos no encaminhamento 

metodológico dado pela professora às atividades: o movimento discursivo existente 

no sentido de sondar as informações que o aluno já possui, de apreender e 

problematizar a prática social dos alunos, de instigar a busca do conhecimento novo 

para resolução da problematização feita. Esses passos possibilitariam tratar o 

conteúdo a partir do que Vygotsky chamou de sistema funcional adulto–criança de 

participação em tarefas culturalmente estruturadas, isto é, a criação da “zona de 

desenvolvimento proximal”. 

As atividades propostas pela professora não constituem situações que 

valorizam as formas de relacionar-se com as pessoas, de simbolizar o mundo. Não 

incentivam os alunos a perceberem suas possibilidades e necessidades. São 

extremamente mecânicas. 

Ela parece não valorizar as atividades interpessoais, de parceria, por meio 

das quais o aluno, envolvendo-se na totalidade da situação, vai diferenciando papéis 

assumidos pelo outro e, por alternâncias e oposições a estes, constitui-se a si 

mesmo, regula o outro e se auto-regula. Parece não valorizar, também, que são 

situações concretas, em que o aluno é falante, é ouvinte, é observador, é 

imaginador, apropria-se dos elementos culturais e os utiliza como instrumentos 

psicológicos de sua ação. 

Em outra situação, a professora continua trabalhando a letra M. Entrega os 

cadernos. A aula inicia assim: 

 
PROFESSORA: -  Vão pintando esses carimbinhos aí que eu vou só atender uma menina 

ali. Vão pintando. Qual é o primeiro desenho que vocês têm? 
ALUNOS: -  Mala. 
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PROFESSORA: -  Vocês vão pegar o alfabeto móvel, vão formar a palavra MALA e vão 
escrever ao lado. Utilizem o alfabeto móvel para formar e escrever do 
lado. 

 
A professora auxilia “como é que faz LA”. Um aluno vai ao quadro para 

escrever MALA. 

 
PROFESSORA: -  Muito bem. O outro desenho é um menino. Agora, vão montar 

MENINO. MENINO começa com que letra? 
ALUNOS: -  M. 
ALUNOS: -  É para escrever MALA? 
PROFESSORA: -  É para escrever MALA. MENINO é MININO ou MENINO? Como é que 

faz o NI? Como é que se pronuncia? G., senta, G. ME, como é que faz 
o ME? Levante a mão, não precisa ficar passeando na sala! Olhas 
essas pastas no chão! O que que tá faltando aqui? ME. Como é que 
faz o I, O., é assim ou assim? Você vai achar o outro, E. Amanhã, sem 
falta. A D. vai no quadro escrever a palavra, das duas maneiras, se 
souber. O que que a professora falou, entre duas vogais escreve o 
quê? 

ALUNOS: -  Z. 
PROFESSORA: -  Vamos escrever com Z? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Com S, MESA é com S. No meio de duas vogais? 
ALUNO: -  S. 
PROFESSORA: -  Como é o nome dessas letrinhas aqui, oh? A, E, I, O, U. 
ALUNOS: -  Vogais. 
PROFESSORA: -  Vogais. Quando nós temos a letrinha S no meio de duas vogais, nós 

temos o som de quê? 
ALUNOS: -  S. 
PROFESSORA: -  Vou escrever VASO, então o S fica com que som? 
ALUNOS: -  Z. 
PROFESSORA: -  Fica com som de Z, vou escrever VASO. E MESA, tem duas vogais? 
ALUNOS: -  TEM. 
PROFESSORA: -  Como é que faz o MO? G., senta, A., senta. Deixa eu ver qual a fila que 

está conversando mais, vai ficar comigo no recreio. Qual é a primeira 
letrinha do MO? Você não pára de conversar! Que letra é essa aqui, 
G? Vamos ver as palavras que estão no quadro, o que que está escrito 
aqui? 

ALUNOS: -  MALA, MENINO, MESA, MEIA, MÃO, MORANGO. 
PROFESSORA: -  Essas palavras começam com que letra? 
ALUNOS: -  M. 
PROFESSORA: -  O M vem antes de qual letra? 
ALUNOS: -  L. 
PROFESSORA: -  Vem depois do N. Vocês virem a folha do caderno. Aqui está escrito 

COMPLETE. A MESA É DO… Aqui embaixo, eu vou passar carteira 
por carteira, senta que eu já falei que vou passar, é a primeira vez que 
vocês estão fazendo e eu vou passar um por um. Aonde é o desenho 
vocês vão formar uma frase. Já tô passando, é só sentar. Eu estou 
passando e mostrando, vocês não anotaram lá a palavra MESA. Você 
não pára sentada, D. Olha aqui, eu vou dar outro exemplo no quadro. 
Se eu fizesse isso aqui, oh, O SOL ESTÁ BRILHANDO. Vou escrever 
aqui embaixo de novo. 

ALUNO: -  Pode fazer o segundo. 
PROFESSORA: -  Pode, qual é o segundo? Senta. A MALA É...  
ALUNOS: -  Pode guardar o alfabeto. 
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PROFESSORA: -  Pode. Vai sentar e levantar a mão. Quem não entendeu levanta a mão. 
H., vai lá e ensina o W; L., vai lá e ensina a D.; L., vai lá e ensina a G. 
Só quem eu mandei. V., vai ensinar o outro V. lá. 

ALUNO: -  Professora, eu não sei. 
 

Alguns alunos que já entenderam a lição ensinam os outros. 

 

PROFESSORA: -  Senta direito. Qual é o desenho que nós temos? Nós temos a mesa e o 
menino. A MESA É DO MENINO. Como eu escrevo MENINO que eu 
esqueci? 

ALUNOS: -  MENINO. 
 
A professora trabalha a letra M, discute a função e o lugar das letras, discute 

o som do S na palavra MESA. Explica que entre duas vogais usa-se S e este é 

pronunciado com som de Z. 

Formam várias palavras com M usando o alfabeto móvel e as escrevem no 

caderno. 

A professora indica algumas crianças para que vão ensinar outras. Formam 

frases, pontuam, lêem e realizam exercícios de completar. Surge a primeira 

possibilidade de interação de ajuda criança–criança. 

Em outra aula inicia assim: 

 
PROFESSORA: -  Olha, aqui, oh!, quem que continua conversando. De quem é esse livro 

que está sem nome? 
ALUNO: -  Meu. 
PROFESSORA: -  Abram na página 53. Quem souber, vai ler junto. O título da história. Eu 

não quero agora nenhuma conversa. Aqui em cima. H., senta direito e 
vamos ler juntos. A maioria vai conseguir ler. A BELA BOLA. A BELA 
BOLA DO RAUL. BOLA AMARELA É DE ARABELA. A DO RAUL É 
AZUL. ROLA AMARELA E PULA AZUL. A BOLA É MOLE. É MOLE E 
ROLA. A BOLA É BELA E PULA. É BELA, ROLA E PULA. É MOLE, 
AMARELA, AZUL. A DO RAUL É DE ARABELA E A DA ARABELA É 
DE RAUL. Vamos tentar todos juntos agora, bem devagar, vamos 
começar com o título. 

 

A professora lê novamente, agora com os alunos. 

 
PROFESSORA: - É história de quê? 
ALUNO: - Bola. 
PROFESSORA: - Quem tem a bola? 
ALUNOS: - O menino 
PROFESSORA: - Qual que é o nome do menino? 
ALUNO: - Raul 
PROFESSORA: - E da menina? 
ALUNO: - Arabela. 
PROFESSORA: - Que cor que é a bola da Arabela? 



 179

ALUNO: -  Amarela. 
PROFESSORA: -  É a do Raul? 
ALUNO: -  Azul 
PROFESSORA: -  Qual delas que pula? 
ALUNO: -  Azul. 
PROFESSORA: -  Qual é que rola? 
ALUNO: -  A amarela. 
PROFESSORA: -  As duas são moles? 
ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  São ou não? 
ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  Quais as cores da bola? 
ALUNOS: -  Amarelo e azul. 
PROFESSORA: - Quais são os personagens da história? Qual a diferença da bola do 

Raul e da Arabela? 
ALUNO: -  É que a bola do Raul é azul e da Arabela é amarela. 
PROFESSORA: -  É essa a diferença? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Quem acha que não é? Por que não é? Mas o que ele falou tá certo, 

também. O que faz a bola de Arabela? 
ALUNOS: -  Rola. 
PROFESSORA: -  Como é que podem ser as bolas? 
ALUNOS: -  Redonda. 
PROFESSORA: -  As bolas são sempre do mesmo tamanho? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: - Como elas podem ser? 
ALUNOS: -  Grande, pequena. 
PROFESSORA: -  E as cores? 
ALUNOS: -  Verde, amarelo, azul. 
PROFESSORA: -  Muito bem, agora vocês coloquem o dedinho de vocês aqui, oh, aqui 

onde tem os retângulos, aqui, oh. Antes do número 2. Aqui, oh. Vamos 
contar os pontinhos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui no 7. Vamos 
de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fazendo o 7. Na sua sala de aula existem 
nomes parecidos com o das crianças da história? 

ALUNOS: -  Lissa, Larissa. 
 
Os alunos extrapolam o texto, referem-se a outro contexto, entenderam a 

rima, mas fogem da intencionalidade da condução que a professora quer dar. E ela 

não flexibiliza, não trabalha as duas situações criadas. A relação que o aluno faz é 

no contexto da sala, entre os nomes dos alunos da sala, e não entre os nomes da 

sala e os nomes do texto, que era o que a professora estava propondo. Essa 

negociação de sentidos não é continuada pela professora, que acaba se irritando. 

Utiliza-se da repetição do léxico e da entonação para demonstrar seu 

descontentamento com a “incompreensão” dos alunos para retomar o 

encaminhamento pré-estruturado. Não considera a atividade mental desenvolvida 

pelo aluno. 
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PROFESSORA: -  Da história da poesia tem algum parecido com Raul e Arabela? Tem 
algum nome parecido com Raul e Arabela? Parecido. Aqui da poesia, 
como é o nome das crianças da poesia? 

ALUNOS: -  Raul e Arabela. 
PROFESSORA: -  Tem alguma criança que tem o nome parecido com o do Raul? Aqui na 

sala tem alguém?  
ALUNOS: -  Renan. 
PROFESSORA: -  Só a primeira letra que é igual. Aonde diz sim ou não, vocês coloquem 

um X aonde está escrito não. 
ALUNOS: -  Primeiro. 
PROFESSORA: -  Você pára de gravar que hoje eu não vou mais dar aula — dirigindo-se 

à moça que faz a filmagem. Vamos ver juntos. Marque no texto com 
lápis vermelho a palavra BOLA, todas as vezes que ela aparecer. 
Peguem o lápis vermelho e vamos ver aqui no texto a palavra BOLA.  

ALUNO: -  Do texto 
PROFESSORA: -  Do texto. Na palavra BOLA. Você cuida do seu livro, toda vez que 

aparecer a palavra BOLA, começa desde do título, da palavra.  
ALUNOS: -  Duas vezes BOLA. 
PROFESSORA: - Terminou, abaixa a cabeça. Desde o título. Todas as vezes que 

aparecem a palavra. 
ALUNO: -  1, 2, 3, 4, 5, 6, eu achei 6. 
PROFESSORA: -  Senta direito. Pode sentar, volta lá e levanta a mão. Desde o título. D., 

eu não vou ver se você tiver em pé! B., vira pra frente! 
ALUNO: -  Professora, não era que é pra circular? 
PROFESSORA: -  É. Agora vocês vão pegar o alfabeto móvel, monte a palavra BOLA. O., 

vira pra frente! Quantas vezes vocês acharam a palavra BOLA?  
ALUNOS: -  Seis. 
PROFESSORA: -  Seis vezes, aqui diz quantas vezes apareceu a palavra BOLA. G., eu 

estou dando aula e você brincando, senta, G.! 
 
Aqui a professora realmente grita com a aluna. 

 
PROFESSORA: - Vocês vão ficar sem recreio, vocês vão fechar o livro, pode fechar o 

livro. E conversem à vontade, agora no recreio vão ficar fazendo a 
atividade. Então vocês conversam agora e na hora do recreio nós 
vamos trabalhar. Não quero ninguém de pé. Quantas vezes aparecem 
a palavra BOLA? Todos juntos. L. F., nós não vamos usar isso ainda, 
olha no quadro! O que que está escrito aqui? 

ALUNOS: -  BOLA, BELA. 
PROFESSORA: -  Aonde está a única diferença? 
ALUNOS: -  E! 
PROFESSORA: - Vocês viram que uma letrinha dá diferença. No alfabeto móvel vão 

formar a palavrinha. BOLA e BELA. L. F., senta e vai fazer! M., não 
pode esquecer o alfabeto móvel em casa. Olhando no quadro, aqui do 
lado onde está escrito BOLA e BELA vocês vão escrever com a letra 
de vocês, letra cursiva.  

ALUNO: -  Letra cursiva. 
PROFESSORA: -  Cursiva. 
ALUNO: -  É letra caixa alta. 
PROFESSORA: -  Não, tá no quadro, é só olhar no quadro. 
ALUNO: -  É onde tá faltando a letrinha? 
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Seus enunciados são constituídos ora dirigidos ao assunto, ora à chamada 

de atenção dos alunos. A ênfase recai em exercícios mecânicos e centrados no 

domínio do gráfico. 
 
PROFESSORA: -  Não é do ladinho. Número 3.  
ALUNO: -  Terminei. 
PROFESSORA: -  O que você precisa fazer para transformar a palavra BOLA em BELA? 
ALUNO: - Tira o E. 
PROFESSORA: - Tirar o O e colocar o E, vocês têm aqui a palavra BOLA, para 

transformar ela eu vou fazer o quê? 
ALUNOS: -  Tira o O. 
PROFESSORA: -  Tira o O. Escreva dentro do quadrado a vogal que você irá substituir, 

então vocês vão colocar neste quadrado aqui, qual a letrinha que vocês 
vão colocar aqui? 

ALUNOS: -  E. 
PROFESSORA: -  Aqui. Agora aqui em cima. Número 4, vocês vão usar o alfabeto móvel 

de novo. Do outro lado da folha, número 4. Troque as vogais e vejas as 
palavras que você consegue formar. Qual é a primeira palavra? 

ALUNOS: -  BOLA. 
PROFESSORA: -  Aqui embaixo da bola vocês vão fazer assim, BOL... Aqui vocês vão 

colocar o quê? 
ALUNO: -  O. 
PROFESSORA: -  Olhem pro quadro. H.! O que está escrito aqui? BOLA, a outra letrinha 

forma o quê? 
ALUNOS: - BOLO. 
PROFESSORA: - Então vocês vão escrever BOLO com o alfabeto móvel. 
ALUNO: -  Mas eu não tenho mais o O. 
PROFESSORA: -  Desmancha tudo isso aí e começa tudo de novo. BOLO. Vamos, J. 
ALUNA: -  Eu já terminei. 
PROFESSORA: -  J., qual é o problema que você não pára sentada? M., amanhã você vai 

trazer o alfabeto dentro da mochila. J., já montou, senta, guarda essa 
blusa que não está chovendo. Vamos ver o que está escrito então, o 
que vocês copiaram? 

ALUNOS: -  BOLO. 
PROFESSORA: -  Vamos ler então, o que que está escrito? 
ALUNOS: -  BOLO. 
PROFESSORA: -  Qual a outra? 
ALUNO: -  BELA, opa tá faltando uma letrinha B... LA. 
ALUNOS: -  BALA. 
PROFESSORA: -  Dá pra escrever BOLA e BALA. Qual letrinha que tá faltando aqui? 
ALUNOS: -  A. 
PROFESSORA: -  Então monte no alfabeto móvel. Agora nós temos outra palavrinha. B… 

L… formou alguma palavrinha aqui? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Eu quero formar uma palavra. 
ALUNOS: -  BULE. 
PROFESSORA: -  Para eu formar a palavra BULE o que que tá faltando? 
ALUNOS: -  U e o E. 
PROFESSORA: -  Agora monte no alfabeto móvel. L., quer ficar sem recreio? Leia o que 

está escrito. Vamos ler a palavrinha que vocês montaram. Agora todo 
mundo olhando no quadro e vamos ler todas as palavrinhas. 

ALUNOS: -  BOLA, BOLO, BELA, BALA, BULE. 
PROFESSORA: -  Número 5, coloquem o dedinho no número 5. L. F., depois você fica 

perdido. Coloque o dedinho no número 5. Na poesia que lemos a 
autora brinca… o que que quer dizer a palavra autora? 

ALUNO: -  Eu sei. 
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PROFESSORA: -  G.? 
ALUNO: -  É quem escreveu a historinha do livro. 
PROFESSORA: - A autora é quem escreveu a historinha do livro. Aqui diz assim. NA 

POESIA QUE LEMOS A AUTORA BRINCA COM AS RIMAS. O que 
que é rima? 

ALUNA: -  É uma palavra que rima. 
PROFESSORA: - Muito bem, se eu falar a palavra BANANA, com que que rima? 

Levantando a mão. 
ALUNO: -  ANA. 
PROFESSORA: -  ANA, olha aqui, BANANA, qual é a última palavrinha? 
ALUNO: -  A 
PROFESSORA: -  BANANA rima com ANA, o que mais? BANANA, CANA... Levantar a 

mão. 
ALUNA: -  CAMA 
PROFESSORA: -  Essa CAMA rima com BANANA? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  É com N. Agora o senhor vai sentar que eu estou explicando. 
ALUNA: -  BACANA. 
PROFESSORA: -  Isso. BACANA, CABANA, ANA, CANA, entenderam? Então procurem 

na poesia as palavras que rimam. AMARELA rima com quê? 
ALUNOS: -  BELA. 
PROFESSORA: - BELA. O que mais, o que está na poesia? Na poesia está escrito 

AMARELA, aqui, oh, rima com ARABELA e BELA.  
ALUNO: -  Professora, aonde a gente tá? 
PROFESSORA: -  Aqui, no número 5. Tem gente perdido ainda. B., coloca o dedinho no 

número 5, que eu vou ler novamente. Olha aqui. Todo mundo no 
número 5. Na poesia que lemos a autora brinca com rima. O que está 
escrito? AMARELA rima com quê? ARABELA, essa palavra é com que 
letra? 

ALUNO: -  Maiúscula. 
PROFESSORA: -  Por quê? 
ALUNOS: -  Porque é nome de pessoa. 
ALUNO: -  É na primeira linha? 
PROFESSORA: -  É na primeira linha. No segundo, RAUL rima com AZUL. AZUL é com 

Z. BOLA rima com quê? 
ALUNO: -  ROLA. 
PROFESSORA: -  BOLA rima com ROLA. Vamos ver de novo, então. AMARELA rima 

com BELA e ARABELA. RAUL, com AZUL. BOLA, com ROLA. 
Coloquem o dedinho no número 6. 

ALUNO: -  Eu não terminei.  
PROFESSORA: - Complete as estrofes preenchendo as lacunas com as palavras que 

faltam. A BOLA é o quê? Vamos ver no texto. Como é a bola? 
ALUNOS: -  MOLE. 
PROFESSORA: -  MOLE, então está escrito assim A BOLA É... 
ALUNOS: -  MOLE. 
PROFESSORA: -  Fica assim A BOLA É MOLE. Eu vou explicar de novo. Põe o dedinho 

aqui onde tem a letra A. O que que está escrito aí? A BOLA É... já está 
escrito, vocês vão só escrever a palavra MOLE. É só MOLE aqui. 

 
A interpretação que a professora propõe aos alunos não possibilita a 

percepção do contexto ou a intenção do autor nem, muito menos, provoca a 

expressão do aluno no que se refere ao estabelecimento de relações com as suas 

vivências. 
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A professora lê e em seguida faz perguntas sobre os personagens e sobre o 

tamanho e a cor das bolas. Parece haver uma concepção, por parte da professora, 

de que o texto é alguma coisa dada, a leitura é uma atividade de mero 

reconhecimento. Nessa perspectiva, o importante é apenas ler o texto, verificar se o 

aluno entendeu a história, se identificou os personagens, e eis tudo. 

Algumas vezes, conduz a interpretação, solicitando as opiniões dos alunos, 

porém gira em termos de “concordo/discordo”, não há contraponto com outros 

textos, assim como não há um encaminhamento para a produção do próprio texto 

pelo aluno. Essa forma de trabalhar não lhe proporciona a oportunidade de 

“observar diferenças de linguagem, de vocabulário, de tratamento do assunto, 

buscando compreender as raízes dessas diferenças”. (FARACO, 1988, p. 4) 

A forma de trabalhar da professora revela o desconhecimento e(ou) 

desconsideração com as propriedades do texto. Em momento algum ela se refere às 

partes que compõem o texto, como se articulam e como se vinculam ao tema. 

Uma concepção sócio-histórica aponta que abordagem do texto deve 

possibilitar a preensão das “propriedades do texto como objeto verbal”, bem como 

“trabalhar com as diferenças e percebê-las na perspectiva da intenção socioverbal”. 

(FARACO, 1988, p. 4) 

Continua a fazer os exercícios da apostila. O texto é utilizado como pretexto 

para exercitar conteúdos referentes à identificação e produção das letras, com vistas 

na fixação do código escrito. 

Para BAKHTIN (1999), o texto constitui o objeto das ciências humanas, é o 

ponto central que permite identificar a relação entre linguagem e pensamento, pela 

expressão das representações que interagem nas interações discursivo-

enunciativas. As pistas que aparecem no processo de referenciação, uma vez 

identificadas, podem ser indicadoras do processo individual (singular e subjetivo), 

por meio da ancoragem inferencial, que na diversidade de discursos e de estruturas 

cognitivas coexistem a respeito do mesmo objeto de conhecimento. A diversidade de 

interpretação indica as adequações contextuais que os sujeitos fazem. O texto, 

como signo, realiza-se no cruzamento de sujeitos discursivos porque mobiliza 

significados gerados na interação social. No cruzamento e no enredamento da 

consciência nascem as relações de sentido expressas nas enunciações. O texto 

resulta da combinação de discursos, nos enunciados concretos elaborados no 
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processo de interação sócio-histórica, são atos humanos que se manifestam em 

forma de texto. 

Em outra aula, a professora inicia pedindo às crianças que digam palavras 

que começam com a letra C. Nesse exercício, aparecem situações em que os 

alunos trocam as letras; por exemplo, um aluno fala GATO e a professora diz: 

 
PROFESSORA: - É com C, olha aqui, leia esta palavra aqui. GATO, é com C? 
ALUNOS: - Não. 
PROFESSORA: - GATO é com G...  
ALUNO: - SEIO. 
PROFESSORA: - SEIO é com S ou com C?  
ALUNO: - Acho que é com C. 
PROFESSORA: - É com S. 
 
Durante a atividade em que solicita às crianças que falem palavras que 

iniciam com C, o aluno confunde G com C, e isso parece não lhe dizer nada. Diz 

apenas que não é com G. Apresenta a palavra CACO e se refere a dois sentidos: 

“pode ser apelido de uma pessoa ou caco de vidro”. Em vez de solicitar às crianças 

os sentidos, as diferenças, o faz antecipadamente, deixa de lado a oportunidade de 

apreender o conhecimento da criança, a significação/o sentido que as palavras têm 

para os alunos. 

Segue escrevendo as palavras ditas pelos alunos, depois lê. Não aproveita o 

momento para trabalhar as diferenças de sons e utilização da letra. 

As crianças dizem várias palavras com C. A professora realiza a leitura. Faz 

leitura por fila, e diz: “Agora, quero estas três filas aqui, quero ver quem vai ler 

melhor”, estabelecendo um clima de competição, em vez de desenvolver a 

colaboração, a consciência sobre as formas de aprimorar o já conhecido. As filas 
lêem... 

 
PROFESSORA: -  Vocês lembram que a professora falou na aula, esses dias, que nós 

separamos as sílabas? Por que separamos as palavras em 
pedacinhos? Por quê? E., lembra? 

ALUNO: -  Pra gente ler. 
 
As crianças chegam à conclusão de que separamos as sílabas para ler. 

Provavelmente, isso ocorre porque aprenderam a contar as sílabas pronunciadas e 

fizeram exercícios desvinculados da situação de uso da escrita. Além de interferir na 
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leitura, resultando em leitura silabada. Esse episódio representa bem o equívoco 

que pode ocorrer num trabalho que desconsidera o sentido que as palavras e as 

situações da escrita têm.  

 
PROFESSORA: - Será que é isso? Nós aprendemos a separar em sílabas porque no 

caderno de vocês ele tem um limite. Quando chego aqui, eu posso 
continuar aqui? 

ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Eu quero escrever uma palavrinha e não cabe, eu vou separar com um 

tracinho e vou pra outra linha. Pra hora que nós formos pra outra linha 
não cortar a palavrinha, nós temos que separar como a gente 
pronuncia. CORAÇÃO, porque que eu não posso, quando não coube 
na folha a gente separa. B., depois não sabe. A palavra CÁSSIO, 
quando tem dois S ou dois R, então, um vai pra um lado e o outro vai 
pra lá, olhem no quadro, aqui, terminou a folha do caderno, vou 
escrever a palavra COELHO...  

 
Os exercícios de separação de sílabas desvinculados da situação concreta 

de uso da escrita são desnecessários e sem significado. A professora aproveita para 

trabalhar como se separam em sílabas algumas palavras, mas não em situação de 

uso. Perde outra chance de trabalhar com o significado. Faz a demonstração de 

como são separadas as palavras, reforça a questão dos dois S e R. Na seqüência, 

pede aos alunos que peguem as apostilas em determinada página e solicita-lhes 

que recortem gravuras que comecem com a letra C. 

 
PROFESSORA: - Vocês vão recortar esse primeiro retângulo. Aqui vocês vão recortar 

gravuras que comecem com a letra C, gravuras, figuras, vocês vão 
achar cachorro, cera, coração. 

ALUNO: -  Professora, pode pegar um apartamento e escrever CASA? 
PROFESSORA: -  Não, eu quero que vocês recortem gravuras. Sem conversa. Gravuras. 

Levante a mão quem não entendeu, vocês vão pegar gravuras, figuras 
com a letra C. No quadro tem bastante coisa, cenoura, casa, cavalo, 
cebola. Agora, eu quero ver a fila que vai fazer mais silêncio. Senta, 
sem sujeira no chão. B., senta e fique quieta! 

ALUNOS: -  É palavras? 
PROFESSORA: - Eu não quero palavras, eu quero figuras. Olha aqui, se alguém quiser 

recortar o menino e escrever, C., pode, eu tô explicando agora, quem 
quiser escrever embaixo escreva. Olhem aqui, vocês vão recortar da 
maneira... e escrever do jeito que souberem. 

 
Na expressão “Não, eu quero que vocês recortem gravuras”, ao colocar-se 

na enunciação, a professora revela sua subjetividade, a forma como concebe e 

direciona o ensino. Em vez de explorar o sentido de casa, lar, apartamento, impõe 
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sua vontade/autoridade. Novamente desencadeia a competição: “... eu quero ver a 

fila que vai fazer mais silêncio”. 

Há, nesse momento, outra situação criada que permite a escrita, mas ao 

mesmo tempo, devido às informações recortadas por questões de chamada de 

atenção, tornam as informações confusas. Isso fica demonstrado pelo não 

entendimento das ordens dadas e pelas perguntas que as crianças fazem. 

 
ALUNA: - Professora, dá para recortar o bichinho? 
  
A professora parece direcionar o processo, mantendo sempre o 

cumprimento das ordens, não incentivando o desenvolvimento da autonomia, 

procura manter sempre uma uniformidade de procedimentos. 

Posteriormente, solicita às crianças que montem algumas palavras com 

auxílio do alfabeto móvel. A partir do modo como a professora conduz a realização 

das atividades, pode-se observar que não existe de sua parte a intenção de tomar 

como elemento central o movimento discursivo que se desencadeia no momento 

inicial das atividades. Não se detém na sondagem das informações que os alunos já 

possuem. 

Encaminha o assunto — estudo das letras — diretamente, não discute os 

interesses e conhecimentos implicados nas enunciações, não problematiza a prática 

social dos alunos. Ao apresentar o assunto e desenvolver as atividades, realiza de 

certa forma uma conversação (tipo de monólogo), existe alternância de 

interlocutores na qual os alunos e a professora falam, expõem suas singularidades, 

a professora pergunta e os alunos respondem. Mas, esse movimento de vozes, e 

conseqüentemente de sentidos, não chega a ser explorado, apagando o significado 

real do discurso, da interação verbal, como define Bakhtin. O movimento discursivo, 

isto é, o efeito de sentidos, é sufocado pela apresentação de informação 

rapidamente para não perder a atenção dos alunos e cumprir o que foi programado, 

existindo aí a dissimulação dos efeitos de sentido, sob a forma de informação, 

revestida de um sentido único, em que sujeitos falam, se expressam sem serem 

sujeitos de fato, tendo a impressão de que são sujeitos do próprio discurso, 

cumprindo os papéis convencionados.  
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Na aula seguinte, a professora realiza ditado de palavras com M e C e frases 

como: “O lobo viu o macaco”, “Bia comeu o bolo”. 

A professora entregou uma folha para cada aluno e agora eles estão 

pintando. 

 
PROFESSORA: - Nome de pessoa é com letra maiúscula, pode apagar é nome de 

pessoa. Primeira palavrinha, depois vocês terminam de pintar. Ditado, 
primeira palavrinha. 1, CAMILA; 2, MAMÃE; 3... 

ALUNO: -  Eu não terminei. 
PROFESSORA: -  Senta direito! 3, MEIA. Não quero fofoca.  
ALUNO: -  Qual é o 4? 
PROFESSORA: -  O 4 é MEIA. 
ALUNOS: -  MEIA é o 3. 
PROFESSORA: -  É MEIA, eu não ditei o 4 ainda. 4, COCA-COLA. E., pra frente, senta 

direito, sem conversa. Se não couber, nem que passe um pouquinho. 
Muita conversa. A., vira pra frente. 5, MEU; 6, EMÍLIO. 

ALUNO: -  É com letra maiúscula? 
PROFESSORA: -  Se é nome de pessoa... 7, CAIU; 8, CUCO. 
ALUNA: -  Qual, professora, é o 8? 
PROFESSORA: -  É. 9, MICO. 
ALUNO: -  É nome de pessoa? 
PROFESSORA: -  Mico é nome de pessoa? 
ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  10, MULA. 
ALUNA: -  Qual é o 10? 
PROFESSORA: -  MULA. Agora eu vou ditar duas frases, vocês vão colocar aqui pra 

baixo a primeira frase. Esqueça a 11. Vamos fazer aqui, embaixo da 
madeira. Vou ditar uma frase. O LOBO. T., se você não souber, faça 
como você souber. O LOBO VIU O MACACO. B., eu já cansei de falar. 
A outra frase embaixo dessa, com letra maiúscula. BIA COMEU O 
BOLO. Pode terminar de pintar.  

ALUNO: -  BIA o quê? 
PROFESSORA: -  BIA COMEU O BOLO. Hoje quero ver se vocês sabem escrever. 

Terminou, abaixe a cabeça. D., sem conversa, terminou, sente lá que 
eu já vou pegar. Pode sentar. Quem que tá batendo coisa? 

ALUNOS: -  B. 
PROFESSORA: -  B., faz favor. Nós vamos fazer atividade com esse caderno. G., senta, G! 
 
Recolhe o ditado, distribui os cadernos com um texto já colado. É o texto 

“Colar de Carolina”. Lê o texto para os alunos. Solicita a leitura, primeiramente, aos 

meninos... e depois às meninas. 

 
PROFESSORA: -  Em cima do LEIA. Em cima da folha. G., eu vou pôr o G. lá fora. Vamos 

fazer a leitura. No número 1 está escrito o quê? Eu vou ler primeiro. 
COLAR DE CAROLINA, esse é o título da história. Vamos continuar o 
texto. A professora vai ler, eu não quero ninguém pintando agora. O 
título do texto é COLAR DE CAROLINA. COM SEU COLAR DE 
CORAL CAROLINA CORRE POR ENTRE AS COLUNAS DA COLINA. 
O COLAR DE CAROLINA COLORE O COLO DE CAL, TORNA 
CORADA A MENINA E O SOL VENDO AQUELA COR DO COLAR DE 
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CAROLINA PÕE COROAS DE CORAL NAS COLUNAS DA COLINA. 
Agora só os meninos.  

 

Os alunos lêem o texto acompanhados pela professora. 
 
PROFESSORA: -  Os meninos vão olhando agora, acompanhando a leitura. Agora só as 

meninas. Depois nós vamos trabalhar com texto. (...) Vocês virem a 
folha. 

ALUNO: -  Eu queria pintar. 
PROFESSORA: -  Depois vocês pintam. Diz assim: “Número 1, circule e copie do texto 

todas as palavras que comecem com CA, CO, CU”. Vocês vão pegar o 
lápis de cor. Eu estou explicando, prestem atenção. B., no texto. Vocês 
vão circular todas as palavras começadas com CA, CO, CU. 

ALUNO: -  A palavra inteira? 
PROFESSORA: -  A palavra inteira. Vão circular CA, CO, CU, desde o título. Vocês vão 

pegar o texto e vão circular as palavras do texto. Quem que mandou 
copiar isso aqui? Pegue o lápis de cor. A palavra inteira. Olhem aqui, 
COLAR eu vou circular só o CO, eu não vou circular a palavra COLAR. 

ALUNO: -  Pode ser com lápis colorido? 
PROFESSORA: -  Pode.  
ALUNO: -  Pode ser essa aqui? 
PROFESSORA: -  Todas as palavrinhas que você achar. 
ALUNA: -  Pode ser repetida? 
PROFESSORA: -  Pode.  
ALUNA: -  Terminei. 
PROFESSORA: - Terminou, abaixa a cabecinha, depois nós vamos fazer outra atividade. 
ALUNA: -  Pode pintar o menininho? 
PROFESSORA: -  Pode pintar o menininho. Crianças, sem conversa! Qual foi a primeira 

palavra que vocês encontraram? 
ALUNOS: -  COLAR 
PROFESSORA: -  Agora vocês vão pegar o alfabeto móvel. 
ALUNO: -  Eu esqueci. 
PROFESSORA: -  Não podia ter esquecido. Peguem o alfabeto móvel. Qual foi a primeira 

palavra que vocês acharam? 
ALUNOS: -  COLAR 
PROFESSORA: -  Montem no alfabeto móvel a palavra COLAR e depois vai copiar aqui 

no caderno. Vão montar a palavra COLAR e depois escrever aqui. T., 
tem o alfabeto móvel? 

ALUNA: -  Tenho. 
PROFESSORA: -  Então pega o alfabeto, T., tira a luva que está quente.  
ALUNA: -  Professora, se tirar o R fica COLA. 
PROFESSORA: -  Isso, fica COLA. Vocês vão escrever aqui agora, já montou? Já 

montou, G., quero ver? Não é aqui, é aqui. Depois do número 2, 
coloque o dedinho no número 2. 

ALUNO: -  Professora, eu nem comecei. 
PROFESSORA: -  Eu só estou explicando. Se tirar o R daqui fica...? 
ALUNOS: -  COLA. 
PROFESSORA: -  Aqui no número 2 vocês vão escrever a palavra COLAR, depois de 

colar qual a outra palavra que vocês acharam? 
ALUNOS: -  CAROLINA. 
PROFESSORA: -  Agora a palavra CAROLINA. É bom montar primeiro com o alfabeto 

móvel. Agora vai montar a palavra CAROLINA. Apaga e faz direito, 
pode apagar. 
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A professora passa pelas carteiras para ajudar os alunos a montarem as 

palavras. 
 
ALUNO: -  Professora, posso ir no banheiro? 
PROFESSORA: -  Agora ninguém vai no banheiro. 
ALUNO: -  Professora, eu vou escrever COLAR de novo? 
PROFESSORA: -  Não, agora é CAROLINA. Carolina é com letra...? 
ALUNOS: -  Maiúscula. 
PROFESSORA: -  Com letra maiúscula, porque é nome de pessoa.  
ALUNO: -  Professora, terminei. 
PROFESSORA: - Depois de CAROLINA, qual foi a outra palavra que vocês circularam? 
ALUNOS: -  COM. 
ALUNO: -  COM é com letra maiúscula. 
PROFESSORA: - Não, vire pra frente. Vai montar a palavra COM. B., onde está seu 

alfabeto? 
ALUNA: -  Eu deixei em casa. 
PROFESSORA: -  Não pode deixar em casa.  
ALUNO: -  Qual é o terceiro? 
PROFESSORA: -  COM. T., senta. Então nós vamos escrever aqui a palavra COM. 

Depois da palavra COM, o que vocês circularam? 
ALUNOS: -  CORAL. 
PROFESSORA: -  CORAL, olhe no texto. Vai montar primeiro, depois copiar, e essa letra 

aqui tá muito feia, apague e faz de novo. Tira a mão da bunda. Montou 
CORAL, como é que faz CORAL? Procura no texto pra ver como está 
escrito. Quem é que está gritando? 

ALUNA: -  Professora, já montei. 
 

O barulho é intenso. 
 
PROFESSORA: -  Não precisa conversar pra montar. Tá, pode copiar. Qual a palavra que 

vocês montaram? 
ALUNOS: -  CORAL. 
PROFESSORA: -  Qual é a outra palavra que vocês vão montar agora? Olhem no texto. 
ALUNOS: - CORRE. Agora é a palavra CORRE. É com dois R. O., vai montando. 

Se vocês colocarem um R só, fica CORE. Qual é a outra palavra 
depois do CORRE? Crianças! Agora é COLUNA. Vão montar 
COLUNAS.  

ALUNO: -  Como é que escreve COLUNAS? 
PROFESSORA: -  Ache lá no papel e monta. É COLUNAS. Montou já? Quero ver, só isso, 

hoje você vai ficar sem recreio, eu estou escrevendo no quadro o que 
que eu quero. Como é que faz o LU? 

ALUNA: -  LU. 
PROFESSORA: -  B., não trouxe o material, vira pra frente. 
ALUNA: -  O último é o S. 
PROFESSORA: -  É. COLUNAS, o que que tá faltando aqui? 
ALUNA: -  S. 
 

A professora vai atender a pessoa que está na porta e chama um aluno. 
 
PROFESSORA: -  Vamos escrever a palavra COLUNAS. Depois de COLUNAS, qual é a 

palavra? 
ALUNA: -  COLINA. 
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PROFESSORA: - Agora vocês vão montar a palavrinha COLINA. Se não obedecer, eu 
vou tirar o recreio. 

ALUNO: -  O que é pra escrever? 
PROFESSORA: -  COLINA. Pode apagar isso aí. Senta, G. e O. também. Quem é que 

quer ficar sem recreio hoje? L., quer ficar sem recreio? M., onde está 
seu alfabeto móvel, M.? 

ALUNO: -  Ela não trouxe, professora. 
PROFESSORA: -  Trouxe, sim. Pega. L., quer ficar sem recreio? Sem conversa, G Só que 

tem criança que vai ficar sem recreio hoje. H., senta, A., vira pra frente. 
Quem já montou copia do lado. Quem que está conversando? Já 
montou. Vira pra frente e o senhor acorda. COLINA. Você tá cansado, 
G., tá doente? Então vamos trabalhar. E você também, senta. Depois 
de COLINA, qual outra palavra que vocês vão montar? 

ALUNA: -  A minha não cabe. 
ALUNO: -  Faz na outra linha 
PROFESSORA: -  COLORE, agora é COLORE. Vamos montar a palavra COLORE. 

Quem está conversando? B., como é que faz o RE? 
ALUNA: -  R e o E. 
 

A professora está ajudando a aluna a montar no alfabeto-móvel. 

 
PROFESSORA: -  Qual é a palavra que vocês vão montar agora? 
ALUNOS: -  COLORE. 
PROFESSORA: -  COLORE vocês já montaram, agora é COLO. G., senta. Olhem aqui, 

prestem atenção, o que está escrito aqui? 
ALUNOS: -  COLORE. 
PROFESSORA: -  Se eu tirar o RE daqui, fica COLO. Então vocês vão tirar só o R e o E 

para formar a palavra COLO, essa aqui está bem fácil de montar. 
Depois da palavra COLO vem o quê? Já montou. Agora a palavra CAL. 

ALUNO: -  Professora, agora eu vou escrever embaixo. 
PROFESSORA: -  É. Vão formar a palavra CAL.  
ALUNO: -  Pronto, é só tirar o O. 
PROFESSORA: - CAL, a língua na palavra CAL vai no céu da boca ou no beicinho? Se 

vai no céu da boca, é com L. Já bateu o sinal? 
ALUNOS: -  Não. 
ALUNO: -  Professora. é CAU 
PROFESSORA: -  Não, é CA, com L. Depois de CAL, vem o que? Agora é CORADA. M., 

agora escreva. G., pára de conversar! Tem criança que vai ficar sem 
recreio hoje. 

 
Novamente, a professora tomou como critério de escolha do texto a letra que 

quer trabalhar e as possibilidades de exercícios gráficos que ele apresenta, isto é, 

como pretexto apenas, para exercitar conteúdos (o código) gramaticais. Não explora 

o texto nem mesmo fazendo perguntas óbvias, como: qual o título, qual é o autor, 

quais são as personagens e em que ordem os fatos acontecem. Isso evidencia que 

a sua concepção de ensino/aprendizagem não expressa uma concepção de 

linguagem sócio-histórica. 

A professora parece não considerar importante que texto e leitor 

estabeleçam uma relação dialógica. Deixa de explicitar a intenção do autor, as 
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condições de produção do texto, ou seja, o momento histórico, a intenção de 

produção e os interlocutores. 

Uma concepção sócio-histórica de linguagem requer que se trabalhe em 

situação de leitura as condições de produção do texto, deixando claro em que época 

o texto foi escrito, com vistas a quais interlocutores e com que finalidade. 

No texto “Colar de Carolina”, a professora poderia explorar as rimas e a 

leitura de outros signos, tais como, as cores. Poderia propor atividades de produção 

de outros textos ou sua recriação em outras formas de linguagem: desenho, pintura, 

música, mímica etc. 

Após a leitura do texto, a professora prossegue: 

 
PROFESSORA: -  Vocês virem a folha. 
ALUNO: -  Eu queria pintar. 
PROFESSORA: -  Depois vocês pintam. Diz, assim: “Número 1. Circule e copie do texto 

todas as palavras que começam com CA, CO, CU”. Vocês vão pegar o 
lápis de cor. Vocês vão circular todas as palavras começadas com CA, 
CO, CU. 

ALUNO: -  A palavra inteira? 
PROFESSORA: -  A palavra inteira. Vão circular CA, CO, CU, desde o título. Vocês vão 

pegar o texto e vão circular as palavras do texto. Quem mandou copiar 
isso aqui? Pegue o lápis de cor. A palavra inteira. Olhem aqui, COLAR, 
eu vou circular só CO? Não, eu vou circular a palavra COLAR.  

 

E, assim, segue o trabalho com as letras, depois faz o ditado... Em outra 

situação, as crianças copiam o texto. A professora lê o texto. O texto é sobre um 

menino que gosta de animais e tem brinquedos. Um aluno pergunta o que são 

pardais e a professora responde que são passarinhos. Trabalha com a palavra 

CARRINHOS, demonstrando que se tirarmos um R fica CARINHO, e explica que 

carinho é um sentimento. 

Realiza leitura coletiva. Faz perguntas de interpretação: 

 
PROFESSORA: - Como é o nome do menino da história? 
ALUNO: - Beto. 
PROFESSORA: - Do que Beto gosta? 
ALUNOS: - De animais. 
PROFESSORA: - Ele é um menino diferente de vocês?  
ALUNOS: - Não. 
PROFESSORA: - Como ele é? 
ALUNOS: - Igualzinho. 
PROFESSORA: - Igualzinho. Ele gosta de brincar com outros brinquedos?  
ALUNOS: - Gosta. 
PROFESSORA: - Do que ele gosta de brincar? 
ALUNOS: - De bola e carrinhos. 
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PROFESSORA: -  Ele é igualzinho a vocês, gosta de brinquedo e gosta de animais. 
Agora, vocês vão desenhar a história. Vocês vão desenhar menino, os 
bichos, podem desenhar dois bichos... 

 

A interpretação que realiza desse texto se resume às perguntas óbvias, num 

processo mecânico e aligeirado. Não permite que as crianças estabeleçam relações 

com suas realidades nem sequer pergunta se elas gostam de animais ou se têm 

algum, se já viram, onde... Deduz e direciona o processo de forma autoritária, 

dizendo até o que eles devem desenhar e quantos. 

O exercício sobre o texto está na apostila e refere-se a marcar X na resposta 

certa. A professora aproveita o texto para trabalhar letra maiúscula, minúscula e 

pontuação. Com a finalidade de trabalhar a letra G, pede às crianças que falem 

palavras que comecem com essa letra, escreve-as no quadro, todos lêem em 

conjunto, estabelece relação entre a palavra GATO e os nomes dos alunos. Depois 

desenham o gato... Descrevem o gato... 

 
PROFESSORA: -  Vocês vão imaginar a cor do pêlo, vocês vão escrever a qualidade do 

gato, a cor dele, como vocês imaginarem, como ele é, pode dar nome 
pra ele. 

 

As crianças realizam a atividade, conversam bastante, a professora pede 

silêncio. Destaca o trabalho de algumas crianças, lendo para os demais. Os alunos 

lêem as qualidades que deram ao gato. Colam o gato no caderno e escrevem o 

nome dele ao lado. E continuam fazendo atividades com palavras com a letra G. 

São pouquíssimas as oportunidades que as crianças têm de relacionar o 

assunto trabalhado com seu contexto imediato. A professora não incentiva a 

discussão sobre o sentido e(ou) significado das palavras, mesmo quando as 

crianças fazem perguntas sobre o significado dessas palavras. Não são apontadas 

ao aluno diferentes formas de ver e pensar o mundo. É marcante a presença de 

discursos repelidos, que, além de dar ao processo a característica de monólogo e de 

autoritarismo na direção das atividades, bem como da visão de mundo da 

professora, impede as crianças de concordar ou discordar, criticar, enfim, pronunciar 

e ouvir a própria voz e a voz do outro. 

As atividades propostas pela professora seguem em ritmo tão rápido e tão 

presas ao predeterminado na apostila que, mesmo durante as atividades que 
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privilegiam o aspecto gráfico, as crianças não têm chance de refletir sobre os fatos 

da língua e muito menos de perceber o texto como resultado de opções temáticas e 

estruturais feitas pelos autores, tendo em vista seu interlocutor. 

As outras aulas filmadas retratam os mesmos procedimentos. 

 A concepção de linguagem da professora não se aproxima dos pressupostos 

das teorias de Vygotsky e Bakhtin. Não há ênfase na linguagem como processo 

histórico social. A professora não incentiva as trocas de sentidos, a relação 

locutor/ouvinte. A constituição dos interlocutores e do contexto em que circulam os 

elementos de significação é quase inexistente. O discurso revestido de informações 

predeterminadas não deixa espaço para que exista a articulação do discurso do 

aluno e o seu contexto mais amplo. Esse espaço é direcionado para a execução do 

exercício conforme foi planejado, não há desvios, isto é, aproveitamento da fala dos 

alunos. O trabalho mecânico com a forma prossegue em detrimento da 

intertextualidade, do diálogo, da interação. 

A professora toma para si, como autoridade instituída, o jogo dos efeitos de 

sentido e, em nome das informações necessárias, desconsidera o espaço do sujeito 

ouvinte, impedindo, assim, que o ouvinte possa se colocar no discurso, e 

conseqüentemente de ser ouvinte do próprio texto e do outro. 

O processo de interlocução fica desarticulado, os papéis e lugares dos 

interlocutores são bem definidos e hierarquizados, caracterizados institucionalmente, 

segundo a finalidade explícita do processo de ensinar/aprender convencionado. Essa 

representação referente aos lugares ocupados pelos interlocutores condiciona a ação 

pedagógica e imprime marcas nessa relação, “instaurando modos de interlocução e 

controlando (de diferentes formas e com nuances diversas) os sentidos em circulação 

no processo de elaboração conceitual”. (FONTANA, 2000, p. 30) 

Ao ocupar o lugar de controladora dos sentidos em circulação, a professora 

deixa de aproveitar as contribuições das crianças na diversidade de interpretações e 
significados atribuídos na dinâmica da interação. Na condução das atividades, 

percebe-se que a professora tem como preocupação central a escrita das palavras. 

Contudo, é importante considerar as múltiplas e diversificadas possibilidades na 

dinâmica social gerada na sala de aula, nesse processo de oralidade desenvolvido, 

mas que infelizmente não são exploradas.  
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No transcorrer dos episódios, as oportunidades aparecem, pois percebe-se a 

dinâmica das vozes em confronto, das trocas verbais entre os participantes. O 

movimento dialógico no momento das enunciações, perguntas e respostas, réplicas, 

comentários são explicitados. Surgem também formas de interpretação e de 

negociação dos interlocutores que se objetivam pelas vozes dos falantes. Crianças e 

professora, ao falarem entre si, explicitam os significados num movimento de 

construção coletiva. Ocorrem nesse processo tensão, contextualização, 

descontextualização e discussão de aspectos formais da linguagem e escrita. Nessa 

dinâmica de vozes, na medida em que negociam posições e interpretações, 

aparecem movimentos de eco, expansão e transformação da fala do outro em 

relação ao objeto do conhecimento, porém parece que a professora não se dá conta 

das significativas implicações dessa dinâmica, visto que não sistematiza, não 

aproveita essas situações de negociação das posições e interpretações entre os 

participantes em que emergem os argumentos que dão suporte às diferentes 

posições dos interlocutores e à incorporação da fala do outro. Ela parece não 

considerar a importância de ouvir o outro e permitir que ele próprio se escute. 

Para Vygotsky, é exatamente na intencionalidade da ação pedagógica que 

se dá a relação entre apropriação dos conceitos sistematizados com as práticas 

intelectuais a eles relacionadas; portanto, é nesse espaço que interagem a 

aprendizagem e as funções psicológicas num processo dialógico de influências. 

Assim, nesse processo, se não são considerados os sentidos e as significações 

atribuídas pelos alunos e se não se fomenta a troca entre eles, a professora perde 

uma grande oportunidade de desencadear a aprendizagem significativa, isto é, 

sígnica, considerada em toda sua dimensão discursiva, deixa de estabelecer uma 

unidade entre os processos e estratégias de aprendizagem e os processos de 

desenvolvimento interno das funções psicológicas superiores culturalmente 

organizadas. 

Ao secundarizar as manifestações dos alunos e até mesmo impedir que 

reflitam sobre suas contribuições e produções mais significativas, deixa, também, de 
perceber e analisar o processo dinâmico de internalização/transformação da 

atividade do aluno, da conceitualização que possui e quais os elementos a ela 

acrescidos, o que se tornaria um importante indicador da necessária intervenção 

para novas aprendizagens. 
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Desta forma, ao não utilizar o discurso como elemento fundamental do seu 

trabalho, a professora deixa de problematizar a prática social do aluno, não 

problematiza essa prática em busca de novas formas de percebê-la. 

Conseqüentemente, a instrumentalização que tenta realizar reduz-se a informações 

pré-programadas, permanecendo restrita aos programas institucionalizados 

(convencionados), não se constituindo em efetivos instrumentos desveladores do 

real. Seus procedimentos acabam por dificultar e impedir a apropriação do 

conhecimento pelo aluno, e isso também impede seu próprio desenvolvimento e 

avanço, que estaria pautado numa prática pedagógica reflexiva que permitiria o 

confronto entre suas representações e a tradutibilidade metodológica que dá a elas 

na prática pedagógica. 

Viu-se que no ideário da professora existe bem marcada a presença da 

psicologia genética de Piaget, acrescida de alguns indicadores da psicologia sócio-

histórica de Vygotsky quando se refere à linguagem escrita. E, ao analisar seus 

procedimentos em sala de aula, deparou-se com a ausência de exploração da 

interdiscursividade, da interação. Pode-se inferir, na forma como trabalha, uma 

grande preocupação com a questão da correspondência gráfica motora, deixando de 

lado os aspectos das funções e configurações sociais da escrita e do processo de 

conceitualização numa concepção sócio-histórica. Logo, a função auto-reguladora, a 

autonomia, as atividades e as experiências a que se refere não estão atreladas aos 

aspectos socioculturais e ao que Vygotsky caracteriza de desenvolvimento proximal, 

que consiste na identificação do conhecimento consolidado, como elemento a ser 

considerado para interferência, que propiciaria novas aprendizagens. Como, 

também, não expressam os princípios interacionistas colocados por Piaget. As 

atividades na sala de aula não se desenvolvem de modo partilhado de maneira a 

considerar o consolidado e formalizar o emergente, o potencial, nem sequer toma o 

conflito cognitivo como aspecto importante. 

É preciso permitir que a criança experimente, pois as experiências de 

aprendizagem geram a consolidação e a autonomização de formas de ação e abrem 

zona de desenvolvimento proximal, são elas que “fazem deslocar as funções 

psicológicas nos contínuos de sensível-mediado e de restrito-abrangente que têm o 

efeito de fazer avançar o desenvolvimento. A ‘boa’ aprendizagem é aquela que 
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consolida e sobretudo cria zonas de desenvolvimento proximal sucessivas”. (GÓES, 

1991, p. 20) 

A professora não cria condições em que os alunos possam, diante de um 

conceito sistematizado, buscar significá-lo por meio de sua aproximação com signos 

já conhecidos, já elaborados e internalizados. Não busca identificar e não propicia o 

aparecimento dos conceitos espontâneos dos alunos para articulá-los aos conceitos 

sistematizados. Conseqüentemente, não estabelece as condições interacionais de 

produção dentro das quais a variabilidade de sentidos possa ser expressa, 

articulada e validada. Não realizando a mediação pedagógica, a professora deixa de 

desenvolver no aluno processos de compreensão ativa e responsiva vinculada às 

experiências e habilidades que ele já domina. O funcionamento interno resulta de 

uma apropriação das formas de ação, que é dependente tanto da estratégia e 

conhecimento dominados pelo sujeito quanto das vivências no contexto. 

Nas interações verbais, parece que a professora não se dá conta da forma 

diferenciada quanto às funções desempenhadas pelas palavras, seus significados e 

sentidos possíveis que possam ter. 

Mesmo encontrando elementos da concepção cognitivista nas escolhas da 

professora, esta parece não assumir o fato de que o conhecimento é constituído na 

interação sujeito/objeto nem no sentido piagetiano, pois não leva em conta a 

atividade mental da criança no processo de alfabetização, nem apenas como 

atividade cognitiva (conflito cognitivo). 

As situações de ajuda (interferência), de participação conjunta entre 

professora e alunos e entre os próprios alunos são praticamente inexistentes. 

Resumem-se no auxílio que a professora presta ao aluno quando este está atrasado 

na cópia do texto e quando troca letras.  

 

4.3 AS REPRESENTAÇÕES DA P.C. E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A professora classificada como P.C., fazendo parte do considerado fator 1 

na primeira escolha, apresentou proposições referentes às concepções cognitiva e 

humanista em suas opões relativas à concepção de ensino e papel do professor, 

desenvolvimento humano e aprendizagem.  
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Na segunda aplicação da Técnica Q, em suas escolhas atribuiu maior valor 

aos itens referentes à concepção sócio-histórica e manteve os referentes à 

concepção humanista e cognitivista. A professora, nessa segunda escolha, 

estabelece alto índice de correlação entre suas escolhas diferenciando-se das 

demais professoras. Destacam-se, a seguir, os treze itens considerados — os mais 

condizentes com sua concepção sobre o processo de ensino/aprendizagem: 

 
QUADRO 9 - P.C.: ESCOLHAS MAIS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA 

TÉCNICA Q 

ITEM PROPOSIÇÃO 

144 Na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho com a língua escrita e devem estar 

presentes diferentes tipos de textos. 

85 O ensino deve ser adaptado ao desenvolvimento mental e social do aluno. 

93 A individualização do ensino consiste, além do respeito ao próprio ritmo da criança, no 

respeito ao seu modo de agir, de pensar, de descobrir, de inventar, de criar. 

126 O ensino deve proporcionar ao aluno a internalização de novos conhecimentos de forma 

consciente e produtiva. 

134 É importante oferecer instrumentos pedagógicos que permitam ao professor ser um 

parceiro constante da criança. 

136 As atividades devem ser selecionadas de modo que promovam a interiorização do 

conhecimento. 

142 A sala de aula deve se transformar no espaço em que a linguagem seja efetivamente 

usada. 

82 O papel do professor é o de investigador, pesquisador, orientador, coordenador, lavando o 

aluno a trabalhar o mais independentemente possível. 

133 A interação entre professor e aluno favorece e estimula a aprendizagem. 

146 Nas situações em que a linguagem oral e a escrita são realmente compartilhadas, o aluno 

tem oportunidade de interagir com a escrita, entendê-la e interpretá-la. 

137 A interiorização do conhecimento se dá a partir de situações vividas, pois o aluno só se 

apropria do que tem significado para ele. 

158 A convivência escolar auxilia o aluno a se desenvolver, a se transformar e contribui para a 

constituição de sua identidade, da sua personalidade e cidadania. 

132 O aluno é um sujeito capaz, que necessita de alguém mais experiente para ajudá-lo a 

buscar o conhecimento. 

FONTE: O autor 
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Nas escolhas da P.C., há indícios da predominância de alternativas 

referentes à teoria sócio-histórica. As proposições selecionadas contemplam a 

interação, as atividades compartilhadas, a linguagem, a interiorização a partir do 

significado, a construção da identidade, a potencialidade para buscar o 

conhecimento com ajuda do outro mais experiente. 

Ela, também, aponta duas proposições mais próximas dos pressupostos da 

concepção cognitivista quando se refere às categorias de ensino e da humanista 

quando se refere ao papel do professor. Indica que o ensino deve ser adaptado ao 

desenvolvimento mental e social do aluno e identifica o papel do professor com a 

investigação, com a pesquisa, com a orientação, coordenação, apontando que sua 

função é conduzir o aluno a trabalhar o mais independentemente possível. 

Tendo em vista a justaposição dos conceitos existentes nas proposições, as 

quais expressam concepções diferentes, embora em menor número que as outras 

professoras, um aprofundamento dos pressupostos teóricos que as embasam se faz 

necessário. Na categoria ensino, ao mesmo tempo em que a professora refere-se à 

adaptação do ensino ao desenvolvimento mental e social do aluno, enfatiza a 

internalização e a importância da seleção e organização das atividades que 

promovam a interiorização do conhecimento. Assim, pode-se inferir que na 

concepção da professora existe a compreensão da relação de interdependência do 

processo de desenvolvimento e da aprendizagem pela atividade mediada. E que ela, 

conseqüentemente, considera as inter-relações das funções psicológicas superiores 

e o papel da linguagem no desenvolvimento do pensamento, no processo de 

conceitualização. Se entendido dessa forma, desviaria sua concepção de adaptação 

do ensino ao desenvolvimento mental e social do aluno de um processo 

determinista, etapista e maturacional explícito em duas de suas escolhas. Esse 

processo se apóia em um modelo que explica o desenvolvimento da inteligência por 

meio da universalidade das invariantes funcionais presentes no processo de 

organização do ser vivo, conforme pressupõe a perspectiva piagetiana, e a 

aproximaria do processo sócio-histórico apresentado por Vygotsky, que se volta para 

a valorização das condições de vida e atividade do aluno, para o compromisso com 

a análise da natureza social dos processos psicológicos, busca a vinculação entre os 

processos elementares e superiores e as mediações sociais que os constituem. 
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Essas inter-relações são corroboradas por LURIA (1988) quando se refere a 

Vygotsky: 

 
Influenciado por Marx, Vygotsky conclui que as origens das formas superiores de 
comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo 
mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é 
também um agente ativo no processo de criação desse meio. O abismo existente entre as 
explicações científicas e naturais dos processos elementares e as descrições mentalistas 
dos processos complexos não pode ser transposto até que possamos descobrir o meio pelo 
qual os processos naturais, como a maturação física, e os mecanismos sensórios se 
entrelaçam aos processos culturalmente determinados para produzir as funções 
psicológicas dos adultos. Nós precisamos, por assim dizer, caminhar para fora do 
organismo objetivando descobrir as fontes das formas especificamente humanas de 
atividades psicológicas. (LURIA, 1988, p. 25-26) 
 
A professora parece traduzir, por meio de suas escolhas, a perspectiva de 

que o indivíduo constrói nas relações sociais suas formas de ação e sua 

consciência, pelo mecanismo da interiorização, ou seja, por meio da internalização 

progressiva das funções psíquicas construídas ao longo da história social dos 

homens, numa constante interação com os outros. Assim, com esse 

posicionamento, estaria acenando na direção da concepção sócio-histórica, 

principalmente quando escolhe alternativas que enfatizam elementos relacionados à 

ajuda e interação com o outro e à importância da linguagem. 

Vygotsky, em sua teoria, quando se refere às atividades psicológicas, chama 

a atenção para as fontes diferentes do mecanismo geral pelo qual a sociedade e a 

história moldam a estrutura dessas atividades. Destaca três aspectos: o 

“instrumental”, que se refere à natureza basicamente mediadora de todas as funções 

psicológicas complexas, as quais incorporam os estímulos auxiliares que são 

produzidos pela própria pessoa. O aspecto “cultural”, que envolve os meios 

socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefas e os 

tipos de instrumentos, tanto mentais quanto físicos para dominar aquelas tarefas. 

Um dos instrumentos básicos inventados é a linguagem. O elemento “histórico” 

funde-se com o cultural. Os instrumentos que o homem usa para dominar seu 

ambiente foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história social. A linguagem 

tem papel fundamental na organização e no desenvolvimento dos processos de 

pensamento. 
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Referindo-se aos aspectos da teoria de Vygotsky, LURIA (1988, p. 27) diz: 

“todos os três aspectos da teoria são aplicáveis ao desenvolvimento infantil. Desde o 

nascimento, as crianças estão em constante interação com os adultos, que 

ativamente procuram incorporá-las à sua cultura e à reserva de significados e de 

modos de fazer as coisas que se acumulam historicamente”. Inicialmente, as 

respostas das crianças são dominadas pelos processos naturais, herança biológica; 

posteriormente, pela constante mediação dos adultos, os processos psicológicos 

instrumentais mais complexos começam a tomar forma. 

A P.C., em suas escolhas, salienta também que a convivência escolar, as 

situações de uso efetivo e compartilhado da linguagem oral e escrita possibilitam a 

internalização de novos conhecimentos de forma consciente e produtiva. E, também, 

considera o aluno como um sujeito capaz que necessita da interação com alguém 

mais experiente para ajudá-lo a buscar o conhecimento. 

Ao considerar a linguagem e o trabalho educativo como atividades 

mediadoras, parece aproximar-se ainda mais do pensamento de Vygotsky, que 

afirma que os adultos e as outras crianças atuam como agentes mediadores do 

contato da criança com o mundo, num primeiro momento, e que os processos que 

inicialmente eram partilhados acabam por ser internalizados e executados pelas 

próprias crianças. “As respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um 

processo interpsíquico. É através desta interiorização dos meios de operação das 

informações, meios estes historicamente determinados e culturalmente organizados, 

que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza psicológica.” 

(LURIA, 1988, p. 27) 

No entanto, resta saber se a compreensão da professora relativa ao conceito 

de interação, interiorização, contém de fato a conotação dada pela teoria de 

Vygotsky. Se há percepção da diferença que existe entre o modelo interacionista 

apontado pela teoria piagetiana e os pressupostos da teoria de Vygotsky quando 

considera a questão das interações. E, também, se sua práxis revela a compreensão 

de que a educação na sua função mediadora dentro da prática social mais ampla é 

parte integrante e indissolúvel do processo de transformação social. 

Compreender a especificidade da educação, segundo o pensamento de 

Saviani, no interior da prática social mais ampla, como parte integrante e 

fundamental das transformações das estruturas sociais, nas quais essa prática se 
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verifica, é condição precípua para estabelecer a diferença entre um modelo 

interacionista que se pauta no modelo biológico e o que significa uma determinada 

teoria valorizar as interações numa perspectiva realmente historicizadora do ser 

humano, ou seja, que leve à compreensão do homem como um ser histórico e 

social, um ser de linguagem, como diz Bakhtin. 

E, ainda, a escolha de proposições, que se voltam à concepção de 

linguagem como atividade mediadora, pode indicar que a professora em sua prática 

pedagógica prioriza, não um sujeito “idealizado, universal, o qual enquanto construto 

teórico, assemelha-se ao sujeito psicológico da linguagem conforme postulado pela 

teoria lingüística gerativa” (ABAURRE, 2002, p. 19) e sim um sujeito de linguagem. 

Isso significa priorizar a relação do aprendiz com a sua produção. A relação do 

aprendiz com sua produção — com a linguagem mediada pelo outro — é referência 

tanto para o sujeito que aí se constitui como para a interferência pedagógica 

necessária. 

Ao apontar a parceria, a internalização dos conhecimentos, a importância de 

criar situações em que a linguagem oral e escrita sejam compartilhadas, tornando o 

processo mais significativo e oportunizando a interação e a compreensão da escrita, 

provavelmente as atividades que a professora proponha em sala de aula propiciem a 

relação sujeito/linguagem. E que exerça “o papel de interlocutor do processo de 

aquisição da representação escrita da linguagem,” conforme MAYRINK-SABINSON 

(2002, p. 117), e que se preocupe em apreender as manifestações singulares dos 

alunos.  

 
QUADRO 10   - P.C.: ESCOLHAS MENOS VALORADAS QUANDO DA SEGUNDA APLICAÇÃO 

DA TÉCNICA Q 

ITEM PROPOSIÇÃO 

3 O modelo pedagógico é de suma importância para o aluno. 

4 Os elementos fundamentais do ensino são as imagens que progressivamente são 

impressas nos alunos. 

6 O ensino caracteriza-se pelo verbalismo do professor e pela memorização do aluno. 

9 As tarefas de aprendizagem devem ser padronizadas, a fim de que se consiga a 

fixação de conhecimentos, dos conteúdos e das informações. 

10 A aprendizagem consiste na aquisição de informações e demonstrações transmitidas, 

na formação de hábitos e de automatismos. 
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14 É papel fundamental do professor solicitar ao aluno a repetição automática dos 

conteúdos. 

15 É importante que os alunos permaneçam dependentes intelectual e afetivamente do 

professor. 

65 O ponto fundamental do ensino consiste em processos e não em produtos de 

aprendizagem. 

79 O professor deve evitar a rotina, a fixação de respostas, hábitos, e sim propor 

problemas aos alunos sem ensinar-lhes as soluções. 

89 A interação social decorrente do trabalho em grupo é decisiva no desenvolvimento 

intelectual do ser humano. 

91 As regras do jogo social são necessárias para que se supere o egocentrismo e se 

instaure uma atividade cooperativa. 

103 O desenvolvimento psicológico é um processo de apropriação de formas culturais 

maduras de atividade. 

124 Da regulação de um pelo outro nasce a auto regulação, fundamento do ato voluntário 

e da formação do indivíduo. 

FONTE: O autor 

 

A professora considera como proposições não significativas as referentes a 

uma concepção tradicional de ensino, pois nega a verbalização do professor, o 

modelo pedagógico, o processo de memorização, as tarefas padronizadas, a 

repetição para a fixação das informações. Desconsidera também, 

contraditoriamente, o desenvolvimento psicológico como um processo de 

apropriação de formas culturais maduras de atividade e a influência do outro na 

regulação e na auto-regulação como fundamento do ato voluntário. 

É preciso, por meio da prática da professora, identificar os elementos que, 

ao se materializarem no discurso pedagógico, se julga serem reveladores da forma 

como a professora concebe e direciona o processo de ensino/aprendizagem. Isto é, 

quais são os pressupostos teórico-práticos explícitos que fundamentam suas ações. 

Essa percepção pode ser auxiliada pela apreensão e análise dos recursos 

expressivos utilizados pela professora e pelos alunos no processo de interação, 

exteriorizados nas enunciações.  

Os traços de expressividade podem ser observados na escolha e seleção 

dos recursos lingüísticos utilizados. Estes constituem indicadores das histórias 

singulares dos interlocutores e contribuem para a compreensão das relações que se 
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instauram entre as características provenientes das enunciações constitutivas dos 

sujeitos e de suas singularidades. É preciso considerar que, quando se trata de 

processo de ensino institucional, há também um outro fator que interfere na 

constituição da individualidade, a produção de um “estilo escolar”, o qual tende à 

homogeneização, conforme demonstra FIAD (2002, p. 196). 

As marcas de construção do estilo ou da construção da individualidade da 

professora em seus enunciados revelam os fundamentos teóricos presentes em 

suas escolhas e nos encaminhamentos pedagógicos voltados para a concepção 

sócio-histórica. A atenção dispensada ao aluno, a apreensão do universo cultural, a 

solicitação para que as crianças se escutem revelam também a valorização do 

processo de interação em sua forma de conceber o ensino. 

As representações condicionam a organização da experiência na seqüência 

das atividades desenvolvidas pela professora e alunos durante a aula. A 

dinamicidade do confronto entre as representações na prática discursiva permite 

perceber como estas se materializam nas enunciações em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem e em relação à construção da identidade da professora. 

KLEIMAN (2005, p. 208), ao referir-se à análise do discurso, assim se 

expressa: 

 
a pesquisa na nossa área analisa o discurso produzido em situações de interação, sejam 
elas a distância ou face a face, com base na preliminar de que elementos como 
lexicalizações e metáforas estariam materializando as representações dos sujeitos. Assim, 
as representações seriam inferíveis pelas operações discursivas mobilizadas, que 
identificam o enunciador como portador de um determinado conhecimento, membro de um 
grupo , mas também o distinguem de outros membros, mostrando as diferenças e, 
conseqüentemente, a heterogeneidade nas representações de um mesmo grupo. 
 
As pistas, os indícios, as marcas singulares reveladas nas escolhas teóricas 

da professora que certamente compõem suas representações, significação atribuída, 

valor social, apreciação sobre o processo de ensino/aprendizagem, apresentam-se e 

ganham forma em seus enunciados e em suas ações na interação com os alunos. O 

enunciado, o seu estilo e a sua composição são determinados pelo objeto de sentido 

e pela expressividade (relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado) 

e com o enunciado dos outros. 

As marcas de reelaboração da fala, de subjetividade, estão vinculadas a 

noções de escolha e à atenção dispensada aos recursos expressivos. A noção de 
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escolha é constitutiva do estilo e a atenção é uma modalidade da noção de intenção. 

O falante seleciona com maior grau de consciência os recursos expressivos para 

obter o efeito de sentido que lhe interessa. Essa atuação pode aparecer nas 

entonações, aqui consideradas como formas sonoras da expressão axiológica, ou 

seja, a forma de representação do elemento ético no enunciado concreto. Para 

BAKHTIN (1993, p. 34), em Para uma filosofia do ato, “a definição de entonação está 

relacionada com a palavra viva expressa num acontecimento único da existência, 

portanto, numa perspectiva fenomenológica: o tom emotivo-volitivo circunfundi o 

todo de conteúdo/sentido de um pensamento no ato realmente realizado e o 

relaciona à ocorrência única do ser como acontecimento.” A entonação ocupa, 

portanto, no todo da palavra, o aspecto emotivo-volitivo em interação orgânica com o 

aspecto de conteúdo/sentido (a palavra como conceito) e o aspecto palpável-

expressivo (a palavra como imagem). 

A expressividade é sempre uma resposta e manifesta a relação do locutor 

com o objeto do enunciado, bem como a relação do locutor com os enunciados dos 

outros. O intuito discursivo — ou o querer dizer do locutor —, que Bakhtin considera 

o elemento subjetivo do enunciado, “entra em combinação com o sentido do objeto 

— objetivo — para formar uma unidade indissolúvel, que ele limita, vincula à 

situação concreta (única) da comunicação verbal, marcada pelas circunstâncias 

individuais, pelos parceiros individualizados e suas intervenções anteriores, seus 

enunciados.” (BAKHTIN, 2000, p. 300) 

Bakthin considera o enunciado como um elo da cadeia da comunicação 

verbal, pois “representa a instância ativa do locutor numa ou noutra esfera do objeto 

do sentido. A escolha dos recursos lingüísticos e do gênero do discurso é 

determinada principalmente pelos problemas de execução que o objeto de sentido 

implica para o locutor (o autor).” (BAKHTIN, 2000, p. 308) 

A escolha dos recursos lingüísticos e do gênero do discurso, aliada à 

expressividade do locutor diante do objeto de seu enunciado, compõe as 

particularidades que determinam o estilo e a composição do enunciado, explicitando 

ao mesmo tempo a relação do enunciado com seu autor. Vinculado a esse processo, 

também devem ser considerados a relação e(ou) o efeito que esse enunciado 

provoca nos outros interlocutores da comunicação verbal. Para BAKHTIN (1999, p. 

133), “ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do 



 205

enunciado. As formas diferentes de interpretação entre enunciador e destinatário 

caracterizam a diversidade dos destinatários e dos gêneros discursivos”. 

Cabe, dessa forma, tomar os enunciados das professoras como objeto de 

análise para identificar pelos recursos expressivos tanto a presença dos 

fundamentos teóricos referentes à relação sujeito/linguagem quanto às 

singularidades que os constituem. E, a condução do processo educativo refletida na 

expressividade permitirá identificar os fundamentos teóricos da prática pedagógica 

da professora. Se em sua prática evidenciar o tratamento do texto e das atividades 

com a língua sob a ótica do dialogismo bakhtiniano, poder-se-á dizer que seus 

fundamentos teórico-práticos se apóiam na pedagogia sócio-histórica. 

Possenti também discute, em seus trabalhos, a questão da intenção do 

locutor em criar efeitos de sentido, como elemento de subjetividade, orientando que 

os efeitos de sentido podem variar: há os que resultam de meras classificações e os 

que resultam na configuração da subjetividade do falante. Para determiná-los com 

precisão, é preciso a análise do contexto, pois se, por um lado, demonstram a 

pertinência de fatores extralingüísticos, em sentido restrito, para a interpretação 

devido à indeterminação da sintaxe, por outro demonstram que as formas 

propriamente lingüísticas contêm muito mais “informações” do que é capaz de 

perceber a lingüística tradicional, que abstrai, por não pertinentes, as propriedades 

da fala. Esta é outra face da indeterminação: a sobredeterminação, o estilo. 

O processo de referenciação pode funcionar como mecanismo de coesão e, 

se explicitado, contribui para a identificação das questões de estilo e de imagem. 

A presença de conceitos e expressões vinculadas à concepção cognitivista e 

sócio-histórica, como se fossem complementares, pode ser indício do conhecimento 

fragmentado da professora, resquícios de uma formação acadêmica e(ou) das 

orientações pedagógicas que recebe em serviço, também fragmentadas. Como 

pode, também, ser decorrente da adoção de um tipo de literatura que acaba 

respondendo a modismos aceitos ou impostos, segundo os guetos teóricos 

institucionais. A explicitação sem a devida profundidade dos referenciais teóricos, 

que nas propostas pedagógicas oficiais, ou nas idéias externadas pelos intérpretes 

das teorias, acaba por contribuir com a repetição de um discurso acriticamente que 

não orienta de fato a ação. Além de gerar graves distorções da teoria, a sua não 
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incorporação reflexiva impede a compreensão e o confronto teórico-prático e, assim, 

a sua superação.  

Essa visão das teorias como complementares, apresentada pela professora, 

evidencia a coerência existente entre uma formação acadêmica e uma prática 

docente que consensualmente expressa, no meio educacional, o pressuposto de 

que o construtivismo significaria um avanço em relação a outras concepções 

consideradas tradicionais.  

A concepção construtivista encerra um conjunto de pressupostos que 

consideram o ensino como um processo conjunto, compartilhado, de ajuda, trabalho 

em equipe que progressivamente conduzem à autonomia, à utilização de conceitos 

e ao desenvolvimento de atitudes, habilidades e competências. E em nome da 

reação contra o autoritarismo tradicional, os construtivistas acabam por defender o 

espontaneísmo. Esse reducionismo conduz à alienação, pois acaba por diluir a 

função do professor. Os conteúdos escolares são ensinados de forma fragmentada 

voltando-se apenas para o contexto imediato e desvinculam-se do contexto mais 

amplo. 

Sem o rigor da reflexão necessária sobre a produção do conhecimento e a 

realidade em sua compreensão dialética, ou seja, da contraditoriedade para a 

compreensão e intervenção no real, a professora acaba por seguir um modelo 

imposto e/ou ensina da mesma forma como lhe foi ensinado. Ela imita apenas, não 

consegue romper com o modelo a que esteve submetida e não possui elementos 

teóricos para estabelecer relações e confrontar os elementos teóricos com a prática. 

Como bem define BAKHTIN (1999, p. 44), “realizando-se no processo da relação 

social, todo signo ideológico, e, portanto, também signo lingüístico, vê-se marcado 

pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinados”.  

Sem a compreensão por meio do exame criterioso dos pressupostos 

filosóficos e ideológicos das concepções de Piaget e Vygotsky, a professora não 

consegue desenvolver o processo de ensino/aprendizagem de forma crítica e 

responsiva. Ela precisa conhecer profundamente as implicações teóricas dos 

fundamentos dessa teoria e atribuir significado aos elementos que compõem sua 

ação. 

Outro indicativo de que a concepção da professora contém elementos da 

teoria sócio-histórica consiste no fato de ela indicar o texto como direcionador do 
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ensino da língua escrita e ressaltar a importância da presença de diferentes textos. 

O texto, as atividades e os instrumentos pedagógicos a que a professora se refere 

ao se constituírem em elementos de expressão da situação concreta são 

reveladores da atividade sociocultural do ser humano. A professora aponta para uma 

questão extremamente importante quando insinua a intertextualidade, isto é, 

prenuncia as formas de concretização “da comunicação no contexto da vida e 

através de signos”. (BAKHTIN, 1999, p. 43) 

Quando apresenta o texto e o interpreta com os alunos, relaciona o contexto 

da criança com o expresso e/ou implicado no texto, indica mais um pressuposto 

destacado por Bakhtin quando se refere ao entrelaçamento do texto como 

significação do ser: “Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre 

indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. 

Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social 

de tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece”. (BAKHTIN, 

1999, p. 44) 

A concepção sócio-histórica ensina princípios fundamentais, como: a 

modificação no processo de significação ocasiona a modificação do signo, existindo, 

aí, a mútua influência entre ser e signo. Portanto, o processo de desenvolvimento é 

alicerçado no plano das interações, sendo que as funções psicológicas emergem e 

se consolidam no plano de ação entre sujeitos enunciadores que buscam construir 

sentidos. A intersubjetividade, heterogeneidade, a singularidade emergentes das 

negociações que estruturam o discurso e pelo discurso são confrontadas em 

situações e contextos diferentes por interlocutores diferentes.  

 

4.3.1 A Mediação Discursiva e Pedagógica da P.C. na Sala de Aula 

 

Considerou-se a aula como um cenário em que os enunciados e os 

enunciadores se revelam. A linguagem em sua configuração dialógica, como 

acontecimento social fruto da atividade de comunicação verbal se explicita na 

retextualização que a professora realiza. Na interação verbal, os enunciados são 

construídos num processo dialógico de alternância dos sujeitos reais e autores, 

numa relação específica de sentidos. 
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A P.C. inicia as atividades da aula, geralmente, trabalhando com texto. 

Pode-se dizer que os textos são explorados dinamicamente por meio de leitura, 

discussão e interpretação das idéias, e com atividades envolvendo a escrita e o 

desenho. 

As crianças desenvolvem atividades de recorte, colagem e produção de 

texto em grupo. Apresentam aos demais colegas seus trabalhos e os afixam pela 

sala. Lêem os textos produzidos. A professora cria o espaço da interação verbal e 

possibilita a emergência de conceitos já internalizados pela criança.  

Enquanto as crianças desenvolvem suas atividades, a professora passa de 

carteira em carteira ajudando algumas crianças a produzirem sua escrita. 

Os diálogos referentes à ajuda fazem parte da rotina da sala de aula. Por 

exemplo: 

 
PROFESSORA: - Precisa de ajuda, N.? 
ALUNA: - Preciso. 
PROFESSORA: - Ótimo, agora pinte. 
 
Em março, na primeira aula gravada, a professora inicia a aula lendo o texto 

“O menino que descobriu as palavras”. 

 
PROFESSORA: - O MENINO QUE DESCOBRIU AS PALAVRAS. ERA UMA VEZ UM 

MENINO QUE AINDA BEM PEQUENINO DESCOBRIU TODO 
CONTENTE QUE PALAVRA É QUE NEM GENTE. TUDO É FESTA E 
ALEGRIA COMO O PALHAÇO E FOLIA OUTRAS SÃO SEMPRE 
TRISTEZAS COMO DOENÇA E POBREZA. Muito bem, o que vocês 
acham das palavras? Olha aí no textinho. O que as palavras dizem pra 
gente? 

ALUNO: -  Tristeza e alegria. 
PROFESSORA: -  O que é tristeza e alegria? 
ALUNA: -  Porque às vezes a gente tá alegre e quando a gente tá triste. 
PROFESSORA: -  E por que às vezes a gente tá alegre ou triste? 
ALUNO: -  É porque quando a gente se machuca a gente chora. 
 
A professora enfatiza a oralidade, trabalha as palavras do texto, explora 

seus significados, relaciona ações e sentimentos que as palavras expressam. 

Transita entre os sentidos que elas assumem, a intenção explícita/implícita do autor 

para com os sentimentos que elas despertam nos interlocutores. 
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Procura a participação dos alunos, a qual instiga, busca a compreensão que 

eles têm do significado e sentidos das palavras. Relaciona o contexto imediato da 

criança com o expresso e/ou implicado no texto. 

“A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, do seu interior, a estrutura da enunciação.” 

(BAKHTIN, 1989, p. 113) 

Toda palavra comporta duas faces, diz BAKHTIN (1999, p. 113): “Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que dirige 

para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte”. A expressão verbal dotada de significação comporta a parte verbal e a 

parte implicada. 

A situação criada pela professora quando solicita a participação das crianças 

desvela a forma como a situação social entra na enunciação, como os elementos 

sociais constituem a sua estrutura semântica. Possibilita uma determinada formação 

discursiva que inclui as crianças como protagonistas e não apenas como meros 

espectadores. 

 
PROFESSORA: -  E quando você tá alegre, o que acontece pra você ficar alegre? O que 

mais deixa a gente alegre ou triste? 
ALUNA: -  Quando a gente ganha ovinho da Páscoa a gente fica alegre. 
PROFESSORA: -  Alegre e triste é contrário um do outro. Alegre é o contrário, um motivo 

que deixa a gente feliz. Vocês descobriram alguma palavra diferente 
hoje, uma palavra que vocês nunca tinham escutado antes, que tal 
uma palavra diferente que descobriu assim que nunca tivesse 
escutado? Sabe, J.? todas as palavras vocês conhecem?  

ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  Vocês sabem o que é pequenino? 
ALUNO: -  Quando a gente é pequeno. 
PROFESSORA: -  O que o menino do texto descobriu sobre as palavras? Que mais? Está 

escrito ali. O que ele descobriu? 
ALUNO: -  Palavras. 
PROFESSORA: - Que palavra é que nem gente, umas são festas e alegrias, como 

PALHAÇO e FOLIA. 
ALUNO: -  O que é folia? 
PROFESSORA: -  Você não sabe o que é folia? O que é folia, pessoal? Pode ser festa. 

Quando a professora sai e diz: “Não façam bagunça!” 
ALUNO: -  É a mesma coisa que folia. 
PROFESSORA: -  Eles chamam o carnaval de folia. Você entendeu? Vocês concordam 

que existem diferenças entre pessoas e palavras? Umas são festas e 
alegrias, como PALHAÇO e FOLIA. O palhaço não é alegre? 

ALUNOS: -  É. 
PROFESSORA: -  E quais são as duas palavrinhas tristes que o menino descobriu? 
ALUNOS: -  POBREZA e TRISTEZA. 
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Distancia-se do discurso usando “Eles chamam o carnaval de folia...”, deixa 

indeterminado e sugere uma discordância sobre a relação carnaval, folia e alegria. 

Para explicar o significado da palavra FOLIA, solicita a atenção de todos, incluindo-

os na reflexão. Toma o cotidiano, situações já vividas e associa “quando a 

professora sai e diz: ‘Não façam bagunça!’” Um aluno completa: “É a mesma coisa 

que folia.” A relação entre a experiência vivida — o sentido dado — e a palavra do 

texto permitiu a compreensão. 

 
ALUNOS: -  Tem gente que é rico e fica gozando do pobre. 
PROFESSORA: -  Vocês concordam com o menino do texto que PALHAÇO e FOLIA são 

alegres e DOENÇA e POBREZA é triste?  
ALUNOS: -  Concordo. 
PROFESSORA: -  Deixa pra pintar depois. Será que tem palavra que é gostosa? 
ALUNA: -  Piscina. 
PROFESSORA: -  Olha que legal! O que mais é gostoso? O que mais é gostoso? 
ALUNOS: -  Doces. 
PROFESSORA: -  Chocolate. O que mais? 
ALUNOS: -  Parque. 
PROFESSORA: -  Parque, o que mais já que a gente fez uma lista aqui? O que mais pode 

ser triste, além de POBREZA e TRISTEZA. A DOR é triste. SOLIDÃO é 
triste. CASTIGO, BRIGA, a gente pode pôr como DISCRIMINAÇÃO, é 
quando a gente discrimina quando é preto, gordinho, baixinho. 

ALUNO: -  Quando a gente é roubado. 
PROFESSORA: -  ROUBO, ninguém gosta de ser roubado. O., uma coisa alegre agora, 

uma palavra que seja alegre. O que deixa você alegre? Não lembra? 
Então o E.! 

ALUNO: -  FESTA. 
PROFESSORA: -  PISCINA DE BOLINHA, ANIVERSÁRIO, coisas alegres. 
ALUNO: -  AMOR. 
PROFESSORA: -  AMOR, isso! CIRCO também deixa a gente alegre. 
ALUNO: -  DINHEIRO. 
PROFESSORA: -  DINHEIRO. Vocês sabem que tem muita gente que tem dinheiro e não 

consegue ser feliz? O que aconteceu com aqueles dois cantores lá, o 
Zezé di Camargo e Luciano, o que aconteceu? 

ALUNOS: -  Ele foi seqüestrado. 
PROFESSORA: -  Os ladrões ficaram de olho neles e seqüestraram o irmão deles, eles 

ficaram tristes. 
ALUNO: -  PRESENTE. 
PROFESSORA: -  Chega, agora! 
 
A professora trabalha a oralidade, repetindo o léxico para manter a dialogia, 

retoma as expressões introduzindo a palavra discriminação, explicando-a por meio 

de exemplos do cotidiano. Nesse espaço é bem nítida a alternância dos sujeitos 

falantes e a alternância dos locutores, a presença de autores e interlocutores de 

diferentes enunciados. É possível identificar indícios de individualidade tanto nos 

enunciados do professor como nos dos alunos no transcorrer do diálogo. 
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A intenção, o intuito do locutor (da professora) é uma relação valorativa com 

o tema, objeto do discurso que corresponde ao querer dizer do locutor, isto é, a sua 

expressividade individual para com o enunciado. Essa atividade valorativa constitui-

se na relação com o próprio dizer (autoria) e com os seus outros parceiros (alunos), 

a comunicação verbal. 

Quando a professora se refere a dor, castigo, discriminação, dinheiro, 

expressa apreciações, que traduzem julgamentos subjetivos, ela se coloca no 

discurso. A interpretação que faz evidencia a forma como esses sentimentos estão 

internalizados e, ao relacioná-los com o contexto social mais amplo, além de 

explicitar sua concepção, alia-se a intenção de diretividade do processo de educar, 

transferindo e interligando ora com as questões vividas no dia-a-dia da interação 

escolar (discriminação, preto, gordinho, baixinho), ora com as questões de um 

contexto mais amplo. (“Dinheiro. Vocês sabem que tem muita gente que tem 

dinheiro e não consegue ser feliz?”) 

Durante a realização do exercício, reaparece a questão do sentido atribuído 

à palavra AMOR. 

 
PROFESSORA: - Ótimo, agora pinte. O M. disse que o apontador dele também é bom, 

vamos experimentar o dele. É bom mesmo. Pronto, né, vamos virar a 
folha agora, virem a folha. Todo mundo virou? 

ALUNOS: -  Sim. 
PROFESSORA: -  O que está pedindo no primeiro quadro, gente? 
ALUNO: -  Palavra triste. 
PROFESSORA: -  E no de baixo? 
ALUNOS: -  Palavra gostosa. 
PROFESSORA: -  Ovo de Páscoa ou de galinha? 
ALUNO: -  Galinha. 
PROFESSORA: -  O de galinha é mais gostoso, não é? 
ALUNOS: -  É. 
PROFESSORA: -  Não esqueça, no primeiro quadro é uma palavra triste e no de baixo é 

uma palavra gostosa. 
ALUNO: -  Professora, o AMOR é triste. 
PROFESSORA: -  Você acha que o AMOR é triste, então por que o AMOR é triste? 
ALUNO: -  Porque eles ficam chorando no canto. 
PROFESSORA: -  Quem fica chorando no canto?  
[Observação: O aluno não responde de imediato.] 

 

Esse episódio permite ver associados os elementos constitutivos do 

enunciado, conforme indica a dialogia bakhtiniana, sentido–tema–expressividade–

relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado. Existe evidência da 

determinação do contexto (das relações sociais) de outros discursos na 
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interpretação que o aluno faz da palavra AMOR. É saturada de conteúdo e 

acentuada como enunciação individual. Constitui uma marca de singularidade. 

Pode-se inferir do enunciado do aluno as suas experiências vividas no contexto 

familiar. 

 
PROFESSORA: -  Se você acha que é, é, né? 
ALUNO: -  Porque magoa a gente. 
PROFESSORA: -  Mas se a mãe acha, você pode pensar diferente, não é porque a mãe 

acha que você também deve achar. Você sabe escrever AMOR? 
ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  Começa com A. Veja lá o que escreveu, eu vou escrever aqui. FICAR 

SOZINHO. Se você quiser, M., usar SOLIDÃO é a mesma coisa. Muito 
bem, vire pra frente. O que você desenhou? 

ALUNA: -  Uma coisa triste. 
PROFESSORA: -  Terminou já? Tem que terminar a tarefa né, A.? 
 
E quando a professora retoma, pergunta o porquê para o aluno e não obtém 

resposta imediata, modifica a entonação indicativa de sua intenção de deixar por 

isso mesmo, o que provoca uma nova reação no aluno, que age responsivamente e 

dá outra pista para a professora. 

A professora, em seu enunciado, incorpora as palavras do aluno em seu 

discurso e, ao mesmo tempo em que se distância dando voz ao outro (a mãe), emite 

sua opinião, uma apreciação subjetiva. 

A professora está passando no quadro algumas palavras. As crianças 

conversam bastante. 

 
PROFESSORA: - MENINO/MENINA, MACACO/MALACO, NELA/MELA, BOLA/ MOLA, 

LATA/MATA, MEIA/META. Agora as meninas vão dizer a palavra triste 
que escolheram e os meninos vão falar pra mim as palavras gostosas 
que escolheram. Começando aqui, com essa fila. Tem que escutar o 
colega falando, senão vira bagunça. Agora os meninos vão falar as 
palavras gostosas. Essa é uma palavra triste, o que você escreveu? 

ALUNO: -  AMOR. 
PROFESSORA: -  Ele acha que o AMOR é triste. Eu não entendi vocês não param. A., 

uma coisa triste? 
ALUNA: -  CHUPAR O DEDO. 
 
A apreciação social se expõe, compondo o eixo ético com o qual opera 

qualquer enunciado concreto. A expressão da aluna “chupar o dedo” relacionada a 

uma palavra triste revela o sentido que ela atribui a esse hábito, uma relação 
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avaliativa, valorativa que o locutor estabelece com o próprio enunciado. Também é 

demonstrativo da regulação que ao sofrer do outro já projetou como auto-regulação. 

A professora solicita a opinião das crianças, integra suas falas e trabalha 

com os significados. Especifica os elementos do contexto imediato, faz a mediação 

da construção de significados entre o locutor e o interlocutor. E realiza os exercícios 

da língua. 

Segue trabalhando a escrita das palavras, os significados que elas 

apresentam e o que significam para os alunos. Além dos aspectos gráficos, 

contextualiza as palavras.  

Realiza exercícios com rimas, com sílabas, substituição de letras para 

formar novas palavras, comparação de terminações indicando masculino e feminino, 

etc. Utiliza diversos tipos de textos: informativos, poéticos, narrativos... 

Percebe-se claramente o papel mediador da professora, interacional e 

explícito no processo de elaboração oral dos conceitos sistematizados, porém há um 

limite nessa relação. Não se explicita a atividade de organização e de sistematização 

escrita dos dizeres em circulação na sala de aula. Poderia e deveria haver maior 

intensidade do jogo de interação, maior problematização em suas articulações com a 

prática social dos alunos.  

Uma nova aula se inicia com a atividade que a professora havia solicitado às 

crianças. Elas deveriam consultar os pais sobre as marcas de sabonete, pasta de 

dentes, xampu utilizadas e sobre onde colocam o lixo. 

As crianças dizem as marcas dos produtos. Algumas delas não fizeram 

porque a mãe não estava em casa. 

Parte do contexto imediato da criança e estabelece relação com o contexto 

mais amplo quando fala da reciclagem do lixo e dos cuidados que devem ter com 

ele. 

 
PROFESSORA: -  Essa fila, qual é a marca do sabonete, M.? 
ALUNO: -  Francis. 
PROFESSORA: -  As últimas filas vão responder, com que você lava seus cabelos e qual 

a marca do produto? 
ALUNO: -  Xampu Snooppy. 
PROFESSORA: -  Todo mundo cheiroso... Nós usamos todos esses produtos, pasta de 

dente, xampu e sabonete, pra quê? 
ALUNO: -  Pra não ter piolho. 
PROFESSORA: -  Para não ter piolho e para ter higiene pessoal. Em sua casa onde é 

colocado o lixo, J.? 
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ALUNA: -  Na cozinha. 
PROFESSORA: -  W., onde colocam o lixo na sua casa? 
ALUNO: -  Na cozinha e no banheiro. 
PROFESSORA: - Na lixeira, né? Não coloca na cesta e depois leva pra cestinha na 

calçada? Depois embala e coloca na rua pro caminhão do lixo levar. 
ALUNO: -  Cozinha. 
PROFESSORA: -  Na sua casa eles enterram o lixo no quintal? 
ALUNO: -  Não. 
PROFESSORA: -  Tem um baldão de lixo no quintal da sua? Isso... 
ALUNO: -  É. 
PROFESSORA: -  Você está com chicletes? 
ALUNA: -  Estou. 
PROFESSORA: -  Então coloca no lixo, por favor. 
 
Inclui-se no enunciado e utiliza a repetição do léxico para manter a dialogia. 

E continua o diálogo com uma aluna perguntando: “Em sua casa onde é colocado o 

lixo?” 

Há negociação entre interlocutores sobre as formas de armazenar o lixo, de 

separá-lo e de tratá-lo. É evidenciado aí o sentido e a significação dados ao lugar 

onde fica o cesto do lixo, a criança relaciona com a cozinha e com o banheiro, mas a 

intenção da professora e a resposta que esperava era lixeira, o modo de condicionar 

o lixo. 

 A professora parte do contexto imediato dos alunos e estabelece relações 

contextuais amplas. Explora, por meio de um relato, o conceito de reciclagem. A 

aluna compreende e responde que reciclagem é reaproveitamento de lixo. 

A professora inicia a aula trabalhando com os elementos do contexto da 

criança, mas apenas pergunta para elas as marcas dos produtos usados (pasta, 

sabonete, xampu). Ela não sistematiza essas informações e não dá continuidade, 

poderia encaminhar para produção de texto. Em seguida, passa a trabalhar com a 

apostila, explorando um texto sobre a minhoca. Deixa a pesquisa realizada sobre o 

cotidiano apenas como tarefa de casa cumprida. 

Na preparação para a cópia do texto, há negociação quanto ao uso da letra. 

Os alunos já interiorizaram as formas e as normas de utilização do espaço no 

caderno e sabem diferenciá-las. 

 
PROFESSORA: -  Pula uma linha e no meio da linha deixa um espaço aqui da margem. 

Eu vou fazer caixa alta aqui do lado e aqui pra quem tem segurança 
pra escrever manuscrita. Vamos lá, podem escolher caixa alta ou 
cursiva. Você prefere escrever assim? 

ALUNO: -  Sim. 
PROFESSORA: -  Qual você acha mais fácil? 
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ALUNO: -  Cursiva. 
PROFESSORA: -  Só cuida pra não sair muito da linha. Agora tem que pular mais uma 

linha. A MINHOCA. Copia daquela lá em caixa alta. Pula uma linha, é 
pra fazer essa linha aqui? 

ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Vamos começar. O texto é “A minhoca. Conheci uma minhoca nascida 

em Piracicaba que tem um sonho dourado. Subir na vida e, um dia, ser 
um bicho de goiaba.” 

 
A professora lê o texto. Fazem a leitura em conjunto e pergunta: 

 
PROFESSORA: -  O que acharam do textinho? 
ALUNO: -  Legal. 
PROFESSORA: -  Por que ele é legal? Do que fala o texto? 
ALUNO: -  Minhoca. 
PROFESSORA: -  O que aconteceu com a minhoca? Onde ela nasceu? 
ALUNOS: -  Piracicaba. 
PROFESSORA: -  Piracicaba é o quê? 
ALUNOS: -  Uma cidade. 
PROFESSORA: -  Uma cidade chamada Piracicaba. Como a nossa cidade se chama? 
ALUNO: -  Curitiba. 
PROFESSORA: -  O que aconteceu com essa minhoca? 
ALUNOS: -  Ela tinha um sonho. 
PROFESSORA: - O que quer dizer sonho dourado, será que o sonho era pintado de 

ouro? Uma coisa que ela queria muito? 
ALUNOS: -  Um bicho de goiaba. 
PROFESSORA: -  Por que será que ela queria ser um bicho de goiaba? Por que ela 

achava que ser bicho de goiaba era muito chique, era melhor que ser 
minhoca? Prestem atenção um pouquinho. Pra minhoca ser um bicho 
de goiaba é a mesma coisa a gente ser uma princesa, uma rainha. A 
minhoca, coitadinha, a coisa mais importante pra ela era ser bicho de 
goiaba. Agora a gente vai fazer um desenho sobre o texto, eu vou fazer 
o meu aqui, e olha que eu não sou desenhista! 

ALUNO: -  Aonde? 
(...) 
PROFESSORA: -  Tá. Ui, ui, ui, que minhocão! Simpática sua minhoca. 
ALUNO: -  Tia, eu fiz igual a tua. 
PROFESSORA: -  Enquanto vocês pintam, deixa eu perguntar uma coisa: qual é o 

personagem? O que que é bicho de goiaba? Vocês nunca comeram 
uma goiaba? 

ALUNO: -  Eu não. 
PROFESSORA: -  É um bicho bem branquinho. Será que é igual a maçã? 
ALUNO: -  É. 
PROFESSORA: -  Pra gente desenhar aqui tem que ser uma goiaba, amarelinha, e com 

um bichinho aqui. 
ALUNO: -  Tia, eu vou desenhar um monte de minhoca. 
PROFESSORA: -  Qual o personagem principal deste texto? 
ALUNOS: -  A minhoca. 
PROFESSORA: -  Então vamos circular aonde está escrito MINHOCA. Tem uma vez no 

título. E a outra? 
 
Para interpretar o texto, a professora utiliza-se de perguntas óbvias e não 

espera que os alunos reflitam, estabeleçam relações sobre o porquê do sonho da 
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minhoca. Ela mesma pergunta, responde e conclui. Faz uma interpretação 

conceitual e ideológica expressando em seu discurso o seu eu. Sua subjetividade se 

revela em dois sentidos: sua interpretação do mundo e suas representações 

referentes ao aligeiramento sobre o processo de leitura e interpretação do texto. 

Deixa de exercer o papel mediador entre as estratégias cognitivas envolvidas no ato 

de ler e interpretar, tanto contextuais quanto de estrutura (elementos formais) do 

texto. 

Refere-se ao personagem principal do texto, mas não ao seu autor. Também 

não explora as metáforas de tipo ontológico (“sonho dourado”) e a que usa 

(“coitadinha da minhoca”). Não discute as expressões em que o conceito é 

personificado, que tanto o autor como a professora atribuem características 

humanas à minhoca. 

Quando direciona (“Agora a gente vai fazer um desenho sobre o texto, eu 

vou fazer o meu aqui e olha que eu não sou desenhista!”), a professora inclui-se no 
enunciado usando a expressão “a gente”, chama atenção para o seu desenho e faz 

uma apreciação sobre si mesma. Essa apreciação ao mesmo tempo em que quer 

justificar o seu desenho, impõe para a criança uma possível exigência, um padrão de 

aceitação do desenho. 

A dialogia é interrompida quando um aluno pergunta: “O que é bicho de 

goiaba?” Essa pergunta revela o desconhecimento, por parte da professora, da 

importância da apreensão das singularidades que mediatizam toda a dinâmica 

interativa. A professora não perguntou aos alunos o significado das expressões 

utilizadas pelo autor do texto para o desenvolvimento do processo de significação e 

confronto das multiplicidades de experiências vividas entre os diferentes 

interlocutores em relação ao tema, o objeto de conhecimento. 

Na enunciação existe o movimento que vai do sinal ao signo, e Bakhtin deixa 

claro que o signo lingüístico adquire sua identidade na relação dialética entre a 
mobilidade e a estabilidade de sua significação. O aluno que nunca comeu goiaba 

provavelmente não viu nenhum bicho de goiaba e não compreende, faltam-lhe 

elementos para conceituar. 

A professora se da conta e explica: “É um bichinho bem branquinho.” E 

conduz o desenho: “Pra gente desenhar aqui tem que ser uma goiaba, amarelinha, e 

com um bichinho aqui.” 
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Outro aluno desvia novamente o foco (tema — bicho de goiaba) para a 

minhoca: “Tia, eu vou desenhar um monte de minhoca.” A professora incentiva a 

atitude do aluno, utilizando-se do recurso da entonação: “Tá. Ui, ui, ui, que 

minhocão! Simpática sua minhoca.” Outra aluna diz: “Tia, eu fiz igual a tua.” Essa 

aluna procura ajustar sua compreensão à da professora. 

A atividade mental desencadeada pelos enunciados pode ser percebida no 

processo de significação, o qual representa o ponto comum entre o individual e o 

social, engloba as condições reais e potenciais da interlocução, as quais são 

determinadas pelo contexto imediato e o mais amplo dos interlocutores. 

Em outra aula, começa trabalhando o texto “Jogo de Bola”. 

 
PROFESSORA: -  O título não tá bem no meio da linha, ali sozinho não tem espaço pra 

fazer o texto, não é o que a gente faz no caderno. Vamos ler juntos 
então. “JOGO DE BOLA, A BELA BOLA ROLA. A BELA BOLA DO 
RAUL. BOLA AMARELA É DE ARABELA. A DO RAUL AZUL. ROLA A 
AMARELA E PULA A AZUL. A BOLA É MOLE.É MOLE E ROLA. A 
BOLA É BELA E É BELA E PULA. É BELA, ROLA E PULA. É MOLE, 
AMARELA, AZUL. A DE RAUL É DE ARABELA E DA ARABELA É DE 
RAUL”. Deu pra gente dar uma treinadinha, não deu? 

ALUNOS: -  Deu. 
PROFESSORA: - Como o texto é comprido, nós vamos dividir no meio. Até aqui as 

meninas vão ler. Vou escrever aqui no quadro. Quando chegar lá, as 
meninas param e daí vai começar os meninos. As meninas, agora, bem 
bonito. Agora os meninos, pararam por quê? Então vamos lá, 
começando! Vocês estão perdidos, eu vou mostrar onde é, vocês vão 
começar aqui. Vocês são a maioria, por que que não estão lendo? 
Vamos lá, só os meninos. As meninas querem escutar a voz de vocês. 
Aqui embaixo, bem baixinho, o que está escrito ali? 

ALUNOS: -  Cecília Meireles. 
PROFESSORA: -  Quem é Cecília Meireles? 
ALUNOS: -  A pessoa que escreveu. 
PROFESSORA: -  Ela é autora dessa poesia. Virem a folha. Agora nós vamos falar sobre 

o texto. Quais são os personagens dessa poesia? 
ALUNO: -  Da menininha e do menininho. 
PROFESSORA: -  Qual o nome deles? 
ALUNOS: -  Arabela e Raul. 
PROFESSORA: -  De que maneira a Arabela e Raul brincam com a bola? 
ALUNO: -  Chutando a bola. 
PROFESSORA: -  O que mais a bola faz? Ela pula, ela rola. Qual a diferença entre a bola 

de Arabela e a de Raul? 
ALUNOS: -  A da Arabela era amarela e a do Raul, azul. 
PROFESSORA: -  Todos concordam? 
ALUNOS: -  É. 
 
Na interpretação que faz do texto com os alunos poderia propiciar o 

levantamento de apreciações e suposições sobre os conteúdos do texto e poderia 

propor também as relações entre as partes do texto. Instigar a elaboração de 
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inferências, as quais favoreceriam a compreensão das informações subentendidas, 

ou seja, a intenção do autor. Deveria desenvolver atividades que suscitassem as 

vivências e opiniões, que se reportassem ao contexto, isso possibilitaria aos 

aprendizes contato com pontos de vista diferentes entre leitores e o autor. A 

intertextualidade propiciaria a compreensão, a percepção da diversidade, a 

generalização e desenvolvimento da criticidade — capacidade de análise e síntese. 

 
PROFESSORA: -  O que faz a bola do Raul? 
ALUNOS: -  Pula. 
PROFESSORA: -  Ela pula. E o que faz a bola de Arabela? 
ALUNOS: -  Rola. 
PROFESSORA: -  É diferente rodar de rolar? 
ALUNOS: -  É. 
PROFESSORA: -  O que é rolar? 
 

A professora está procurando uma bola no armário, mas não acha. Pega um 

rolo de fita adesiva e o faz rolar, depois girar sobre si mesmo. 

 
PROFESSORA: -  Rodar é quando faz um círculo. Senta. Como que as bolas podem ser? 
ALUNOS: -  Colorida. 
PROFESSORA: -  Tem bola de futebol, vôlei, basquete, bola grande ou bola... Bola preta 

e branca. E aquelas bolas bem pequenininhas? 
ALUNOS: -  Bola de gude. 
PROFESSORA: -  Um pouquinho maior. Bola de tênis. Agora, aqui no livro. Peguem o 

lápis. No livro agora, a última perguntinha. “Na sua sala de aula 
existem nomes parecidos com os nomes de poesia?” Qual o nome das 
crianças? 

ALUNOS: -  Arabela e Raul. 
PROFESSORA: -  Quem aqui na nossa sala tem o nome parecido com ARABELA? 
ALUNO: -  DANIEL. 
PROFESSORA: -  Não tem Daniel na nossa sala. CAMILA não é parecido? O que tem de 

parecido? 
ALUNOS: -  O A. 
PROFESSORA: -  O A, aqui tem A aqui também. 
ALUNO: -  GABRIELA. 
PROFESSORA: -  O que tem igual na GABRIELA? Ela aqui também tem. 
ALUNO: -  AMANDA. 
PROFESSORA: - AMANDA com ARABELA, o que tem de parecido? Os dois nomes 

começam com A e terminam com A. É isso? 
ALUNOS: -  É. 
 
A percepção da rima pelo aluno, inicialmente, é caracterizada pela 

identificação de que determinadas palavras apresentam um mesmo conjunto de 

sons no começo ou no final, como é o caso do reconhecimento que é feito em 

CAMILA e AMANDA. 
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A professora chama atenção para o nome da autora do texto. Destaca que é 

uma poesia de Cecília Meireles. Identifica com os alunos os personagens, seus 

nomes e como brincam. Discutem o significado das palavras ROLAR e RODAR e 

falam sobre os tipos e tamanhos de bolas. Pede aos alunos que relacionem os 

nomes dos personagens do texto com os nomes dos alunos da sala. Sua intenção 

era trabalhar com rimas, flexibiliza, uma vez que as idéias e a compreensão das 

crianças ficaram mais centradas nas letras iguais do que na sonoridade, desviando o 

objetivo das rimas para o reconhecimento das letras iguais que aparecem no início e 

no fim das palavras. O conhecimento lingüístico e seus desdobramentos, ou seja, 

as particularidades sonoras das palavras, especialmente a palavra falada, começam 

a ser decompostas em unidades silábicas que definem a quantidade de letras a 

serem utilizadas, a relação letra–sílaba etc., dependem da intervenção da 

professora. Essa mediação possibilita o avanço do conhecimento metalingüístico, 

auxilia o aluno a compreender que uma sílaba pode ser escrita por mais de uma 

letra, uma vez que todos os sons que a compõem podem ser representados por 

letras. Mas, para que isso ocorra, é imprescindível que haja o envolvimento desse 

aluno por parte da professora em situação concreta de escrita. O aluno precisa 

compreender que um mesmo som pode ser escrito por diferentes letras, ou que uma 

mesma letra pode representar diferentes sons. 

Segue o trabalho com a apostila e passa a compor e decompor as palavras 

com a letra B e com a letra L. Os exercícios que desenvolvem implicam formar 

novas palavras trocando as vogais. Ao aluno, deve ser criada a oportunidade da 

reflexão sobre a adequação dos usos diferenciados das letras. 

 
PROFESSORA: -  Agora tem o L, o que que falta? 
 
O aluno não consegue fazer as junções. 

 
PROFESSORA: -  Você olhou pra mim de vez olhar pro livro. Vamos pro exercício 5, logo 

embaixo das palavrinhas que vocês fizeram. Na poesia que nós lemos 
a autora brinca com rimas, lembra que nós já vimos? Procure na 
poesia palavras que rime com AMARELA. Qual palavra do texto, tem 
duas, qual palavra do texto que rima com AMARELA? 

ALUNOS: -  ARABELA e BELA. 
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A exploração e a produção de rimas e aliterações (repetição de fonemas em 

palavras ou frases) constituem uma atividade que contribui para a compreensão de 

que as palavras são escritas com letras e que em nosso sistema de escrita 

representam sons (fonemas). A exploração das combinações possíveis entre as 

letras das sílabas deve ser intensificada, tomando-se as palavras e as letras como 

unidades de análise. 

 
PROFESSORA: -  Rima é quando uma palavrinha termina com a mesma sílaba. Tem que 

ser palavrinha do texto. Ali, depois da flechinha. Embaixo de AMARELA 
vem o quê? 

ALUNOS: -  RAUL. 
PROFESSORA: -  Tem só uma palavrinha que rima com RAUL. 
ALUNOS: -  AZUL. 
PROFESSORA: -  Vou escrever embaixo com caixa alta. Não cabe mais no quadro, se eu 

fizer lá vai ficar apertadinho, então eu vou fazer aqui em cima. 
ALUNO: -  É do lado do Raul! 
PROFESSORA: -  Fica muito apertado, vou continuar aqui, tá bom? Palavrinha do texto 

que rima com BOLA, no texto. 
ALUNO:  -  ROLA. 
PROFESSORA: -  ROLA. Vamos fazer assim, então, quem já terminou o exercício 5 desta 

fila podem ir ao banheiro agora tomar água e fazer xixi. C., eu vou 
parar aqui e ficar esperando. Eu passei o trecho da poesia que está 
aqui, eu passei no quadro. É pra completar as estrofes, estão faltando 
palavras, nós vamos ter que completar com palavras da poesia. A 
BOLA É... É… E ROLA. A BOLA É... É... PULA. O que diz lá no texto? 

ALUNO:  -  MOLE. 
PROFESSORA:  -  A BOLA É MOLE. É MOLE E ROLA. A BOLA É BELA. É BELA E 

PULA. Vamos ver, então. Vamos falar juntos a palavra BOLA, quantas 
vezes você precisou abrir a boca para pronunciar a palavra BOLA? 

ALUNOS:  -  Duas. 
 

Marcam a cadência das palavras com palmas e pintam os quadradinhos 

correspondentes ao número de sílabas. Sempre que escreve as palavras, escreve-

as com letra cursiva e caixa alta. Retiram do texto, em conjunto, as palavras que 

terminam com LA. 
 
PROFESSORA:  - Mesmo tem gente que não tem certeza, olha eu vou falar e vocês vão 

olhar aqui na minha boca, vou falar bem devagar: BO-LA. 
ALUNOS:  - Duas. 
PROFESSORA:  - Duas vezes, muito bem. Aqui, nesta folha que eu mandei virar tem um 

quadradinho, não tem? 
ALUNOS:  - Tem. 
PROFESSORA:  - Quantas vezes eu abri a boca pra falar a palavra BOLA? 
ALUNOS: -  Duas. 
PROFESSORA: -  Eu vou ler pra vocês o que a corujinha está dizendo ali. “Você sabia 

que cada vez que você emite um som ao pronunciar uma palavra está 
dividindo a palavra em pedaços? Cada pedaço de uma palavra 
representa uma sílaba.” Você pode dividir em sílabas batendo uma 
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palma para cada som emitido. Vamos falar BOLA, cada vez que a 
gente abrir a boca vamos bater palmas. 

 
Os alunos batem as mãos duas vezes. 

 
PROFESSORA: -  Quantas palmas a gente bateu? 
ALUNOS: -  Duas. 
PROFESSORA: -  Isso quer dizer, então, que nós abrimos e fechamos a boca duas vezes 

pra falar a palavra BOLA. E., está brincando! Então vamos ver, nós 
falamos BO e depois LA, isso quer dizer que a palavra BOLA tem duas 
sílabas, tem dois pedaços, tem primeiro BO e depois LA. “Descubra 
quantas sílabas tem cada uma das palavras que você vai ouvir a sua 
professora dizer, pinte os quadradinhos corretamente.” Prestando 
atenção, aonde tem a menininha segurando a BOLA, acharam? 

ALUNOS: -  Achamos. 
 
Retoma o trabalho com rimas. Relaciona a pronúncia das palavras com 

divisão em sílabas. 

Poderia aglutinar o trabalho da construção de sentidos, por exemplo, “rola e 

roda”, com a forma sistemática — regras e conceitos do sistema de escrita 

desenvolvendo a consciência fonológica —, a capacidade de reconhecer palavras e 

segmentos sonoros com rimas, sílabas e sons presentes no início, no meio e no final 

de palavras, bem como o estabelecimento das relações entre grafemas e fonemas. 

O aluno precisa compreender que as letras, como símbolos gráficos, correspondem 

a segmentos sonoros. 

Em outra aula, os alunos trabalham em grupos. Eles devem colar gravuras 

de casas que trouxeram. 

 
PROFESSORA: -  Colar as gravuras das casas que vocês trouxeram, colem de uma 

maneira que a gente, olhando, a gente consiga enxergar todas as 
casinhas que vocês trouxeram. E depois cada um vai poder escrever 
alguma coisa sobre a casa, quem quiser escrever, quem não sabe 
escrever pede ajuda ao coleguinha do lado. Quem não entendeu? 

ALUNO: -  Eu. 
PROFESSORA: -  Vou repetir. 
 
Nessa atividade, fica evidenciada a importância atribuída à parceria, à 

interação com o outro mais experiente, enquanto realizam o trabalho discutindo 

bastante, a professora passa pelos grupos auxiliando na montagem. Posteriormente 

os ajuda na fixação dos cartazes na parede. Cada grupo lê o que escreveu para os 

demais colegas. 
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PROFESSORA: -  Do ladinho daquele. Quem escreveu que ali é CASA DE POBRE? 
ALUNOS: -  L. 
PROFESSORA: -  L., por que você escreveu que é CASA DE POBRE? 
ALUNO: -  Ah, não sei. 
PROFESSORA: - Eu não estou achando nem bom nem ruim, só quero saber por que 

vocês acharam. 
ALUNO: -  Parece uma favela. 
PROFESSORA: -  Uma favela mora pobres, então tá bom. O que mais você quer ler para 

nós? 
(...) 
PROFESSORA: -  Pode sentar, depois vocês vão ter a oportunidade de vim ver todos os 

cartazes. Acho que esse daqui nós vamos colocar desse lado. Quem 
vai apresentar esse? 

ALUNOS: -  A. 
PROFESSORA: -  Sentem, o próximo grupo quer apresentar, sentem, estou esperando, 

C.! Não fiquem na frente do cartaz. A., fica aqui do ladinho, todo mundo 
quer ver. O que vocês escreveram? 

ALUNA: -  CASA, PRÉDIO, CASA, CASA DE MADEIRA. 
PROFESSORA: -  CASA DE MADEIRA. Ótimo, mais algum? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  O próximo grupo já terminou? Essas coisas são legais pra vocês, isso? 
ALUNA: -  Sim. 
PROFESSORA: -  A minha casa é...? 
ALUNA: -  A minha casa é legal. 
PROFESSORA: -  Pessoal, dá licença, eu não estou escutando o que a B. está falando. O 

seu pai e sua casa é legal, isso? 
ALUNA: -  É. 
PROFESSORA: -  Jóia, obrigada, pode sentar. Tem casas grandes, pequenas, madeiras, 

de tijolo... que mais, C.? 
 
Nessa situação, a professora poderia também propor aos alunos que 

escrevessem textos coletivos, o que suscitaria maior interação, trocas de idéias e 

ajuda entre eles e a professora. Poderia destacar questões básicas, tais como: o 

que queremos escrever, para que vamos escrever, qual a nossa intenção, para 

quem, como o enviaremos, como será a sua circulação (contexto social de 

circulação). Nesse trabalho, estariam envolvidas a alternância de interlocutores, a 

escrita ativa e a compreensão de instruções. 

A professora inicia uma nova aula colocando a palavra CAVALO no quadro. 

Retoma o assunto da aula anterior para situar os alunos. Sua intenção é trabalhar a 

letra V, e o faz compondo e decompondo as palavras. 

 
PROFESSORA: -  Lembram aquele animalzinho que nós estudamos ontem? 
ALUNOS: -  Lembramos. 
PROFESSORA: -  Que animal que era? 
ALUNO: -  Cavalo. 
PROFESSORA: -  Se eu tirar o VA daqui e colocar aqui embaixo, o que eu vou ter aqui? 
ALUNOS: -  CALO. 
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PROFESSORA: -  Essa letrinha aqui vocês não tinham visto ainda, né? 
ALUNOS: -  Eu já. 
PROFESSORA: -  Todo mundo já? Que bom, o que é que faz V com A? 
ALUNOS: -  VA. 
 
Solicita às crianças que pensem numa palavra que comece com V. Uma 

criança diz “VALIAÇÃO”. A professora explica que não é “valiação” e sim avaliação. 

Depois de escrever as palavras ditas pelas crianças, faz a leitura e pede a elas que 

venham circular as sílabas com V, no quadro. Posteriormente, pede que escolham 

uma palavra para montarem nas carteiras, usando o alfabeto móvel. Passa nas 

carteiras verificando o trabalho das crianças. Ajuda aquelas que precisam. Verifica e 

autoriza a escrita da palavra na folha de papel e indica a formação de outra palavra. 

Há, aí, a possibilidade de escrita e a discussão das letras e dos lugares que 

ocupam na palavra. Nessa situação, dá-se a comparação da oralidade com a 

escrita. 

 
PROFESSORA: -  O que faltou aqui, depois do O. Olha, aqui, oh! Não “VASSORA”, é 

VASSOURA. 
 

Faz trabalho de pesquisa de figuras com a letra V. 

Em outra aula, os alunos trabalham com exercícios no caderno. 

 
PROFESSORA: -  Dê os nomes, como é o nome do animal que está ali? 
ALUNOS: -  Boi. 
PROFESSORA: -  Puxa, eu achei que era uma vaca! 
 
A intenção é trabalhar a letra V. São várias figuras e os alunos devem 

escrever o nome delas ao lado. Explora palavras que terminam em ÃO, com S ou Z, 

por meio de um jogo de completar letras. 

No dia seguinte: 

 
PROFESSORA: -  Prestem atenção no textinho, eu vou ler pra vocês, depois vocês vão 

ler pra mim, e depois cada um pega um trechinho, então prestem 
atenção: SE. SE O GATO TIVESSE ASAS, COMO É QUE O GATO 
SERIA? VOARIA PELAS ÁRVORES E FARIA UM NINHO? SE OS 
PÁSSAROS TIVESSEM PATAS, COMO É QUE ELES ANDARIAM? 
PASSO A PASSO COMO UM CÁGADO OU BEM DEPRESSA COMO 
UM CAVALINHO? SE O CAVALO TIVESSE ESCAMAS, RABO DE 
PEIXE, BARBATANAS, SERIA UM PEIXE-CAVALO CANTANDO 
PELOS CAMINHOS OU UM CAVALO-MARINHO? SE VOCÊ NÃO 
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FOSSE COMO É, BAIXO OU ALTO, MAGRO OU GORDO, BRANCO 
OU NEGRO, CASTANHO OU LOURO, COMO É QUE VOCÊ SERIA? 
AINDA BEM QUE CADA UM TEM O SEU JEITO DE SER. SE TODOS 
FOSSEM IGUAIZINHOS, QUEM HAVERIA DE NOS RECONHECER? 
Vamos ler juntos agora para não ficar muito cansativo, porque o texto é 
longo, vamos começar com as meninas. 

 
As meninas lêem o começo do texto e depois os meninos continuam. A 

professora faz perguntas de interpretação do texto. 

 
PROFESSORA: -  O que que fala este textinho? 
ALUNA: -  Sobre os animais. 
PROFESSORA: -  O que mais? 
ALUNOS: -  Pessoas. 
 
A professora explica que o texto fala sobre as pessoas e os animais 

mostrando como poderiam ser diferentes. Chama uma criança e pergunta para as 

outras.  

 
PROFESSORA: - O que fala sobre os animais e sobre as pessoas? As coisas seriam 

diferentes, mais ali compara vários animais e pessoas diferentes de 
como somos agora. Digamos, o O., como ele poderia ser se ele fosse 
diferente? 

ALUNO: -  Cabelo reto. 
PROFESSORA: -  Que mais? 
ALUNO: -  Cabelo preto. 
PROFESSORA: -  O que mais que ele poderia ter para ser diferente? Cabelo lisinho, 

cabelo preto, magrinho. Quem aqui da sala é diferente do O.? 
ALUNO: -  Eu. 
PROFESSORA: - Venha aqui, M. O M. é moreninho, baixinho, o que mais? Cabelo 

crespo... 
ALUNO: -  Chocolate da Nestlé. 
PROFESSORA: -  Agora é como ele é mesmo, a gente brinca mas ele não é chocolate, 

ele é uma pessoa. Olha aqui o M., ele é loiro como o O., é clarinho 
como o O? Ele é moreninho como o M.? 

ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Ele também não é igual ao O. nem ao M., uma pessoa é diferente da 

outra. Podem sentar agora, obrigada. Vamos fazer o seguinte, agora, 
nós já falamos do textinho, agora vocês vão ler um trechinho, agora 
tem que ficar quietinho, eu não vou obrigar, vai quem quer.  

 
A aluna está lendo. 

 
PROFESSORA: - É cágado, não é cagado — as crianças dão risada. O que que é 

cágado? Nós já conversamos sobre ele, ele é uma tartaruga, um 
animal.  

 
Outra aluna está lendo o texto. 
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PROFESSORA: -  Quem conhece gato? 
ALUNOS: -  Eu. 
PROFESSORA: -  Como é o gatinho, ele tem asas? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Como que ele é? Tem rabo, tem escamas? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Como é o corpo do gatinho? O que que tem em cima dele? 
ALUNOS: -  Pêlo. 
PROFESSORA: -  E o pêlo dele, como é, você gosta de passar a mão? Outro animalzinho 

que fala ali é o cavalo, todo mundo conhece cavalo? Olha a 
pergunta,quem nunca viu cavalo? De perto é mais difícil, mas pela 
televisão todo mundo já viu. Dá pra fazer a mesma coisa com o cavalo 
que vocês fazem com o gatinho? Dá pra levar pra casa, dar leitinho pra 
ele tomar? 

ALUNOS: -  Não. 
ALUNO: -  Ele é grande. 
PROFESSORA: -  Ele é grande e o pêlo dele é diferente do gatinho, é diferente, mas 

também tem o corpo coberto de pêlo, só que é curtinho. Então o cavalo 
é bem maior que o gatinho, ele caminha em cima de quatro patas igual 
o gatinho? 

ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Não? Quem disse não? O gato tem rabo, o cavalo também tem? 
ALUNOS: -  Tem. 
PROFESSORA: -  Como é o rabo do cavalo? 
ALUNOS: -  É bem grande. 
PROFESSORA: - Só o rabo do cavalo é maior que o gatinho? E o peixe, tem quatro 

patinhas? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  O que o peixe tem no corpo? 
ALUNOS: -  Escamas. 
PROFESSORA: -  A grande maioria tem escamas. Tem quatro patinhas? 
ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Ele tem nadadeiras. O que ele tem de igual do cavalo e do gatinho? 
 
Não explora a diversidade textual, as diferentes de formas e tipos de textos. 

Deixa de discutir as características discursivas e textuais dos gêneros abordados, 

restringindo-se à exploração temática, não desenvolve estratégias de produção 

escrita. Não são explorados os conhecimentos lingüísticos para auxiliar a reflexão do 

aluno sobre aspectos da língua e da linguagem relevantes para o desenvolvimento 

da oralidade e da escrita e da capacidade de análise da língua e da linguagem. As 

atividades propostas não estão amparadas em conceitos capazes de abordar 

adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos característicos de 

diferentes tipos de textos. A professora não cria situações de uso da escrita que 

estimulem a reflexão e propiciem a produção de conceitos sobre a língua e seu uso. 

Ela não explora de forma adequada e satisfatória as habilidades de leitura e 

produção de texto, pois deixa de enfocar algumas habilidades mais complexas de 
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construção de sentidos, deixando indefinidas as condições necessárias para a 

produção de textos escritos. 

Na leitura, tendo em vista a compreensão dos textos, é importante participar 

idéias sobre o tema, recuperar informações, confrontá-las, substituir ou dar títulos, 

explicar e resumir oralmente o assunto. É preciso também explorar o vocabulário, 
trabalhar os discursos direto e indireto, transpondo de uma forma para outra. 

Explorar as palavras que são escritas da mesma forma e têm mais de um sentido. 

Procura, com auxílio do texto, trabalhar com as diferenças. Parte de leituras 

do texto, realiza a interpretação. Exemplifica com situação próxima ao cotidiano 

vivendo, próximo e apontando diferenças existentes entre os próprios alunos e 

conduzindo a atividade mental deles para a partir dessas relações estenderem a 

outros elementos, acrescentando o condicional se não fossem assim como poderiam 

ser. Ao explorar as características dos animais referidos no texto, sonda o 

conhecimento que os alunos já possuem, abrindo a possibilidade de, pela 

alternância de enunciados, externar experiências dos interlocutores para ampliar os 

conhecimentos. A identificação de atributos, diferenças e semelhanças solicita do 

aprendiz a atividade cognitivo-discursiva implicada na elaboração conceitual. 

Cada palavra suscita conceitos já internalizados (uso da memória) e, se 

houvesse maior sistematização, integrando a leitura com a produção escrita, esse 

processo seria mais vivo e mais significativo.  

Os aspectos referentes à intersubjetividade, à heterogeneidade, emergentes 

das negociações de sentidos que estruturam o discurso e se estruturam no discurso 

poderiam ser mais bem explorados, quando confrontados por diferentes enunciados 

e enunciadores em diferentes contextos e situações de produção. 

Nas escolhas teóricas da professora, há indícios de predominância de 

alternativas referentes à teoria sócio-histórica. As proposições selecionadas voltam-

se para a interação, as atividades compartilhadas, a linguagem, a interiorização a 

partir do significado, a construção da identidade, a potencialidade para buscar o 

conhecimento com ajuda do outro mais experiente. 

Em sua condução das atividades na sala de aula, percebe-se, pela 

participação das crianças, que a orientação dada auxilia o aparecimento dos pontos 

de referência, ou seja, a seleção que o aluno faz de fatores relevantes para 

interpretar uma seqüência lingüística, a escolha adequada para produzir efeitos de 
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sentido. Contudo, a intertextualidade como processo que inclui fundamentalmente o 

aspecto social das funções do conhecimento e das condições de sua produção não 

é devidamente considerada. 

Geralmente, as atividades que as crianças realizam decorrem do uso da 

apostila, que prioriza a aprendizagem do código de uma maneira tradicional que não 

necessariamente aproveita o contexto gerado nas situações criadas inicialmente. Há 

uma lacuna no trabalho da professora quanto à inter-relação de leitura, oralidade e 

escrita. Existe necessidade de maior sistematização, mais registros e articulação dos 

sentidos na produção escrita da criança, bem como considerar as operações da 

criança sobre a linguagem e as hipóteses que elaboram para compreender o 

funcionamento da escrita. 

Em outra situação, o objetivo principal é trabalhar com a forma gráfica do 

código nessa situação e com a letra G. Os alunos formam palavras usando alfabeto 

móvel, depois fazem exercícios para completar frases da apostila. Recortam figuras 

cujos nomes começam com a letra G. A interrupção do dialógico para a realização 

de atividades da apostila muitas vezes fragmenta o processo, deixando bem clara a 

força do modelo institucionalizado.  

Em outro momento, a professora passa no quadro o texto sobre o tatu. Os 

alunos copiam. Após a cópia, fazem a leitura silenciosa. Trabalham palavras com T. 

 
PROFESSORA: - Vocês vão vir circular as palavrinhas com TA, TE, TI, TO, TU... 
 

Fazem exercícios de recorte e colagem de figuras com a letra T. Escrevem 

palavras que tenham T no começo e no meio. Durante o trabalho, as crianças 

conversam bastante. Trocam figurinhas entre si e ajudam umas às outras. 

 
PROFESSORA: -  Lembram da historinha do tatu? 
ALUNO: -  Lembro. 
 
Realizam um exercício semelhante ao que fizeram sobre o tatu, escrevem 

sobre outros bichinhos. A professora estabelece relações com as atividades 

anteriores e solicita a produção escrita com base em parâmetros já trabalhados. 
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Professora: -  Eu quero que vocês escrevam uma frase, alguma coisa sobre cada 
bichinho que vai ter na folha de vocês, como vocês quiserem, só não 
esqueçam que a frase tem que começar com? 

ALUNOS: -  Letra maiúscula. 
PROFESSORA: -  Letra maiúscula e terminar com quê? E no final vai o quê? 
ALUNOS: -  Ponto final. 
 
Para que as crianças não atribuam aos diferentes bichinhos a mesma 

qualidade, por exemplo, o peixe é bonito, o sapo é bonito, a professora recorre ao 

exercício anterior: “Lembram do tatu? Aonde que ele morava? O que ele gostava de 

comer?” 

Tenta modificar a produção escrita das crianças buscando interferir na 

repetição de frases prontas, resultado do próprio processo de ensino desenvolvido. 

Para isso, recorre ao trabalho realizado anteriormente sobre o texto que explorava 

outras características, tais como: o que o animal come, onde vive etc. 

Acompanha a produção das crianças nas carteiras, auxilia os que precisam. 

Depois, os alunos lêem as frases que fizeram. 

Em outra aula, a professora começa copiando um texto no quadro. Depois, 

passa de carteira em carteira entregando um quadradinho verde de papel. 

 
PROFESSORA: -  O RATO ROEU A RAPADURA E SE ARREPENDEU E DIZ QUE SÓ 

RAPA AGORA SE FOR RAPA MOLE. Pronto, todos ganharam o 
quadradinho verde? Agora vamos juntar uma pontinha na outra, bem 
certinha, não pode ficar nenhuma pontinha sobrando, é parecida com a 
cabecinha do gato. Assim, tá ótimo. Passou o dedinho em baixo. 
Pronto! Essa base aqui pra baixo. Agora nós vamos dobrar mais uma 
vez, só que olhem aqui agora, não pode ficar retinha uma pontinha com 
a outra, não, agora vai ter que ficar assim, aqui uma pontinha vai 
sobrar, vou passar pelas carteiras. Sabe por quê? Senão não vai 
aparecer a orelhinha, aqui vai ficar a boquinha, eu vou fazer o desenho 
no quadro, vocês já vão entender. Aqui a gente vai fazer a boquinha 
com os dois dentinhos, o olhinho e o bigodinho. Então tem que 
aparecer a orelhinha aqui atrás. Isso, faz a boquinha aqui. C., eu quero 
você no seu lugar. Assim, aqui fica a boquinha, aqui a orelhinha. 
Conseguiu? 

ALUNA: -  Não. 
ALUNO: -  Pode pintar? 
PROFESSORA: -  Pode. Se cada um ficar no seu lugar. Agora eu vou entregar esse 

papelzinho aqui pra gente terminar o corpinho do rato. Mais pra cima, o 
olho não fica pra cima da boca? Se for pintar de canetinha, tomem 
cuidado pra não borrar. O corpinho é bem simples, assim, dobrar, só 
dobra, agora eu vou explicar como é que monta. Olha aqui, o corpinho 
assim e depois a cabecinha, a cabecinha a gente cola aqui bem na 
pontinha, a professora N. deu aula de educação artística semana 
passada, a gente pega um pedacinho de papel, faz com a mão mesmo 
não precisa usar tesoura, tem que ser devagarinho pra não rasgar, daí 
enrola, enrola e enrola. Vocês vão colar no lugar que está reservado 
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pra isso, o rabinho pode colar aqui por dentro, dá pra dar uma 
entortadinha no rabinho, não pode colar separado, a cabecinha em 
cima da pontinha. Eu vou dar um pedacinho de papel pra vocês 
fazerem o rabinho. 

ALUNA: -  Eu vou fazer em casa. 
PROFESSORA: -  Em casa não, é pra fazer agora. 
ALUNA: -  Em casa eu vou fazer mais um. 
PROFESSORA: -  Legal, ótimo, isso mesmo! Pessoal, trabalhando aqui no rabinho.  
 
Chega uma professora de outra sala para pegar alguma coisa. 

 
PROFESSORA: -  Essa professora aqui que me ensinou a fazer o ratinho que eu estou 

ensinando pra vocês. Vai ficar do jeito que você fizer, eu não vou fazer 
pra você. Agora faz o que você quiser, graminha, o gato, gato não que 
não tem no texto. O que ele roeu? 

ALUNOS: -  Rapadura. 
ALUNO: -  Eu não sei desenhar. 
PROFESSORA: -  Pensem num tijolo, bem duro só que é doce, é de comer. Ele é bem 

grande, é de açúcar é de caramelo. 
ALUNA: -  Eu já comi. 
PROFESSORA: -  Gostou? 
ALUNA: -  Sim. 
PROFESSORA: -  Depois pode fazer a graminha. Ah, mas esse rabo não está torcidinho 

como eu pedi. Pega devagarinho e vai torcendo, torcendo. Conseguiu 
fazer? 

ALUNO: -  Sim. 
PROFESSORA: - C., você está cheia de cola. Deixa eu mostrar o do M., olha que 

gracinha, que bonitinho! 
ALUNOS: -  Ai, que bonitinho! 
ALUNO: -  Eu fiz uma toca cheia de lixo. 
ALUNO: -  Aonde o rato vai morar na casa limpa? 
 

A professora encaminha o trabalho utilizando agora o caderno. Orienta a 

forma para o texto “O leão e o rato”, no quadro, para que os alunos copiem. 

 
PROFESSORA: -  Muito bem, agora pulem uma linha e coloquem número 1. Leia. Pulem 

mais uma linha título do texto O LEÃO E O RATO. Vamos ver como é 
que o leão e o rato se tornaram amigos. Depois do título pula mais uma 
linha e agora nós vamos começar o texto. C., me faz um favor, senta. 
No texto não pula linha. Pingo no I. Vocês vão copiar o texto sozinhos e 
bem bonito. A., se você ficar em pé a P. não enxerga. Vou continuar. 
ERA UMA VEZ UM RATO. O RATO CAIU NO RIO, VEIO O LEÃO E O 
TIROU DO RIO. DIAS DEPOIS, O LEÃO CAIU NUMA REDE, VEIO O 
RATO, ROEU A REDE E TIROU O LEÃO. Eu fiz esse A grandão aqui 
por causa do buraco que tem no quadro, não quer dizer que vocês 
precisem fazer um A grandão, vocês já conhecem todos os buracos do 
quadro. P., senta direito! Ainda não terminei de passar não, espera um 
pouquinho. Tira o lápis da boca, vou dar mais um tempinho pra quem 
estiver atrasado.  

ALUNO: -  Posso ir beber água? 
PROFESSORA: -  Não, senhor, você está no comecinho do texto, termina, depois você 

vai beber água. Ninguém vai no banheiro agora. Vou passar a última 
frase. C., terminou de copiar o textinho? 
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ALUNA: -  Não. 
PROFESSORA: -  Então termina rapidinho que a professora está chamando você pra 

fazer um ensaio. Eu não vou te ajudar hoje, então vamos lá. C., senta, 
quem já terminou faz uma leitura silenciosa, leitura silenciosa é com a 
boquinha fechada, é só com os olhinhos. Faz mais uma linha e vira pra 
outra folha, você pulou duas linhas aqui, E., continua aqui. Eu pedi pra 
levantar? 

ALUNOS: -  Não. 
PROFESSORA: -  Vocês estão reclamando, a C. vai sentar lá atrás se continuar assim, 

última chance, quem senta na frente tem que ficar sempre sentadinho. 
Depois que leu você vai fazer o desenho da história que você leu. Você 
apagou o A daqui por quê? 

ALUNO: -  Posso desenhar? 
PROFESSORA: -  Pode. Não, ainda na folha do texto. É pra fazer o desenho do texto, 

você leu o textinho? 
ALUNO: -  Sim. 
PROFESSORA: -  Ótimo, agora faça o desenho na folha. N., mais rápido! Eu quero que 

vocês sentem. Continue que você não terminou ainda, depois que eu 
voltar a gente lê o texto juntos, tá bom? Eu só vou levar a C. e o E. ali, 
um minutinho.  

ALUNO: -  O que é moral? 
PROFESSORA: -  Moral é alguma coisa que a gente aprende quando a gente lê um texto, 

vamos ver o que a gente vai aprender com o texto do rato e do leão. 
Vamos lá. 

 
Deveria trabalhar o sentido e o significado da palavra. “As palavras não têm 

um único e absoluto significado.” (FARACO, 2000, p. 100) 

 
PROFESSORA: -  Vamos ler. O LEÃO E O RATO. ERA UMA VEZ UM RATO. O RATO 

CAIU NO RIO, VEIO O LEÃO E O TIROU DO RIO. DIAS DEPOIS, O 
LEÃO CAIU NUMA REDE, VEIO O RATO, ROEU A REDE E TIROU O 
LEÃO. FOI ASSIM QUE O LEÃO FICOU AMIGO DO RATO. O que 
vocês acharam? 

ALUNOS: -  O leão e o rato se tornaram amigos. 
PROFESSORA: -  Se tornaram amigos por quê? O leão gosta de comer carne, ele podia 

ter comido o ratinho. 
ALUNO: -  Ele ficou com pena. 
PROFESSORA: -  Pena não, eles ainda não eram amigos. Mas ele podia ter comido. Isso 

às vezes não acontece com vocês, às vezes vocês não gostam muito 
de uma criança? Podem fazer uma maldade, nem brincar com ela, às 
vezes olha pra coleguinha e diz: “Eu não conheço, não vou brincar!”, 
ela fica sozinha, abandonadinha o recreio inteiro... Talvez um dia que 
vocês forem sair em outro lugar vocês podem ficar sozinhos, não 
conhecer ninguém naquela lanchonete, vocês vão ficar sozinhos, 
aquela criança que vocês não brincaram aqui na escola ela poderia 
brincar com vocês, nós temos que pensar como o leão da história, 
poderia não ser amigo do ratinho, poderia ter comido ele, mais daí 
quando ele caísse na rede, quem ia salvar ele? 

ALUNOS: -  Ninguém. 
PROFESSORA: -  Ninguém, daí o caçador ia levar ele pro zoológico, ou matar, não sei. 

Olhem a história da T., ela tem um amiguinho, quando a mãe dela sai 
de carro ele vai junto, e se acontecer um dia dele vir na escola você 
não ia brincar com ele, ou ficar brincando só com ele e deixar todos os 
seus amigos da escola de lado, não, né? Nós temos que brincar com 
todos, essa é a moral do texto. O leão fez o bem sem ver a quem e 
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mais tarde foi bom pra ele. Se ele tivesse comido o ratinho, não ia ter o 
ratinho pra roer a rede pra salvar ele. Tem que fazer o bem sem olhar a 
quem. Quem não entendeu? 

PROFESSORA: -  Se você não ajudar quem está se afogando, um acidente de carro, as 
vezes o motorista atropela uma pessoa e não pára para salvar essa 
pessoa, tem que parar e ajudar, ajudou essa pessoa, cuidou, deu 
remédio, e um dia ele pode precisar daquela pessoa que ele atropelou. 

ALUNA: -  Um dia, lá em Cascavel, um carro atropelou uma menina e ele não quis 
saber dela. 

PROFESSORA: -  Ele não quis ajudar, né? 
 
A professora faz associações entre a história do texto e as atitudes que 

algumas crianças têm em relação às outras. Chama a atenção para a importância de 

fazer o bem não importa a quem. 

Os alunos contam histórias que conhecem em que as pessoas não 

ajudaram. Contam vários casos de pessoas que não atenderam acidentados e 

deixaram de ajudar outras pessoas. 

 
PROFESSORA: -  Já fizeram o desenho do texto? Olha que amor, a floresta, o leão e o 

ratinho. Na carteira, eu não quero ver gente aqui na frente. É o caderno 
da J., como ela conseguiu fazer a juba do leão? Ei, J., você desenha 
muito bem! Cadê o seu desenho? 

ALUNO: -  Eu não fiz. 
PROFESSORA: -  Eu falei que era pra desenhar, vou dar mais um tempinho pra quem 

não conseguiu desenhar. N., pára de olhar pros lados! J., senta! 
Exercício 2. Desenhe o que que é pra desenhar aqui, tá, assim? RA, 
RO, RE, RI, depois completem as palavrinhas, eu quero palavra que 
comecem com RA, RE, RI, RO. 

ALUNO: -  Depois pinta? 
PROFESSORA: -  Depois pinta. Isso, muito bem. Quem não sabe desenhar aqui sou eu. 

Nossa, que coroa! Isso, agora faz o 2. Por que você não faz o outro 
lado do rio depois você pinta de azul? Eu quero que você escreva aqui 
e depois complete. Eu não conheço essa marca de carro, não sei se 
tem acento, vai ter lição de casa e depois você pergunta pro seu pai. 
Negócio caindo é cachoeira, o que mais se parece com rio, esse ou 
esse aqui? Se quiser deixe assim. Você está mais preocupado com o 
desenho do colega do que com o seu. Não tem graça, você podia ter 
se machucado. M., levanta do chão!  

ALUNO: -  Posso ir no banheiro? 
PROFESSORA: -  Vai. Pinte o desenho do texto.  
 
Os alunos estão fazendo o exercício no caderno. 

 
PROFESSORA: - Isso. Eu vou olhar por fila. Todo mundo tá querendo ir no banheiro, eu 

vou olhar por fila, mas é só pra quem terminou, quem não terminou 
ainda vai ter que terminar a lição 2, pra depois ir. Pronto, agora senta 
todo mundo, senta, eu vou explicar o exercício 3. Meninas, eu pedi pra 
parar de conversar. Número 3. Encontre palavras, aqui tem uma 
nuvenzinha que tem várias sílabas: TE, RA, UM, MA, MO, BO, A, RE, 
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TA, RO, RI, TO, vocês vão usar esses pedacinhos de palavras aqui pra 
formar dez palavrinhas uma do ladinho de cada linha. Como? Dá 
licença! Uma diferente da outra. 

 

Ao continuar os exercícios programados com a letra R, a professora diz: 

 
PROFESSORA: -  Vamos dar uma colher de chá. Vamos fazer algumas e depois vocês 

fazem sozinhos. 
ALUNO: -  Colher de chá? 
PROFESSORA: -  Colher de chá, dá uma ajudazinha.  
 
Não dá maiores explicações e continua o exercício.  

 
ALUNO: -  RABO 
PROFESSORA: -  RABO, muito bem, M. 
ALUNO: -  RITA 
PROFESSORA: -  Letra maiúscula, que é nome de pessoa. 
ALUNO: -  RATO. 
PROFESSORA: -  Só mais uma, M.! 
ALUNO: -  RITA. 
PROFESSORA: -  Já foi, não dá pra fazer a mesma palavra. 
ALUNA: -  TEIA. 
PROFESSORA: -  Muito bem, façam no seus cadernos, vamos dar chance dos outros 

falar também.  
ALUNO: -  Não é pra falar, é pra escrever. 
PROFESSORA: -  A L. veio reclamar que não está conseguindo pensar, tem muita gente 

falando alto perto dela. Quem que disse que é pra você escrever do 
lado dez vezes? MASSA é com 2 S e não dá pra fazer, não quero OI, 
EI, agora vocês já sabem outras palavras. Quando vocês terminarem 
de fazer as dez palavrinhas vocês podem escrever aqui o exercício 4. 

ALUNO: -  Pode fazer tudo? 
PROFESSORA: -  Pode, tem uma menina aqui que eu quero que vocês achem o nome 

pra ela, tem um menino também, eu quero que comece com R. Esse 
aqui é um rio, é meio engraçadinho. Eu mandei fazer em grupo ou 
sozinho? Qual a palavra? Não dá! M., dá pra fazer ROSA, MARIA... dá, 
escreva! 

ALUNO: -  O que é tarô? 
PROFESSORA: -  Tarô é um tipo de jogo. Tira essa mala do meio do corredor! F., olha 

por onde anda!  
 
Sente-se a ausência de uma análise intencional conjunta do material 

produzido nas interlocuções. O material rico na oralidade carece de registro e tempo 

para a produção da criança. A produção escrita de forma instrucional e sistemática 

propiciaria por parte da professora e dos alunos uma tomada de consciência e 

compreensão das atividades mentais envolvidas, dos conhecimentos já adquiridos e 

dos conhecimentos novos necessários, bem como a reflexão sobre a linguagem, isto 

é, a reflexão sobre a relação sujeito/linguagem. 
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Se a professora instaurasse a sistematização das falas em sua prática 

pedagógica, no espaço da interação verbal, com intencionalidade, obteria um 

universo de sentidos que indicariam os procedimentos de intervenção necessários, 

ao mesmo tempo em que propiciariam a interação mais intensa entre os 

interlocutores. 

Quando procedesse à leitura dos textos, poderia intensificá-la lendo crítica e 

compreensivamente. Poderia explorar o texto demonstrando para as crianças 

perceberem que, atrás do texto, há um sujeito com prática histórica, com uma visão 

de mundo (universo de valores), enfim, há uma intenção. Ler compreensivamente 

significa reagir ao texto, responder a ele, identificar as vozes sociais que o 

compõem, concordar ou discordar dele. Perceber as emoções que o texto provoca é 

indispensável quando se pretende promover a aprendizagem da língua. 

A leitura, a escrita e a fala são atividades sociointeracionais, isto é, 

atividades sociais significativas, entre sujeitos históricos, e são realizadas sob 

condições concretas. 

 
Em qualquer atividade de linguagem é, assim, fundamental reconhecer sua realidade 
interacional; reconhecer a presença do outro, mesmo quando não diretamente visível – 
quer daquele que me convida à interlocução, autor que é dos textos que leio ou escuto; 
quer daquele a quem convido à interlocução, destinatário que é dos meus textos orais ou 
escritos. (FARACO, 2000, p. 101) 

 
 

Os alunos fazem as palavras com a ajuda da professora. 

 
PROFESSORA: -  Rodada é RODA, uma coisa RODADA o que que é? Uma RODA. Pode 

ser um rapaz ou pode colocar o nome dele com R. Tudo aí começando 
com R. M., vamos na sua carteira, pra fazer M e o A pra formar MA. É 
RODA, não ROBA. Tá tudo errado, pode virar pra cá. Faz o outro 
agora, acho melhor vocês sentarem que vocês estão atrapalhando e eu 
preciso entregar bilhete e lição de casa. Peguem a agenda, quem não 
terminou termina em casa, porque já são 5h05min. Gente! 

ALUNO: -  É pra guardar o caderno? 
PROFESSORA: -  Pode. Eu quero a atenção de vocês agora, eu preciso explicar, então 

prestem atenção agora, quieto agora. Este bilhete aqui, não é pra colar, 
vocês vão colar o bilhete da lição de casa e esse aqui vão dobrar no 
meio e colocar na agenda, deixa solto que eu vou recolher amanha, 
esse bilhete aqui é a autorização de quem vai dançar na quadrinha, tá 
explicando aqui o dia da festa, tudo, tudo como é, mostrem pra mãe, se 
ela deixar vocês participarem pede pra ela assinar, quem vai participar 
da sinhazinha e sinhozinho não leva este bilhete.  

ALUNO: -  Leva o caderno pra casa? 
PROFESSORA: -  O caderno leva que muita gente não terminou. 
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As outras aulas filmadas retratam o mesmo procedimento. O início da prática 

pedagógica geralmente se dá pela utilização de uma metodologia que privilegia as 

relações interacionais, seguidas da apresentação de texto. Ao mesmo tempo em que 

parece significar o reconhecimento de uma concepção de língua “como uma 

realidade essencialmente social que, correlacionada com a multifacetada 

experiência econômica, social e cultural dos falantes, apresenta-se, em qualquer 

situação, como uma realidade heterogênea, como um conjunto de diferentes 

variedades” (FARACO, 1991, p. 41), apresenta o texto e não o explora 

profundamente. Trabalha o texto enfatizando a oralidade, destaca os significado das 

palavras e o sentido que elas assumem em algumas situações. Refere-se à intenção 

do autor no uso de determinadas expressões e procura perceber também a 

compreensão que os alunos têm sobre elas em termos de sentido e significado num 

processo de apreensão e confronto. Relaciona, na maioria das situações, o contexto 

imediato do aluno com o contexto social mais amplo. 

“A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, do seu interior, a estrutura da enunciação.” 

(BAKHTIN, 1999, p. 113) Nas enunciações, produto da interação do locutor e do 

ouvinte, as expressões aparecem dotadas de significação sempre comportando a 

parte verbal e indícios de subjetividade do falante. 

As situações criadas pela professora, ao envolverem a participação das 

crianças, desvelam a forma como a situação social “entra”, constitui a enunciação, 

isto é, como as experiências vividas constituem a estrutura semântica. As formações 

discursivas são decorrentes da incursão das crianças como protagonistas e não 

como meros espectadores. 

Ao explicar o significado das palavras, a professora relaciona exemplos 

práticos do dia-a-dia ao sentido empregado no texto, para facilitar a compreensão. 

Na alternância dos locutores, é possível identificar indícios de suas 

subjetividades, a forma como interpretam o dito, as intenções, o querer-dizer expresso 

por meio das relações valorativas que explicitam as vinculações entre o locutor e seu 

próprio dizer e com os outros locutores (parceiros) na comunicação verbal. 

A ausência do trato mais aprofundado das especificidades lingüísticas e de 

suas relações sociais de uso indica que os procedimentos da professora deixam de 
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explorar mais significativamente os vínculos entre os processos psicológicos aí 

revelados pela expressividade no processo de significação, com o uso, interpretação 

e reconhecimento do locutor da intenção do seu próprio dizer, não contemplando 

totalmente os princípios do dialogismo bakhtiniano e da concepção sócio-histórica 

do desenvolvimento humano. Segundo Vygotsky, o processo sócio-histórico volta-se 

para a valorização das condições de vida e atividade do aprendiz, para o 

compromisso com a análise da natureza social dos processos psicológicos, busca a 

vinculação entre os processos elementares e superiores e as situações sociais que 

os constituem. Mas é preciso destacar, também, que em algumas situações os 

encaminhamentos metodológicos da professora muito se aproximam. 

A professora, ao enfatizar teoricamente que a consciência escolar e as 

situações de uso efetivo e compartilhado da linguagem oral e escrita oportunizam a 

internalização de novos conhecimentos, aproxima-se novamente da perspectiva que 

considera a linguagem e o trabalho educativo como atividades mediadoras do 
contato do aprendiz com o mundo, ou seja, de uma práxis que revele a 

compreensão de que a educação tem função de mediação na prática social mais 

ampla. 

Mas a valorização das interações na sala de aula que tenham como pano de 

fundo uma perspectiva historicizadora do ser humano, ou seja, a compreensão do 

homem como ser histórico, um ser de linguagem, como diz Bakhtin, ainda não se 

efetiva completamente, há ainda lacunas no trabalho da professora. Ela deixa de 

explorar situações significativas e de suma importância para a apropriação do 

conhecimento e para o desenvolvimento das capacidades mentais superiores, 

processo esse que é inter-relacionado. 

 

4.4 CONFRONTO ENTRE TEORIA E PRÁTICA DAS PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS (P.A., P.B., P.C.) 

 
Com a finalidade de confrontar as concepções teóricas indicadas nas 

escolhas das professoras P.A., P.B. e P.C. e como elas se revelam nas práticas 

pedagógicas na sala de aula, efetuou-se a comparação entre suas escolhas teóricas 

e destas com suas práticas. 
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Quando observadas as predominâncias das escolhas realizadas pelas 

professoras P.A., P.B. e P.C. acerca das concepções teóricas que julgam orientar 

suas práticas, verifica-se que, na primeira escolha, a P.A. apresentou opções 

relativas à concepção de ensino, ao papel do professor, à concepção de 

aprendizagem e ao desenvolvimento humano pautadas, predominantemente, em 

proposições cognitivas, muito embora haja também a presença da concepção 

humanista da pedagogia Escola Nova quanto ao papel do professor. E, ainda, estão 

presentes escolhas associadas à concepção sócio-histórica quando considerados os 

aspectos relativos ao ensino da língua escrita. 

Na segunda escolha realizada, a P.A. reafirma proposições referentes à 

concepção humanista quanto ao papel do professor e inclui o aparecimento de 

indicações relativas à concepção sócio-histórica nas opções feitas acerca do ensino, 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano, desaparecendo o predomínio 

cognitivista. Com relação ao ensino da língua escrita, manteve as proposições sócio-

históricas. 

A P.B., na primeira escolha, apresentou opções relativas ao ensino e ao 

papel do professor pautadas em proposições referentes à concepção sócio-histórica 

e cognitiva. E no que se refere ao desenvolvimento humano e à aprendizagem, 

verifica-se a presença exclusiva de proposições associadas à concepção 

cognitivista. Já com relação ao ensino da língua escrita, as escolhas voltam-se à 

orientação da concepção sócio-histórica. 

As escolhas da P.B., na segunda aplicação da Técnica Q, evidenciam a 

presença de itens referentes à concepção humanista, cognitivista e sócio-histórica. 

Quanto ao ensino e papel do professor, justapõem-se as concepções cognitivista e a 

sócio-histórica, o mesmo ocorrendo com relação ao desenvolvimento humano e à 

aprendizagem. Essa justaposição é acrescida de escolhas referentes à concepção 

humanista para o papel do professor e aprendizagem. Com relação ao ensino da 

língua escrita, manteve as proposições sócio-históricas. 

As escolhas da P.C. sobre as concepções teóricas apresentaram, na 

primeira aplicação da Técnica Q, opções relativas ao ensino, papel do professor, 

desenvolvimento humano e aprendizagem vinculadas às concepções cognitivista e 

humanista e, com relação ao ensino da escrita, predomina a concepção sócio-

histórica. 
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Na segunda escolha, a P.C. atribuiu maior significado às proposições 

referentes à concepção sócio-histórica para o ensino da língua escrita, mantendo 

também suas escolhas com base na concepção cognitivista e humanista para o 

papel do professor e para o ensino. Com relação ao desenvolvimento humano, 

acrescentou proposições sócio-históricas. Destacou-se em relação às demais 

professoras devido ao alto índice de correlação existente entre os itens de sua 

escolha e a diferença com relação às escolhas dos demais sujeitos da pesquisa. 

Confrontando as opções feitas pela P.A. na primeira e na segunda escolhas, 

evidencia-se a presença de concepções orientadas por pressupostos teóricos 

diferenciados. As opções feitas na segunda escolha enfatizam o caráter individual do 

professor e do aluno como elementos mais significativos do processo de 

ensino/aprendizagem. Dessa forma, ao tomá-los sob uma perspectiva que 

secundariza as determinações do contexto social mais amplo na formação do ser, 

aproxima-se da concepção humanista moderna apoiada numa pedagogia da 

existência. 

O posicionamento da professora destaca a importância do caráter individual 

do professor e do aluno no processo de ensino/aprendizagem, o respeito à 

individualidade, no sentido que toma a concepção humanista moderna, expressa na 

pedagogia da existência, pautada nas contribuições da biologia e da psicologia. 

Interessante notar que, em suas opções, a P.A. associa à proposição da 

individualidade a de que o professor deva criar um estilo próprio de ensino. Tal 

associação parece revelar a concordância com um diretivismo centrado no professor 

na condução do processo de ensino/aprendizagem, o que contraria as proposições 

da pedagogia da existência, orientadas por uma concepção humanista moderna, 

dado que esta entende a ação docente como estimuladora e orientadora da 

aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos, a partir de seus 

interesses. Assim, “a aprendizagem seria decorrência espontânea do ambiente 

estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre alunos e entre estes e o 

professor.” (SAVIANI, 1994, p. 13) 

Confrontando as opções feitas pela P.B. na primeira e na segunda escolhas, 

observa-se que as proposições enfatizam o papel do professor como facilitador da 

aprendizagem do aluno, o qual se autodesenvolve num processo progressivo de 

adaptação, de assimilação e acomodação. O ensino é entendido como a 
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organização de dados da experiência de forma a promover um nível desejado de 

aprendizagem. A aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da 

inteligência, só se realiza quando o aluno elabora seu conhecimento. Reforça a 

individuação do ensino, vinculada ao ritmo próprio do aluno e à descoberta. E aos 

aspectos humanistas e cognitivistas apontados, a professora acrescenta outros que 

acenam para a concepção sócio-histórica. 

Os pressupostos teóricos aparecem de forma contraditória nas escolhas da 

P.B. e aproximam-se da concepção humanista moderna quando se referem ao 

professor como facilitador da aprendizagem e ao autodesenvolvimento do aluno, 

chocando-se com a concepção cognitivista, que reforça a organização das 

experiências de forma a promover um nível desejado de aprendizagem e, também, 

com a proposição de que a aprendizagem se realiza pelo exercício operacional da 

inteligência e se efetiva quando o aluno elabora seu conhecimento. O 

desenvolvimento é considerado como um processo de adaptação de assimilação e 

de acomodação. Na verdade, são congruentes quando analisados numa perspectiva 

construtivista. 

Ao expressar tanto a função do professor quanto a aprendizagem do aluno 

como elementos extremos do processo, isto é, um facilita e o outro constrói, nega o 

processo de interação sócio-histórico, situa o processo de conhecimento como um 

processo de adaptação do aluno ao planejamento de ensino e do tempo definidos 

pelo professor, reforçando a tendência à biologização e à naturalização dos fatos 

sociais. 
Essas colocações, que em suas essências acabam por configurar o 

posicionamento da P.B., aproximando-a do construtivismo piagetiano, vão conflitar-

se com a concepção de linguagem da concepção sócio-histórica. A linguagem no 

construtivismo (estruturalista) é vista como instrumento para propiciar aos alunos 

oportunidades e incentivos para a construção do seu conhecimento individual não 

como instrumento de interação de significados, de conhecimentos. A esta 

contradição justapõem-se ainda os princípios de concepção humanista moderna. 

Confrontando as escolhas da professora P.C., num primeiro momento elas 

centraram-se na concepção cognitivista e humanista, alternando-se na segunda 

escolha, passando do predomínio cognitivista para o predomínio da concepção 

sócio-histórica. Indicando como contraditório à maioria de suas escolhas a 
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concepção sobre as categorias de ensino (humanista/cognitivista) e do papel do 

professor (humanista/cognitivista). Propõe que o ensino deve ser adaptado ao 

desenvolvimento mental e social do aluno e relaciona o papel do professor à 

investigação, à pesquisa, com orientação, coordenação e que sua função é conduzir 

o aluno a trabalhar o mais independentemente possível. 

Os conceitos implicados em suas escolhas, após análise com base nos 

fundamentos das teorias que lhes dão sustentação são indicativos da proximidade 

da professora à concepção sócio-histórica. 

A análise realizada permitiu também inferir, considerada a justaposição entre 

concepções diferentes, que a professora ao estruturar suas escolhas priorizou mais 

a interdependência do processo de desenvolvimento e da aprendizagem pela 

atividade mediada do que um processo determinista, etapista — adaptação do 

ensino ao desenvolvimento mental e social do aluno. 

A professora traduz por meio de suas escolhas a perspectiva de que o 

indivíduo constrói nas relações com o outro suas formas de ação e sua consciência, 

pelo mecanismo da interiorização, ou seja, por meio da internalização progressiva 

das funções psíquicas construídas ao longo da história social dos homens, numa 

constante interação com os outros. Assim, o seu posicionamento estaria acenando 

na direção da concepção sócio-histórica, principalmente quando enfatiza conceitos 

relacionados à ajuda e interação com o outro e à importância da linguagem. 

Na segunda escolha, as opções da P.C. contemplam a interação, as 

atividades compartilhadas, a linguagem efetivamente usada, a interiorização a partir 

do significado, a construção do significado, o potencial do aluno e a busca do 

conhecimento com a ajuda do outro. Estas apontam pela sua predominância e 

articulação para uma concepção sócio-histórica. À referida concepção se 

contrapõem as escolhas referentes à adaptação do ensino ao desenvolvimento 

mental e social do aluno e que a individualização do ensino consiste, além do 

respeito ao próprio ritmo da criança, no respeito ao seu modo de agir e de pensar, 

de descobrir, de inventar, de criar e com o papel do professor como de investigador, 

pesquisador, orientador, coordenador, levando o aluno a trabalhar o mais 

independentemente possível. Nessas proposições, destacam-se os conceitos de 

adaptação e de individualização, uma vez que em sua compreensão pode estar 

subjacente o fundamento da concepção cognitivista. 
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Prática pedagógica da P.A.: quando se considera a prática pedagógica da 

P.A. em sala de aula, transparece em seu discurso que o individual a que se refere 

não está nivelado aos pressupostos da pedagogia da existência, orientada por uma 

concepção humanista moderna, que propugna “o aprender a aprender”. Sua prática 

revela um diretivismo centrado no professor, cujo papel é a instrução dos alunos, 

próprio das orientações da concepção humanista tradicional, acrescido da rigidez 

dos esquemas de planejamento prévio aos quais deveriam ajustar-se as diferentes 

modalidades de ensino e práticas pedagógicas decorrentes das proposições da 

pedagogia tecnicista no seu propósito de estabelecer a padronização do sistema de 

ensino. 

Assim, na prática didática da professora explicitam-se as contradições 

internas do próprio discurso e de seu discurso com a prática. Existem contradições 

entre as proposições com orientações diferenciadas, pelo conteúdo daquelas que, 

aparentemente, se reafirmam — a individualidade e a construção de estilo próprio —, 

que, em tese, explicitariam uma concepção humanista moderna, mas que não se 

sustentaram no confronto com aquele que se evidencia em sua prática pedagógica, 

pautado na concepção humanista tradicional, muito embora esteja demarcado pela 

lógica herdada da rigidez da considerada pedagogia tecnicista. Cumpre destacar 

que há diferença entre a importância do papel do professor para a pedagogia 

tradicional e a secundarização, também dele, pela pedagogia tecnicista. 

 
Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor que era, ao mesmo tempo, o 
sujeito do processo, e elemento decisivo e decisório; se na pedagogia nova a iniciativa 
desloca-se para o aluno, (...) na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, relegados 
que são a condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, 
coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, 
objetivos e imparciais. (SAVIANI, 1994, p. 17) 
 

Poder-se-ia afirmar, ainda, que tal secundarização do professor e do aluno 

se dá de forma tão ou mais contundente pelo neotecnicismo hodierno. A efetivação 

da reforma de ensino centralizada e o sistema de avaliação centralizado, propostos 

e geridos pelos especialistas governamentais, assim como o papel difusor da 

reforma curricular centralizada pelos editores de livros didáticos, cumprem a 

pedagogia dos resultados orientada pela lógica do menor custo dos meios. 

Para além desses elementos já analisados dos aspectos contraditórios do 
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discurso pedagógico da professora e daquele evidenciado na prática de sala de 

aula, cabe discutir que a professora aponta, ainda, em suas escolhas, para a 

importância da criação de situações concretas e significativas pelo professor tendo 

em vista proporcionar um ambiente de troca, de parceria e de aprendizagem no qual 

o aluno tenha contato com a diversidade de textos. Destaca, também, o processo de 

interação como favorecedor da interiorização da linguagem. Refere-se à linguagem 

como atividade social, histórica e cultural. 

O que tomamos na prática da professora para verificar como e quais 

representações se concretizam? Que recursos expressivos são considerados como 

indicadores para tal verificação? O processo de significação das enunciações é 

analisado com base em um conjunto de significações ligadas aos elementos 

lingüísticos que a compõem. O enunciado concreto é composto de uma parte verbal 

(as palavras) e uma parte extraverbal (a situação). 

As enunciações discursivas constituem o processo de interação do ato 

educativo, revelam as possibilidades constitutivas do enunciado concreto e de seus 

fatores de acabamento (efeitos de sentido), o estilo, as entonações, as repetições, o 

uso de metáforas, enfim, a escolha e a utilização dos recursos expressivos. 

Para estabelecer a relação entre o posicionamento teórico sobre ensino, 

desenvolvimento humano e aprendizagem baseado em concepções humanista e 

sócio-histórica e a prática pedagógica na condução das atividades considerou-se o 

movimento discursivo (alternância de sujeitos). Depreende-se que os 

encaminhamentos dados pela professora enfatizam a forma, a organização do 

caderno e a manutenção da atenção dos alunos. As perguntas da professora 

provocam as respostas dos alunos; há, portanto, alternância de sujeitos. Fica clara a 

intenção de situar os alunos, de aproximá-los do texto, tema ou assunto que vai 

trabalhar. Relaciona-o com o contexto imediato, mas não problematiza, não explora 

a compreensão da prática social. Deixa transparecer uma grande preocupação com 

a apropriação do código como elemento prévio para o conhecimento mais 

abrangente. Desconsidera várias situações ricas de participação dos alunos em que 

aparecem trocas de argumentos, de negociações de sentidos, significados e as 

possibilidades de produções escritas a partir dos interesses das situações criadas 

pelos próprios alunos. 

Seu posicionamento não está pautado na concepção que toma a linguagem 
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como mediação dos processos cognitivos com o mundo e sua relação com outros 

processos cognitivos, como a memória, a atenção, a resolução de problemas, 

processo esse em que é evidenciada a relação entre linguagem e pensamento. 

Distancia-se da concepção dialógica de Bakhtin, não considera o dialogismo como 

determinante de sentido da linguagem, entendida como atividade discursiva. Não 

relaciona cognição, cultura, linguagem em seu ensino. 

As relações com o outro são limitadas pela professora, não há incentivo para 

a colaboração e ajuda entre os alunos. 

Os procedimentos de encaminhamento passam de um rico e significativo 

inventário de situações vividas de sentidos e significados expressos para um 

trabalho mecânico sobre um texto pronto, externo à situação gerada e ao contexto. 

E quando se refere ao assunto, não o relaciona, não o contextualiza, não se refere à 

intenção do autor, não trabalha sua estrutura, bem como não se prende aos efeitos 

que o texto possa representar para os alunos. 

A hierarquização dos lugares ocupados pelos interlocutores e a 

intencionalidade explícita da ação pedagógica imprimem marcas homogeneizadoras 

na relação entre os falantes no ensino. A professora instaura os modos de 

interlocução e controla os sentidos em circulação. Embora haja alternância de 

sujeitos, os enunciados e seus detalhes são menosprezados em função do tempo e 

do objetivo previamente determinado, cortando as possibilidades de resposta. Os 

limites do movimento discursivo existente na sala de aula são evidenciados quando 

a professora deixa de sistematizar as falas dos alunos, não solicita a produção 

escrita e não estabelece a articulação do conteúdo com a prática social. 

Outro fator que se destaca como importante para identificar as 

particularidades subjetivas da professora que circulam no discurso é o trabalho com 

o texto. A professora usa o texto como pretexto, faz perguntas óbvias para 

interpretá-lo, retira dele as palavras tendo em vista trabalhar a grafia. Percebe-se, 

durante a leitura do texto, a dinâmica interativa que articula o critério da professora e 

o eixo paradigmático em que os alunos operam. A professora poderia trabalhar o 

subentendido no texto e relacioná-lo às idéias que os alunos representam e 

apresentam sobre ele. Deveria apreender o universo cultural dos alunos, suas 

experiências concretas, ou seja, os conhecimentos prévios que eles têm sobre o 

assunto, para propiciar, pelos vínculos com o contexto do autor e dos alunos, a 
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compreensão do texto. Se sondasse a compreensão dos significados atribuídos às 

palavras com base no contexto, estaria auxiliando o aluno a comparar idéias e 

apreender a diversidade. A reescrita do texto ou sua complementação possibilitaria 

aos alunos a reflexão tanto dos aspectos formais do texto, quanto a própria relação 

entre o sujeito e seu texto, entre a linguagem e seu uso. A concepção de texto que 

toma como norteadora do trabalho com a escrita não se refere à concepção 

dialógica bakhtiniana, o que se efetiva em sua prática é o formalismo imposto por um 

modelo externo. 

Embora em alguns momentos seu encaminhamento pedagógico expresse 

indícios de entrelaçamento do trabalho com a convenção escrita e seus sentidos, a 

atuação da professora referente ao trabalho com o texto, na maioria das vezes, não 

trata esses aspectos de maneira completa e satisfatória. 

As inferências apontadas apoiaram-se em análises sobre a cadeia da 

comunicação verbal, isto é, foram consideradas as noções de valor (as apreciações 

sociais) que preenchem a relação do autor/professora com seu enunciado e com o 

de seus outros parceiros (os destinatários). O intuito do locutor, ou seja, a sua 

expressividade individual. 

A professora P.A. e o uso de recursos expressivos: entonação, repetição e 

metáfora. As entonações expressam a atividade valorativa sobre o objeto de 

conhecimento. É preciso compreender a entonação em sua orientação social. Ela 

está sempre correlacionada com um conceito de valor, é a expressividade de uma 

apreciação social, é a forma sonora da expressão axiológica, é a forma de 

representação do elemento ético no enunciado concreto. 

A entonação ocupa no todo da palavra o aspecto emotivo-valorativo. Ela é a 

energia da situação vivida no discurso, conferindo ao lingüístico um movimento 

histórico e um caráter de singularidade. Encontra-se na fronteira da vida e da parte 

verbal do enunciado. É a interação entre o conteúdo e o sentido da palavra. 

A repetição de palavras inclui-se como suporte material para a entonação 

desejada. E a situação e o auditório que lhes correspondem determinam a 

entonação, e é por meio desta que são escolhidas e dispostas as palavras, sempre 

vinculadas ao intuito discursivo do locutor. 

A expressividade de um enunciado é sempre, em maior ou menor grau, uma 

resposta, que manifesta não só sua própria relação com o objeto do enunciado, mas 
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também a relação do locutor com os enunciados do outro. A relação entre o 

enunciado com o autor e com aqueles a quem ele responde — os destinatários — 

caracteriza o contexto favorável para a apreensão das singularidades. 

A identificação das marcas de expressividade permite inferir e ao mesmo 

tempo corroborar que a contradição teórica apresentada pela professora que 

aproximou seu posicionamento do diretivismo formal da concepção tradicional se 

revela em suas enunciações. 

Os enunciados da professora deixam perceber sua intencionalidade — 

trabalhar a letra X e conceituar X. As entonações que usa indicam ratificação de sua 

intencionalidade, adequando o tom da impaciência, ironia, servindo-se das 

repetições sempre em função da sua intencionalidade. Coloca-se no discurso 

(autoria) e distancia-se dele (coloca o outro em seu discurso), sempre reafirmando 

sua concepção de mundo (suas apreciações sociais). Em seu discurso, há 

retextualização e autocorreção como negociação com seu próprio dizer 

(metalinguagem), deixando transparecer o eu e as apreciações sociais que faz em 

relação ao outro. 

Prática pedagógica da P.B.: cosiderados os pressupostos teóricos 

expressos nas escolhas da P.B. reveladores da justaposição de conceitos 

contraditórios faz-se necessário identificar quais e como estes se revelam na prática. 

O foco tomado para a discussão das implicações teóricas prendeu-se na dicotomia 

entre os fundamentos da concepção cognitivista e sócio-histórica sobre o 

desenvolvimento humano, contrastado com a função do professor, indicados pela 

professora. A análise teórica permitiu inferir que as representações da professora 

aproximam-se mais ou contém mais indícios da concepção cognitivista. Em sua 

atuação, pela análise do encaminhamento metodológico evidencia-se que não estão 

presentes nem os princípios piagetianos (cognitivista-interacionista) pela não-

priorização das estruturas operatórias do pensamento, ou seja, por não considerar 

as atividades mentais, nem os princípios sócio-históricos vygotskianos, uma vez que 

não considera o contexto interativo. As relações de conhecimento, isto é, a produção 

dos sentidos e a elaboração conceitual dos alunos acabam sendo limitadas pelo fato 

de que as condições criadas para que possam ser produzidas carecem de 

movimento e espaço de diálogo, de interação entre os sujeitos que se constituem 

enquanto as constituem.  
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A professora, ao desenvolver o assunto (conteúdo), fica restrita a 

procedimentos mecânicos, pré-programados institucionalmente. Deixa de responder 

às perguntas dos alunos e ouvir seus comentários, não questiona as colocações no 

sentido de alertar sobre as outras possibilidades e esclarecimentos necessários para 

a compreensão dos conceitos implicados. Não intervém com informações 

explicativas e complementares. Não elabora textos a partir das contribuições das 

crianças, não elabora textos-síntese dos aspectos “trabalhados”. 

Está presente a “monotonia” de procedimentos metodológicos presos no 

modelo pedagógico. A professora desenvolve constantemente as mesmas 

atividades: apresentação, leitura do texto, retirar ou enlaçar as palavras do texto, 

recortar, pintar, compor e decompor palavras. 

A prática pedagógica da professora não possibilita a produção de textos, a 

escrita significativa (o querer escrever do aluno), o relacionamento das experiências 

das crianças com o tema/assunto abordado. Esses procedimentos afastam-se da 

concepção sócio-histórica e também da concepção cognitivista. E para verificar como 

os pressupostos teóricos se revelam em seu discurso e nas atividades na interação 

com os alunos, analisou-se o movimento discursivo delineado na sala de aula. 

Nas atividades propostas pela professora, o discurso configura-se pelo 

movimento dialógico, podendo-se perceber a pressão que o interdiscurso exerce, 

constituindo e reconstruindo as enunciações. No diálogo, as palavras desencadeiam 

atividades mentais interindividuais, indicam atos de compreensão e atos de 

interpretação, o encontro e a incorporação da palavra do outro, constituindo o 

processo dialógico, a cadeia de interpretação que ocorre nas relações, alterando-se 

em função da interferência dos diferentes locutores. Os sentidos das palavras e 

expressões mudam conforme as referências internalizadas pelo falante e o conjunto 

de práticas que regulam o que pode e o que deve ser dito. 

Embora tudo isso ocorra no processo de interação professora/alunos, nas 

atividades de sistematização encaminhadas pela professora os aspectos 

mencionados não são considerados, o trabalho não favorece a formação/ampliação 

de conceitos nem o estabelecimento de relações de significados e sentidos, 

privilegia o ensino do código, desconsiderando também as especificidades 

lingüísticas e as hipóteses de escrita dos alunos. 
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A professora define o papel do professor como facilitador da aprendizagem 

com a função de desenvolver a independência e a autonomia do aluno, destacando 

as construções individuais do conhecimento. Seus procedimentos parecem 

adequados à função que definiu para o professor, uma vez que não direciona o 

processo educativo para a aquisição de instrumentos necessários para a construção 

da autonomia. 

Nas informações conceituais, a P.B. não efetua a análise das operações 

realizadas por sujeitos enunciadores que buscam construir sentidos. Os aspectos 

referentes à intersubjetividade/heterogeneidade emergente das enunciações que 

estruturam o discurso e pelo discurso são confrontados por interlocutores diferentes 

em diferentes contextos e situações, não são considerados. O ponto de referência 

explícito nas operações mentais dos alunos, bem como suas escolhas de fatores 

relevantes do contexto para interpretar uma seqüência lingüística e as forma 

adequadas para produzir efeitos de sentidos, não constitui objetivos fundamentais 

da prática da professora. E o não trabalho desses indicadores evidencia a 

secundarização da apreensão do conhecimento já internalizado pelo aluno, o 

processo de referenciação e de significação que caracteriza as condições de 

produção. Sua prática caracteriza-se por atividades que privilegiam a forma, tendo 

em vista o cumprimento do previamente instituído no planejamento escolar. 

A P.B. destaca o texto como norteador do trabalho com a língua escrita. O 

encaminhamento dado pela professora é rico em problematizações no que se refere 

à oralidade, mas não ocorre o mesmo com a sistematização e a produção escrita. 

Existe uma lacuna no seu trabalho no que se refere à inter-relação da leitura, da 

oralidade e escrita. A relação entre o objetivo do ensino e o conhecimento a ser 

transmitido precisa ser sustentada pela clara compreensão e articulação do 

espaço/tempo/movimento de produção de sentidos, de significação na dinâmica 

discursiva. 

Na prática da professora, haveria necessidade de sistematização, registro, 

articulações das vozes por meio da produção escrita. Pela produção o aluno seria 

colocado diante do sentido social da escrita, do seu uso relacionado ao processo de 

significação e apropriação/internalização do conhecimento. 

Ao trabalhar o texto, a P.B. não o considera como uma atividade discursiva 

nem como uma expressão intencional de alguém situado historicamente para outro 
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alguém, não faz referência ao objetivo que o texto tem de expressar idéias e que 

estas veiculam sentidos e significados que são atribuídos pelo autor e provocam 

reações no leitor/ouvinte. Também não discute o significado das palavras. 

A concepção da professora sobre a importância do texto no processo de 

aquisição da língua escrita tomado em sua prática permite inferir que, tal como em 

sua concepção de ensino/aprendizagem, não estão presentes os princípios do 

dialogismo bakhtiniano nem os pressupostos sócio-históricos do desenvolvimento 

humano. Sua prática revela a ausência do trabalho com as propriedades do texto 

como objeto verbal na perspectiva da interação socioverbal, caracterizando-se pela 

repetição de exercícios mecânicos e estruturais. 

Os recursos expressivos utilizados pela professora, tomados como 

indicadores para a análise com o intuito de apreender como as representações se 

concretizam, como caracterizam seu estilo, revelam sua subjetividade principalmente 

em suas falas referentes a chamadas de atenção — disciplina na sala de aula — e à 

organização do caderno, quando usa a repetição do léxico para manter a dialogia e 

a atenção dos alunos no foco de sua intencionalidade. Inclui a palavra dita pelo 

aprendiz em sua enunciação. Usa da entonação para impor sua vontade e manter 

sua opinião e a condução constante do processo de ensino. 

O “eu” da professora é bem marcado, pois se coloca no discurso sempre 

impondo sua vontade no direcionamento do processo educativo. Mantém certa 

distância no envolvimento interpessoal. O aluno diz: “Eu não sei escrever”. A 

professora: “Eu disse ‘quem souber’, se não sabe, escreve da maneira que souber”. 

Em seus procedimentos, revela uma concepção behaviorista, instrumental de 

linguagem. 

Prática pedagógica da P.C.: no encaminhamento metodológico da 

professora, percebe-se a preocupação com questões de relacionamento pessoal, 

evidenciadas quando trabalha o sentido e o significado da interação humana entre 

os alunos, o mundo, em atividades coletivas, de parceria. 

A análise de sua prática permite inferir que a professora prioriza a atividade 

mediada, as situações criadas revelam a forma como o social entra nas 

enunciações. Sua forma de encaminhamento possibilita a formação discursiva em 

que os alunos aparecem como autores. Na análise realizada, percebe-se na 

mediação discursiva e no encaminhamento das atividades em sala de aula que há, 
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por parte da professora, a atenção dispensada à apreensão do universo cultural do 

aluno, à solicitação constante da participação, o ouvir o outro, esses procedimentos 

revelam indícios da valorização do processo de interação. E que as atividades de 

encaminhamento metodológico contemplam a interação, e nesse processo adquirem 

maior significado para o aluno, visível em suas reações. Existe ênfase na oralidade, 

há o trabalho com o significado das palavras, a relação entre as ações e os 

sentimentos que as palavras expressam, os sentidos que elas podem assumir, sob a 

intenção explícita/implícita do autor, e os sentimentos que elas podem despertar nos 

interlocutores. A professora busca a compreensão que os alunos têm do significado 

e dos sentidos das palavras, estabelece as relações do contexto imediato da criança 

com o expresso e/ou implicado no texto. Usa a entonação em diferentes situações 

para incentivar a produção do aluno. A participação das crianças em situações 

criadas pela professora desvela a forma como a situação social entra na enunciação, 

como os elementos sociais constituem a sua estrutura semântica. Sua forma de 

encaminhamento possibilita uma determinada formação discursiva que inclui os 

alunos como protagonistas. 

Os recursos expressivos que utiliza traduzem e explicitam as marcas de 

singularidade da professora na significação que atribui ao processo de ensino. Se 

evidenciam pela escolha, pela entonação, pela intenção que carregam. ou seja, 

pelos efeitos que produzem. É constante a presença de questões de relacionamento 

interpessoal que envolvem o sentido e o significado da interação humana em 

situações de parceria, relacionadas com o contexto imediato dos alunos e com o 

contexto social mais amplo. Ao se colocar nos enunciados para esclarecer dúvidas, 

chamar a atenção dos alunos, o faz com tranqüilidade, a entonação que usa não é 

irônica, é sempre de ajuda, de manutenção da cooperação, da atenção, da 

organização e da solidariedade.   

Inclui-se e distancia-se no e do discurso sugerindo sua concordância/ 

discordância. Usa a repetição do léxico para manter a dialogia. Insere-se no discurso 

expressando apreciações que traduzem julgamentos subjetivos (quando se refere a 

dor, castigo, discriminação, dinheiro). A interpretação que faz evidencia a forma 

como esses sentimentos estão internalizados, explicita sua concepção de mundo, 

aliada à intenção de diretividade do processo de educar, na transferência e inter-

relação com as questões vividas no dia-a-dia da escola (discriminação que as 
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próprias crianças fazem entre si — negros, gordinhos baixinhos) ou questões do 

contexto mais amplo.  

Essa relação revela uma relação valorativa com o tema, objeto do discurso 

(querer dizer do locutor), a expressividade individual para com o enunciado, a 

autoria, a relação com o próprio dizer e com o dizer dos outros parceiros. 

Explora os sentidos atribuídos às palavras pelos alunos (ver episódio 

referente à palavra AMOR). Este permite ver associados os elementos constitutivos 

do enunciado segundo Bakhtin — sentido–tema–expressividade —, relação 

valorativa que o locutor estabelece com o enunciado. Há evidência da determinação 

do contexto (relações sociais) de outros discursos na interpretação que o aluno faz 

da palavra AMOR. É saturada de conteúdo e acentuada como enunciação individual. 

Constitui uma marca de singularidade. Pode-se inferir do enunciado do aluno as 

suas experiências vividas no contexto familiar. 

Esse episódio deixa claro também a sensibilidade da professora em 

apreender e trabalhar com os efeitos de sentido, as marcas de singularidade.  

Quando retoma com o aluno o sentido dado a palavra e não obtém resposta 

imediata utiliza-se de entonação e de expressão indicativa de sua intenção em 

deixar por isso mesmo. Isso provoca uma nova reação no aluno, que age 

responsivamente e dá outra pista para a professora. 

A professora incorpora, em seu enunciado, as palavras do aluno e ao 

mesmo tempo em que se distancia do discurso dando voz ao outro (mãe) emite sua 

opinião, uma apreciação social com marcas de subjetividade. 

No trabalho com a escrita das palavras, os significados, o gráfico, a 

professora exerce plenamente o papel de mediação, contextualiza, trabalha com 

rimas, sílabas, lugar e valor das letras. A elaboração oral dos conceitos é 

significativa, porém o limite de seu trabalho reside na ausência de atividades de 

organização e sistematização escrita dos dizeres em circulação na sala de aula. 

As atividades com o código acabam sendo priorizadas em detrimento do 

estabelecimento da relação sujeito/linguagem. 

Na interpretação da maioria dos textos, deixa de atender aos princípios 

fundamentais, faz apenas perguntas óbvias para identificar informações contidas no 

texto, não faz referência ao seu autor, não o contextualiza, não discute as 

expressões utilizadas pelo autor e não faz a sondagem sobre o que essas 
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expressões significam para o aluno. Muitas vezes, a professora faz a interpretação, 

não esperando que os alunos reflitam, aligeirando o processo. Com isso deixa de 

exercer a mediação entre as estratégias cognitivas envolvidas no ato de ler e 

interpretar, tanto as ligadas à contextualização quanto as vinculadas à estrutura do 

texto. 

Mesmo em situações em que há interrupção da dialogia revelada pelo apelo 

do aluno demonstrando sua incompreensão pelo seu desconhecimento sobre o 

objeto do conhecimento, a professora não se dá conta de perguntar aos alunos 

sobre o significados das expressões utilizadas em um texto. Para a formação de 

conceitos esse procedimento é de suma importância, pois o signo lingüístico adquire 

sua identidade no processo de significação e no confronto das multiplicidades de 

experiências vividas entre os diferentes interlocutores em relação ao tema. 

As situações de trabalho com o texto demonstram a necessidade de que a 

professora faça o levantamento de apropriações e suposições sobre o conteúdo do 

texto, estabeleça as relações entre as partes do texto, instigue a elaboração de 

inferências, a compreensão de informações subentendidas, discuta sobre a intenção 

do autor e sobre o contexto. 

A relação entre pontos de vista diferentes entre leitores e autor propiciaria a 

compreensão, a percepção da diversidade, a criticidade, a capacidade de análise e 

síntese, a generalização. 

Nas aulas, com intensidades diferentes, as professoras acabam seguindo 

um “modelo” que prioriza o código, o modelo institucionalizado explicitado no 

material didático que utilizam. Existe significativa preocupação com o código, 

organização e convenção para uso do material. A questão do sentido e do 

significado dos textos, das expressões verbais das crianças, as intenções do autor, a 

interlocução são secundarizadas. São raros os momentos de parceria, atividades 

partilhadas que possibilitem alternância e oposição de vozes e sentidos.  

O ensino da língua tem-se caracterizado, diz FARACO (2000, p. 98), como 

um processo “cristalizado em viciosas e repetitivas práticas que se centram no 

repasse de conteúdos gramaticais: conceitos e classificações de um modelo 

analítico mal-digerido; e insistências num estudo de fenômenos lingüísticos 

anacrônicos. Já é quase um lugar-comum dizer que nossas escolas ensinam o 

código e a gramática e não ensinam a língua”. 
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A concepção de linguagem, que sustenta a prática reiterativa das 

professoras, provavelmente, considera a linguagem como um conjunto de regras, 

como instrumento, como uma realidade em si, que de certa forma exclui os falantes 

e a dinâmica das relações sociais, enfim, os movimentos da história. 

Para romper com essa “reificação da linguagem e essa alienação dos 

falantes”, é preciso conceber a linguagem como um “conjunto aberto de atividades 

sociointeracionais”. (FARACO, 2000, p. 99) 

O ensino da linguagem, se liberto do trato burocrático do ler, do escrever e 

do falar, tratará a linguagem como atividade social, intersubjetiva e histórica. Isso 

significaria ir além de sua concepção como um sistema de normas, regras, 

instrumento que desconsidera os falantes contextualizados e os toma como seres 

isolados e auto-suficientes. 

FARACO (2000, p. 99) reforça: 

 
A linguagem é o conjunto das atividades sígnicas que constituem as múltiplas relações 
sociais entre os sujeitos históricos, nelas se constituindo. Por outro lado, os falantes tomam 
forma como sujeitos históricos e como realidades psíquicas em meio a essa intrincada rede 
de relações sócio-verbais e pela interiorização da própria dinâmica sócio-verbal. 
É esse ponto de vista que nos desvela a linguagem como uma multidão de discursos, uma 
multidão de vozes sociais. São discursos, são vozes que revelam diferentes histórias, 
grupos sociais, práticas coletivas, valores, visões de mundo, experiências pessoais. 
 

Remete-se às citações acima para evidenciar que na prática pedagógica das 

professoras não está presente a compreensão desses pressupostos, visto que as 

professoras não consideram a leitura, a escrita e a fala como atividades sociais 

significativas, entre sujeitos históricos. Isso fica evidente no encaminhamento dado 

ao trabalho com o texto. Elas lêem para os alunos os textos como meros pretextos 

para exercícios com o código escrito. 

Nas atividades com a linguagem, diz FARACO (2000), é fundamental que se 

reconheça a sua realidade interacional, a presença do outro. “Reconhecer a 

presença do outro, mesmo quando não diretamente visível — quer daquela que me 

convida à interlocução, autor que é de textos que leio ou escuto, quer daquele a 

quem convido à interlocução, destinatário que é dos meus textos orais ou escritos”. 

(FARACO, 2000, p. 101) 

Cabe ressaltar que tais escolhas, de cunho sócio-histórico, quando 

confrontadas com as contradições já apontadas, tanto no discurso quanto na prática 
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didática das professoras com relação ao papel do professor no processo de 

ensino/aprendizagem, requerem uma análise que possa demonstrar como esta nova 

contradição pode ser aparente. Ou seja, questiona-se como seria possível a 

professora indicar que a concepção que rege sua prática didática está pautada por 

uma com concepção humanista moderna e, por outro lado, seu comportamento 

didático demonstrar que, de fato, a concepção revelada aproxima-se de uma 

concepção humanista tradicional e, ao mesmo tempo, orientar-se por proposições 

sócio-históricas quanto à concepção de aprendizagem, ao desenvolvimento humano 

e ao ensino da língua escrita. 

Um caminho possível para tal análise implicaria dois procedimentos. Num 

primeiro momento, impõe-se a discussão do limite teórico da concepção humanista 
tradicional e moderna para, a partir dessa discussão, confrontar-se o conteúdo das 

escolhas com as manifestações da prática didática em sala de aula. 

Sabe-se que, no que se refere ao papel do professor no processo de 

ensino/aprendizagem, confrontaram-se, no discurso das professoras e em suas 

práticas, duas concepções teóricas diferenciadas, a humanista moderna e a 

humanista tradicional. Importa considerar, contudo, que as diferenças entre a 

concepção humanista tradicional (centrada no professor, no intelecto e no 

conhecimento) e a concepção humanista moderna (centrada na existência, na vida, 

na criança e na atividade) não eliminam um traço que lhes é comum: 

 
...nessas pedagogias está ausente a perspectiva historicizadora. Falta-lhes a consciência 
dos condicionantes histórico-sociais da educação. São pois ingênuas e não críticas já que é 
próprio da consciência crítica saber-se condicionada, determinada objetivamente 
materialmente, ao passo que a consciência ingênua á aquela que acredita-se superior aos 
fatos, imaginando-se mesmo capaz de determiná-los e alterá-los por si mesma. (SAVIANI, 
1994, p. 66) 
 

Na medida em que falta às pedagogias humanistas tradicional e moderna a 

perspectiva historicizadora, é impossível a elas desvelar as verdadeiras relações 

entre indivíduo e sociedade sob a perspectiva burguesa, uma vez que consistem em 

pedagogias dessa mesma ordem. Ou seja, cumpre-lhes o papel de formar os 

indivíduos para adaptá-los à sociedade, assim tomam pressupostos naturalizantes 

das relações sociais, o que estaria de acordo com uma concepção estruturalista de 

língua. “A naturalização dos fenômenos humanos leva qualquer teoria à eternização 

e à universalização de fenômenos que são históricos e, muitas vezes, decorrentes 
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de determinadas relações sociais alienadas”. (DUARTE, 2000, p. 265) 

Levando-se em conta os elementos até agora apontados com relação ao 

limite das pedagogias humanistas, tradicional e moderna, importa retomar a 

discussão acerca das representações das professoras em relação às concepções 

orientadoras de suas práticas docentes e sobre qual concepção pautam sua ação 

didática.  

Na medida em que os fundamentos que sustentam a pedagogia enunciada 

(humanista moderna) e a pedagogia praticada (humanista tradicional) se assentam 

numa visão dicotômica entre o individual e o social, é possível tomar como hipótese 

que se a prática das professoras comporta princípios das concepções humanista 

tradicional e moderna, suas representações relativas à concepção orientadora das 

escolhas sobre o ensino e aprendizagem — importância da criação de situações 

concretas e significativas pelo professor, tendo em vista proporcionar um ambiente 

de troca, de parceria; a indicação da interação como fornecedor da interiorização da 

linguagem — podem estar mais próximas das orientações da psicogênese 

piagetiana do que das proposições vygotskianas.  

Tal hipótese decorre do fato de a proposição de interação para Piaget não 

superar a dicotomia entre o individual e o social, assim se afinaria com o caráter não 

histórico das concepções humanistas presentes em suas representações acerca do 

papel do professor no processo de ensino/aprendizagem, bem como da concepção 

efetivamente orientadora de sua prática didática quanto a esse aspecto. 

 
...na obra de Piaget (...) ele não conseguiu superar a oposição entre o individual/natural e o 
social. Sua saída para essa oposição é a cooperação entre indivíduos. Concebe as 
interações interindividuais (às quais estaria reduzido o significado de socialização) como um 
processo paralelo e externo às relações entre o indivíduo e o mundo físico, isto é, um 
processo paralelo ao desenvolvimento operatório do indivíduo. O social não é um princípio 
explicativo, mas sim um dos elementos de um esquema teórico no qual o princípio 
explicativo fundamental é a tendência ao equilíbrio. (DUARTE, 2000, p. 279-280) 
  

As professoras indicam a interação entre professor e aluno como elemento 

importante para a aprendizagem, a linguagem como atividade social, histórica e 

cultural e que o professor deve criar situações concretas de uso da linguagem para 

que os alunos possam estabelecer relação entre textos. Essas idéias, expressas 

pelas afirmações escolhidas, são indicadoras de uma compreensão voltada para a 

concepção sócio-histórica. Em suas práticas pedagógicas, porém, as professoras 



 254

atribuem um papel secundário, resguardadas as diferenças e peculiaridades, à 

interação social e às trocas mediadas pela linguagem, evidenciando a 

desvalorização da intenção da linguagem como forma fundamental da transmissão 

social do conhecimento, ou seja, da relação entre interação social e a apropriação 

do conhecimento e o desenvolvimento humano. 

Uma das críticas que Vygotsky faz a Piaget se refere à questão da 

socialização como condição do desenvolvimento. Há na obra de Piaget um 

paralelismo e uma justaposição entre desenvolvimento cognitivo e a socialização. 

Piaget toma a forma autista (egocêntrica) de pensamento como ponto de partida 

natural do psiquismo individual, o qual seria superado pelo processo de socialização. 

Focaliza as ações como origem da lógica considerando o desenvolvimento das 

estruturas operatórias como responsável pelos processos cognitivos individuais e 

pelas interações entre os indivíduos, deixando de lado a questão do papel social no 

desenvolvimento intelectual e principalmente a questão da linguagem como função 

mental superior de organização do pensamento. 

As professoras deslocam a transmissão social do conhecimento do 

desenvolvimento intelectual quando trabalham o ensino da língua enfocando o seu 

código, a sua estrutura, desvinculado-os do contexto, da interação, do diálogo, isto 

é, do movimento e efeitos de sentidos, conforme se pode inferir dos episódios 

discursivos tomados para análise. A atuação das professoras permanece nas trocas 

individuais entre elas e as crianças por meio de perguntas e respostas, porém sem 

sistematização, sem a exploração do processo dialógico, o que possibilitaria, além 

do trabalho do funcionamento da escrita em sua estrutura e função social, o 

processo de produção da escrita, o registro e a interação das visões de mundo, o 

reconhecimento do outro, os sentimentos e significados, ou seja, a compreensão do 

processo de significações. A mediação deliberada deve incluir a transmissão de 

conhecimentos sistematizados, a apreensão dos conhecimentos já internalizados 

pelos alunos, a indução para a utilização das operações mentais e das 

possibilidades sígnicas, bem como as condições reais de produção de sentidos, de 

interlocução. As interlocuções trazem as marcas do contexto imediato e do mais 

amplo dos interlocutores, ou seja, expressam suas visões de mundo. 

Como se pode observar, a análise dos recursos expressivos permite inferir 

que as professoras não exploram enfaticamente os sentidos e significados que as 
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palavras têm para as crianças, o que demonstra a não valorização da significação e 

da interação como elementos primordiais para a aprendizagem. O trabalho das 

professoras não contempla as relações de linguagem, as tramas das trocas verbais 

quando deixa de explorar as falas dos alunos. Como já ressaltado anteriormente, o 

conceito de internalização de Vygotsky e o de diálogo de Bakhtin demonstram que 

as relações sociais são, antes de tudo, linguagem e, assim, linguagem e relações 

sociais são constitutivas da atividade mental.  

Presume-se que não estão caracterizadas no ideário das professoras, pelo 

menos com compreensão radical, as implicações das relações sociais e da 

linguagem para o processo de ensinar/aprender, o que leva a inferir que sua 

compreensão sobre a relação indivíduo–sociedade esteja mais influenciada pela 

concepção pedagógica inspirada na teoria piagetiana. “...a não superação dessa 

visão dualista e naturalizante das relações entre indivíduo e sociedade tem como 

uma de suas conseqüências a não valorização da transmissão social de 

conhecimentos, como fica evidente nos momentos da obra piagetiana, voltados para 

as questões educacionais (cf Piaget, 1970, 1984,1998).” (DUARTE, 2000, p. 262) 

Segundo DUARTE (2000), a concepção de Piaget não comportava a idéia 

de que a transmissão fosse geradora de desenvolvimento intelectual, “ao postular a 

existência de influências entre desenvolvimento intelectual e socialização, não 

estava autorizando a conclusão de que a transmissão de conhecimento pelos 

adultos fosse formadora da lógica infantil, ao contrário, o desenvolvimento desta 

seria condição para que pudesse ocorrer a transmissão”. (DUARTE, 2000, p. 262) 

Fica assim bem direcionada a concepção de desenvolvimento humano 

proposta por Piaget e por Vygotsky, e contrariando o posicionamento piagetiano 

acerca da relação entre desenvolvimento intelectual e a transmissão social de 

conhecimento, Vygotsky analisa a “importância, para o desenvolvimento psicológico, 

da apropriação, pelo indivíduo, por meio da educação sistemática, do ensino 

intencional, dos conceitos científicos que já foram historicamente construídos pelo 

ser humano”. (DUARTE, 2000, p. 200) 

Quando observadas as situações de interação estabelecidas entre as 

professoras e os alunos na sala de aula, encontra-se, quase que exclusivamente, a 

orientação da palavra ao outro. São raríssimas as situações em que há discussão de 

significados ou a contextualização das palavras. 
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Assim, as relações estabelecidas entre as professoras e os alunos não 

condizem com a concepção de interação presente no dialogismo bakhtiniano, pois a 

interação, para Bakhtin, não se define apenas como uma orientação da palavra ao 

outro, com relações semânticas estabelecidas entre diferentes enunciados, mas, 

principalmente, como confronto das vozes ideológicas de um grupo social em 

espaço e tempo historicamente determinados. 

Dessa forma, a análise do discurso pedagógico das professoras evidencia-o 

como discurso pedagógico autoritário, porque constitui um dizer institucionalizado, 

informativo, que se desvela nas condições concretas de produção, ou seja, o 

discurso da professora reprime, obstaculiza a polissemia e a reversibilidade na 

relação dos interlocutores, não se constituindo em voz mediadora. As suas falas 

caracterizam-se antes como transmissão de informações nas quais se privilegia o 

código em detrimento do trabalho com o entrecruzamento de sentidos. 

Na medida em que o discurso das professoras está centrado na transmissão 

de informações dirigidas à aprendizagem do código como fim do processo de 

ensino/aprendizagem, é possível supor que a concepção de linguagem presente se 

aproxima da visão estruturalista, dado o reforço do caráter formal do ensino da 

escrita. 

Cabe destacar que os textos utilizados pelas professoras não decorrem das 

poucas situações de interlocução de sentidos sobre o assunto orientador das aulas. 

São externos e raros os momentos de trocas de sentidos; a maioria dos 

procedimentos que seguem é coerente com os definidos previamente no material 

didático empregado. E mais, o trabalho didático com o texto segue procedimentos 

inflexíveis, centrados na repetição e reprodução de modelos. Conseqüentemente, é 

possível inferir que os procedimentos didáticos relativos ao trabalho com a 

linguagem não ultrapassam uma perspectiva behaviorista.  

A análise desenvolvida até então permite afirmar que há contradição entre 

as escolhas que as professoras fazem relativamente às concepções que orientam 

suas práticas. Ou seja, as professoras escolhem proposições relativas à concepção 

humanista moderna quanto ao papel do professor e sócio-históricas em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem, ao desenvolvimento humano e ao ensino da 

língua escrita. Contudo, ao se confrontarem tais indicações com o manifesto em 

suas atuações pedagógicas em sala de aula, percebe-se que: 
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a) assumem diretiva e rigidamente as atividades de ensino orientadas por 

um planejamento externo às condições reais de efetivação das relações 

de ensino/aprendizagem; 

b) dirigem e controlam de forma autoritária os raros momentos de 

interlocução com os alunos; 

c) secundarizam as interações entre os alunos; 

d) no ensino de língua escrita tomam o domínio do código como um fim; 

e) no trabalho com os textos, também formulados externamente às 

relações que se dão no espaço da sala de aula, os procedimentos 

didáticos deixam de ser flexibilizados em função da solicitação do 

contexto e são, na maioria das vezes, pautados pela reprodução 

mecânica. 

Portanto, não atendem aos fatores fundamentais (a mediação da atividade 

humana vinculada à vontade concreta). 

Assim, é possível afirmar que, ao considerar tão-somente suas práticas 

pedagógicas, parece haver uma unidade orientadora, e essa unidade se caracteriza 

pela exterioridade das prescrições em relação ao que ocorre no interior da sala de 

aula. Importa o planejamento prévio estabelecido no material didático adotado, ele é 

que dirige a ação docente; são as atividades prescritas na apostila que se 

sobrepõem aos momentos de interlocução sígnica; é o texto pré-elaborado que se 

impõe sobre a possibilidade de construção do registro dos consensos de sentido, 

que poderiam ser construídos a partir da interlocução; é o domínio do código, como 

fim do processo de aquisição da língua escrita, que predomina sobre sua condição 

de parte do processo mais amplo de domínio da linguagem escrita concebida como 

compreensão de mundo; são os procedimentos inflexíveis de repetição mecânica 

que imperam sobre as possibilidades de os alunos serem instigados pelo professor a 

trabalhar com o material escrito vivo. 

Tal unidade das orientações da conduta didática das professoras, pautada 

pelo que se considera exterioridade das prescrições em relação ao que ocorre na sala 

de aula, secundariza professor e aluno, porém as professoras, em suas escolhas, 

parecem não perceber tal condição exteriorizada, julgam que professor e alunos se 

constituem em individualidades. E mais, consideram que o professor constrói um estilo 

próprio de agir. Além disso, evidenciam em suas escolhas uma orientação teórica 
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sobre ensino/aprendizagem, sobre desenvolvimento humano e ensino da língua escrita 

que, de fato, não pauta suas práticas. Dessa forma, impõe-se indagar por quais razões 

os elementos teóricos orientadores de suas escolhas não são percebidos como 

incongruentes com a prática didática. Não basta considerar tão-somente que as 

escolhas das professoras revelem a incorporação fragmentada, descontextualizada, 

desarticulada dos fundamentos epistemológicos que as fundamentam, importa ir além, 

compreender seus sentidos. Para tanto, importa retomar o próprio significado de 

prática e a possibilidade de a ação das professoras caracterizar-se como prática 

reiterativa, pautada por um determinado nível de consciência. 

Segundo VAZQUEZ (1986, p. 243), a atividade prática, 

 
...como atividade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, como unidade do teórico com o 
prático, na própria ação, é transformação objetiva, real, na matéria através da qual se 
objetiva ou realiza uma finalidade; é, portanto, realização guiada por uma consciência que, 
ao mesmo tempo, só guia ou orienta — e isso seria a expressão mais perfeita da unidade 
entre teoria e a prática — na medida que ela mesma se guia ou orienta pela própria 
realização de seus objetivos. 
 

Assim, para o autor, a práxis é a ação que o homem exerce, sua atividade 

prática transformadora, sobre a matéria e criação de uma nova realidade 

humanizada, e há níveis diferentes da práxis, “de acordo com o grau de penetração 

da consciência do sujeito ativo no processo prático e com o grau de criação ou 

humanização da matéria transformada evidenciado no produto de sua atividade 

prática”. (VAZQUEZ, 1986, p. 245) 

A consciência e a criação são critérios reveladores da práxis. A unidade 

consciência/criação, sujeito/objeto se revela no processo prático, refletindo e 

refratando influências mútuas geradas no/do contexto social. A práxis pode se 

apresentar 

 
ou como práxis reiterativa, isto é, em conformidade com uma lei previamente traçada, e cuja 
execução se reproduz em múltiplos produtos que mostram características análogas, ou 
como práxis inovadora, criadora, cuja criação não se adapta plenamente a uma lei 
previamente traçada e culmina num produto novo e único. (...) a práxis imitativa ou 
reiterativa tem por base uma práxis criadora já existente, da qual toma a lei que a rege. 
Enquanto na práxis criadora cria-se também o modo de criar, na atividade prática imitativa 
ou reiterativa não se inventa o modo de fazer. Seu modo de transformar já é conhecido, 
porque já foi criado antes. (VAZQUEZ, 1986, p. 246, 258) 
 

A práxis total humana traduz-se na produção ou autocriação do próprio 
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homem e, nesse processo, inovação e tradição, criação e repetição se alternam e, 

às vezes, se entrelaçam e se condicionam mutuamente. Uma práxis criadora, em 

seu caráter unitário, indissolúvel, integra “o interior e o exterior, o subjetivo e o 

objetivo, o conteúdo como fato psíquico e a forma que se dá a esse conteúdo. (...) a 

atividade prática fundamental do homem tem um caráter criador; junto a ela, porém, 

temos também — como atividade relativa, transitória, sempre aberta à possibilidade 

e necessidade de ser substituída — a repetição”. (VAZQUEZ, 1986, p. 254, 248) 

A prática reiterativa, diz o autor, embora não produza uma nova realidade, 

isto é, não produza mudança qualitativa na realidade presente, não transforma 

criadoramente, contribui para ampliar a área do já criado e, portanto, multiplica o já 

produzido. Ao mesmo tempo em que não cria, fator que a limita, não exclui a 

possibilidade de ampliar o já criado. 

A partir das considerações de VAZQUEZ (1986), é possível afirmar que a 

prática pedagógica evidenciada pelas professoras se aproxima do que o autor 

denomina prática reiterativa ou imitativa, uma vez que nela a relação entre o 

subjetivo e o objetivo, o interior e o exterior não se apresenta de modo indissociável, 

o processo e os resultados da ação são rigorosamente previsíveis, e o produto da 

ação prática se constitui na imitação de outra ação. 

 
Na práxis imitativa, estreita-se o campo do imprevisível. O ideal permanece imutável, pois já 
se sabe por antecipação, antes da própria realização, o que se fazer e como fazer. A lei que 
rege o processo prático já existe, de forma acabada, anteriormente a esse processo e ao 
produto no qual ele culmina. (...) E, como se conhece a priori essa lei, basta repetir o 
processo prático quantas vezes se queira e obter tantos produtos análogos quantos 
desejarmos. (VAZQUEZ,1986, p. 258) 

 

É pela exterioridade ou formalização da prática que se pode, segundo 

VAZQUES (1986, p. 261), “falar em prática burocratizada”, pois a prática se 

burocratizada “onde quer que o formalismo ou o formulismo dominem, ou, mais 

exatamente, quando o formal se converte em seu próprio conteúdo”. E essa parece 

ser a característica principal da prática pedagógica pela qual se pauta a ação 

didática das professoras, pois o “determinante é o modelo; o real só justifica seu 

direito de existir por sua adequação ao ideal”. O material didático e a programação 

prévia, externa e rígida das atividades apostiladas se constituem no ideal a ser 

alcançado. O processo e os resultados estão previamente definidos; portanto, 

justifica-se que as situações de interlocução, expressões do real, possam ser 
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absolutamente secundarizadas pelo formal. 

Cabe, ainda, considerar que a “consciência prática”, segundo VAZQUEZ 

(1986, p. 283), “se debilita até quase desaparecer quando a atividade material do 

sujeito assume um caráter mecânico, abstrato, indeterminado, ou também quando 

se materializam objetos formais como na prática burocratizada, ou se plasmam 

finalidades ou projetos alheios, em cuja elaboração não intervém a consciência 

própria”. 

Dessa forma, pode-se reconsiderar que o exercitar a consciência da prática, 

aquela que “atua no início ou ao longo do processo prático, em íntima unidade com 

a plasmação ou realização de seus objetivos, projetos ou esquemas dinâmicos” 

(VAZQUEZ, 1986, p. 283), no interior da escola, de forma intencional e sistemática, 

não é possibilitada. Ou seja, é muito provável que a prática burocratizada permeia 

não só a ação didática das professoras, mas caracterize a própria prática 

pedagógica exercida pela escola, uma vez que o caráter de exterioridade das 

prescrições implica “uma opção” da instituição de ensino. A ausência do exercício da 

prática reflexiva, que caracteriza a prática criadora, muito provavelmente, extrapola o 

espaço de sala de aula. 

Assim, a escola, provavelmente, não se constitui em espaço formativo em 

que os professores sejam estimulados a tomar o trabalho educativo que realizam 

como elemento de reflexão acerca das orientações epistemológicas que o norteiam. 

O limite da prática reiterativa parece alimentar não só a perpetuação do caráter 

mecânico/reprodutor da ação didática, como a manutenção do deslocamento da 

prática em relação à teoria. E mais, provavelmente, favorece o nível de consciência 

precária quanto às concepções que orienta a prática. Ou seja, as representações 

conceituais permanecem alheias aos desafios da prática, impedindo a superação de 

sua provisoriedade explicativa. 

O papel desempenhado pela consciência na atividade prática determina o 

tipo de práxis. A atuação da consciência na práxis criadora é de constante 

intervenção. “A consciência que atua no início ou ao longo do processo prático, em 

íntima unidade com a plasmação ou realização de seus objetivos, projetos ou 

esquemas dinâmicos [é chamada] de consciência prática”. (VAZQUEZ, 1986, p. 283)  

O “dever-ser”, no sentido gramsciano, enfatiza a diferença decisiva entre o 

dever-ser arbitrário, como mero desejo, sonho, e um dever-ser possível necessário, 
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vontade concreta, que parte do conhecimento do processo dinâmico da realidade 

comoo “relação de forças em contínuo movimento” que, ao serem conhecidas em 

suas múltiplas determinações, podem vir a ser redirecionadas por sujeitos 

conscientes ativos, quer dizer, pela vontade concreta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O significado não se separa do ato de objetivação, assim como o eu não se 

constitui sem o outro. As representações conceituais invadem a inteligência prática, 

tornando-a consciente por meio da reflexão que confronta a teoria e a prática. 

Quando isso acontece não há mais distinção entre linguagem e pensamento. As 

funções psíquicas não se dão a conhecer isoladamente, uma vez que só existem e 

só se desenvolvem na mais estreita sintonia. O que provoca as transformações em 

cada uma delas são, precisamente, as combinações e os intercâmbios efetuados 

entre si, na interação com o outro.  

A busca da explicitação das atividades humanas no processo enunciativo-

discursivo, em que a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural 

e social, inclui, para efeitos de análise e compreensão, a comunicação efetiva entre 

os sujeitos e os discursos nela envolvidos. Isso requer profundas reflexões sobre os 

"enunciados concretos" em sua estreita vinculação com o signo ideológico, a 

palavra, a interação, o texto, o tema e sua significação, o discurso verbal, as 

diferentes vozes (polifonia), o dialogismo e a relação ato/atividade/acontecimento 

(evento). Esses elementos constitutivos do processo enunciativo-discursivo 

identificados e analisados permitem apreender em sua dinâmica, em seus 

movimentos, o sentido e as particularidades que vão sendo aí construídas. 

O propósito de alcançar um entendimento dos enunciados do professor 

alfabetizador configuradores do ato de ensinar, ao lhe dar sentido, encaminha para a 

apreensão de seus elementos constitutivos e suas interferências na prática 

pedagógica. Os enunciados vão delineando a efetividade das interações que as 

conjugam numa intencionalidade que lhe é própria. E estas, ao serem apreendidas, 

podem induzir a ações capazes de contribuir e responder às situações concretas 

que se evidenciam no entrecruzamento das heterogeneidades das representações 

dos interlocutores, solicitando interferências para sua maior produtividade. 

Com o objetivo de desvelar quais e como incidem as representações dos 

professores alfabetizadores nesse processo, tomou-se a linguagem como veículo 

das interpretações axiológicas, dos valores (processo de significação) desses 

sujeitos, os quais, constituindo-se no próprio sujeito na interação pelo discurso, se 

expõem e se concretizam como tal. 
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Ao assumir-se que a hominização, ou seja, a formação da consciência 

racional está ancorada na objetivação da atividade mental, em interação social 

assume-se também que a compreensão do homem e de seu psiquismo só pode se 

dar pela apropriação da atividade desempenhada por esse homem, esse ser da 

linguagem. Trata-se, portanto, de um processo interligado entre consciência-

linguagem e atividade. 

Tal processo de internalização de apropriação do conhecimento da cultura 

origina-se em situações diferentes, de interpretações heterogêneas onde atuam 

intersubjetividades constitutivas dos atos humanos concretos e contraditórios que se 

materializam e se expressam nas formas de fazer e dizer, nos enunciados 

concretos. 

As representações, aí, exercem o papel de sínteses precárias na construção 

da cadeia interpretativa que se constitui na interação social, por serem expressões 

mediadoras de conceitos na condução do processo de ensino/aprendizagem. As 

representações das professoras, ao direcionarem a prática educativa vinculadas na 

e pela linguagem caracterizam as concepções teóricas sobre o desenvolvimento 

humano e sobre o ato de ensinar, bem como sobre a importância atribuída ao 

domínio do conhecimento tomado como referência para a efetivação desse 

processo. 

A questão fundamental geradora deste estudo é decorrente das indagações 

e reflexões realizadas sobre a qualidade do ato educativo. Na objetivação desse ato 

estão estreitamente imbricadas as atividades lingüísticas e cognitivas do ser 

humano, pois é na dimensão intersubjetiva da construção de objetos cognitivos e 

discursivos, das negociações de sentidos, das modificações, das ratificações de 

concepções que se constitui a valoração inerente a todo ato humano, concebido 

como um conjunto de atos concretos de sujeitos concretos identificáveis. 

A análise da prática pedagógica das professoras com a finalidade de 

estabelecer a relação entre as representações enunciadas nas escolhas teóricas 

realizadas sobre o processo de ensino/aprendizagem, especificando o ensino da 

língua escrita e a forma como se explicitam na prática por meio das interações 

discursivo-enunciativas, nos permite, por inferência, estabelecer algumas 

considerações, como as expostas a seguir. 
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 (1) A hipótese de que as práticas das professoras têm como elemento 

fundamental a reiteração e/ou a prática imitativa, tomada em si e não em sua relação 

dialética com a teoria, pode ser confirmada. Uma prática reiterativa não considera a 

dialetividade das construções de objetos cognitivos e discursivos na 

intersubjetividade das negociações de sentidos inerentes ao processo de 

significação, que ocorre no confronto das concepções intersubjetivas, formadas no 

interdiscurso. A heterogeneidade, e a alteridade, constitutivas do interdiscurso e do 

próprio sujeito, são reveladas pelos recursos expressivos utilizados pelas 

professoras em seus discursos. Os recursos expressivos desvelam a forma como os 

componentes do contexto escolar, do ensino são interpretados e expõem a visão da 

vida e do mundo compondo as representações. 

Tais concepções são indicativos das situações de interação verificadas entre 

a professora e os alunos na sala de aula, quase exclusivamente na orientação da 

palavra ao outro. São raríssimas as situações em que há discussão dos significados 

ou a contextualização das palavras e as relações estabelecidas entre os alunos e a 

professora não condizem com o dialogismo bakhtiniano, conforme foi evidenciado na 

discussão referente à análise do comportamento discursivo da professora. 

(2) A análise específica das representações das professoras estruturadoras 

do processo de ensino, quando traduzidas metodologicamente, trazem em seu bojo 

a mesma contradição, ou seja, como não há confrontos reflexivos, conscientes entre 

elas e seus fundamentos, não há superação de seus limites em relação à prática e 

nem em reconhecimento da teoria que a sustenta, impedindo, assim, a superação 

das próprias representações. Esse acontecimento se repete quando da interação 

com o aluno, pois também fica evidenciado que a ausência do processo reflexivo 

está calcada no desconhecimento e(ou) desconsideração da interdependência dos 

fatores contextuais/culturais, da atividade mental, da utilização da linguagem como 

formadora da consciência, e que a determinação das condições institucionais 

impedem uma prática criadora. A forma como são anuladas em seu caráter 

contraditório pela força institucional não contribuem para a superação dos 

estereótipos colocados como modelos. 

Como apontado anteriormente, no trabalho com os textos, também 

formulados externamente, as relações que se dão no espaço da sala de aula e os 

seus procedimentos didáticos são inflexíveis e se pautam pela reprodução 
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mecânica. Sendo pré-elaborado, o texto se impõe sobre a possibilidade de 

construção dos registros que poderiam ser re-estruturados e re-contextualizados a 

partir da interlocução. 

(3) Ao secundarizar o processo dialético entre teoria e prática, ou seja, de 

reflexão sobre o processo, do confronto entre o que se diz e o que se faz, há 

também o deslocamento da prática da reflexão crítica sobre a teoria. E pela 

ausência dessa prática reflexiva o professor pode tomar tão-somente a prática pela 

prática, e isso desfavorece a superação dos limites da prática e dos limites da 

própria teoria que lhe dá sustentação.  

As pistas, os recursos expressivos evidenciados na análise dos enunciados, 

nos permitem estabelecer as considerações que se seguem. Essas considerações 

estão embasadas na análise comparativa dos discursos das professoras que 

participaram deste estudo, tanto em relação à coerência entre as proposições 

teóricas escolhidas quanto destas com as ações pedagógicas desenvolvidas na 

interação da sala de aula. 

Nas duas oportunidades de escolha de proposições teóricas, as professoras 

apresentaram indicativos de concepções diferentes, quanto ao papel do professor e 

ao processo de ensino, oscilando no que se refere ao desenvolvimento humano e à 

aprendizagem entre as concepções humanista moderna, tradicional, cognitivista e 

sócio-histórica. No que se refere ao ensino específico da língua escrita, encontram-

se presentes nas escolhas das três professoras proposições vinculadas à concepção 

cognitivista e sócio-histórica. Isso nos leva a constatar a presença de princípios 

teóricos divergentes e conflitantes entre si nas escolhas das professoras e que, por 

fim, não se traduzem em suas práticas pedagógicas. 

Não existindo coerência tanto na escolha dos próprios princípios teóricos 

quanto entre os princípios e as ações e o discurso na prática pedagógica, pergunta-

se: o que direciona e sustenta essa prática? 

No decorrer do processo enunciativo-discursivo, a heterogeneidade 

enunciativa mostra-se e é caracterizada pelas negociações de sentidos que se 

instauram entre as professoras e seus alunos. Os recursos expressivos que usam, 

tais como metáforas, repetições, entonações diferenciadas, revelam suas marcas 

individuais constitutivas de estilos próprios. 
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A subjetividade/expressividade/heterogeneidade constitutiva de suas 

linguagens apontam indicadores do processo individual (singular e subjetivo) por 

meio da ancoragem referencial que na diversidade de discursos e de estruturas 

cognitivas coexistem a propósito dos mesmos objetos de conhecimento. 

(4) As variações de concepções e o próprio movimento interpretativo podem 

ser vistos como recursos que asseguram uma plasticidade lingüística e cognitiva 

indicando adequações contextuais que os sujeitos fazem ou tentam fazer. Essa 

adequação contextual dos ajustes lexicais, reveladores no decorrer do processo 

discursivo por interferência do outro, e/ou em função da resposta e a quem se dirige, 

está apoiada ou marcada também pela concepção do processo de 

ensino/aprendizagem internalizada pela professora. Tal processo, como mediação 

discursiva e pedagógica, requer esforço teórico que explicite os sujeitos, as relações 

metodológicas, desenvolvidas em relação aos objetivos do ensino, sobre uma 

determinada situação e sobre o objeto do conhecimento a ser ensinado. Além disso, 

por constituir-se em atividades instituídas e apresentar intencionalidades 

anteriormente programadas, congrega nesse processo o enunciado como signo 

ideológico, a palavra, o enunciado interior, o enunciado do outro, o conteúdo 

psíquico humano, a consciência humana. Tomar o enunciado concreto como 

representação do modo de conceber o processo do ensino e o ser de linguagem 

significa dizer que o processo dialógico que aí se desencadeia não pode ser 

analisado fora de sua história. É esse processo que realiza a interação orgânica 

entre o uso da língua e a vida. 

É preciso explorar a palavra não apenas como elemento da comunicação 

escrita, mas também seu significado, seu sentido, sua dimensão social, seu lugar e 

intenção, cujos elementos constitutivos e formas de expressão em seu movimento, 

organizam a atividade mental que modela e determina sua orientação. A 

interlocução e, portanto, a intertextualidade, concilia locutor e ouvinte, pensamento e 

linguagem e revela as visões de mundo, permitindo apreender como se configuram e 

se instauram no e pelo discurso. 

(5) A linguagem, além do fato de ser constitutiva do psiquismo humano, é 

também constitutiva do social, que, interpretado, valorado, internalizado, forma a 

consciência. A teoria histórico-cultural do psiquismo pressupõe a concepção de 

sujeito como um ser histórico e assim realiza uma leitura pedagógica dos trabalhos 
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de Vygotsky e Bakhtin, implicando a compreensão do método de apreensão do ser 

de linguagem não como um conjunto de procedimentos isolados, mas como a 

síntese de uma concepção do conhecimento que se respalda na concepção de um 

ser sócio-histórico. Um ser de linguagem, um texto. 

Com a finalidade de subsidiar os conceitos apresentados acima, passou-se 

às reflexões em torno da prática observada durante a elaboração deste trabalho, 

pontuando aspectos considerados relevantes para a validação das hipóteses 

levantadas a priori. Para tanto, passa-se às análises em torno dos procedimentos 

adotados pelas professoras selecionadas como representativas do ato educativo em 

foco.  

Na configuração geral das situações enunciativo-discursivas das 

professoras, considerando-se os pontos epistemológicos contraditórios, pode-se 

inferir que a questão fundamental reside na dicotomia individual–social. O sentido da 

palavra individual não está necessariamente vinculado aos pressupostos da 

pedagogia da existência, orientada por uma concepção humanista, pois sua prática 

um diretivismo centrado no professor, cujo papel é instrucional — próprio da 

concepção humanista tradicional. A isso se acrescenta a rigidez dos esquemas de 

planejamento precário aos quais deveriam ajustar-se as diferentes modalidades de 

ensino e práticas pedagógicas decorrentes das proposições da pedagogia tecnicista 

em seu propósito de estabelecer a padronização do sistema de ensino. 

Na prática pedagógica das professoras explicitam-se as contradições em 

seus próprios discursos, ou seja, entre as escolhas teóricas de proposições com 

orientações diferenciadas e entre seus discursos e a prática na sala de aula. 

Implícitos em suas escolhas também estão apontados os princípios sócio-

históricos referentes à criação de situações concretas e significativas pelo professor. 

É perceptível a falta de condições favoráveis que proporcionem um ambiente de 

troca e parceria, no qual o aluno tenha oportunidade de contato com a diversidade 

textual e possa usufruir, desse modo, um processo constante de interação com o 

outro, em situações que propiciem a interiorização da linguagem, aqui entendida 

como atividade social, histórica e cultural. 

Os fundamentos que sustentam a pedagogia enunciada pelas professoras e 

a pedagogia praticada por elas, em relação ao papel do professor no processo de 

ensino/aprendizagem, reforçam a visão dicotômica individual–social. Isso por 
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implicarem perspectivas de desenvolvimento humano vinculadas à interação, 

interiorização, parceria, as quais se orientam pela psicogênese piagetiana, não se 

afinizando com o caráter sócio-histórico expresso nas escolhas referentes ao 

processo da aquisição da língua escrita. 

A concepção de linguagem, entendida aqui como atividade histórica, cultural, 

é secundarizada na prática pedagógica observada, desconsiderando a interação 

social e as trocas mediadas nos enunciados. E, ao deslocarem a transmissão social 

do conhecimento do desenvolvimento das atividades mentais superiores e da 

apreensão da forma que o outro interpreta o mundo, evidenciam um tipo de discurso 

autoritário com o qual constroem um estilo que ignora a qualidade da interação com 

o outro.  

Quanto aos recursos expressivos empregados pelas professoras, pode-se 

considerá-los indicadores de um estilo diretivo, não-flexível, demonstrados por meio 

de repetições do léxico e uso da entonação para retomar o encaminhamento 

metodológico previamente determinado. Pode-se dizer, ainda, que mantêm 

constantemente um distanciamento discursivo em relação ao discurso dos alunos, 

construindo seus enunciados com base na alternância de atitudes voltadas à 

retomada dos conteúdos e na manutenção da disciplina e da ordem 

institucionalizada.  

Nesse processo, tais recursos traduzem pistas ou indícios de suas 

concepções teóricas. A análise dos episódios singulares em que aparecem a 

retextualização, a reelaboração, o uso da repetição, da entonação, de metáforas 

permite afirmar que o sujeito vai se constituindo como “autônomo” perante a 

linguagem que usa ao longo do processo quando explicita sua forma de conceber o 

mundo. 

A explicitação da heterogeneidade enunciativa das professoras pelas 

marcas de autoria e de distanciamento que emergem no discurso, embora seja um 

processo dinâmico contraditório em que os sentidos e as particularidades vão sendo 

construídos, reconstruídos ao longo do processo de ensino/aprendizagem, são 

indissociáveis de suas outras implicações contextuais e de outras noções 

construídas no movimento enunciativo-discursivo. 

Na monopolização do espaço da sala de aula, os seus discursos 

predominam e se impõem, indicando que esse estilo está vinculado às 



 269

representações pedagógicas como modalidade de conhecimento elaborada nas 

mediações sociais, ao mesmo tempo em que os recursos expressivos que utilizam 

revelam o seu espaço e a condição de sujeito em sua relação com a alteridade, seu 

posicionamento axiológico e sua compreensão e visão do mundo. Suas práticas 

reiterativas seguem o modelo institucionalizado. 

Percebe-se, igualmente, o reflexo do sentido cristalizado institucionalizado 

que se explica nos enunciados atropelando e sufocando os efeitos de sentidos na 

interação entre falante e ouvinte em função de seus implícitos conformativos, os 

quais limitam os interlocutores ao espaço instituído. 

Estão aí implicados o ideário construído por força do institucional e os 

elementos teóricos coerentes que lhe dão sustentação, mesmo que fragmentados. O 

princípio do ato criador apóia-se no deslocamento da fonte de regulação para o si 

num posicionamento que se sustenta a uma valoração que transcenda os limites do 

vivido. Significa ver-se, olhar-se com os olhos do outro. O eu (para mim) mesmo se 

constrói a partir do eu (para os outros). 

Pode-se inferir, ainda, que em suas escolhas evidencia-se a justaposição de 

concepções divergentes e contraditórias. O desenvolvimento humano é considerado 

como um processo de adaptação, de assimilação e de acomodação e condizentes 

com uma perspectiva construtivista. Ao expressar a função do professor em relação 

à aprendizagem do aluno, admite-os como elementos externos, isto é, um facilita e o 

outro constrói, distanciando-se, dessa forma, do processo de interação sócio-

histórico. Em suma, ao situar o processo de conhecimento como um elemento de 

adaptação, fazem-no vinculando ao planejamento e a um tempo definidos 

previamente, reforçando a tendência à biologização e à naturalização dos fatos 

sociais. 

Em relação às propostas lingüístico-metodológicas observadas, pode-se 

apontar que o critério de seleção do texto está sempre vinculado à possibilidade de 

trabalhar o código escrito, evidenciando uma concepção instrumental de linguagem 

e behaviorista de aprendizagem. Centram, além disso, o ensino na repetição de 

exercícios mecânicos e estruturais, distanciando-se de uma concepção sócio-

histórica de linguagem, de desenvolvimento humano e de aprendizagem. Nessa 

perspectiva, a linguagem não é tomada na sua condição de formadora de 
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consciência, não havendo incentivo para a troca de idéias, discussão dos sentidos e 

significados atribuídos nem para a relação locutor–ouvinte. 

Aliados aos princípios predominantemente cognitivistas, as professoras 

destacam a importância do texto, da dialogia, da intertextualidade e da discussão de 

sentidos. A presença de princípios epistemologicamente diferentes é indicadora de 

uma concepção que oscila entre princípios piagetianos e vygotskianos, 

principalmente no que se refere aos conceitos: autonomia, trabalho independente, 

texto, ser ativo e atividades básicas, experiências e atividades, processo de 

aprendizagem, significação e experiência, autodesenvolvimento e aprendizagem 

facilitada, formas de elaboração do conhecimento, individuação, debate e exposição 

de idéias, avaliação e intervenção pedagógica. 

A análise da prática discursiva das professoras permitiu a identificação de 

alguns indicadores dessa compreensão precária e fragmentada: 

a) a incorporação, no discurso das professoras, de expressões e conceitos 

referentes a concepções com pressupostos filosóficos, epistemológicos 

e lingüísticos diferentes e conflitantes; 

b) a justaposição feita pelas professoras ao reunir teoricamente várias 

tendências atuais que circulam no ideário educacional, tal qual se 

apresentam nos cursos de formação e na literatura; 

c) o desenvolvimento de um “método” de trabalho que atende ao 

formalismo de um “modelo” internalizado acriticamente, estudado e 

vivenciado dessa mesma forma. Tal modelo, por conseguinte, não se 

presta ao confronto (análise crítica) porque é concebido como natural 

sem nem mesmo explicitar a teoria de origem que lhe dá sustentação, 

independentemente de seu sentido social amplo; 

d) o reflexo da precariedade e da desarticulação dos processos de 

formação acadêmica e de educação continuada na prática docente, o 

que revela a coerência existente entre o que é veiculado e o que é 

apropriado, além de evidenciar a estreita vinculação desse aspecto com 

o processo ideológico mais amplo; 

e) a identidade da ação da professora marcada, igualmente, por uma 

justaposição de fundamentos, tal como se apresentam as produções e 

as políticas educacionais que, num processo de conciliação, juntam 
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concepções contraditórias e que concebem o desenvolvimento humano 

de forma oposta, sem explicitar seus fundamentos filosóficos/ 

epistemológicos. 

“Uma nova significação se descobre na antiga, através da antiga, mas a fim 

de entrar em contradição com ela e de reconstruí-la” a cada ato inacabado... Uma 

luta contínua de sentidos atribuídos a cada passo da existência. “Não há nada na 

composição do sentido que possa colocar-se acima (...), que seja independente do 

alargamento dialético do horizonte social.” (BAKHTIN, 1999, p. 136) 
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ANEXO 1 - INSTRUÇÕES PARA MANIPULAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS 
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1. Você vai encontrar nestes cartões uma série de afirmações que dizem respeito 

ao processo de ensinar, aprender, ao papel do professor e ao desenvolvimento 

humano. 

2. Você deverá ler essas afirmações e classificá-las numa escala de 0 a 10, 

segundo os critérios abaixo: 

a) à posição 10 (dez), relacione aquelas afirmações que, em seu julgamento, 

descrevem e representam os conhecimentos e comportamentos necessários 

e mais adequados (importantes/significativos), tendo em vista um 

desempenho docente competente no processo de ensino/aprendizagem de 

qualidade; 

b) à posição 0 (zero), relacione as afirmações que, em seu julgamento, 

descrevem e representam os conhecimentos e comportamentos menos 

adequados, menos importantes, tendo em vista um desempenho docente 

para um processo de ensino/aprendizagem de qualidade; 

c) a distribuição dos cartões na escala deverá ser feita da seguinte forma: 

Posição na Tabela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número afirmação em 

cada 

posição 

4 9 13 17 21 26 21 17 13 9 4 

Assim, aos números 0 (zero) e 10 (dez), deverão corresponder 4 (quatro) 

afirmações; aos números 1 (um) e 9 (nove), deverão corresponder 9 (nove) 

afirmações; aos números 2 (dois) e 8 (oito,) deverão corresponder 13 (treze) 

afirmações, e assim por diante. 

3. Você receberá uma cartela com 11 (onze) divisões. Em cada divisão, você 

encontrará impresso, à esquerda, o número da posição na escala e, à direita, em 

tamanho menor, o número de afirmações que deverão corresponder a essa posição. 

Sobre cada divisão, coloque os cartões que você escolheu para aquela posição. 
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Observações 

 - O número que está impresso atrás do cartão é para uso do pesquisador. Não se 

incomode com ele. 

 - Sugerimos que, antes de começar a classificação, você leia todas as afirmações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - INSTRUMENTO/158 AFIRMATIVAS 
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1. Os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. 

2. Os conteúdos e as informações têm de ser adquiridos pelo aprendiz. 

3. O modelo pedagógico é de suma importância para o aluno. 

4. Os elementos fundamentais do ensino são as imagens que progressivamente 

são impressas nos alunos. 

5. Os elementos fundamentais do ensino são cópias de modelos do exterior 

gravadas nas mentes individuais. 

6. O ensino caracteriza-se pelo verbalismo do professor e pela memorização do 

aluno. 

7. O ensino tem como preocupação a variedade e a quantidade de noções, 

conceitos e informações. 

8. O ensino prioriza a correção e a beleza da forma, enfatizando aspectos 

sensíveis ou intuitivos. 

9. As tarefas de aprendizagem devem ser padronizadas, a fim de que se consiga 

a fixação de conhecimentos, dos conteúdos e das informações. 

10. A aprendizagem consiste na aquisição de informações e demonstrações 

transmitidas na formação de hábitos e de automatismos. 

11. Ao professor compete informar e conduzir seus alunos em direção aos 

objetivos escolhidos pela escola. 

12. Os exercícios de controle e de avaliação devem orientar-se pela reiteração dos 

dados e informações fornecidos pelo professor.  

13. O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de conteúdos 

predefinidos. 

14. É papel fundamental do professor solicitar ao aluno a repetição automática dos 

conteúdos. 

15. É importante que os alunos permaneçam dependentes intelectual e 

afetivamente do professor. 

16. O ensino é caracterizado pela transmissão do patrimônio cultural, pela 

confrontação com modelos e raciocínios elaborados. 
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17. A aprendizagem é definida como uma mudança relativamente permanente em 

uma tendência comportamental e/ou na vida mental do indivíduo, resultante de 

uma prática reiterada. 

18. Os comportamentos desejados nos alunos serão instalados e mantidos por 

condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus, notas, 

prêmios, reconhecimentos do mestre, prestígios, etc. 

19. O ensino corresponde ao arranjo ou à disposição de contingências para uma 

aprendizagem eficaz. 

20. Ensinar consiste num arranjo e planejamento de contingência de reforço sob as 

quais os estudantes aprendem, e é de responsabilidade do professor assegurar 

a aquisição do comportamento. 

21. O ensino deve promover a incorporação, pelo aluno, do controle das 

contingências de reforço, dando lugar a comportamentos auto-gerados. 

22. A eficiência na elaboração e utilização dos sistemas e modelos de ensino 

depende, igualmente, de habilidades do planejador e do professor. 

23. Os elementos mínimos para a consecução de um sistema instrucional são: o 

aluno com objetivo de aprendizagem e um plano para alcançar o objetivo 

proposto. 

24. Por meio da teoria do reforço, é possível programar o ensino de qualquer 

disciplina, tanto quanto de qualquer comportamento. 

25. A aprendizagem é garantida por uma boa programação. 

26. A aprendizagem enfatiza a organização (estruturação dos elementos 

pedagógicos para as experiências curriculares). 

27. O professor tem a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de 

ensino-aprendizagem de tal forma que o desempenho do aluno seja 

maximizado, considerando fatos tais como economia de tempo, esforços e 

custos. 

28. Os passos do ensino e os objetivos intermediários e finais são decididos com 

base em critérios que fixam os comportamentos de entrada e os que o aluno 

deverá exibir ao longo e ao final do processo. 

29. A aprendizagem é um fenômeno individual e depende do conhecimento 

preciso, por parte do aluno, do que dele se espera, assim como dos resultados 

por ele atingidos. 
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30. A função básica do professor consiste em arranjar as contingências de reforço 

de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma 

resposta predefinida. 

31. O módulo de ensino é considerado como um conjunto de atividades que 

facilitam a aquisição de um ou vários objetivos de ensino. 

32. O objetivo é oferecer uma tecnologia capaz de fazer o aluno estudar e que seja 

eficiente na produção de mudanças comportamentais.  

33. O professor dá assistência ao educando, sendo um facilitador da 

aprendizagem. 

34. O conteúdo advém das próprias experiências dos alunos. 

35. A atividade é considerada um processo natural que se realiza por meio da 

interação com o meio. 

36. O conteúdo da educação consiste em experiências que o aluno reconstrói. 

37. O professor cria condições para que os alunos aprendam. 

38. A pessoa é considerada em processo contínuo de descoberta de seu próprio 

ser, ligando-se a outras pessoas e grupos. 

39. A experiência pessoal e subjetiva é o fundamento sobre o qual o conhecimento 

abstrato é construído. 

40. O objetivo último do ser humano é a auto-realização ou o uso pleno de suas 

potencialidades e capacidades. 

41. O homem goza de liberdade plena e apresenta-se como um projeto 

permanente e inacabado. 

42. O homem cria a si próprio, o que pressupõe uma existência não condicionada a 

priori. 

43. Todo aluno tem potencialidade para aprender. 

44. Todo aluno manifesta resistência à aprendizagem significativa. 

45. Tudo o que é significativo para os objetivos do aluno tende a realizar sua 

potencialidade para aprender. 

46. A aprendizagem significativa é aquela que envolve a pessoa como um todo. 

47. A pessoa como um todo, quer sob o aspecto sensível, quer sob o aspecto 

cognitivo, envolve-se de fato na aprendizagem. 

48. Quando se verifica a aprendizagem, o elemento de significação desenvolve-se, 

para o educando, dentro da sua experiência como um todo. 
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49. O processo de ensino depende do caráter individual do professor, de como ele 

se inter-relaciona com o caráter individual do aluno. 

50. A autenticidade e a afinidade são consideradas condições facilitadoras da 

aprendizagem. 

51. O professor deve aceitar o aluno tal como é e compreender os sentimentos 

dele. 

52. O aluno deve ser compreendido como um ser que se autodesenvolve e cujo 

processo de aprendizagem deve ser facilitado. 

53. Cada educador eficiente deve desenvolver seu estilo apropriado para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

54. As estratégias instrucionais assumem menor importância no processo de 

aprendizagem. 

55. As informações devem ser significativas para os alunos e percebidas como 

transitórias. 

56. O aluno é considerado como um sistema aberto, em reestruturação sucessiva, 

em busca de um estágio final nunca alcançado por completo. 

57. O desenvolvimento do ser humano faz-se por fases que se inter-relacionam e se 

sucedem até que se atinjam estágios da inteligência caracterizados por maior 

mobilidade e estabilidade. 

58. O desenvolvimento do ser humano consiste, de forma genérica, em alcançar o 

máximo de operacionalidade em suas atividades, sejam estas motoras, verbais 

ou mentais. 

59. Todo aluno tem um grau de operatividade motora, verbal e mental de acordo 

com o nível de desenvolvimento alcançado. 

60. O desenvolvimento é considerado como um processo progressivo de 

adaptação, de assimilação e acomodação. 

61. O ser humano, como todo organismo vital, tende a aumentar seu controle 

sobre o meio, colocando-o a seu serviço. 

62. A inteligência é considerada uma construção histórica. 

63. O ensino deve ser baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, 

na solução de problemas por parte do aluno. 

64. A descoberta garantirá ao sujeito uma compreensão da estrutura fundamental 

do conhecimento. 
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65. O ponto fundamental do ensino consiste em processos e não em produtos de 

aprendizagem. 

66. A aprendizagem verdadeira dá-se no exercício operacional da inteligência. 

67. A aprendizagem refere-se às aquisições relacionadas com informações e dá-se 

no decorrer do desenvolvimento.  

68. O ensino consiste em organização dos dados da experiência de forma a 

promover um nível desejado de aprendizagem. 

69. A atividade do sujeito ou da criança no processo de desenvolvimento cognitivo 

deriva de ações que se traduzem em operações de pensamento coerentes e 

lógicas. 

70. São quatro os fatores atuantes no processo de desenvolvimento cognitivo: 

maturação, experiência com o mundo físico, experiências sociais e 

equilibração. 

71. As experiências sociais, interação entre crianças, só são relevantes na medida 

em que podem afetar o processo de equilibração ao introduzir o conflito 

cognitivo. 

72. A aprendizagem verdadeira dá-se no exercício operacional da inteligência, só 

se realiza realmente quando o aluno elabora seu conhecimento. 

73. A inteligência é o instrumento de aprendizagem mais necessário. 

74. O ensino consiste em organização dos dados da experiência, de forma a 

promover um nível desejado de aprendizagem. 

75. O ensino dos fatos deve ser substituído pelo ensino das relações entre ações. 

76. O ensino deve estar baseado em proposição de problemas. 

77. Tudo o que se ensina à criança a impede de inventar ou de descobrir. 

78. As crianças não aprendem a pensar, as crianças pensam. 

79. O professor deve evitar a rotina, a fixação de respostas, hábitos, e propor 

problemas aos alunos sem ensinar-lhes as soluções. 

80. É função do professor provocar desequilíbrios, propor desafios. 

81. O professor deve orientar o aluno e conceder-lhe ampla margem de 

autocontrole e autonomia. 

82. O papel do professor é o de investigador, pesquisador, orientador, 

coordenador, levando o aluno a trabalhar o mais independentemente possível. 
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83. O professor deve conviver com os alunos, observar seus comportamentos, 

conversar, perguntar, pontilhar com eles as experiências. 

84. O aluno deve ser tratado de acordo com as características estruturais próprias 

de sua fase evolutiva. 

85. O ensino deve ser adaptado ao desenvolvimento mental e social do aluno. 

86. O aluno tem um papel essencialmente ativo e suas atividades básicas deverão 

ser: observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, 

encaixar, levantar hipóteses, argumentar. 

87. O ensino deve atender à construção de operações pelo aluno, baseando-se na 

investigação. 

88. A interação social decorrente do trabalho em grupo é decisiva no 

desenvolvimento intelectual do ser humano. 

89. A interação social decorrente do trabalho em grupo é decisiva no 

desenvolvimento intelectual do ser humano. 

90. O jogo tem importância fundamental no ensino. 

91. As regras do jogo social são necessárias para que se supere o egocentrismo e 

se instaure uma atividade cooperativa. 

92. O ensino deve apresentar situações que ofereçam novos problemas 

desencadeando outros, por conseqüência. 

93. A individualização do ensino consiste, além do respeito ao próprio ritmo da 

criança, no respeito ao seu modo de agir, de pensar, de descobrir, de inventar, 

de criar. 

94. A interação social tem um papel definitivo no desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo. 

95. A situação de confronto com o conhecimento do outro provoca um conflito que 

é a mola propulsora da dinâmica do desenvolvimento cognitivo. 

96. A articulação possível entre o individual e o social constitui o próprio processo 

de construção do conhecimento. 

97. A aprendizagem escolar orienta e estimula processos internos de 

desenvolvimento. 

98. A criança é um ser social que se faz indivíduo ao mesmo tempo em que 

incorpora formas maduras de atividade de sua cultura. Individualiza-se e 

socializa-se. 
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99. As funções psicológicas que emergem e se consolidam no plano da ação entre 

sujeitos tornam-se internalizadas, isto é, transformam-se para constituir o 

funcionamento interno do indivíduo. 

100. O sujeito faz sua a ação que tem inicialmente um significado partilhado. 

101. O desenvolvimento humano é alicerçado sobre o plano das interações. 

102. O sujeito constitui suas formas de ação e sua consciência nas relações sociais, 

isto é, a ação do sujeito é considerada com base na ação entre sujeitos. 

103. O desenvolvimento psicológico é um processo de apropriação de formas 

culturais maduras de atividade. 

104. Os processos de incorporação da cultura e individuação permitem a passagem 

de formas elementares de ação a formas complexas, mediadas. 

105. As funções psicológicas superiores são marcadas pelo uso de recursos 

mediacionais internalizados. 

106. A autonomia do sujeito e a regulação de suas ações constroem-se sobre 

interações. 

107. O psiquismo humano é concebido como uma construção social, resultado da 

apropriação das produções culturais. 

108. A apropriação do conhecimento implica um processo de interiorização das 

funções psíquicas desenvolvidas ao longo da história social dos homens. 

109. A interiorização do conhecimento ocorre numa rede complexa de inter-relações 

que articulam a atividade social dos indivíduos. 

110.  Mediação é a função que os sistemas gerais de sinais desempenham nas 

relações entre os indivíduos e destes com o seu meio. 

111. O termo mediação é utilizado para designar a função dos sistemas de signos 

na comunicação entre os homens e na construção de um universo 

sociocultural. 

112. As funções psicológicas superiores são marcadas pelo uso de recursos 

mediacionais internalizados. 

113. Para ter repercussão significativa, a experiência tem que ser tal que permita 

conhecimentos de um grau maior de generalidade em relação a um momento 

anterior do desenvolvimento do sujeito. 

114. A aprendizagem, que se origina no plano intersubjetivo, constrói o 

desenvolvimento. 



 288

115. A generalidade do conhecimento é entendida com base em duas dimensões: o 

espaço de abrangência de aplicação do conhecimento ao real e o nível de sua 

independência em relação ao imediato-concreto, ao sensível. 

116. As experiências é que fazem deslocar as funções psicológicas nos contínuos 

de sensível-mediado e de restrito-abrangente que tem o efeito de fazer avançar 

o desenvolvimento. 

117. A aprendizagem é aquela que consolida e, sobretudo, cria zonas de 

desenvolvimento proximal sucessivas. 

118. O plano intersubjetivo está na gênese da atividade individual e participa da 

construção das formas de ação autônoma ou da auto-regulação. 

119. O conhecimento é construído na interação sujeito–objeto, e essa ação do 

sujeito sobre o objeto é socialmente mediada. 

120. As funções mentais superiores — a linguagem, a atenção voluntária, a 

memória — têm sua origem no social. 

121. A internalização transforma o processo externo em si e muda sua estrutura e 

função. 

122. A internalização é a reconstrução interna de uma operação externa e essa 

reconstrução tem como base as operações com signos, ou seja, as mediações 

semióticas e particularmente a linguagem. 

123. A passagem da atividade externa para um plano de consciência permite que os 

meios empregados pelo sujeito para regular a ação do outro se transformem 

em meios para o sujeito regular a própria ação. 

124. Da regulação de um pelo outro nasce a auto-regulação, fundamento do ato 

voluntário e da formação do indivíduo. 

125. A possibilidade de o sujeito controlar e dirigir o próprio comportamento é um 

dos aspectos essenciais do desenvolvimento. 

126. O ensino deve propiciar ao aluno a internalização de novos conhecimentos de 

forma consciente e produtiva. 

127. É função do professor criar um ambiente de troca, parceria e aprendizagem em 

que a linguagem, como atividade social, histórica e cultural, seja adquirida e 

interiorizada facilmente pela criança. 

128. O professor deve evitar as marcas da linguagem que retratam um código sem 

significação, inadequado e fora da realidade. 
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129. O processo de aquisição da linguagem escrita, o desenvolvimento, a 

aprendizagem e as elaborações mentais têm como origem as relações sociais. 

130. No ensino da língua escrita, é preciso romper com o modelo mecânico, 

preocupando-se com a linguagem em seu uso efetivo. 

131. A linguagem é um trabalho coletivo e histórico, resultado de uma experiência. 

132. O aluno é um sujeito capaz, que necessita de alguém mais experiente para 

ajudá-lo a buscar o conhecimento. 

133. A interação entre professor e aluno favorece e estimula a aprendizagem. 

134. É importante oferecer instrumentos pedagógicos que permitam ao professor 

ser um parceiro constante da criança. 

135. Conteúdos estruturados pedagogicamente, textos e ilustrações que retratam a 

realidade possibilitam uma relação mais próxima entre professor e aluno. 

136. As atividades devem ser selecionadas de modo que promovam a interiorização 

do conhecimento. 

137. A interiorização do conhecimento dá-se a partir de situações vividas, pois o 

aluno só se apropria do que tem significado para ele. 

138. A apropriação da linguagem exige que o professor evite exercícios repetitivos, 

listagens e nomenclaturas. 

139. A aprendizagem da escrita requer contato com o texto escrito em situações 

sociais concretas e significativas. 

140. As atividades com a linguagem devem promover, por meio da oralidade, o 

resgate da história e da vivência do aluno. 

141. O trabalho com a linguagem deve desenvolver-se sobre três eixos em perfeito 

entrosamento: a oralidade, a leitura e a escrita. 

142. A sala de aula deve transformar-se no espaço em que a linguagem seja 

efetivamente usada. 

143. O debate, a exposição de idéias e a pesquisa devem ser incentivados, 

passando a fazer parte do dia-a-dia da ação pedagógica. 

144.  Na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho com a língua escrita e 

devem estar presentes diferentes tipos de textos. 

145.  O professor deve criar situações de uso da linguagem, recriação das histórias 

do cotidiano, reordenação de seqüências lógicas de histórias vividas. 
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146. Nas situações em que a linguagem oral e a escrita são realmente 

compartilhadas, o aluno tem oportunidade de interagir com a escrita, entendê-

la e interpretá-la. 

147. O aluno deve ter contato com diferentes discursos. 

148. O aluno precisa estabelecer relações entre um texto e outro, realizando 

reflexões cada vez mais conscientes e elaboradas. 

149. O professor deverá intervir conscientizando o aluno das diferentes formas e 

níveis de linguagem. 

150. A avaliação constante possibilita ao professor intervir no momento certo, para 

ajudar o aluno na sua produção de textos coerentes e com sentido. 

151. O professor deve assumir seu papel de interlocutor criando situações efetivas 

de leitura e escrita. 

152. O professor deve trabalhar alternativas que possibilitam a mediação entre o 

texto e o aluno, atuando e intervindo nas capacidades de atenção, percepção, 

memória e linguagem. 

153. No trabalho de conscientização sobre a melhoria da produção do aluno, é de 

suma importância a participação do professor. 

154. O trabalho em grupo é importantíssimo, pois uma criança deve ajudar a outra. 

155. Quanto mais oportunidades de experiências e atividades o aluno tiver, mais 

cedo se tornará autônomo. 

156. Instrumentos pedagógicos e o desenvolvimento de atividades adequadas que 

respeitem a capacidade de reflexão do aluno assumem papel fundamental na 

aprendizagem. 

157. O aluno tem potencial, só precisa ser bem ensinado. 

158. A convivência escolar auxilia o aluno a se desenvolver, a se transformar, e 

contribui para a constituição de sua identidade, da sua personalidade e 

cidadania. 
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ANEXO 3 - QUADRO DAS ESCOLHAS COMUNS AGRUPADAS EM 
FATORES 
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FATOR 1: ESCOLHAS COMUNS (PROFESSORAS 3, 7, 8, 9, 10) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino • “O ensino é baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na 
investigação, na solução de problemas.” 

• “Deve ser adaptado ao desenvolvimento mental e social do 
aluno.” 

• “A individualização do ensino consiste, além do respeito ao ritmo 
próprio da criança, no respeito ao seu modo de agir, de pensar, 
de descobrir, de inventar, de criar.” 

Papel do professor • “Criar condições para que os alunos aprendam.” 

• “Investigar, pesquisar, orientar, coordenar e conduzir o aluno a 
trabalhar o mais independentemente possível.” 

• “Cada educador eficiente deve desenvolver seu estilo apropriado 
para facilitar a aprendizagem dos alunos.” 

Desenvolvimento humano  

e aprendizagem 

• “A aprendizagem é um fenômeno individual e depende do 
conhecimento preciso por parte do aluno, do que dele se espera, 
assim como dos resultados por ele atingidos.” 

• “Todo aluno tem potencialidade para aprender.” 
• “O aluno deve ser tratado de acordo com as características 

estruturais próprias de sua fase evolutiva.” 

• “O aluno tem papel essencialmente ativo e suas atividades 
básicas deverão ser: observar, experimentar, comparar, 
relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, levantar 
hipóteses, argumentar.” 

Ensino da escrita • “É função do professor criar um ambiente de troca, parceria e 
aprendizagem em que a linguagem, como atividade social, 
histórica e cultural seja adquirida e interiorizada facilmente pela 
criança.” 

• “A interação entre professor e aluno favorece e estimula a 
aprendizagem.” 

• “A interiorização do conhecimento se dá a partir de situações 
vividas, pois o aluno só se apropria do que tem significado para 
ele.” 

• “O trabalho com a linguagem deve se desenvolver sobre três 
eixos em perfeito entrosamento: a oralidade, a leitura e a escrita.” 

• “O trabalho de conscientização sobre a melhoria da produção do 
aluno, é de suma importância a participação do professor.” 

FONTE: O autor 
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O quadro demonstrativo anteriormente apresentado reflete as escolhas 

comuns das professoras referentes aos paradigmas presentes nas tendências da 

psicologia, da lingüística e da educação (primeira aplicação da Técnica Q). Pode-se 

inferir, com base nos itens comuns escolhidos pelas professoras, referentes à 

categoria ensino, que há tão-somente indicadores da concepção cognitivista. No que 

tange às escolhas comuns relativas à função do professor, verifica-se que há 

predominância da concepção humanista. 

Com relação à categoria desenvolvimento humano e aprendizagem, 

percebe-se que, embora a predominância seja cognitivista, aparecem afirmações 

comuns relativamente às concepções humanista e comportamentalista, ou seja, a 

presença de mais de uma concepção em relação àquela que predomina. Quanto ao 

ensino da escrita, há predomínio da concepção sócio-histórica. Caso fossem 

consideradas apenas tais indicações, seria possível afirmar que entre as escolhas 

comuns predominariam aquelas relativas à concepção cognitivista, seguido pela 

presença de afirmações relacionadas à concepção humanista. Contudo, observa-se 

que houve, em comum, significativo número de afirmações relacionadas ao ensino 

da língua que se assentam na concepção sócio-histórica. 

Observando-se o conjunto das respostas comuns das professoras 

agrupadas no fator 1, verifica-se que nas escolhas relativas à concepção de ensino 

e papel do professor e à concepção de aprendizagem e desenvolvimento humano 

há o predomínio da concepção cognitivista e a presença de indicações da 

considerada concepção humanista. Contudo, as escolhas comuns relativas ao 

ensino da língua estão associadas às orientações sócio-históricas, ou seja, as 

escolhas comuns das professoras permitem indicar a presença de diferentes 

interpretações teóricas. O processo de ensino/aprendizagem está ancorado em 

diferentes tendências. 

A tabela a seguir, demonstrativa do fator 2, no que diz respeito à categoria 

ensino, permite verificar a indicação de uma única afirmação associada à concepção 

tradicional. Quanto ao papel do professor, há um número maior de indicações 

comuns reveladoras da concepção tradicional, podendo-se considerar que, no que 

se refere à concepção de ensino e papel do professor, há maior incidência da 

concepção tradicional. Já no que se refere à aprendizagem, há uma única indicação 

comum reveladora de uma concepção humanista. 
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FATOR 2: ESCOLHAS COMUNS (PROFESSORAS 2, 4 e 5) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino • “A ênfase ao modelo pedagógico considerando-o de suma 

importância para o aluno.” 

Papel do professor • “Os alunos são instruídos pelo professor.” 

• “Ao professor compete informar e conduzir seus alunos em 

direção aos objetivos escolhidos pela escola.” 

• “O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de 

conteúdos pré-definidos.” 

• “O professor cria condições para que os alunos aprendam.” 

• “O objetivo último do ser humano é a auto-realização ou o uso 

pleno de suas potencialidade e capacidades.” 

• “Cada educador eficiente deve desenvolver seu estilo apropriado 

para facilitar a aprendizagem dos alunos.” 

Desenvolvimento humano  

e aprendizagem 

• “A aprendizagem significativa é aquela que envolve a pessoa 

como um todo. A aprendizagem tem a qualidade de uma relação 

pessoal”. 

Ensino da escrita • “É função do professor criar um ambiente de troca, parceria e 

aprendizagem em que a linguagem, como atividade social, 

histórica e social, seja adquirida e interiorizada facilmente pela 

criança.” 

• “O trabalho com a linguagem deve se desenvolver sobre três 

eixos em perfeito entrosamento: a oralidade, a leitura e a escrita.” 

• “O professor deve criar situações de uso da linguagem, recriação 

de histórias do cotidiano, reordenação de seqüências lógicas de 

histórias ouvidas.” 

FONTE: O autor 

 

Assim, as escolhas comuns entre as professoras revelam a incidência da 

concepção tradicional no que tange ao ensino e ao papel do professor, ainda que, 

em relação ao papel do professor, tenham estado presentes indicações das 

concepções humanista e comportamentalista. Quanto à aprendizagem, verificou-se 

haver, em comum, uma indicação referente à concepção humanista. As afirmações 

reveladoras da concepção sócio-histórica predominam quando observada a 

categoria papel do professor no ensino da língua escrita. 

Confrontando-se as afirmações comuns das professoras agrupadas no fator 
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1 com aquelas apontadas em comum pelas docentes agrupadas no fator 2, verifica-

se que, no que tange às categorias de ensino, papel do professor e concepção de 

aprendizagem, há significativas diferenças. Enquanto predomina a concepção 

cognitivista na escolha das professoras do primeiro grupo, no segundo grupo estão 

presentes indicações das concepções tradicional e humanista. Há, contudo, 

proximidade de indicações da concepção sócio-histórica naquilo que diz respeito ao 

ensino da língua escrita e ao papel do professor nesse tipo de ensino. Dessa forma, 

as afirmações comuns das professoras agrupadas no fator 2 também revelam haver 

desconexão entre as concepções orientadoras das escolhas relativas ao ensino, 

papel do professor e aprendizagem e aquelas relativas ao ensino da língua escrita. 

 
FATOR 3: ESCOLHAS COMUNS (PROFESSORAS 1, 6, 11 e 12) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino • “Na sala de aula, o texto deve ser norteador do trabalho com a 

língua escrita e devem estar presentes diferentes tipos de textos.” 

• “A interação entre professor e aluno favorece e estimula a 

aprendizagem.” 

• “No trabalho de conscientização sobre a melhoria da produção do 

aluno, é de suma importância a participação do professor.” 

Papel do professor • “O papel do professor é o de investigador, pesquisador, orientador, 

coordenador, levando o aluno a trabalhar mais independentemente 

possível.” 

• “É função do professor criar um ambiente de troca, parceria e 

aprendizagem em que a linguagem, como atividade social, histórica 

e cultural, seja adquirida e interiorizada facilmente pela criança.” 

• “A avaliação constante possibilitar ao professor intervir no momento 

certo, para ajudar o aluno na sua produção de textos coerentes e 

com sentido.” 

• “O professor deve orientar o aluno e conceder-lhe ampla margem 

de autocontrole e autonomia.” 

 

Desenvolvimento 

humano e aprendizagem 

• “O desenvolvimento do ser humano consiste, de forma genérica, em 

alcançar o máximo de operacionalidade em suas atividades, sejam 

elas motoras, verbais ou mentais.” 

• “A atividade do sujeito, ou seja, da criança no processo de 

desenvolvimento cognitivo deriva de ações que se traduzem em 

operação de pensamento coerentes e lógicas”. 
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• “São quatro fatores atuantes no processo de desenvolvimento 

cognitivo: maturação, experiência com o mundo físico, experiências 

sociais e equilibração.” 

• “A aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da 

inteligência, só se realiza realmente quando o aluno elabora seu 

conhecimento.” 

• A interação social decorrente do trabalho em grupo é decisiva no 

desenvolvimento intelectual do ser humano.” 

FONTE: O autor 

 

A tabela representativa do fator 3 apresenta as escolhas comuns dos 

professores 1, 6, 11 e 12, e permitiu verificar que a concepção congnitivista está 

orientando as escolhas quanto ao desenvolvimento humano e à aprendizagem. 

Metade das escolhas relacionadas ao papel do professor também mostrou tal 

orientação. A concepção sócio-histórica esteve presente nas opções relativas ao 

ensino da língua escrita e ao papel do professor. 

As escolhas dos professores, considerando a proximidade de concepção 

entre as categorias, são mais homogêneas do que as do fator 2. As proposições 

coincidem em termos de concepção quando definem aprendizagem, papel do 

professor e desenvolvimento humano, havendo predominância do enfoque 

cognitivista. E quando consideram o de ensino da língua escrita, a importância da 

ajuda e do acompanhamento da produção do aluno encaminha seus 

posicionamentos para os aspectos sócio-históricos. 

Considerando os treze itens mais valorados, apresentam-se os quadros a 

seguir: 
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SEGUNDA ESCOLHA 

Demonstrativo das escolhas comuns das três professoras agrupadas no 
fator 1 

Fator 1 — Escolhas comuns (professoras 10, 5 e 2) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino  
Papel do professor 

(funções) 
• “A função do professor é criar um ambiente de troca, parceria e 

aprendizagem em que a linguagem, como atividade social, 

histórica e cultural, seja adquirida e utilizada facilmente pela 

criança.” 

• “O professor deve assumir seu papel de interlocutor criando 

situações efetivas de leitura e escrita.” 
Desenvolvimento humano 

e aprendizagem 
• “A interação entre professor/aluno favorece e estimula a 

aprendizagem.” 

• “O trabalho em grupo é importante, pois, uma criança deve ajudar 

a outra.” 
Ensino da escrita • “A sala da aula deve se transformar no espaço em que a 

linguagem seja efetivamente usada.” 

FONTE: O autor 

 

As proposições comuns escolhidas pelas três professoras, considerando o 

papel do professor, desenvolvimento humano, aprendizagem e ensino da escrita, 

referem-se à concepção sócio-histórica. Existe, quanto ao ensino da linguagem 

escrita, uma determinante presença de proposições sócio-históricas nas escolhas 

comuns das três professoras. E destaca-se a existência de outras concepções que 

se contrapõem em seus fundamentos teóricos, evidenciando a necessidade de se 

buscar no comportamento didático dessas professoras os elementos que possam 

esclarecer a compreensão desses pressupostos teóricos e como direcionam suas 

ações. 
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Demonstrativo das escolhas comuns das três professoras agrupadas no 
fator 2 

Fator 2 — Escolhas comuns (professora 8) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino  

Papel do professor (funções) 

• “O papel do professor é o de investigador, 

pesquisador, orientador, coordenador, 

levando o aluno a trabalhar o mais 

independentemente possível.” 

Desenvolvimento humano 

e aprendizagem 

• “A interação entre professor e aluno favorece 

e estimula a aprendizagem.” 

• “Nas situações em que a linguagem oral e a 

escrita realmente compartilhadas, o aluno tem 

oportunidade de interagir com a escrita, 

entendê-la e interpretá-la.” 

• “A convivência escolar auxilia o aluno a se 

desenvolver, a se transforma e contribui para 

a constituição de sua identidade, da sua 

personalidade e cidadania.” 

• “O aluno é um sujeito capaz, que necessita 

de alguém mais experiente para ajudá-lo a 

buscar o conhecimento.” 

• “A interiorização do conhecimento se dá a 

partir de situações vivenciadas, pois, o aluno 

só se apropria do que tem significado para 

ele.” 

Ensino da escrita 

• “Na sala de aula, o texto deve ser norteador 

do trabalho com a língua escrita e devem 

estar presentes diferentes tipos de textos.” 

• “O ensino deve ser adaptado ao 

desenvolvimento mental e social do aluno.” 

• “A individualização do ensino consiste, além 

do respeito ao próprio ritmo da criança, no 

respeito ao seu modo de agir, de pensar, de 

descobrir, de inventar, de criar.” 

• “O ensino deve proporcionar ao aluno a 

internalização de novos conhecimentos de 

forma consciente e produtiva.” 
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• “E importante oferecer instrumentos 

pedagógicos que permitam ao professor ser 

um parceiro constate da criança.” 

• “As atividades devem ser selecionadas de 

modo que promovam a interiorização do 

conhecimento.” 

• “A sala de aula deve se transformar no 

espaço em que a linguagem seja 

efetivamente usada.” 

FONTE: O autor 

 

Quanto ao ensino, as proposições escolhidas demonstram a relação de 

sobreposição que a professora estabelece entre aspectos coletivos e individuais, 

apresentando aspectos das concepções cognitiva e sócio-histórica. As categorias 

aprendizagem e desenvolvimento humano são representadas por proposições 

vinculadas à concepção sócio-histórica. (havendo, a princípio, coerência teórica). 

 

Demonstrativo das escolhas comuns das três professoras agrupadas no 
fator 3 

Fator 3 — Escolhas comuns (professoras 6 e 11) 

CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Ensino • “O ensino consiste em organização dos dados da experiência, de 

forma a promover um nível desejado de aprendizagem.” (Cog) 

• “A individualização do ensino consiste, além do respeito ao 

próprio ritmo da criança, no respeito ao seu modo de agir, de 

pensar, de descobrir, de inventar, de criar.” 

• “O debate, a exposição de idéias e a pesquisa devem ser 

incentivadas, passando a fazer parte do dia-a-dia da ação 

pedagógica.” 

• “A avaliação constante possibilita ao professor intervir no 

momento certo, para ajudar o aluno na sua produção de textos 

coerentes e com sentido.” 
Papel do professor 

(funções) 
• “O papel do professor é o de investigador, pesquisador, 

orientador, coordenador, levando o aluno a trabalhar o mias 

independentemente possível.” 

• “O professor dá assistência ao educando, sendo um facilitador da 
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aprendizagem.” 
Desenvolvimento humano 

e aprendizagem 
• “O aluno deve ser compreendido como um ser que se 

autodesenvolve e cujo processo de aprendizagem deve ser 

facilitada.” (H) 

• “A aprendizagem é garantida por uma boa programação.” 

• “A aprendizagem enfatiza a organização (estruturação dos 

elementos pedagógicos para as experiências curriculares)” 

• “A aprendizagem é um fenômeno individual e depende do 

conhecimento preciso, por parte do aluno, do que dele se espera, 

assim como dos resultados por ele atingidos.” 

• “A aprendizagem significativa é aquela que envolve a pessoa 

como um todo.” 

• “Todo aluno tem potencialidade para aprender.” 

• “A interação entre professor e aluno favorece e estimula a 

aprendizagem.” 

• “O aluno tem potencial, só precisa ser bem ensinado.” 

• “A convivência escolar auxilia o aluno a se desenvolver, a se 

transformar e contribui para a construção de sua identidade, da 

sua personalidade e cidadania.” 

• E a professora número 6 quando se refere à categoria 

aprendizagem e desenvolvimento humano escolheu as seguintes 

proposições: 

• “Quando se verifica a aprendizagem, o elemento de significação 

desenvolve-se, para o educando, dentro de sua experiência como 

um todo.” (H) 

• “O desenvolvimento é considerado como um processo 

progressivo de adaptação, de assimilação e acomodação.” (Cog) 

• “A aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da 

inteligência, só se realiza realmente quando o aluno elabora seu 

conhecimento.” (cog) 

Ensino da escrita • “No ensino da escrita á preciso romper com o modelo mecânico, 

preocupando-se com a linguagem em seu uso efetivo.” 

FONTE: O autor 

 

Nas escolhas comuns entre as duas professoras, no que se refere à 

categoria papel do professor, percebe-se a presença das concepções cognitivista e 

humanista. Quanto à categoria desenvolvimento humano e aprendizagem, a 

proposição comum entre as duas professoras expressa uma concepção humanista. 
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Na categoria ensino não há coincidência de itens nas escolhas das duas 

professoras, aparecendo proposições referentes às concepções cognitivista e sócio-

histórica nas escolhas. E no que se refere à categoria aprendizagem e 

desenvolvimento humano, a referida professora (número 11) apontou proposições 

comportamentalistas, humanistas, cognitivistas. 

Na categoria ensino, a professora número 6 “aglutina” proposições 

cognitivistas e sócio-históricas; na categoria aprendizagem e desenvolvimento 

humano, “junta” proposições humanistas e cognitivistas. 

A professora número 11 “junta” proposições da concepção 

comportamentalista, humanista e cognitivista quando se refere às categorias 

aprendizagem e desenvolvimento humano, e quando se refere à categoria ensino, 

especificamente ensino da língua escrita, indica uma proposição sócio-histórica. 

Neste fator, encontramos maior diversidade de concepções nas escolhas 

feitas pelas professoras, considerando as categorias: papel do professor, ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento humano, havendo em menor número indicações 

sócio-históricas com relação ao ensino da linguagem escrita. 

Pode-se inferir que a proximidade existente entre as escolhas das 

professoras assenta-se no fato de que há entre elas (professoras 10 e 5, 

pertencentes ao fator 1), uma predominância de itens referentes à concepção sócio-

histórica, no caso da professora número 10, perpassada pela concepção humanista. 

Já no fator 2, a professora número 8 fez sua escolhas contemplando itens 

referentes à concepção sócio-histórica e cognitivista. E no fator 3, as professoras 

contemplam itens referentes às concepções sócio-histórica, cognitivista e humanista. 

Comparando os três fatores, percebe-se que no fator 1 há predomínio nas 

escolhas comuns de proposições da concepção sócio-histórica; no fator 2, há uma 

só professora que mantém em suas escolhas a concepção de aprendizagem e 

desenvolvimento humano embasada em pressupostos sócio-históricos, o papel do 

professor na concepção cognitivista e o ensino intercalando aspectos cognitivistas e 

sócio-históricos (linguagem da escrita). Em suas escolhas, há a presença da 

concepção cognitivista e sócio-histórica, portanto, de concepção interacionista. 

No fator 3, há a predominância dos itens humanistas e cognitivistas, sendo 

significativa, também, a presença de itens comportamentalistas. Nesses fatos, os 

itens sócio-históricos aparecem em número menor. 


