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Resumo:  

Esta dissertação tem como objetivo geral desenvolver um trabalho colaborativo-crítico 

com uma professora de Ciências para compreensão e transformação do trabalho com 

produção de resumos de textos expositivos lidos pelos alunos. Mais especificamente, é 

objetivo desta pesquisa compreender criticamente os sentidos das participantes e o 

compartilhamento de significados sobre resumo de textos expositivos como instrumento 

de ensino-aprendizagem em aulas de Ciências. A pesquisa está organizada por meio de 

duas Atividades sócio-histórico-culturais (Sessão Reflexiva e Aula) relacionadas, 

parcialmente, pelo objeto – produção de resumo –, e pelos participantes – pesquisadora 

e professora –, o que possibilita que os conceitos trabalhados sejam compreendidos, 

questionados e compartilhados, como uma cadeia criativa (Liberali, 2011) e 

contextualizem a formação crítica das participantes da pesquisa. Está apoiada na Teoria 

da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, que concebe a atividade de trabalho do homem 

como transformadora da sociedade e do próprio homem. E ainda, nas discussões de 

Bakhtin/Volochinov (1929) sobre os modos como o sujeito se constitui como um ser 

social, inserido em um contexto particular de comunicação e implicado em produções 

orais e escritas, nessas situações específicas. As discussões da TASCH proporcionam 

a compreensão de contextos de formação em que a linguagem possibilita a construção 

de ZDPs para a compreensão dos sentidos das participantes e do compartilhamento de 

significados. As contribuições de Schneuwly & Dolz (2004) auxiliarão na compreensão 

das organizações da linguagem nas práticas sociais com o gênero resumo, como 

instrumento de ensino-aprendizagem na leitura e escrita de textos. A Pesquisa Crítica 

de Colaboração, como discutida por Magalhães (2007; 2009; 2010) e Magalhães & 

Oliveira (2011) embasa as escolhas metodológicas em estreita relação com a teoria de 

base e o conteúdo da pesquisa. Os dados analisados foram produzidos em Sessões 

Reflexivas com a professora de Ciências Naturais e em observações da sala de aula. 

Os resultados apontam para a complexidade do trabalho colaborativo-crítico e para a 

transformação de alguns conceitos sobre a produção escrita de resumos como 

instrumento de ensino-aprendizagem em Ciências. 

 

Palavras - chaves: produção escrita de resumos de textos expositivos; ensino-
aprendizagem de escrita; dialogismo; formação crítico-colaborativa de professores, 
teoria da atividade sócio-histórico-cultural, colaboração crítica 



Abstract: 

This dissertation aims to develop a collaborative-critical work with a teacher of 

Science in order to understand and to transform the work with production of written 

summaries of expository texts which were read by the students. Specifically, this 

research aims to understand critically the meanings brought by the participants and 

how they share new meanings on the summary of expository texts as a tool for 

teaching-learning in Science classes. The research is organized through two social-

historical activities (Reflexive Session and Class) that are related, in part, by the 

object – summary production – and the participants – researcher and teacher –, that 

enable the learning concepts to be understood, questioned and shared, like a 

creative chain (Liberali, 2011) and that contextualize the critical formation for the 

research participants. It is supported by Social-Historical-Cultural Activity Theory 

(TASHC), which conceives the man's work activity as a way for transforming society 

and the man himself. It’s also supported by Bakhtin/Volochinov’s discussions about 

the ways the subject is constituted as a social being, inserted in a particular context 

of communication and implicated in oral and written productions, in these specific 

situations. The discussions through TASCH provide an understanding of contexts of 

teacher formation in which the language enables the construction of ZPDs (Zones of 

Proximal Development) for the participants’ understanding and sharing of meanings. 

The contributions given by Dolz & Schneuwly (2004) will assist in understanding 

language organization in social practices with the genre ‘summary’, as a tool of 

teaching-learning in reading and writing texts. The Collaborative Critical Research, as 

discussed by Magalhães (2007; 2009; 2010) e Magalhães & Oliveira (2011) supports 

the methodological choices in close relationship within the theoretical base and the 

research contents. The analyzed data were produced during Reflexive Sessions with 

a teacher of Natural Science and through observing some of her classes. The results 

show the complexity of the collaborative-critical work and the transformation in some 

concepts on written production of summaries as an instrument of teaching-learning 

Science. 

Keywords: production of written summaries of expository texts; teaching-learning in 
writing; dialogism; collaborative critical formation of teachers; Socio-Historical-
Cultural Activity Theory; critical collaboration. 
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Introdução 

Esta dissertação tem como objetivo geral desenvolver um trabalho 

colaborativo-crítico com uma professora de Ciências para compreensão e 

transformação de produção de resumos de textos expositivos, lidos pelos alunos. 

Mais especificamente, é objetivo desta pesquisa desenvolver um trabalho 

colaborativo-crítico com uma professora da rede pública estadual de São Paulo, 

para compreensão e transformação dos sentidos das participantes e para 

compartilhamento de significados sobre o resumo de textos expositivos como 

instrumento de ensino-aprendizagem, em aulas de Ciências.   

Esta é uma questão que me preocupa há algum tempo, fruto de minha 

experiência no contexto escolar, como psicóloga, ao observar a dificuldade de 

grande parte de alunos do Ensino Fundamental II com a produção de resumos, 

especificamente de textos expositivos, que são, em geral, privilegiados em aulas de 

Ciências. Pensar a respeito dos possíveis entraves na relação entre alunos e 

produção de resumos e nas diferentes situações de produção e recepção desses 

resumos moveu meu interesse pelo tema e minha escolha pela pesquisa. Este 

trabalho foi, assim, desenvolvido com uma professora de Ciências que atua numa 

quinta-série (sexto ano)1, para que juntas pudéssemos pensar sobre as escolhas 

das práticas didáticas, a partir de uma reflexão crítica (Magalhães, 2007; 2009; 

2010) sobre o processo de produção de resumos dos textos expositivos lidos pelos 

alunos e seu uso como instrumento de ensino-aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos.  

A escolha pelo trabalho com resumo de textos expositivos deu-se pela 

presença de textos expositivos na maioria dos livros didáticos, em disciplinas de 

conteúdo, bem como pela dificuldade dos alunos, como já relatei, na compreensão e 

produção de resumos. São esses textos que servem de base para as discussões 

nas aulas de Ciências, História e Geografia, por exemplo, e seu entendimento é 

central para o sucesso ou fracasso dos alunos nas diferentes disciplinas (Saraiva, 

Moojen & Munarski, 2009). Nesse contexto, o resumo é pensado, como uma 

estratégia de estudo que pode ser utilizada pelo aluno de forma autônoma.  

                                                            

1 De acordo com a Lei nº. 11.274 (Brasil, 2006), a duração do Ensino Fundamental, no Brasil, passou 
a ser de 9 (nove) anos. Com a implementação da lei, muda a classificação de séries para anos, 
incorporando o pré-escolar como 1º ano do EF.  
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O interesse pelo tema em questão já existia durante minha atuação em uma 

escola particular da zona oeste de São Paulo, em que observei em momentos de 

Conselhos de Classe, um incômodo por parte de professores, orientadores e 

coordenadores ao se depararem com os textos de alunos do Ensino Fundamental II, 

que não conseguiam organizar, nas provas, as sínteses dos conceitos discutidos, 

em áreas como Ciências Naturais e/ou Ciências Humanas. As dificuldades 

observadas no 6º ano perduravam até o 9º ano do EF II e eram frequentes em 

alunos que, muitas vezes, revelavam conhecimento na organização genérica de 

textos do agrupamento do narrar ou do argumentar (Dolz & Schneuwly, 1996/2004). 

Questionava, então, sobre o que os impedia de produzir textos coerentes em suas 

avaliações, dificultando-lhes um melhor resultado final. Acreditando que as 

avaliações intermediárias e que o domínio da organização de textos escolares 

expositivos são importantes para o desenvolvimento do aluno e fazem parte da 

rotina da sala da aula, me perguntava como fazer para torná-los mais significativos 

para os alunos.  

Pesquisando esse tema, hoje entendo que os textos lidos e produzidos, em 

um contexto de sala de aula, necessitam ser compreendidos como uma unidade 

comunicativa, com um propósito, que, usualmente é colocado pelo professor, e na 

perspectiva de uso da linguagem para comunicar algo a alguém na situação sócio-

cultural e histórica específica (e.g., uma avaliação). Nesse contexto, os sujeitos 

produtores do discurso, tornam-se produtores de enunciados – real unidade de 

comunicação discursiva (Bakhtin, 1979/2006: 274). Talvez, nas avaliações, os 

alunos não levassem em conta que escreviam para alguém e não para si mesmos. 

Assim, compreendendo que produzir texto é produzir linguagem e, portanto, 

enunciados, e que as discussões com a professora de Ciências, são também 

produção de uma linguagem que objetiva compreender, rever práticas nossas e de 

outros e, em fazendo isso, refletir sobre as ações do contexto escolar, compartilhar 

novos conhecimentos; percebendo que compreender e transformar são 

dialeticamente relacionados em um movimento único (Magalhães & Oliveira, 2011), 

justifico minha escolha pela área da Linguística Aplicada (LA) crítica e 

transformadora. Desse modo, concebo a LA como crítica, performativa e 

transgressiva (Pennycook, 2006; Moita Lopes, 2006) cujo pesquisador (linguista 

aplicado) assume o papel crítico, criando espaços de ZDPs como um movimento em 



 

  12

que os participantes colaboram de forma crítica na compreensão e transformação de 

si e de outros.  

Nessa visão, os participantes da pesquisa assumem posições voluntárias, 

intencionais e reflexivas sobre “suas ações de transgredir, como transgredir e as 

razões pelas quais transgridem” (Magalhães, 2010 com base em Pennycook, 2006). 

A LA crítica e transgressiva, como definida por Pennycook, salienta “a possibilidade 

de vislumbrar a práxis em movimento”, é “uma LA mutável e dinâmica para as 

questões de linguagem em contextos múltiplos, que incita um modo de pensar e 

fazer sempre problematizador” (Pennycook, 2006: 67). As questões políticas, as 

posições ideológicas dos participantes da pesquisa, nessa perspectiva, devem ser 

consideradas e investigadas, exatamente pelo fato da LA, nesse quadro, não apoiar 

uma postura neutra diante das pesquisas nas áreas que envolvem linguagem. Levar 

em conta essas questões, torna-se, assim, uma responsabilidade social.  

A LA transgressiva, segundo Pennycook (2006), deve ter seu foco nas 

operações de poder vigente e estabelecido, para que questionamentos sejam feitos 

relacionados às nossas próprias pressuposições e às dos outros. A noção de 

transgressão, nessa perspectiva, busca “transgredir os limites do pensamento e da 

política tradicional” (Pennycook, 2006: 74). São transformações não apenas no 

plano teórico e/ou nas ações, mas na produção de novas totalidades (Jenks, 2003 

apud Pennycook, 2006). O autor salienta que essa compreensão não pode ser 

separada da noção de “desordem ou do caos”, o que amplia a discussão de 

transgressão, trazendo a ideia de uma transgressão reflexiva que questiona o papel 

do pesquisador, dos participantes da pesquisa e da cultura que os definem.  

Jervis (1994: 4 apud Pennycook, 2006: 75) aponta que a pesquisa, nesse 

quadro, não busca simplesmente reverter uma ordem existente, mas busca 

questioná-la. Para ele, esse modo de pensar-agir  
 
não é, em si mesmo, subversão; não é um desafio aberto e 
deliberado do status quo. O que ela faz, contudo, é implicitamente 
interrogar a lei, apontando não só os específicos, e frequentemente 
arbitrários, mecanismos de poder no qual a lei se baseia – apesar 
das pretensões universalizantes –, mas também sua cumplicidade, 
seu envolvimento com aquilo que proíbe.  
 
 

Para Pennycook (2006: 76), a teoria transgressiva tem o objetivo de 

“atravessar fronteiras e quebrar regras em uma posição reflexiva sobre o quê e por 
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que atravessa; é pensada em movimento e articulada para a ação na direção de 

mudança”. 

A escolha pela área da Linguística Aplicada justifica-se, ainda, por se tratar de 

uma pesquisa relacionada ao uso da língua no contexto escolar, e como instrumento 

de transformação e emancipação dos sujeitos envolvidos (Moita Lopes, 2006: 95). 

Pensando na pesquisa como um espaço de crescimento, pesquisador e pesquisado 

devem buscar a transformação de suas ações na busca constante de uma revisão 

dos valores envolvidos em suas atividades. Devemos sempre refletir criticamente 

sobre a que serve nossa pesquisa e a serviço de quem e para quem estamos 

pesquisando.  

Na mesma direção, Moita Lopes (2006) defende a atuação ética do 

pesquisador. Para ele, o pesquisador necessita responsabilizar-se com os 

participantes da pesquisa e com a sociedade para a qual e na qual pesquisa. A 

investigação é, assim, fundamentalmente “centrada no contexto aplicado onde as 

pessoas vivem e agem e deve considerar a compreensão das mudanças 

relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que elas experienciam” (Moita 

Lopes, 2006: 21). 

Esta pesquisa enfoca a organização da linguagem em situações de produção 

escrita, no contexto escolar, e está vinculada ao Projeto de Extensão Leitura e 

Escrita na Diferentes Áreas (LEDA) que, por vez, integra o Programa de Ação 

Cidadã (PAC) coordenado por Liberali, e está inserida nas pesquisas do Grupo de 

Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar ( LACE) da PUC-SP/LAEL .  

O LEDA tem como “meta desenvolver, em escolas da rede oficial de ensino, 

contextos de formação para discussão e transformação das práticas de leitura e 

escrita nas diversas áreas do conhecimento” (Magalhães, 2010). O foco está na 

criação de contextos colaborativo-críticos para o desenvolvimento de atividades de 

ensino-aprendizagem de leitura e escrita como instrumentos de aprendizagem e 

desenvolvimento nas diferentes disciplinas do contexto escolar. Para Magalhães, 

uma questão central para revertermos o quadro negativo de leitura e escrita nas 

escolas, principalmente da rede pública, revelado pelo Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo  (SARESP), entre outras avaliações, 

está na formação de professores. Mas, segundo a pesquisadora o foco da formação 

deve recair sobre a compreensão da organização da linguagem nas relações da sala 
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de aula e sobre a divisão de tarefas, explicitando quem fala, lê, escreve, e para quê, 

na maioria do tempo. 

Vários estudos foram conduzidos sobre a compreensão e produção escrita do 

texto expositivo, nas aulas de Ciências Naturais e Humanas. As discussões têm 

enfocado a dificuldade do aluno em escrever nesse contexto, tendo o professor 

como interlocutor. Uma vez que o objetivo é expor, e por isso apresentar formas de 

saber (Dolz & Schneuwly, 1996/2004: 61), parte-se do pressuposto de que o escritor 

precisa transmitir um conhecimento e possibilitar a construção de novos saberes a 

seu leitor. Barreira (2006), por exemplo, levanta a hipótese de que a dificuldade do 

aluno é motivada porque “ele não conseguia ver em seu professor um interlocutor 

real a quem ele deva explicar tudo sobre o tema que lhe foi solicitado”. Nesse caso, 

segundo Barreira, o aluno não precisaria ser claro, pois estaria relatando algo que o 

professor já sabe e não precisaria escrever de forma completa. 

Também Lenzi e Lorenzetto (2008) discutem as propostas de produção 

escrita trabalhadas com os alunos durante o Ensino Fundamental II. Para as 

autoras, o tema tornou-se um grande desafio, justamente por estas não serem 

especialistas da área de Língua Portuguesa. No entanto, reconhecem que trabalhar, 

com os alunos, a produção escrita de textos cabe aos professores de todas as áreas 

de conhecimento. As autoras mapeiam as produções realizadas pelos alunos, em 

diferentes áreas de conteúdo, e analisam essas produções à luz de referenciais 

teóricos da Língua Portuguesa.  

Diferentemente, autores como Blos (1998) abordam essas questões com 

foco na afetividade, apontando que a fase da adolescência e as dificuldades de 

aprendizagem relacionadas ao amadurecimento sexual afetam os interesses dos 

alunos nesse período da escolaridade. Nesse quadro, como salienta Aberastury 

(1983), o grupo de iguais passa a ter uma importância fundamental para o 

adolescente, o que fortalece os novos valores construídos, pois é nessa fase que 

ocorre uma redefinição de alguns desses valores que já estavam estabelecidos no 

núcleo familiar. O aluno dessa idade está reconstruindo a sua relação com o mundo 

adulto e as regras que o compõem, para poder diferenciar-se. Dessa maneira as 

relações com os professores e suas regras também ficam comprometidas, 

acentuando algumas dificuldades escolares. 

Diversos outros estudos têm sido desenvolvidos em dissertações de mestrado 

e teses de doutorado, com foco na atuação do professor como criador de contextos 
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mediados pela linguagem e outros artefatos culturais, voltados à aprendizagem e 

desenvolvimento da linguagem escrita. Por exemplo, Santos (2007) avaliou a escrita 

de alunos do Ensino Médio de uma Escola Estadual de São Paulo, com foco nas 

intervenções feitas pelos professores, ao proporem etapas e estratégias de 

planejamento textual. Para a autora, os alunos não conseguiam produzir bons textos 

por conta das condições artificiais de produção.  

Wolf (2008), em sua dissertação, trouxe contribuições quanto à organização 

da linguagem nas ações do professor em sala de aula. O autor realizou sessões 

reflexivas para repensar a prática de um professor de história em sua sala de aula 

no Ensino Médio de uma escola pública. Wolf avaliou que a reflexão crítica sobre a 

linguagem do professor é um instrumento poderoso de transformação social. Nesse 

quadro, com foco apenas na leitura, Souza (2008) revelou, em dissertação de 

mestrado, os sentidos de professoras de História, Química e dela própria como 

professora de Língua Portuguesa, a respeito de leitura no Ensino Médio como 

prática interdisciplinar num contexto de escola pública. 

No entanto, poucos estudos enfocam a dificuldade específica do aluno de 

produzir resumos de textos expositivos, no domínio do expor (Dolz & Schneuwly, 

1996/2004: 61), nas áreas de Ciências Naturais, durante o período do Ensino 

Fundamental II, cujo foco esteja na compreensão dos modos como a mediação pela 

linguagem pode ou não proporcionar avanços na escrita de resumos de textos lidos, 

em sala de aula. 

Apoiada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), esta 

pesquisa salienta as relações entre duas Atividades – aula e Sessão Reflexiva – de 

que participam uma professora de Ciências e esta pesquisadora. Os conceitos 

vygotskyanos de mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e linguagem são 

discutidos como centrais à aprendizagem e desenvolvimento. 

A discussão de Atividade foi feita, inicialmente, por volta dos anos 1920 e 

1930, por Vygotsky (1896-1934) com base nas ideias de Marx e Engels (1945-

46/2006). Alexei Leontiev (1904-1979) reorganizou essas concepções vygotskyanas 

criando a Teoria da Atividade. Yrjo Engeström (anos 80/90) retomou essa teoria e a 

definiu como “uma perspectiva que desenvolve conceitos referentes à relação do 

sujeito com seu mundo objetivo” (Schettini, 2008: 26). Nessa perspectiva, a atividade 

humana não é percebida como isolada, mas sim em rede de relações culturais, que, 

por meio do diálogo organizado pela colaboração e pela contradição como 
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movimentos centrais entendidos como uma unidade, assumem um papel 

transformador, enfatizando as questões históricas, sociais e culturais das ações 

humanas. 

Colaboração e contradição, assim como discutidas por Marx e retomadas por 

Vygotsky são base, nesta pesquisa, para fundamentar a metodologia escolhida. E, 

como entendido por Magalhães (2007; 2009; 2010), as sessões reflexivas (SR) 

desenvolvidas ao longo desta pesquisa constituem-se como um espaço de 

negociação e transformação, por meio da colaboração e da reflexão crítica entre as 

participantes para a construção de novos significados sobre os sentidos 

compreendidos com a observação de aula e retomados na discussão da SR, sobre a 

produção de resumos de textos expositivos como instrumento de ensino-

aprendizagem de Ciências. Para a compreensão dos diálogos como enunciados 

concretos e reais, produzidos no discurso da pesquisadora e da professora, o 

conceito bakhtiniano de gênero do discurso também é discutido no capitulo teórico. 

 

Com base nas discussões acima, os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Compreender criticamente os sentidos e significados das participantes quanto 

à produção de resumo, como instrumentos de ensino-aprendizagem nas 

aulas de Ciências; 

 Compreender, por meio da análise da linguagem, como as duas atividades – 

Aula e SR – se articulam para permitir a formação crítica das participantes da 

pesquisa. 

Duas questões guiam esta dissertação: 

1. Quais os sentidos iniciais e os significados compartilhados pelas 

participantes sobre ensino-aprendizagem de produção de resumos de texto 

expositivo ao longo da pesquisa? 

2. A organização da linguagem nas relações entre pesquisadora e professora 

propiciou compreensão e transformação das práticas de produção de 

resumos como instrumento de ensino-aprendizagem de Ciências? Como? Por 

quê? 
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Estruturalmente, este trabalho organiza-se em quatro partes: 

 

Capítulo 1 – Fundamentação Teórica – discuto a teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural, com foco nas contribuições de Vygotsky (1924, 1930, 1934), 

Leontiev (1978), Daniels (2003), Engeström (2009), sobre os conceitos de atividade, 

consciência, mediação e linguagem; discorro ainda sobre o conceito de resumo de 

texto expositivo, como um gênero discursivo mediador da relação ensino-

aprendizagem em Ciências, baseada nas discussões de Bakhtin (1979/2006); e a 

formação crítico-colaborativa do professor como uma Atividade Sócio-Histórico-

Cultural. Há, ainda, um tópico com o objetivo de discutir a formação do professor 

pelo viés da Linguística Aplicada e os conceitos imbricados na formação desse 

educador crítico. 

  

Capítulo 2 – Questões teórico-metodológicas – este capítulo constitui-se 

como um capítulo teórico-metodológico e tem o objetivo de apresentar o paradigma 

de pesquisa escolhido, discutir a pesquisa como um processo de intervenção, bem 

como a metodologia de pesquisa utilizada para a produção dos dados. Além disso, 

descreve o contexto da pesquisa, a caracterização dos participantes e as fontes de 

produção e análise de dados.  
 
Capítulo 3 – Descrição e discussão de resultados – nesta seção, retomo as 

perguntas de pesquisa que guiam a análise dos excertos selecionados, revelando a 

compreensão dos sentidos e o compartilhamento dos significados entre as 

participantes da pesquisa. 

 

Considerações Finais – Nesta seção, apresento as considerações sobre as 

minhas transformações como pesquisadora e educadora, e as transformações da 

professora participante em sua prática de sala de aula, que foram percebidas ao 

longo da pesquisa. Pensar o sujeito (aluno, professora e pesquisadora) sendo 

constituído pela e na linguagem, em atividade e em consonância com o seu meio 

social, histórico e cultural, já era uma premissa em minha atuação como educadora. 

No entanto, precisava fazer uma imersão dentro da concepção teórica discutida 
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neste trabalho, para conseguir estabelecer relações coerentes entre o que eu 

pensava, praticava e o que eu desejava pesquisar. Aprofundo ainda, neste capítulo, 

as minhas impressões sobre a criação de um contexto colaborativo-crítico e sua 

complexidade na Atividade de pesquisa. 
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Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 
 

 

Neste capítulo discuto as questões teóricas que embasam esta 

dissertação, em que a linguagem tem um papel central para a compreensão e 

transformação de sentidos e significados. A Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural apoia a compreensão da pesquisa como um processo 

colaborativo-crítico de formação de professor e de pesquisador; e possibilita a 

discussão, o questionamento e a transformação de sentidos e significados 

sobre ensinar-aprender em aulas de Ciências. De fato, a TASCH estrutura a 

compreensão deste trabalho como uma Atividade de Pesquisa que está 

organizada pelas Atividades: Aula e Sessão Reflexiva. Tal perspectiva 

possibilita a compreensão de como professora e alunos pensam e agem 

mediados pela linguagem em momentos de produção de resumos; como 

pesquisadora e professora interagem no compartilhamento dessas mesmas 

situações; e como ambas as atividades possibilitam a compreensão da 

transformação do objeto compartilhado – produção de resumos.  

Este capítulo está organizado para discutir (a) a TASCH com foco na 

discussão de atividade e constituição da consciência, bem como nas relações 

sócio-histórico-culturais na construção do objeto; (b) conceitos vygotskyanos 

centralmente envolvidos; (c) linguagem e o gênero resumo; (d) linguagem e 

ensino-aprendizagem; (e) formação de professor como Atividade Sócio-

Histórico-Cultural. 

 

1. Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural   

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) está 

fundamentada na filosofia marxista que concebe a atividade de trabalho do 

homem como transformadora da sociedade e do próprio homem (Marx, 

1982/2004 apud Schettini, 2008: 25), permeada de contradições e como 

constituidora da consciência humana. Como apontam Marx e Engels (1845-

46/2006: 41), é na atividade do homem e na divisão de trabalho que surgem as 
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contradições entre os interesses individuais, e é precisamente essa contradição 

entre o interesse particular e o coletivo que constitui os interesses de uma 

comunidade particular. O conceito de Atividade baseia-se na ideia de que o 

homem vive em comunidade e é por meio da atividade de trabalho e da 

produção material que as necessidades são produzidas. Os instrumentos e 

artefatos medeiam a organização do objeto/motivo da atividade em direção à 

satisfação dessas necessidades, que, por sua vez, geram novas necessidades 

(Marx e Engels,1945-46/2006: 36).  

A concepção marxista aponta três aspectos da atividade social, homem, 

necessidade e instrumentos, como a força produtiva da História da 

Humanidade. O termo História, na TASCH, está relacionado à discussão do 

materialismo histórico-dialético proposto por Marx e Engels (1945-46/2006) 

com base na premissa que de que “os homens têm de estar em condições de 

viver para poderem fazer História” (p. 35).  

Baseado nas relações históricas do homem em Atividade, Vygotsky 

(1930/2008) propõe uma visão triangular de Atividade em que a linguagem é 

instrumento mediador da relação do homem com o objeto de necessidade. 
Com base nas ideias de Marx (1945-46/2006), as discussões de Vygotsky 

(1930/2008), Leontiev (1978) e Engeström (2009) foram, ao longo dos anos, 

retomando a discussão de atividade. Engeström (1999, apud Daniels, 2003) 

apresenta um histórico das abordagens sobre a Teoria da Atividade e 

apresenta três gerações que desenvolveram essa ideia a partir da morte de 

Vygotsky. Como aponta, a primeira abordagem traz a concepção vygotskyana 

de mediação. O triângulo composto pelos meios mediacionais (ferramentas), 

sujeito e objeto (motivo) representa a maneira pela qual Vygotsky percebe o 

meio social e os artefatos culturais associados às ações humanas, 

dispensando o dualismo – indivíduo e meio social. A estrutura social, segundo 

essa visão, age para organizar a atividade humana. 

 Leontiev (1978, apud Daniels, 2003) avança nessa discussão, 

elaborando o conceito de objeto e de meta, apontando a diferença entre uma 

atividade e outra com foco no objeto da atividade, nas ações do homem como 

impulsionadas por uma meta consciente e nas diferenças entre os conceitos de 

atividade e ação, e destacando que a mesma ação pode servir a diferentes 

atividades. O triângulo proposto por Leontiev e representado por Daniels (2003: 
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116) traz uma estrutura hierárquica da atividade em que metas imediatas são 

guiadas por um motivo maior que embasa a atividade como um todo. As ações 

estão, portanto, a serviço de uma atividade, que é gerada por um motivo.  

Como resultados dessas discussões, os triângulos propostos por 

Vygotsky e Leontiev são repensados possibilitando um sistema de atividade 

num nível macro da comunidade. Como aponta Daniels (2003: 118),  
 
A expansão do triângulo vygotskyano básico busca representar 
os elementos sociais/coletivos num sistema de atividade, pela 
adição dos elementos de comunidade, regras, e divisão de 
trabalho, enquanto enfatiza a importância de analisar suas 
interações.   
 
 

O objeto, nesse modelo de atividade, indica sua potencialidade para 

mudanças e a transformação dos sentidos e significados compartilhados 

durante a atividade. O grande avanço foi a percepção das inter-relações entre 

sujeito e comunidade e a ênfase na contradição como mola propulsora da 

transformação do sujeito e de suas ações (Daniels, 2003). 

Avançando essas discussões, Engeström (1999 apud Daniels, 2003) 

aponta o compartilhamento do objeto entre equipes de trabalho e descreve o 

objeto/motivo de uma atividade coletiva como um “mosaico em constante 

evolução, um padrão que nunca está acabado” (p. 119-20). Salienta que a 

construção desse objeto compartilhado é colaborativa e dialógica, e mediada 

por artefatos sociais. O contexto social, cultural e histórico em que se 

encontram os participantes da atividade é levado em conta para a 

compreensão das transformações dos sentidos e significados dos sujeitos e da 

comunidade, como também das tensões e contradições inerentes aos 

processos que são “a força motriz da mudança e desenvolvimento” (p. 120). 

Engeström propõe essa representação da teoria da atividade para analisar uma 

rede de atividades e suas contradições e lutas na busca de um motivo e objeto 

que seja compartilhado. Nesta pesquisa, baseio-me na figura abaixo que 

representa dois do que pode ser uma infinidade de sistemas que exibem esses 

padrões de tensão (p. 121).  
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Figura 1: Componentes da Atividade modelo (Engeström, 1999) 

A figura acima mostra a relação entre os objetos de duas atividades na 

produção de um terceiro objeto construído numa cadeia de atividades. Um dos 

princípios da Teoria da Atividade, nessa perspectiva, é a transformação 

expansiva, que ocorre quando o objeto/motivo é reconceitualizado para ampliar 

a atividade ou constituir outra. No contexto escolar, a TASCH embasa esta 

pesquisa salientando que alunos e professores, se constituem na comunidade 

escolar, nas interações sociais com outros. Liberali (2009) salienta que, para a 

atividade ser compreendida como contexto de aprendizagem e 

desenvolvimento, é preciso que os participantes estejam dirigidos a um fim 

específico, definido por uma necessidade percebida. Nesse caso, podem 

transformar e expandir suas práticas no processo de interação e mediados pela 

linguagem.  
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1.1. Atividade e constituição da consciência 

 

Para aprofundar a discussão acima, os conceitos de atividade e 

consciência devem ser retomados neste tópico, uma vez que adoto a 

compreensão de que a atividade humana e as relações sociais que o homem 

estabelece constituem a sua consciência. 

Segundo Marx e Engels (1845-46/2006) é na atividade real humana que 

o homem desenvolve a sua produção, seu pensamento, suas ideologias e 

formas de consciência, e é “a vida que determina a consciência” (p.26). 

Baseado nessas ideias, Leontiev (1978) retoma a reflexão sobre a relação 

entre atividade e consciência e afirma que a atividade do homem deveria ser 

considerada como um processo que contém em si as contradições, dicotomias 

e transformações internas e motivadoras que constituem a consciência. Para 

Leontiev (1978: s/p.):  
o problema da investigação psicológica reside em não se 
limitar ao estudo de fenômenos e processos na superfície da 
consciência, mas em penetrar em sua estrutura interna. Para 
isso, a consciência deve ser considerada, não como um campo 
contemplado pelo sujeito no qual suas imagens e conceitos são 
projetados, mas como um movimento interno específico gerado 
pelo movimento da atividade humana.2 

 

As discussões de Leontiev, bem como de Vygotsky, com base em Marx e 

Engels, apontam os processos de organização do trabalho e relações sociais 

como centrais na constituição da consciência. Para Marx e Engels (1845-

46/2006: 25) a produção de ideias, de representações e da consciência está 

ligada à atividade material e ao comércio material dos homens, e é a linguagem 

da vida. A consciência é, assim, entendida como um processo social, produto 

da atividade humana, que surge no processo da interação social, mediado pela 

linguagem e pelo contato com outros. Em resumo, a atividade humana não é 

isolada, e não pode ser entendida sem os laços sociais que ligam os homens 

ao trabalho. Dessa forma, os homens, ao entrarem em contato uns com outros, 

usam a linguagem para significar seus atos (Leontiev, 1978). 
                                                            

2 Tradução minha. No original: “The problem therefore of psychological investigation lies in not 
being limited by the study of phenomena and processes at the surface of consciousness but in 
penetrating into its internal structure. For this consciousness must be considered not as a field 
contemplated by the subject on which his images and conceptions are projected but as a 
specific internal movement generated by the movement of man's activity”. 
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As discussões de Vygotsky (1930/2008), fundamentadas em Marx e 

Engels (1845-1846/2006), defendem assim, que as funções psicológicas e as 

produções culturais e sociais são produtos da atividade humana. O autor 

diferencia o homem de outros animais, dialogando com os pesquisadores de 

sua época, apontando que o animal “usa a natureza e o homem a transforma e 

a domina” (Engels, 1940: 40 apud Cole & Scribner, 2008: XXVI). Como aponta 

Aguiar (2009: 98), “o homem transforma a natureza com a sua atividade por 

meio dos instrumentos, e assim transforma-se a si próprio”. Para a autora, por 

meio da atividade, o homem relaciona-se dialeticamente com a realidade 

social: 
sem que, no entanto, sua constituição no plano individual se dê 
como mera transposição do plano social/individual, mas como 
resultado de um processo de configuração, em que indivíduo e 
sociedade não mantêm uma relação isomórfica entre si. Logo, 
o plano individual não constitui uma mera transposição do 
social; o movimento de apropriação envolve a atividade do 
sujeito, contém a possibilidade do novo, da criação (Aguiar, 
2009: 98). 

 

A atividade do homem, segundo Vyogotsky, estabelece as suas relações 

externas com a sociedade e possibilita a construção da atividade interna. O 

que é interno, o que aparece no plano psicológico aparece primeiro no plano 

social. Esse pensamento traz a noção da não dicotimização entre o que é 

interno e externo, pois uma vez que tudo o que é interno “é reconstrução de 

uma operação externa” (Vygotsky, 1930/2008: 56). Esse processo de tornar 

interno, de tornar individual, algo que é primeiramente constituído em 

sociedade esclarece o processo de formação da consciência. Os primeiros 

estudos vygotskyanos sobre método, quando o autor dialogava com a 

reflexologia, já trazia a noção da construção da consciência, como um 

“mecanismo de transmissão entre sistemas de reflexos” (Vygotsky, 1926/2004: 

15). O autor já defendia que o homem estava em relação com o meio e não 

respondendo ao seu meio e, por isso, toma consciência de seus atos. Em suas 

palavras:  
a própria consciência ou tomada de consciência de nossos 
atos e estados deve ser interpretada como um sistema de 
mecanismos transmissores de certos reflexos para outros que 
funcionam corretamente em cada momento consciente. Quanto 
maior for o ajuste com que qualquer reflexo interno, em 
qualidade de excitante, provoque uma nova série de reflexos 
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procedentes de outros sistemas e se transmita a outros 
sistemas, mais capazes seremos de nos darmos conta de 
nossas sensações, de comunicá-las aos demais e de vivê-las 
(senti-las, colocá-las em palavras etc.). Dar-se conta significa 
transferir certos reflexos para outros. (Vygotsky, 1926/2004: 
14). 

 

Ao trazer essa relação entre a atividade do homem e a constituição da 

consciência, Vygotsky inicia uma discussão fundamental sobre a fala 

constituindo a fonte da consciência, defendendo que  
 

é na fala que reside a fonte do comportamento e da 
consciência. A fala constitui, por um lado, um sistema de 
reflexos de contato social e, por outro, o sistema preferencial 
dos reflexos da consciência, isto é, servem para refletir a 
influência de outros sistemas (Vygotsky, 1926/2004: 17). 

 

A grande questão metodológica da psicologia nos anos 20 do século 

passado, tão bem discutida por Vygotsky (1926,1930), era a cientificidade dos 

relatos dos sujeitos observados. Ele defendia que mesmo o não manifesto 

deveria ser observado e que os pesquisadores não poderiam enfocar apenas 

os dados observáveis. Segundo ele, o não manifesto é também fonte de 

observação e investigação. Assim, ao discutir a crise da metodologia, Vygotsky 

inicia seus estudos sobre a formação da psique, a relação entre pensamento e 

linguagem, a consciência e a atividade do homem modificando a sociedade e 

sendo modificado por ela. 

Os conceitos de atividade e consciência estão, portanto, relacionados 

com o conceito de linguagem produzida social e historicamente como 

instrumento psicológico central no processo de constituição do sujeito.  

Daniels (2003), ao rediscutir o quadro vygotskyano, enfoca a discussão 

da atividade no desenvolvimento da consciência em cenários de atividade 

social prática. Salienta que a consciência como um objeto de estudo deveria 

ser observada e analisada de forma inseparável do comportamento humano 

em atividades socioculturais (Kozulin, 1998: 11 apud Daniels, 2003: 113). 

Aponta também que Vygotsky estava apoiado na visão monista de Espinosa ao 

dizer que a consciência do homem se constitui numa relação mútua entre o 

individual e o social formando um sistema único, interativo e de 

interdependência.  
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Vários pesquisadores discutem a questão da atividade como 

construção da consciência, permeada de contradição, gerando conflitos que 

permitem a transformação dos sujeitos envolvidos. Por exemplo, Magalhães 

(2009; 2010; 2011) vem estudando o desenvolvimento humano como atividade 

sócio-histórico-cultural no contexto escolar com foco na criação de ZDPs que 

contextualizem aprendizagem e desenvolvimento. As pesquisas do Grupo de 

Pesquisa LACE (Linguagem em Atividades no Contexto Escolar) enfocam 

como central a criação de um contexto colaborativo crítico entre os 

participantes em que a linguagem medeia e constitui os participantes 

envolvidos. Como defende a autora, é necessário que pesquisas desenvolvidas 

no contexto escolar sejam organizadas para: 
 

questionar práticas não cidadãs, individuais, alienadas e a –
históricas e que geram violência,não responsabilização pelas 
ações próprias e dos outros, desânimo e sensação de 
incompetência, tanto por parte dos alunos quanto dos 
professores (Magalhães, 2009: 54). 
 
 

 Magalhães (2007, 2009) mostra que criar esse contexto de 

transformação, emancipação e transgressão do status quo (Pennycook, 2006) 

no contexto escolar, necessita constituir um processo de “transformação 

conjunta das práticas através de demonstrações e do diálogo analítico e que 

não é tão suave e sempre crescente, mas recursivo, espiral e permeado de 

conflitos tanto por parte do pesquisador como dos professores” (Magalhães, 

2007: 65). Há, todavia, muitos exemplos que revelam como os conflitos 

ocasionados pela observação das aulas e pela atuação crítica dos participantes 

durante as discussões nas sessões reflexivas têm se revelado precursores de 

mudanças para todos os participantes da pesquisa. O conceito de alienação 

(Leontiev, 1978) é importante para compreendermos o caminho dessa prática 

de não reflexão, de não entrar em contato com as contradições inerentes aos 

contextos escolares. A alienação é entendida como “oposição ao agir 

consciente e reflexivo” (Leontiev, 1978: s/p.) e reflete, no contexto escolar, uma 

prática docente que mostra um professor isolado e individualizado, cujas ações 

são orientadas por interesses particulares, perdendo o sentido coletivo e 

societário. 
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O conceito de alienação, discutido por Marx (1945-46/2006),  é 

extremamenre importante para compreender as relações do homem com o 

trabalho. Para romper o ciclo da alienação é preciso trazer às discussões a 

contradição, que possibilita a criação de conflitos e tensões que precisam ser 

compreendidos e retomados na historicidade (Marx e Engels, 1945-46/2006). 

Sintetizando, a atividade humana constitui a consciência do homem que vive 

em sociedade, o que pressupõe o questionamento e o estabelecimento de  

contradições entre os interesses individuais e coletivos (Marx e Engels,1945-

46/2006), o que pode e deve acontecer para que o homem não se torne 

alienado. Para relacionar essa discussão ao contexto educacional, local desta 

pesquisa, o professor, para não se alienar de suas produções, necessita não 

estabelecer uma relação unidirecionada, que tende a excluir processos 

individuais e a subjetividade humana (Stetsenko, 2008). As propostas 

apresentadas pelo grupo de pesquisa LACE, citado acima, defendem essa 

visão da não alienação e de um trabalho multidirecionado (Stetsenko, 2008: 

473), em que os educadores comprometidos com a transformação de sua 

prática estabelecem relação com as teorias e ideologias que embasam as suas 

ações. A ideia desse trabalho dialógico e dialético parte de pressuposto de que 

o indivíduo está engajado com seu grupo social e o transforma e é 

transformado por ele (Stetsenko, 2008)3. 

No contexto escolar tem-se percebido, de modo geral, essa visão 

unidirecionada do professor para os seus alunos e para os processos de 

ensino-aprendizagem, em que a ação do professor não é questionada nem por 

ele mesmo, nem por seu grupo, mas atende a necessidades individuais e 

desconectadas de reflexão e de relação com as concepções que embasam o 

trabalho. A não alienação permite ao professor crítico perceber o 

desenvolvimento do aluno (e seu próprio como educador), como um processo 

dinâmico e fluido que não ocorre apenas dentro de cada organismo e não 

apenas fora do indivíduo, mas na interseção dessas duas esferas, numa 

                                                            

3 Tradução livre. No original: “The second step is to reveal and ascertain the common foundation 
that is tacitly present in today's sociocultural theories of human development - namely, the 
theme of relational ontology of human development and, more specifically, that of human active 
engagement with the world as the process through which both learning and development take 
place.” 
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constante troca e nunca seguindo um percurso pré-programado (Stetsenko, 

2007/2008: 478)4. 

 
1.2. Atividade de produção de resumo como instrumento de ensino-
aprendizagem em Ciências 
  

Este subitem tem o objetivo de discutir conceitos centrais deste trabalho, 

no intuito de permitir a compreensão dos resultados da pesquisa. O conceito de 

ciclo expansivo, de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e de sentidos e 

significados serão aprofundados a seguir. 

 

• Atividades em relação – O ciclo expansivo de Engeström (2009: 305)  
 

Esta seção está apoiada nas discussões desenvolvidas por Engeström 

(2009) e que Daniels (2003), com base em Engeström (1999), discute como a 

Terceira Geração da Teoria da Atividade. Envolve uma expansão do triângulo 

vygotskyano que busca representar os elementos sociais no sistema de 

atividade, salientando os papéis da comunidade, das regras e da divisão de 

trabalho, enfatizando a interação entre esses eixos. Engeström (1999 apud 

Daniels, 2003) enfoca a contradição como um dos princípios fundamentais que 

movem o sujeito em direção a um processo de transformação. Baseado nas 

ideias marxistas de que a contradição é inerente às relações sociais e que a 

divisão do trabalho implica a contradição entre os interesses de cada indivíduo 

(Marx e Engels, 1845-46/2006: 41), o modelo sugerido por Engeström (2009) 

pressupõe que os conflitos gerados por essas contradições “renovam as 

tentativas de mudar a atividade” (Engeström, 1999 apud Daniels, 2003).  

Nesta pesquisa, essas questões são importantes para que possamos 

compreender os sentidos e o compartilhamento de significados nas sessões 

entre pesquisadora e professora sobre a produção de resumo como 

                                                            

4 Tradução  livre.  No  original:  “In fact, one of Vygotsky’s core achievements was that he 
substituted for the fixed, preformist views on development the notions that the development 
exists in flux and constant change, with fluid and ever-changing, open-ended dynamical 
processes linking organisms and their environments.” 
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instrumento de ensino-aprendizagem em Ciências. Como possibilitar a 

expansão do objeto da atividade e transformação da atividade em sala de aula, 

por meio dos conflitos gerados pela contradição entre as diferentes concepções 

apresentadas pelas duas participantes é questão central. Retomando a figura 

1, apresentada anteriormente, entende-se que Engeström coloca as atividades 

em relação, analisando a transformação do objeto no compartilhamento 

ocorrido entre os participantes de uma atividade. No presente trabalho, o 

vértice objeto é o sentido e significado de produção de resumo como 

instrumento de ensino e aprendizagem em Ciências, que pode ser 

potencialmente compartilhado (Daniels, 2003: 119).  

Engeström (2009: 304) define o movimento do objeto como “runaway 

objects”, pela sua potencialidade de evoluir e expandir para uma escala global 

de influência. Esses objetos raramente estão submetidos ao controle de 

alguém e são, muitas vezes, difíceis de serem produzidos nas relações; por 

isso mesmo são potencialmente emancipatórios, pelo seu poder de criar 

situações de contradição entre as participantes da pesquisa. Todavia, como 

aponta Leontiev (1978 apud Engeström 2009), não existe atividade sem objeto 

e, portanto, conclui Engeström (2009), não existem objetos sem atividade 

humana, uma vez que os homens nomeiam os objetos.   

Partindo desse ponto de vista, o objeto desta pesquisa é analisado 

levando em conta as duas atividades a que me referi anteriormente – sessão 

reflexiva e aula –, que se configuram em cadeia e estão em relação, 

proporcionando uma discussão sobre os sentidos das participantes e sobre o 

compartilhamento de significados que se transformam e são expandidos ao 

longo da produção dos dados. A produção de resumos de textos expositivos 

como instrumento de ensino-aprendizagem em Ciências é o “runaway object” 

desta pesquisa, uma vez que é pensado em duas atividades que compartilham 

parte dos sentidos e significados do objeto, das regras e da divisão de trabalho, 

bem com a comunidade, o que explicitarei posteriormente. 

Para analisar os dados da pesquisa pelo viés de duas atividades em 

sistema, a reflexão teórica refere-se à possibilidade de enfocar o objeto 

produção escrita de resumos de textos expositivos como instrumento de 

ensino-aprendizagem em Ciências como sendo compartilhado e expandido. 

Desse ponto de vista, as divisões de trabalho e as regras também se 
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modificam, uma vez que a atividade não existe sem o objeto, conforme 

discutido acima.  
 

O objeto passa de um estado inicial de “matéria bruta” 
irrefletida, situacionalmente dada para um objeto coletivamente 
significativo, construído pelo sistema de atividade, e para um 
objeto potencialmente compartilhado ou conjuntamente 
construído. O objeto da atividade é um alvo móvel, não 
redutível a metas conscientes de curta duração (Engeström, 
1999 apud Daniels, 2003: 121). 

 

• Zona de Desenvolvimento Proximal – aprendizagem e 
desenvolvimento  
 

Esta seção tem o objetivo de relacionar os conceitos de ciclo expansivo 

e Zona de Desenvolvimento Proximal, ambos fundamentais para a 

compreensão das ideias acima desenvolvidas. Para aprofundar a discussão de 

atividade, constituição da consciência, e expansão do objeto, torna-se 

imprescindível falar sobre ZDP e sobre desenvolvimento e aprendizagem, tal 

como os relaciona Vygotsky (1930/2008). Assim como o conceito trazido por 

Engeström (1999 apud Daniels, 2003: 123) de ciclo expansivo que também 

completa a ideia de duas Atividades em cadeia, em que os indivíduos 

questionam as práticas aceitas e, aos poucos, expandem os sentidos dos 

objetos em questão. Nesta pesquisa, a prática da produção escrita de resumos 

na aula de Ciências é o foco da discussão entre as participantes. Tal objeto da 

atividade deve possibilitar o questionamento, o confronto entre as diferentes 

concepções de ensino-aprendizagem, criando ZDPs e proporcionando a 

expansão e a emancipação da prática da professora em sala de aula e da 

pesquisadora no processo de produção e análise dos dados. Como aponta 

Schettini (2008: 42): 
 
O ciclo expansivo se inicia pelo questionamento da prática, 
dado por um processo de abstração que gera uma expansão, 
através de um movimento no coletivo e leva ao 
desenvolvimento de uma nova prática, transformando-se em 
um sistema concreto de constantes modificações e 
desenvolvimento. Pensando dessa forma, supõe-se que o ciclo 
expansivo está para o sistema de atividade coletiva como a 
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky está 
para o nível de aprendizagem individual. 
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A citação acima sintetiza a relação entre os conceitos de ZDP e ciclo 

expansivo e introduz a discussão sobre a criação de um contexto de 

colaboração crítica (Magalhães, 2009) entre as participantes da pesquisa, o 

que permitiu que o objeto fosse expandido no decorrer da produção de dados. 

A criação de um contexto de colaboração crítica prevê a presença da 

contradição, que cria tensões e conflitos necessários para a retomada dos 

sentidos e compartilhamento de significados. Isso faz com que o objeto não 

tenha um curso pré-determinado (Schettini, 2008; Engeström, 2009) e possa 

mover-se no sistema da atividade por meio do compartilhamento de 

significados. Esse movimento gera conflitos inerentes ao processo de 

construção desse novo objeto desconhecido, o que é fundamental para as 

relações de ensino-aprendizagem no contexto escolar e no contexto desta 

pesquisa.  

A ZDP, dessa maneira, é o “movimento de organização de linguagem 

nas relações interpessoais que criam contextos para aprendizagem e 

desenvolvimento” (Magalhães & Oliveira, 2011: 107). A ZDP, conforme vêm 

discutindo esses autores no contexto das escolas públicas de São Paulo, 

configura-se como uma noção descritiva de processos inter- intra- extra-

psicológicos característicos da produção de sentidos na e pela linguagem. E 

nesse sentido, “ZPD deve ser entendida como espaço de colaboração e 

criticidade em que as mediações sociais são pré-requisito e produto, 

instrumento e resultado do processo de transformação da realidade” 

(Magalhães, 2009: 59). Retomando os conceitos de Engeström (1999 apud 

Daniels, 2003) sobre o ciclo de expansão, ele afirma que esse pode ser 

compreendido como uma “jornada coletiva pela zona de desenvolvimento 

proximal da atividade” (p. 125) .  

Mais adiante, voltarei a falar sobre o conceito de ZDP, ao abordar as 

concepções de ensino e aprendizagem, pois essa ideia permeia toda a 

fundamentação teórica deste trabalho, porém aqui direciono meu olhar mais 

especificamente a esse lugar de construção coletiva de um objeto no contexto 

da pesquisa. A transformação que se percebe, ao analisar as duas atividades 

em Cadeia é motivada pela ZDP pensada como esse movimento de “mudar 

totalidades” e não “particularidades” (Newman & Holzman, 2002 apud 
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Magalhães, 2009: 59), o que permite que tanto o contexto como o conteúdo da 

aprendizagem se reorganizem (Newman & Holzman, 2002: 97).  

A Zona de Desenvolvimento Proximal torna-se, diante de um novo olhar 

para esse conceito vygotskyano, um “espaço de vida”, inseparável do “nós que 

a produzimos” (Holzman, 1997 apud Magalhães, 2009: 59), que define a 

imagem proposta por Engeström ao pensar num objeto 3, que é fruto da 

construção colaborativa crítica.  

A linguagem, percebida a partir dessa visão de ZDP, atua como 

instrumento mediador e constitutivo das relações, em que as ações dos 

sujeitos participantes colocam em foco as contradições para que haja 

transformação das práticas. Professora e pesquisadora, neste trabalho, 

discutem sobre suas concepções de ensinar-aprender Ciências, utilizando a 

produção de resumo como instrumento e criando situações de colaboração e 

contradição que serão analisadas ao longo desta dissertação. 

É fundamental pensar como os conflitos, que emergem das situações de 

contradição, se organizam na e pela linguagem. Magalhães e Fidalgo (2008 

apud Oliveira & Magalhães, 2011) apontam o papel central da colaboração no 

processo de produção conjunta de novos sentidos quanto às teorias e práticas 

de sala de aula. Essa produção coletiva ocorre nessa zona de conflito, em que 

novos significados são compartilhados num movimento de criticidade. Nesse 

sentido, construir um vínculo de confiança e confrontar sentidos torna-se 

imprescindível para a construção de novas práticas não cristalizadas. 

Como aponta Magalhães (2010), a linguagem se constitui como 

instrumento mediador e constitutivo, criando ZDPs, num movimento dialógico e 

dialético entre os participantes, “apoiados no que ainda não sabem fazer, mas, 

nesse processo, vêm a saber”. Os participantes da pesquisa, nessa 

perspectiva, organizam a linguagem de modo intencional e reflexivo para 

compreender criticamente as suas ações e as dos outros, num movimento 

colaborativo de cuidado, mas também de estabelecimento do conflito. Dessa 

maneira, a linguagem se organiza pela colaboração e contradição, como um 

movimento dialético para ouvir o outro e a si mesmo, e criar um contexto de 

confiança, responsabilização de compromissos e de ações ao compartilhar 

maneiras diferentes de pensar, expandir entendimentos, conflitos cognitivos e 
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afetivos que não sejam separados e levem à mútua internalização (John 

Steiner, 2000 apud Magalhães, 2009).  

 

• Sentido e significado  
 

 

Os conceitos de sentido e significado, tal como discutidos por Vygotsky, 

são essenciais para esta pesquisa, cujo foco central recai sobre a 

compreensão dos sentidos das participantes e o processo de compartilhamento 

de significados construídos a respeito da produção de resumos na aula de 

ciências. Para o autor: 
 
o significado de uma palavra representa um amálgama tão 
estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se 
se trata de um fenômeno da fala ou um fenômeno do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio; o 
significado, portanto, é um critério da “palavra”, seu 
componente indispensável. Pareceria, então, que o significado 
poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de 
vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma 
generalização ou um conceito. E como as generalizações e os 
conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos 
considerar o significado como um fenômeno do pensamento 
(Vygotsky, 1934/2008: 150). 

 

 

O sentido é, aqui, entendido como o resultado de todos os eventos 

psicológicos, que a palavra desperta na consciência humana, dos quais o 

significado é apenas uma das zonas. Para Vygotsky “uma palavra adquire o 

seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, altera seu 

sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as alterações do 

sentido” (Vygotsky, 1934/2008: 181).  

No contexto desta pesquisa, pesquisadora e professora revelam 

sentidos produzidos em contextos sócio-histórico-culturais diferentes, uma vez 

que se constituíram em trajetórias pessoais, educacionais e profissionais 

diversas, o que constitui zonas de instabilidade e conflito, que podem criar – ou 

não – possibilidades de compartilhamento de significados e de transformação 

das práticas de sala de aula com resumo.  
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1.3 .  Linguagem e gêneros do discurso: resumo em aulas de Ciências 
 

Nesta seção discuto a visão de linguagem e língua que sustenta esta 

pesquisa, bem como a forma de entender leitura e produção de texto no 

contexto escolar. A visão bakhtiniana enunciativa dialógica embasa as 

discussões. Ao final dessa seção, apresento o gênero resumo de texto 

expositivo, justificado pela presença frequente nos materiais didáticos de 

Ciências e nas situações de ensino-aprendizagem das diversas áreas do 

conhecimento.  

 
1.3.1. Linguagem, língua e texto 

 

A linguagem neste trabalho é entendida, tal como aponta Geraldi (2003), 

como um processo interlocutivo e de constituição de sujeitos, com base na 

concepção bakhtiniana de enunciados orais e escritos em que a língua  se 

efetua.  A interação verbal é, assim, o lugar da produção de linguagem e da 

constituição dos sujeitos. A visão enunciativa de leitura e produção de texto 

coloca a lente da observação para o contexto concreto e único de produção de 

linguagem, que acontece nas interações entre os sujeitos, e, sendo assim 

concebida, é construída e reconstruída a cada interação. 

Neste trabalho, cada enunciado oral produzido nas sessões reflexivas e 

nas aulas observadas é pensado como particular, individual e produzido dentro 

de um contexto, de um campo de comunicação (Bakhtin, 1979/2006: 261). A 

linguagem produzida pelas participantes da pesquisa é entendida como 

instrumento de transformação dos sujeitos envolvidos, isto é, elas mesmas e os 

alunos, em contextos das leituras e das produções dos resumos dos textos 

expositivos realizadas. Nessa perspectiva, os textos produzidos (orais e 

escritos) permitirão uma análise do seu conteúdo temático, do seu estilo, 

refletido na escolha dos recursos lexicais, e da sua construção composicional 

(Bakhtin,1979/2006: 261).  

Segundo Bakhtin (1979/2006), utilizamos gêneros do discurso para nos 

comunicarmos, porque “falamos por meio de enunciados e não por orações 

isoladas”. Os campos de comunicação, os interlocutores e a intenção dos 

falantes definem a construção composicional de cada gênero, seu estilo e 
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conteúdo. Por esse motivo, Bakhtin (1979) aponta que são infinitas e 

inesgotáveis as possibilidades de gêneros do discurso, pois são inesgotáveis 

os campos de atividades humanas e as diversas combinações de intenções e 

relações interlocutivas que podem existir. Neste trabalho, estudo a situação de 

comunicação da sala de aula, que especifica um determinado gênero do 

discurso; e a situação da sessão reflexiva entre professora e pesquisadora, que 

também auxilia a prever uma forma de linguagem.  

No entanto, os gêneros são também marcados pela intenção e pelo 

contexto histórico de cada participante, o que marca as peculiaridades de cada 

fala: 
Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de 
gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o 
seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos um 
determinado volume... uma determinada construção 
composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a 
sensação do conjunto do discurso que em seguida se 
diferencia no processo da fala (Bakhtin, 1979/2006: 283).  
 
 

Nesta dissertação, ao refletir o que representa o gênero do discurso, ao 

propor um trabalho de produção do resumo do texto expositivo nas aulas de 

Ciências, é importante salientar a concepção vygotskiana de formação do 

sujeito por meio da linguagem e que hoje é defendida também pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse documento – que orienta a conduta 

educacional e pedagógica em nossas escolas da rede pública de ensino, 

incluindo aquela onde foram produzidos os dados desta pesquisa – traz a visão 

da linguagem como modo de expressão, de defesa de ponto de vista, de 

partilhamento de visões de mundo. Linguagem é, segundo os PCNs, uma 

“ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes 

grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história” (Brasil, 

1998: 20). 

Assim, interagir pela linguagem, na concepção enunciativa, prevê que os 

sujeitos envolvidos num diálogo, podem alterar suas representações da 

realidade e da sociedade e o rumo de suas ações (Brasil, 1998: 20). A 

dialogicidade, conceito fundamental na perspectiva dos gêneros do discurso, é 

entendida como ponto inicial da interação e da formação do sujeito. O diálogo 
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começa na própria historicidade pois, segundo Bakhtin, os sujeitos são 

responsivos às situações e aos enunciados. Cada enunciado produzido está 

em diálogo com outro produzido anteriormente. “Toda compreensão é prenhe 

de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se 

torna falante” (Bakhtin, 1979/2006: 271). 

O autor aponta que “cada enunciado é pleno de variadas atitudes 

responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva” 

(Bakhtin, 1979/2006: 297), revelando uma visão da linguagem como produção 

dos sujeitos; e de sujeitos responsivos a uma determinada situação histórica. 

Essa concepção é compartilhada por outros diversos autores que defendem a 

posição de um indivíduo que constrói a história e intervém, nela, por meio da 

linguagem, aproximando-se das discussões de Vygotsky sobre a relação 

pensamento e linguagem, como bem aponta Rojo (2010). Para a autora, o 

pensamento se realiza na e pela linguagem. “E, portanto, há um eterno diálogo 

do humano com outro humano ou consigo mesmo” (p. 41). Mesmo porque, 

para Vygotsky, o pensamento e a linguagem são a chave para a compreensão 

da natureza da consciência humana. Segundo o pensador soviético: “as 

palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 

pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. 

Uma palavra é um microcosmo da consciência humana” (Vygotsky, 1934/2008: 

190). 

 É a partir dessa perspectiva que os dados desta pesquisa são 

analisados, buscando compreender os movimentos de reflexão das 

participantes durante a produção dos dados; e pensando em quando e como a 

linguagem propiciou a transformação e a consciência crítica das relações de 

ensino-aprendizagem em Ciências. 

A língua, nessa visão, é viva e modifica-se na interação dos falantes. 

“Objetivamente o que acontece é a transformação ininterrupta da língua 

mediante o uso que o falante faz dela; um uso que se volta para as 

necessidades de interlocução e não para a adequação às regras linguísticas” 

(Horikawa, 2006: 75). A língua, numa visão dialógica enunciativa não toma 

forma de um sistema de regras, uma vez que o que interessa ao falante e ao 

ouvinte é a compreensão do conteúdo da fala bem como do contexto em que 
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ela acontece. É, assim, possibilidade de uso, num sinal flexível e variável 

(ibidem).  

Para Bakhtin (1979/2006), o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados, concretos e únicos que refletem as condições de uma determinada 

esfera da atividade humana e as finalidades e intenções dos falantes. Ao 

focalizar a responsividade entre os sujeitos e a interação verbal como lugar de 

produção de linguagem e de transformação dos sujeitos, a língua passa a ser 

pensada como um sistema que não está definido de antemão; a língua é 

construída e reconstruída no diálogo entre os falantes (Geraldi, 2003). 

Diferentes posições foram assumidas ao longo da história para explicar 

a função da língua e como ela se manifesta. Marcuschi (2008) apresenta parte 

desse histórico, ressaltando a importante contribuição da visão estruturalista da 

língua. Nessa posição teórica, a língua era vista como um sistema, asséptico, e 

que priorizava a forma, não levando em conta o “aspecto de sua realização na 

fala ou seu funcionamento em textos” (Marcuschi, 2008: 27). A visão 

estruturalista, surgida no início do século XX, defendida por Saussure, 

concebia a língua como um “fenômeno social, mas a analisava como um 

código e um sistema de signos”. Saussure teve a sua importância reconhecida 

pelos seus sucessores no estudo da linguagem, pois inaugurou a linguística 

como uma ciência autônoma.  

No entanto, na perspectiva apresentada neste trabalho, a língua é 

observada em funcionamento social e histórico e os sentidos que se produzem 

acontecem por meio das interações. Por esse motivo, a língua tem a 

propriedade de ser dialógica e perpassada sempre pela palavra do outro. Um 

enunciador, ao constituir seu discurso leva em conta, sempre, o discurso de 

outro (Fiorin, 2008). Nesse sentido, o que tomo como unidades da língua não 

são os sons, nem as palavras, nem mesmo orações, que não são dialógicas, 

mas sim os enunciados. Estes últimos são as unidades reais de comunicação 

(Fiorin, 2008: 20). Discuto, a seguir, o texto como enunciado nas ações de 

leitura e produção. 
Discutir o que significa o texto e qual o seu papel na construção do 

conhecimento envolve, portanto, compreender a língua como esse fenômeno 

dinâmico, que constrói, a cada interação, diferentes sentidos, de acordo com o 

contexto sócio-histórico-cultural. O texto, por esse viés, se constitui como 
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configuração de sentidos (signos) que dialoga com seus leitores, numa relação 

interventiva influenciada pela historicidade de cada sujeito (Smagorinsky, 

2001).  

Smagorinsky aponta para a importância do processo reflexivo na leitura, 

discutindo como os sentidos atribuídos ao texto fazem parte da relação do leitor 

com o que está sendo lido, mediado pelo contexto cultural. A leitura é, portanto, 

uma prática social mediada pelo ambiente, pela cultura e pela historicidade que 

envolve o leitor.  

A partir dessa perspectiva, a cada leitura de um mesmo texto, é possível 

a atribuição de novos sentidos, pois o momento histórico e cultural é distinto. E 

cada texto pode trazer diferentes sentidos para diferentes leitores. Segundo o 

autor, caso não haja um significado cultural que possa mediar a leitura, um 

texto pode ser mal interpretado ou incompreendido pelos seus leitores. Ele frisa 

que “um signo pode não significar nada para um leitor se sua configuração não 

tiver significância cultural codificada, e nesse caso não chega a ser um signo”5 

(Smagorinsky, 2001: 135). Para o autor, as relações de poder estabelecidas 

numa comunidade também influenciam o processo de interpretação e os 

sentidos atribuídos aos textos lidos. 

Assim, um texto se constitui como uma configuração de signos e, sem o 

contexto histórico-cultural, não possui um sentido próprio, sendo, pois, 

irrelevante (Smagorinsky, 2001: 137). Essa visão de texto é coerente com as 

concepções de língua e linguagem discutidas acima, uma vez que o texto é 

visto como um diálogo com o leitor, como um enunciado (oral ou escrito) 

elaborado num contexto sócio-histórico-cultural e, portanto, pertencente a uma 

comunidade, a uma esfera da atividade humana. Uma vez compreendendo o 

texto por esse viés, Smagorinsky (2001) o coloca dentro de uma perspectiva 

bakhtiniana de gênero do discurso e defende o uso dos textos dentro do 

contexto escolar como instrumentos de construção de conhecimento e 

mediados pela cultura e pelos valores de uma comunidade.  

A maneira como os textos são lidos, em cada contexto, vai ser definido 

pela comunidade em que vivem esses leitores, assim como os leitores são 

                                                            

5 Tradução minha. No original: “a sign can mean nothing to a reader for whom the configuration has no codified cultural significance, in which 

case it is not a sign”. 
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também produtos do ambiente histórico-cultural em que vivem (Smagorinsky, 

2001: 139). No contexto escolar, a linguagem utilizada pelo professor pode 

funcionar como um mediador entre aluno e texto, proporcionando esse 

momento dialógico que envolve texto, cultura e leitor. Geraldi (2003) destaca 

essa questão, defendendo que ela deva ocupar os planejamentos dos 

professores, isto é, cada professor deveria indicar como se concilia, na 

atividade escolar, a presença do texto “que aponta tanto para o fechamento 

quanto para a abertura de sentidos” (Geraldi, 2003: 98) com as questões 

sociais e ideológicas. Para tanto, o autor aprofunda essa sua reflexão 

colocando o texto como um produto de uma atividade discursiva, onde alguém 

diz algo a alguém (Geraldi, 2003: 98). O texto, nessa concepção bakhtiniana 

dialógica, não prescinde da presença de um outro, um sujeito que escreve ou 

fala e um leitor que lê ou escuta. Geraldi (2003: 99-100) desenvolve todo um 

raciocínio para chegar ao que se pode considerar um texto, finalizando com a 

definição: “um texto é uma sequência verbal escrita coerente formando um todo 

acabado, definitivo e publicado”. 

O relevante, para esta dissertação, é considerar que o texto do 

agrupamento do expor (Dolz & Schneuwly, 1996/2004: 61) usado em sala de 

aula é pensado para um público, um tipo de destinatário: alunos que vão ler o 

que está enunciado. O professor necessita levar em conta essas questões: o 

aluno lerá um texto produzido que tem o intuito de informá-lo de algo, que foi 

pensado, escolhido levando em conta um determinado conteúdo. Geraldi 

(2003: 104) salienta que o texto construído pelo leitor está “numa relação entre 

um eu e um tu” e que “opera com elementos que sozinhos são insuficientes 

para se produzir um sentido”, pois os sentidos são construídos a partir dos 

valores culturais de uma comunidade linguística, sendo, portanto, variáveis. 

Nos contextos escolares atualmente, cada vez mais, se tem o texto 

como objeto de trabalho, mas nem sempre entendido como salientado acima, 

isto é, o texto como objeto de reflexão, como instrumento de construção de 

conhecimento, em que a linguagem medeia e constitui a compreensão de 

forma responsiva, ao longo da leitura. 

Trazendo essa abordagem para fundamentar esta pesquisa, que 

procura entender os processos de produção escrita de resumos dos textos 
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expositivos na área de Ciências, saliento que o texto, na sala de aula, 

necessita ser abordado em: 

• práticas sociais reais com foco em interlocutores reais, em situação de 

comunicação real, e com a função de criar ZDP para aprendizagem e 

desenvolvimento; 

• práticas organizadas para criar ZDPs em que conhecimentos anteriores e 

novos sobre valores culturais possam relacionar-se, e em que a 

organização da linguagem aconteça com objetivos específicos e com 

organizações enunciativas discursivas e linguísticas específicas.  

Ler não é, portanto, um processo de decodificação apenas, mas sim um 

processo de construção de sentidos (Smagorinsky, 2001; Geraldi, 2003). 

Discuto, a seguir, os conceitos de leitura e produção que, coerentemente com a 

visão de linguagem aqui apresentada, embasam este trabalho. 

 
1.3.2. Leitura e produção 

 

O objetivo desta seção é ampliar a reflexão sobre leitura e produção 

escrita no contexto escolar. Apesar de o olhar da pesquisa estar direcionado ao 

processo de produção de resumos como instrumento de ensino-aprendizagem 

de Ciências, tomei a decisão de discutir também os sentidos de leitura, por 

acreditar que o processo de produção está imbricado no processo de leitura, 

num movimento dialógico. Diversos autores da área da Linguagem e da 

Educação vêm discorrendo sobre esse tema tão em evidência atualmente. 

Desde a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) 

nos planos de ensino das escolas, essa é uma questão que ocupa os bancos 

das universidades, escolas e reuniões de professores. A teoria trazida e 

discutida pelos PCN coloca em foco o texto como manifestação social, como 

prática dialógica e por esse motivo ler e escrever passou a ter uma outra 

dimensão, que vai além de codificar e decodificar. A escola passou a ter a 

função social de promover a ampliação de repertório do aluno para que ele seja 

capaz de se adaptar às diferentes situações comunicativas. 

De fato, com base em Bakhtin, os PCN definem leitura como um 

processo de “compreensão e responsividade ativa e não decodificação e 

silêncio”. Para se compreender um texto é necessário que se reflita sobre a sua 
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intenção comunicativa, sobre seu contexto de produção, sua organização 

genérica e as escolhas linguísticas enunciativas com foco na situação 

específica de comunicação, inserção social e possibilidade de expressão e 

produção de cultura (Brasil,1998: 19). 

Vários autores que compartilham a visão de leitura e produção como 

meio de transformação dos alunos e emancipação social, questionam os 

modos como a leitura ainda vem sendo trabalhada em sala de aula, o que 

envolve os papéis de leitor na divisão de trabalho. Nesse processo, Geraldi 

(2003: 112) mostra que a função do leitor é a de reconstrutor do texto, de 

descobridor de sentidos a partir de pistas fornecidas pelo texto. Segundo o 

autor, as propostas de leitura feitas em situação escolar necessitam ter o 

caráter dialógico em que o aluno tenha voz para informar suas impressões 

sobre o texto, sobre as relações estabelecidas com o autor, com as ideias e, 

ainda, atribuir os seus sentidos ao texto. Geraldi aponta o contexto histórico e 

cultural de silenciamento do aluno na leitura, e que ter voz é “uma necessidade 

linguística”, caso o professor compreenda “a atividade com textos como uma 

atividade de produção de sentidos” (p. 113). 

Rojo (2009: 11) discute as questões da leitura também por esse olhar da 

compreensão, do acionamento dos conhecimentos de mundo do aluno, para 

que ele possa relacioná-los com os temas trazidos pelos textos. Leitura, 

segundo a autora é “prever, hipotetizar, inferir, comparar informações, 

generalizar. É preciso também interpretar, criticar, dialogar com o texto: 

contrapor a ele seu próprio ponto de vista, detectando o ponto de vista e a 

ideologia do autor, situando o texto em seu contexto”.  

A leitura, nessa perspectiva, partindo do contexto em que se realiza, é 

entendida como prática social e se configura como uma atividade humana, 

mais do que como um procedimento, como bem discute Horikawa (2006), ao 

enfocar a leitura pelo viés da historicidade. A pesquisadora mostra que, tal 

como qualquer prática social, a leitura se constitui a partir de elementos 

culturalmente estabelecidos, ou seja, a “leitura é uma arte de fazer que se 

herda mais do que se aprende” (Hébrard, 1985 apud Horikawa, 2006: 45). 

Em síntese, retomando os conceitos discutidos anteriormente, de 

linguagem como processo de interação e língua como um sistema em 
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funcionamento social, a leitura de um texto é tomada como diálogo construído 

entre locutor e interlocutor.  

Mesmo para autores que estudaram a leitura por um enfoque no plano 

cognitivo, o texto se configura como uma construção coerente que prevê 

comunicação com um destinatário Trevisan (1992), por exemplo, mostra que a 

coerência de um texto depende do leitor e de sua habilidade de compreender 

as pistas presentes no texto, de modo que lhe pareçam coerentes. Assim, “a 

coerência não é propriedade do texto, mas um princípio de interpretabilidade, o 

que leva a associar a coerência e a inteligibilidade no processo que se 

estabelece num contexto de comunicação” (Trevisan, 1992: 22). Essa autora 

traz, também, uma discussão importante para a compreensão dos 

conhecimentos prévios do leitor ao atribuir sentido ao texto, o que compartilha 

de certo modo com as abordagens anteriores, aqui comentadas, a noção de 

que a leitura é dialógica e leva em conta o que é ativado no leitor no momento 

em que entra em contato com o texto. Ler um texto, por essa abordagem, exige 

que leitor e escritor interajam, na atribuição de sentidos, de acordo com o 

contexto social e histórico em que ambos se encontram. Assim, as condições 

de produção interferem no processo da leitura e recepção de um texto.  

Relacionando com as teorias mencionadas sobre as relações de ensino-

aprendizagem que acontecem na sala de aula, leitura é entendida, neste 

trabalho como o processo enunciativo que considera o uso e a circulação 

sociais dos textos. Convoca-se então, naturalmente, a noção de gênero 

discursivo como o instrumento mais adequado para favorecer o ensino de 

leitura e produção de textos orais e escritos (Schneuwly & Dolz, 2004). O 

gênero discursivo (Bakhtin, 1979) é escolarizado e utilizado como meio de 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares mais 

particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos. 

Schneuwly & Dolz (2004: 71) apontam que as práticas sociais nas escolas 

precisam enfocar uma organização de linguagem que possibilite a interface 

entre sujeito e o meio, propondo que o gênero do discurso seja entendido como 

instrumento e objeto de aprendizagem.  

O trabalho com gênero resumo, nesta pesquisa, tem o objetivo de 

repensar uma prática de sala de aula, em que os alunos compreendam o que é 

relevante nos textos lidos. O agrupamento do expor, a que o resumo pertence, 
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é discutido por Schneuwly & Dolz (2004). Os autores consideram os textos 

presentes nos livros didáticos das diferentes áreas, como textos expositivos, 

cujo objetivo é informar os alunos sobre conhecimentos considerados 

relevantes. Foi referindo-me a esse quadro de classificação dos domínios 

sociais de circulação, que embasei a minha escolha pela produção de resumos 

dos textos expositivos, que constituem os livros de Ciências, como um 

instrumento de ensino-aprendizagem. No que se refere ao processo de 

produção, esta pesquisa considera o agrupamento do expor e analisa os 

sentidos das participantes sobre os conceitos de resumo de textos expositivos 

e explicativos (Schneuwly & Dolz, 2004: 61). 

Produzir textos, partindo dessa abordagem de ensino-aprendizagem que 

foca a situação de interação, passa a ter uma importância crucial num contexto 

escolar que vise à integração social do aluno. A escrita do aluno é considerada, 

portanto, como forma de comunicação, expressão e conhecimento (Dolz, 

Gagnon & Decândio, 2010: 14). Torna-se fundamental, o professor, no contexto 

escolar, em qualquer área de atuação, considerar a proposta de produção 

textual como uma possibilidade próxima de uma situação real de comunicação, 

e tornar viável a possibilidade de se utilizar esse texto produzido pelos alunos 

para realmente comunicar algo a alguém. 

 Conforme as discussões acima, Dolz, Gagnon & Decândio (2010: 16) 

salientam que o aluno, ao produzir um texto, necessita refletir “sobre a escrita, 

a textualidade, a estrutura e o funcionamento da língua  e, sobretudo, sobre a 

relação que a língua mantém com a cultura”; dessa forma, pensando o texto 

como unidade de trabalho de sala de aula, e não a frase ou a palavra. A 

proposta de produção de texto nesta pesquisa assume um papel de 

organização da aprendizagem e tem a função de repertoriar esse aprendiz com 

uma diversidade textual. Em consonância com Geraldi (2003), a produção de 

texto é tomada como ponto de partida e ponto de chegada de todo o processo 

de ensino-aprendizagem da língua, que se revela em sua totalidade no 

processo de enunciação, sendo este marcado pela temporalidade e as suas 

dimensões. Temporalidade que é marcada historicamente pelo “sujeito e seu 

trabalho de produção de discursos concretizados nos textos” (Geraldi, 2003: 

135).  
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Essa concretização do discurso que aparece no texto escolar deve ser 

nomeada, segundo Geraldi (2003), de produção de texto e não redação, 

conforme os currículos de algumas escolas documentam. Redação traz à tona 

uma questão de texto que é escrito para cumprir um objetivo escolar e de sala 

de aula. E ao defender o termo produção de texto, Geraldi (2003) afirma que 

um texto tem que ter o que dizer, uma razão para dizer, alguém para dizer, 

alguém que diz e algumas estratégias para dizer. Quando a proposta de 

produção de um texto, no contexto de uma aula de Ciências, foco desta 

pesquisa, revela para o aluno um interlocutor real, a redação, que era algo 

artificial e escolarizado, torna-se uma produção com marcas de um sujeito- 

leitor, e de um locutor comprometido com seu discurso.  

Quando o professor não é o único interlocutor definido, o aluno acaba 

escolhendo as melhores estratégias para dizer o que tem a dizer, numa 

situação de comunicação determinada por circunstâncias que sejam o mais 

próximo possível da realidade. E cabe ao professor, seja ele de que área for, 

ensinar  
os procedimentos de que o aluno precisa dispor para acessar 
os conteúdos da disciplina que estuda. Produzir esquemas, 
resumos que orientem o processo de compreensão dos textos, 
bem como apresentar roteiros que indiquem os objetivos e 
expectativas que cercam o texto que se espera ver analisado 
ou produzido não pode ser tarefa delegada a outro professor 
que não o da própria área (Brasil, 1998: 32).  
 
 

Esse documento, que regulariza a prática escolar de nosso país, 

contribui ainda com a ideia de que todo professor depende da linguagem para 

desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina (p. 31). Por compartilhar 

com essa concepção, esta pesquisa presta-se a analisar os dados produzidos, 

partindo desse pressuposto teórico de que é papel do professor de Ciências do 

Ensino Fundamental II ensinar ao aluno como se lê o texto do livro didático, 

como se produz um resumo para estudar para uma avaliação, ou ainda, 

(conforme propus durante a pesquisa) como se produz um resumo para 

apresentar um seminário para sua classe sobre os assuntos estudados.  

O entendimento – por parte do docente especialista em Ciências, 

Geografia ou História, para citar apenas alguns –, de que aprender a 

expressar-se oralmente ou por escrito é trabalho exclusivo do professor de 
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Língua Portuguesa, não entra em ressonância com as práticas sociais nas 

diversas ciências. Não se pode partir do pressuposto teórico de que os textos 

“expositivos que subsidiam as diversas disciplinas sejam auto-explicativos” (p. 

32). Outro item discutido pelos PCN, que se torna relevante para a 

compreensão dos dados deste trabalho, é a importância da seleção lexical 

realizada no momento de produzir um texto. Durante os encontros com a 

professora de Ciências, selecionamos uma tabela com os possíveis termos 

organizadores que os alunos poderiam usar para a produção de um resumo de 

texto expositivo. Essa tabela faz uma seleção de possíveis recursos lexicais 

que podem ser utilizados em um texto para que se dê conta da intenção 

comunicativa, de maneira coerente e dentro de uma proposta de trabalho com 

gênero. Ao escolher o gênero resumo do texto expositivo como proposta de 

produção nas aulas de Ciências, tive como critério a importância que esse texto 

assume nas atividades escolares, uma vez que “as capacidades necessárias 

para a produção desse gênero são indispensáveis para outros gêneros 

acadêmicos, tais como resenha, artigos, relatórios etc.” (Machado, Lousada & 

Abreu-Tardelli, 2004/2008: 14), que acompanham a vida do estudante durante 

todo o percurso escolar. Discuto, a seguir, o resumo, foco central desta 

pesquisa. 

 
1.3.3. Resumo de texto expositivo na visão enunciativa da linguagem 

 

O objetivo desta seção é aprofundar a discussão sobre os critérios de 

escolha que embasam a opção pelo gênero resumo para trabalhar a produção 

de texto expositivo. Para tanto, resgato algumas concepções discutidas 

anteriormente e apresento os motivos pelos quais enveredei pelo texto com 

foco no informar e no expor.  

A escolha pela pesquisa com produção de resumos de textos 

expositivos no Ensino Fundamental II é baseada na constante presença desse 

gênero nos livros didáticos adotados pelas escolas da rede pública e particular. 

Definir texto expositivo é definir a maneira pela qual o aluno entra em contato 

com os conteúdos a serem aprendidos nas áreas de Ciências, por exemplo. É 

um texto de circulação escolar com foco na informação e sua compreensão (ou 
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falta dela) e possibilita o sucesso ou o fracasso do aluno em seus resultados 

escolares. Segundo Solé (1998 apud Saraiva et al., 2009: 11 
 
os textos expositivos têm como finalidade básica a aquisição, 
pelo leitor, de informação nova sobre o mundo. Portanto, 
devem ser entendidos como instrumentos a serviço da 
aprendizagem. Eles estão relacionados à análise e síntese de 
representações conceituais, explicando determinados 
fenômenos ou proporcionando informações sobre estes. 
 

O procedimento de resumir os textos expositivos, trabalhado com a 

professora de Ciências Naturais, participante desta pesquisa, durante o 

processo de produção de dados, é visto como uma atividade de estudo na 

maioria das situações escolares. A capacidade de fazer um bom resumo 

pressupõe a leitura cuidadosa de um texto, ação fundamental para o sucesso 

do aluno na idade escolar. O pedido para a realização de resumos acontece 

nas diferentes disciplinas e é indispensável para a produção de outros gêneros 

(Machado, Lousada & Abreu-Tardelli, 2004/2008). 

Nessa mesma linha de pensamento, compreendendo o aluno como um 

ser ativo que dialoga com os textos lidos, os conceitos discutidos por Bakhtin 

(1979/2006) servem como suporte teórico, e dão sustentação ao que entendo 

como fundamental no processo de produção escrita: diálogo existente entre 

autor e leitor, entre os textos e a própria experiência de vida do escritor/autor.  

Nesta dissertação, esses conceitos possibilitam a compreensão da interlocução 

existente entre aluno e professor e entre professora e pesquisadora.  

Bakhtin (1979/2006) conceitua o enunciado como algo concreto, único e 

individual, em que a língua se efetua. O enunciado, seja ele oral ou escrito, 

apresenta diversas formas de se materializar, dependendo dos falantes e das 

condições da enunciação. As formas, o conteúdo e a construção desses 

enunciados são determinados pelo campo da comunicação. “Cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(Bakhtin, 1979/2006: 262), o que o autor denomina de gêneros do discurso. É 

através dessa análise da situação social de comunicação, do dialogismo 

existente em sala de aula, que poderemos atuar e fazer as devidas mediações 

entre a palavra do professor dirigida ao aluno e vice-versa.  

Baseadas ainda nas propostas de Bakhtin, as pesquisas realizadas por 

Schneuwly e Dolz (1997/2004) sobre o uso dos gêneros na escola como objeto 
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de ensino e instrumento de transformação do sujeito que aprende, servem 

também de guia para a análise dos meus dados de pesquisa. Os gêneros na 

escola necessitariam ter esse foco. O aluno se apropriaria dos contextos 

enunciativos, das organizações da linguagem nesses contextos relacionados 

aos diversos gêneros que circulam socialmente em contextos particulares. 

Destaco que por apropriação entendo o  
 
processo de desenvolvimento das capacidades individuais 
correspondentes aos instrumentos e materiais de produção. A 
apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção é 
o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos 
próprios indivíduos (Marx e Engels, 1845-1846/2006: 67s).   
 
 

O gênero pensado como instrumento mediador e constitutivo das ações 

do sujeito na produção do objeto, forma uma tripolaridade, em que a ação do 

sujeito é mediada por artefatos socialmente elaborados. A Atividade do sujeito, 

pensando no aluno e no professor, mediada pelo gênero, agindo na produção 

do objeto em construção é o que pretendo compreender. Considero o professor 

como um sujeito em Atividade que age guiado por uma necessidade de 

mudança em relação à produção escrita de seus alunos. O motivo real desse 

professor é o que o guia a uma Atividade, pois articula uma necessidade a um 

objeto (Leontiev, 1983, apud Asbahr, 2005).  

Os gêneros tomam formas desdobradas na escola (Schneuwly e Dolz, 

1997/2004), uma vez que devem servir de objeto de ensino-aprendizagem, 

inseridos na prática de linguagem, como instrumento de comunicação. A 

complexidade da realidade escolar, no que se refere ao uso dos gêneros, nos 

leva a questionamentos sobre a tênue distância entre o que é real e fictício na 

comunicação realizada nas atividades escolares. Segundo os autores, os 

gêneros funcionam em um lugar social específico, escolar, com o objetivo de 

criar ZDPs em que os alunos estejam 
 
em situações de comunicação que sejam as mais próximas 
possíveis de verdadeiras situações de comunicação, que 
tenham um sentido para eles, a fim de melhor dominá-las como 
realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que 
os objetivos visados são (também) outros (Schneuwly e Dolz, 
1997/2004: 81).  
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A categorização da produção escrita dos alunos como texto expositivo 

(domínio do Expor) está baseada no quadro proposto por Dolz & Schneuwly 

(1996/2004: 61). O objetivo dos autores ao elaborar essa organização era: (1) 

pensar as capacidades que podem ser construídas ou acionadas nos alunos 

quando solicitados a produzir diferentes gêneros; e (2) instrumentalizar o 

professor para que fosse possível elaborar uma progressão de gêneros no 

currículo, de forma que os gêneros constituíssem a base do trabalho escolar.  

No Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, algumas 

pesquisadoras da área da educação, também elaboraram um material que 

auxilia na avaliação da compreensão leitora do texto expositivo. Baseadas em 

trabalhos desenvolvidos na Espanha, Saraiva, Moojen & Munarski (2009) 

criaram uma coletânea de textos expositivos que possibilita ao educador avaliar 

o seu aluno no que se refere à capacidade de ler, compreender, analisar e 

sintetizar um texto expositivo. As autoras entendem esse texto como um 

instrumento a serviço da aprendizagem e como fundamental no contexto 

escolar, pelo fato de estarem presentes em todas as áreas (Saraiva, Moojen & 

Munarski, 2009: 11). Esses textos “estão relacionados à análise e síntese de 

representações conceituais, explicando determinados fenômenos ou 

proporcionando informações sobre estes” (Solé, 1998 apud Saraiva, Moojen, & 

Munarski, 2009: 11). 

Os textos expositivos têm uma estrutura que varia em função do tipo de 

informação abordada e dos objetivos de leitura. São usados na escola, sempre 

com objetivo de “aprender”, sendo que a sua compreensão está atrelada ao 

bom ou mau desempenho do aluno. Assim, o texto expositivo como um 

instrumento que medeia e constitui as relações do aluno com o ler e escrever, 

necessita ser trabalhado pelo professor – das diferentes áreas – levando em 

conta sua estrutura que se organiza “em torno de um problema e do processo 

para obter a solução do mesmo” (Saraiva, Moojen & Munarski, 2009: 12). Essa 

estrutura, além de apresentar o problema e a solução de um conteúdo a ser 

estudado, mostra a relação causal entre os itens do texto; assinala como as 

ações são causas e consequências; e define os conceitos estudados.  

Outras organizações de linguagem características do texto expositivo, 

que evidenciam funções cognitivas como: comparar para apontar diferenças e 

semelhanças entre tópicos do texto, descrever, definir temas, conceitos, 
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eventos, pessoas, sequenciar eventos, fatos e dados numa ordem temporal, 

lógica, hierárquica etc. devem ser exploradas, discutidas e analisadas pelos 

professores no momento da leitura ou da produção escrita. A linguagem 

utilizada pelo professor, durante a leitura, deve ser realizada de modo que o 

aluno interaja com o texto e dialogue com seu autor, pensando no contexto de 

produção, na intencionalidade do escritor e, acima de tudo, na finalidade de ler 

e/ou produzir tal texto. 

Neste trabalho, como já apontei, o foco está na produção de resumo de 

texto expositivo, por percebê-lo como instrumento fundamental de construção 

de conhecimento e avaliação nas diferentes áreas, mas também por ser 

enfocado pela professora participante na pesquisa. Como apontam muitos 

pesquisadores, citados nesta discussão, o resumo, pensado como um 

enunciado, numa perspectiva bakhtiniana de linguagem, é concebido como um 

gênero indispensável na vida escolar por servir também de base para outras 

produções como resenhas, artigos, relatórios etc. Segundo Leite (2009: 11), o 

resumo é uma forma reduzida de informação e resultado de um processo de 

compreensão desencadeado ao sermos expostos a qualquer situação 

comunicativa.  

Para resumir é necessário um processo de sumarização, que vai 

acontecendo ao longo da leitura, conforme afirmam Machado, Lousada & 

Abreu-Tardelli (2004/2008: 25). As autoras explicitam que esse processo de 

resumir “não é aleatório” e, sim, guia-se por uma certa lógica, a qual se 

percebe em atividades que pressupõem uma situação comunicativa clara e 

reflexiva. O resumo deve mostrar uma organização global do texto e relacionar 

as ideias centrais tal como se encontra no texto original e seu autor deve ser 

sempre citado (Machado, Lousada & Abreu-Tardelli, 2004/2008: 47). Essas são 

características essenciais do gênero resumo, de que o professor deve se 

apropriar ao propor essa produção aos seus alunos. A prática do professor 

pressupõe, portanto, um conhecimento desse gênero e os propósitos do 

trabalho com essa produção.  

No entanto, nem sempre a escola vem discutindo a linguagem dessa 

forma. Ou seja, a linguagem nem sempre é trabalhada em sala de aula com o 

foco enunciativo e levando em conta a noção de gênero do discurso. A seguir 

apresento como o trabalho escolar pode ser realizado pensando a linguagem 
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numa perspectiva enunciativa, e nos tópicos seguintes, as concepções que, de 

modo geral, são observadas nos contextos escolares atuais. 

 

1.4. Linguagem e ensino-aprendizagem  

A concepção de ensino-aprendizagem compartilhada neste trabalho 

pressupõe a “aprendizagem como condição prévia necessária às 

transformações qualitativas que se produzem ao longo do desenvolvimento” 

(Dolz & Schneuwly, 1996/2004:44. Essa abordagem, que estabelece uma 

relação dialética entre ensino e aprendizagem, tal como defendida por 

Vygotsky (1934), enxerga o sujeito como um ser social e, dessa maneira, a 

natureza da aprendizagem humana como social. Por meio de um ensino e uma 

aprendizagem intencionais, os participantes (professores e alunos) tomam 

consciência dos conteúdos e desenvolvem suas capacidades intelectuais .  

Dolz & Schneuwly (1996), retomando as discussões de Vygotsky, 

apresentam essa orientação em seus estudos sobre a aprendizagem dos 

gêneros orais e escritos e dizem que, as práticas de linguagem e sua 

apropriação começam no seio familiar, mas certas formalizações a respeito da 

produção escrita e oral se definem em situação escolar. Segundo os autores, a 

cooperação social é fator determinante das transformações conceituais que 

ocorrem no sujeito. Essa cooperação compreendida como interacionismo social 

concebe a construção das funções superiores como estreitamente relacionada 

à utilização da linguagem e à interação do sujeito com sua sociedade. 

 Nessa direção, Vygotsky (1934/2008) afirma que a construção dos 

conceitos é resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções 

intelectuais básicas tomam parte. O autor mostra que as associações feitas 

pelos alunos na construção de um conceito, a atenção desprendida para isso 

ou as inferências feitas não são suficientes sem a utilização do signo como 

meio pelo qual se conduzem as operações mentais (p. 73). A formação do 

pensamento conceitual, segundo ele, é resultado de um ambiente que 

apresenta tarefas ao adolescente, lhe faz novas exigências e estimula o seu 

intelecto; no entanto: 

 
[a] tarefa cultural, por si só, não explica o mecanismo de 
desenvolvimento em si, que resulta na formação de conceitos. 
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O pesquisador deve ter como objetivo a compreensão das 
relações intrínsecas entre as tarefas externas e a dinâmica do 
desenvolvimento, e deve considerar a formação de conceitos 
como uma função de crescimento social e cultural global do 
adolescente, que afeta não apenas o conteúdo, mas também o 
método de seu raciocínio. O novo e significativo uso da 
palavra, a sua utilização como um meio para a formação de 
conceitos, é a causa psicológica imediata da transformação 
radical por que passa o processo intelectual no limiar da 
adolescência (Vygotsky, 1934/2008: 73). 
  
 

Vygotsky aponta que as capacidades de regular as próprias ações, 

fazendo uso de meios auxiliares, atinge seu pleno desenvolvimento no período 

da adolescência. Cabe ao professor, então, instrumentalizar o aluno para que 

ele possa descobrir as “determinações sociais das situações de comunicação, 

assim como o valor das unidades linguísticas no quadro de seu uso efetivo” 

(Dolz & Schneuwly, 1996/2004:47 O professor e as suas intervenções 

desempenham papel fundamental na interação aluno e texto, na construção e 

transformação dos conceitos a serem aprendidos. Nessa concepção, o 

professor leva em conta as influências sociais a que os alunos estão 

submetidos e as características da escola onde a aprendizagem se realiza. 

Para quê se aprende e qual a necessidade de cada conceito a ser construído 

são fatores determinantes na relação de ensino-aprendizagem; e determinam, 

portanto, as intervenções realizadas pelo professor que passam a ser 

intencionais. A cada intervenção do professor busca-se atingir um objetivo, 

uma finalidade, que tem como base as expectativas que a relação de ensino-

aprendizagem almeja. As estratégias de ensino escolhidas pelo professor 

devem ser pensadas como instrumentos necessários para se progredir e, 

desse ponto de vista, é papel do professor criar um espaço de intervenção 

social, de ação recíproca dos membros do grupo para a organização da 

aprendizagem e da apropriação dos conceitos ensinados (Dolz & Schneuwly, 

1996). A clareza e os objetivos a se perseguir para cada conceito ensinado e 

aprendido, a administração do tempo para a aprendizagem, os momentos de 

colaboração entre os alunos, a avaliação da transformação devem estar no 

planejamento do professor e deve ser sua função intervir para que cada etapa 

se constitua um caminho para o aluno transformar-se (Dolz & Schneuwly, 

1996). 
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A operacionalização das relações de ensino-aprendizagem, nessa 

visão, permite a criação de uma Zona de Desenvolvimento Proximal, conceito 

vygotskyano já trazido anteriormente neste capítulo e extremamente discutido 

nos contextos escolares. Magalhães retoma essa discussão apresentando uma 

releitura desse conceito como um “espaço de vida”, destacando que 
 
as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos outros 
e produzidas a partir das ações dos outros, uma vez que todos 
os participantes estão envolvidos de forma colaborativa na 
negociação, na criação de novos significados que pressupõem 
novas organizações dos envolvidos e não apenas na aquisição 
de conteúdos particulares (Magalhães, 2009: 59).  
 
 

A autora frisa ainda que desenvolver é “mudar totalidades” em lugar de 

“mudar particularidades” (Newman & Holzman, apud Magalhães, 2009). Para 

isso, as intervenções do professor no contexto escolar devem levar em conta 

todo o contexto sócio-histórico-cultural do aluno, para atingir seus objetivos 

pensando nessa totalidade do aluno e da sua transformação como sujeito. 

Segundo a autora, Vygotsky desenvolve a ideia de Zona de Desenvolvimento 

Proximal para enfatizar a importância da relação colaborativa na relação com 

outros desde o início da vida, mas também entre professores e alunos no 

contexto escolar. Dessa forma, “desenvolver significa criar contextos para 

transformar totalidades e não particularidades” (p. 60). Assim, a transformação 

do aluno, no processo de aprendizagem e desenvolvimento, é social e política 

e o professor assume o papel de criar o espaço de reflexão colaborativa que 

permite o aluno “tornar-se”. Para Holzman (2002, apud Magalhães) a ZDP é a 

relação entre “ser e tornar-se”. Para a criação desse espaço criativo, a 

colaboração e a criticidade são imprescindíveis na transformação dos alunos, 

esta mediada pela linguagem e pela ação do professor. ZDP é entendida, 

portanto, como unidade dialética, uma totalidade, “unidade instrumento-e-

resultado” e “aprendizagem-desenvolvimento” (Newman & Holzman, 2002: 76). 

 É na mediação pela e na linguagem, no contexto escolar, que o aluno 

vai se constituindo como sujeito. As produções sociais vão se tornando 

processos individuais. O aluno vai tomando consciência do seu papel na 

construção do conhecimento por meio da linguagem como instrumento de 

mediação. Aguiar (2009) contribui com a discussão sobre a criação de uma 
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ZDP, ao abordar a gênese da consciência humana, como uma construção 

ativa, criativa, do homem que transforma a realidade. A consciência tem, como 

característica essencial, a reflexão, segundo afirma Vygotsky (apud Aguiar, 

2009: 98): 
Se, por um lado, é fundamental frisar o caráter social e 
histórico da consciência, sua origem a partir da relação do 
homem com a realidade, ligado ao trabalho e à linguagem, por 
outro, Vygotsky alerta para a questão da complexidade da 
reflexão, de forma a negar o caráter de cópia fiel da realidade, 
ou a idéia de que a consciência seria determinada mecânica e 
linearmente pela realidade. 

  

Os conceitos de consciência e ZDP tornam-se essenciais para a 

compreensão dos dados desta pesquisa, uma vez que o aluno deve 

conscientizar-se do seu processo de construção de conhecimento, por meio da 

leitura e produção escrita dos resumos dos textos expositivos discutidos em 

sala de aula; e ainda, uma vez que as sessões reflexivas entre as participantes 

da pesquisa têm o objetivo de proporcionar um espaço de “tornar-se” e de 

tomada de consciência. Essa concepção descrita acima de ensino-

aprendizagem guiou o meu olhar na produção dos dados, ao analisar as duas 

atividades da pesquisa, a sala de aula e a sessão reflexiva. No tópico seguinte, 

discorro sobre as diferentes visões de ensino-aprendizagem que, de modo 

geral, vigoram atualmente nos contextos escolares. 

 

 

• Ensino como conhecimento transmitido e aprendizagem como 
recepção e devolução 

Enfocar ensinar e aprender de forma dualista como entendida pela 

escola behaviorista da psicologia é importante porque, ainda hoje, essa é a 

organização das salas de aulas. Diferentemente da concepção sócio-histórico-

cultural das relações de ensino-aprendizagem, a psicologia Behaviorista 

entende o homem apenas como fruto do meio, reagindo aos estímulos que são 

externos e condicionados. Os modos de resposta do homem estão ligados a 

modos de agir condicionados e formados com hábitos. O objeto de estudo, a 

partir desse ponto de vista, é o comportamento, sendo esse plausível de 

controle e previsão externos. O comportamento manifesto é o que pode ser 
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cientificamente defensável. O homem depende de estímulos externos e seu 

comportamento é resposta condicionada (Wertheimer, 1978).   

O princípio fundamental da Psicologia Behaviorista é a objetividade, pois 

o foco do trabalho é o comportamento manifesto e não a consciência. O 

método dessa escola da psicologia é a observação objetiva, que foi ampliada e 

difundida pelos psicólogos nos Estados Unidos, e que defende que o homem 

deve ser analisado em termos de medidas (Wertheimer, 1978: 161). Dessa 

maneira, o processo de aprendizagem do homem, é analisado pelo reflexo 

condicionado, ou seja, a resposta aprendida estimulada por um reforço 

positivo. O reforço positivo torna a reação do aprendiz frequente garantindo a 

manutenção da resposta (Aranha & Martins, 2003). Essas experiências com o 

estímulo, reforço positivo ou reforço negativo, foi introduzida por Ivan Pavlov 

(1849-1936) com animais e foi o que mais tarde apoiou o trabalho da 

Psicologia Comportamental (behavior) cujo primeiro representante foi John B. 

Watson (1878-1938). 

O behaviorismo, por rejeitar a ideia da consciência, tem como objeto de 

estudo o comportamento em sua exterioridade, o que acaba por determinar 

algumas concepções da educação e das relações de ensino-aprendizagem 

adotadas em algumas escolas. São observáveis, hoje em dia, alguns 

resquícios dessa visão comportamental, em que o aluno é avaliado pelo que 

apresenta, pelo que externaliza. A consciência é “caixa-preta”, inacessível ao 

conhecimento científico (Aranha & Martins, 2003: 205). Em algumas escolas 

percebe-se a influência dessa concepção quando o aluno deve seguir 

instruções e reforços conferindo erros ou acertos de suas respostas, 

substituindo o professor e suas intervenções em várias etapas da 

aprendizagem. A ideia é que o aluno responda a estímulos programados que 

conseguem prever os comportamentos desejáveis. O aluno é entendido como 

receptor de conhecimento e reage ao estímulo que é transmitido pelo 

professor, que produz o estímulo e o reforça positivamente. Nesse processo, o 

aluno responde e o conhecimento é, então, aprendido.   

Essa visão transmissiva do conhecimento aponta para uma visão de 

aprendizagem como um condicionamento operante (Skinner, apud Pisani, 

1989), que percebe o aprendiz como um sujeito que responde a reforços 

positivos (que fortalecem o comportamento) ou negativos (que retiram a 
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resposta do sujeito). Esses estudos skinerianos contribuíram para o 

entendimento sobre o processo de aprendizagem humana e visavam a 

conhecer os princípios do comportamento a fim de controlá-lo da maneira mais 

eficiente (Pisani, 1989: 128). 

Fundamentada na psicologia behaviorista, a aprendizagem condicionada 

baseia-se na transferência do conhecimento, que pressupõe que o aprendizado 

acontece quando se evoca um hábito passado apropriado para um novo 

problema e o aluno responde de acordo com os elementos em comum entre a 

situação anterior e a nova situação (Bock; Furtado & Teixeira, 2008). Nessa 

perspectiva da aprendizagem, o aluno é percebido como um sujeito que 

responde aos estímulos do seu meio, o que pressupõe uma ação de controle 

das relações de ensino-aprendizagem, nas mãos do professor. Toda a 

concepção behaviorista das relações humanas é pautada na questão do 

controle. “As pessoas aprendem a controlar os outros com muita facilidade” 

(Skinner apud Bock, Furtado & Teixeira, 2008: 69). 

 

• Uma visão cognitivista de aprendizagem 
 

Piaget foi um pesquisador da área da educação, que ainda hoje 

influencia as concepções de aprendizagem e de papéis de aluno e professor na 

escola. Vygotsky valorizou os estudos de Piaget, reconhecendo que ele 

demonstrou que a diferença entre o pensamento infantil e o pensamento adulto 

era mais qualitativa do que quantitativa, focalizando aquilo que a criança tem e 

não o que lhe falta (Vygotsky, 1934/2008: 11). No entanto, Vygotsky aponta a 

dualidade presente nas discussões de Piaget, o que para ele reflete a crise da 

Psicologia na época.  

Segundo Newman e Holzman (2002: 74), a ideia de Vygotsky, ao 

discutir as teorias piagetianas entre outras, era a de “reconciliar um universo 

filosoficamente dividido” entre saber e pensar e entre desenvolver e aprender. 

O ponto de contradição entre as teorias desses dois epistemólogos está, 

portanto, na forma como entendiam a relação entre ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Para Piaget, o desenvolvimento da criança passa por uma maturação 

genética e sua capacidade cognitiva está vinculada às fases dessa maturação, 
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o que pode favorecer ou não a aprendizagem. O estudioso suíço divide os 

períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas 

qualidades do pensamento (Bock, Furtado & Teixeira, 2008). Enquanto 

Vygotsky (1934/2008) defende a visão de uma relação dialética entre 

desenvolvimento e aprendizagem, pela qual o aprendiz está em interação com 

o seu meio social, aprendendo e desenvolvendo num movimento não dualista, 

mas sintético. As metodologias adotadas por um e outro revelam suas 

concepções. Ainda segundo Newman e Holzman (2002: 74), 

 
O modo de investigação de Piaget, a entrevista clínica, se 
baseava na suposição de que se podia e se devia examinar a 
capacidade de pensar da criança em áreas em que ela é 
absolutamente desprovida de conhecimento. Pois se 
questionarmos as crianças acerca de coisas que elas sabem 
estaremos descobrindo alguma coisa sobre a qual elas foram 
instruídas, e não sobre o seu pensamento “puro”. 
 
 

Para Piaget (1967 apud Teberosky & Ferreiro, 1999), a aprendizagem 

está relacionada às ações do sujeito sobre os objetos do mundo: um sujeito 

que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os objetos do 

mundo e que constrói suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo 

tempo em que organiza o seu mundo. O sujeito é foco da construção do 

conhecimento e suas descobertas não dependem de uma ação do outro, mas, 

sim, de seu processo de maturação cognitiva. No que se refere à escrita, por 

exemplo, podemos dizer que, na abordagem piagetiana, ela é objeto de 

conhecimento e o sujeito é sujeito cognoscente. E ainda, que o aprendiz é 

intelectualmente ativo quando realiza algo, o que não está atrelado à instrução 

ou à intervenção de outro, por exemplo, o professor (Teberosky & Ferreiro, 

1999: 32). 

 
1.5 Formação contínua do professor como Atividade Sócio-Histórico- 

Cultural 

Este tópico tem o objetivo de discutir a formação do professor pelo viés 

da Linguística Aplicada e os conceitos imbricados na formação desse 

educador, que se pretende crítico. Autores atuais, inclusive brasileiros, vêm 

pesquisando a respeito da formação de professores, nessa perspectiva da 
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Linguística Aplicada. Magalhães (2010), por exemplo, desenvolve, em parceria 

com o grupo de pesquisa da PUC-SP, Linguística Aplicada em Contextos 

Escolares (LACE), pesquisas na área de Leitura e Escrita nas Diversas Áreas 

(LEDA). Sua atuação tem foco em escolas da rede pública de São Paulo, em 

que os encontros com professores e diretores escolares se constituem como 

um espaço de formação crítico-reflexiva, num processo colaborativo entre os 

participantes da pesquisa. 

 O trabalho dessa pesquisadora está fundamentado na Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural, o que pressupõe o trabalho de formação 

docente como uma atividade que permite a construção, com responsabilidade, 

de novos significados sobre as relações de ensino-aprendizagem. A linguagem 

é instrumento no qual e pelo qual as transformações são concebidas. As 

posições dos participantes da pesquisa são voluntárias e reflexivas e buscam 

atravessar fronteiras, refletindo sobre o que são essas fronteiras, como 

atravessar, e as razões pela qual devam ser atravessadas (Pennycook, 2006 

apud Magalhães, 2010).  

As pesquisas de intervenção na escola, coordenadas pela autora, 

partem de uma escolha teórico-metodológica para organizar e conduzir os 

dados, que têm como base as categorias de contradição e colaboração, assim 

como discutida por Marx e retomadas por Vygotsky. A formação docente, 

nessa perspectiva, prevê “a solução de uma questão problemática comum”, 

contextualizada, levando em conta as diferentes visões e compreensões 

“sócio-históricamente produzidas quanto às necessidades e objetivos do grupo” 

(Magalhães, 2010; Liberali, 2010). 

Liberali (2011) discute o conceito de Cadeia Criativa, que aponta para a 

produção de “significados compartilhados com novos parceiros através dos 

sentidos que aqueles trazem para uma nova atividade”. A expansão do objeto 

da atividade nas relações colaborativo-críticas se dá pela produção de novas 

totalidades. Isto é, novos instrumentos culturais são construídos, novos modos 

de pensar e agir. A formação docente, nessa visão, traz, segundo Liberali 

(2010), a possibilidade da criação de um discurso argumentativo como 

ferramenta para a produção de significados compartilhados na Cadeia Criativa. 

A autora defende a ideia de que a argumentação funciona como um importante 

instrumento para “superar as perspectivas autoritárias e dogmáticas tanto do 
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senso comum quanto do conhecimento científico” (Liberali, 2011: 59). Como 

aponta Marx, retomado por Engeström, Liberali, Magalhães e outros, “a 

argumentação é responsável pela transformação.” Nessa perspectiva, os 

sentidos e significados dos participantes das pesquisas em contexto de 

formação são negociados, no intuito de promover uma discussão sobre as 

relações de ensino-aprendizagem, com foco na argumentação e na criticidade. 

Para melhor compreensão das ideias apresentadas pelos autores 

citados acima, faz-se necessário aprofundar a discussão sobre alguns 

conceitos envolvidos no contexto desta pesquisa, uma vez que esta se insere 

num paradigma colaborativo-crítico. Inerentes ao processo de colaboração, 
existem dois construtos filosóficos fundamentais a serem trabalhados e 

experimentados pelos participantes da pesquisa: a contradição como uma 

categoria marxista de constituição do humano que cria tensão e conflito e a 

colaboração, como complemento da contradição. Baseada nas ideias 

marxistas, Magalhães & Oliveira (2011) afirmam que sem colaboração, a 

contradição vira autoritarismo individual. A colaboração possibilita que a 

contradição seja apontada e discutida, que o conflito seja trabalhado para que 

novos significados sejam compartilhados, isto é, para que o conhecimento seja 

construído em parceria.  

A importância da contradição no trabalho colaborativo entre 

pesquisadora e professora revela-se no movimento de “compreender e 

transformar como um movimento único”, de conscientizar-se em relação às 

suas ações. Se as contradições não forem enfocadas, se não houver 

questionamento, a tomada de consciência da atividade realizada fica difícil.  As 

transformações das ações dos participantes ao longo da pesquisa apontam 

para escolhas não cristalizadas, não repetidas, mas criativas. Só há 

transformação se houver tomada de consciência, se houver contato com suas 

ações e com os conflitos que delas emergem. Por isso, para transformar, a 

contradição é inerente à relação. 

Outro conceito fundamental para a compreensão da formação do 

professor numa perspectiva da LA, é o processo de reflexão, tal como 

sugerido por Schön (1992), ao expandir a discussão iniciada por John Dewey, 

destacando a importância do profissional olhar para a sua prática no micro 

contexto (e.g., sala de aula). Outros pesquisadores (cf. Smyth, 1992; 
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Magalhães, 2010; Liberali, 2010) avançaram essas discussões para relacionar 

o micro contexto ao macro (relações sociais, culturais e políticas), no que se 

referem, além de outros pontos, às questões de empoderamento na escola e 

na sociedade. Nesse quadro, trabalhar com sessões reflexivas, como espaço e 

tempo para a formação do professor, pode possibilitar que a compreensão e o 

questionamento das práticas sejam efetivados pelos participantes em relações 

próprias e de outros.   

 
1.5.1. Diferentes olhares para a formação do professor 

 

Considerando a formação do professor como uma atividade sócio-

histórico-cultural, esta seção enfoca alguns pesquisadores que vêm discutindo 

a formação de professores no Brasil e no mundo. Discuto a contribuição de 

cada pesquisador para o entendimento de um processo que vem avançando a 

passos lentos, contudo de modo consistente, que é a transformação da prática 

do professor em sala de aula de modo intencional, colaborativo e reflexivo. Meu 

objetivo, ao tratar deste tópico, é apresentar duas maneiras distintas (no 

entanto, não hierárquicas em questões de importância) de ver a atividade de 

formação do professor.  

A primeira, fundamental para a compreensão da prática do professor, 

discute o fazer do profissional e as reflexões surgidas a partir daí, no sentido de 

compreender as suas ações no contexto em que atua. A segunda perspectiva 

apresentada diz respeito às discussões com as quais eu compartilho nesta 

pesquisa e versam sobre a reflexão crítica da prática docente em busca de 

uma educação cidadã. Nesta abordagem, as transformações dos participantes 

(professores, alunos, pesquisadores e formadores), por meio da reflexão 

crítica, num ambiente de colaboração e criticidade tornam-se o foco da 

questão. A intencionalidade das ações dos sujeitos envolvidos no processo de 

formação do professor passa a ser, dentro dessa visão crítica, o pilar das 

discussões. O que deseja cada integrante da Atividade, quais seus objetivos, 

que instrumentos utiliza para a organização das regras, a divisão de trabalho, 

os modos como a linguagem está organizada, a compreensão de que alunos 

se pretende formar são tópicos do caminho reflexivo crítico.  
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Para tanto, é necessário que o professor/formador considere o contexto 

sócio-histórico-cultural daquela comunidade escolar, dele mesmo, dos alunos e 

dos professores participantes. Isso requer uma compreensão que extrapola a 

sala de aula, vendo-a inserida num espaço maior, que vai desde escola até a 

sociedade a que o aluno e o professor/formador pertencem. A questão 

fundamental para que ocorram essas transformações passa pela tomada de 

consciência do educador sobre as relações de ensino-aprendizagem como 

uma totalidade. A compreensão crítica dessa totalidade permite conhecer o 

contexto em que atua para poder problematizá-lo (Freire, 2005). 

 

• Um olhar reflexivo sobre a prática do professor 
 

Este tópico refere-se à primeira abordagem citada no item anterior, que 

discute a formação do professor dentro de uma visão reflexiva da sua prática – 

o fazer do professor no contexto da sua sala de aula. Para fundamentar essa 

concepção de prática docente, apresentarei alguns estudos fundamentais 

sobre a eficácia profissional, desenvolvido por Donald Schön. Filósofo formado 

pela Universidade de Yale com Ph.D. na Universidade de Harvard, esse 

pesquisador concentrou seus estudos no aprendizado organizacional e na 

eficácia profissional.  

Schön contribuiu para as pesquisas na área de formação de professor 

apresentando a importância da reflexão-na-ação e sobre a ação. O autor 

argumenta que formar professores reflexivos prevê uma atuação junto à prática 

do professor, para que ele possa rever a sua ação; ele diz que formar é “ajudar 

os professores a familiarizar-se com as suas estratégias de aprendizagem...” 

(Schön,1992: 80). Traz ainda alguns conceitos importantes para compreender 

o processo de formação do professor defendendo que o “saber escolar é um 

suposto tipo de conhecimento que os professores dizem possuir e transmitir 

aos alunos” (Schön, 1992: 81). 

“Dar razão ao aluno” é uma expressão também trazida por Schön (1992) 

para destacar a relevância da palavra do aluno. Ele ressalta que a ausência da 

palavra do aluno em sala de aula inibe o desenvolvimento da autonomia e do 

senso crítico. Para ele, o saber escolar é contextualizado e categorial e deve 

ser individualizado. O aluno também traz seus saberes e deve ser ouvido.  
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Schön (1992: 83) descreve quatro momentos da reflexão-na-ação, e o 

primeiro momento é a surpresa que o professor reflexivo se permite em relação 

ao que seu aluno faz. Num segundo momento, o professor reflete sobre o fato, 

para compreender o porquê de sua surpresa; num terceiro instante, o professor 

tenta reformular a questão ou a tarefa para o aluno para que possa entender 

seu processo de aprendizagem. Por último, o professor testa sua nova hipótese 

sobre o processo de compreensão do aluno com uma nova questão ou tarefa. 

Esses momentos da reflexão-na-ação, segundo o autor, “não exige palavras”. 

São ações que o professor, durante a sua prática de ensino, executa.  

Esse olhar, por outro lado, permite refletir sobre a reflexão-na-ação. 

Segundo Schön, “o professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, 

no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros sentidos. Refletir 

sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e descrição, que exige 

o uso de palavras” (Schön, 1992: 83). Nas sessões reflexivas podemos dizer 

que deverá haver esse olhar retrospectivo, bem como palavras para discutir 

sobre a ação  

Para o autor, a reflexão-na-ação implica as representações múltiplas do 

professor e depende do seu contexto, da sua formação, de sua experiência. O 

professor deve levar em conta, no momento da aula, os saberes dos alunos e 

refletir durante o processo sobre as representações trazidas também pelos 

alunos sobre os conteúdos discutidos. Schön e Bamberger designam essas 

transformações de figurativas e formais. As representações figurativas são 

aquelas cotidianas e fruto da experiência do aluno. As formais implicam teorias: 

“referências fixas, tais como linhas, escalas, mapas com coordenadas, medidas 

uniformes de distância: numa palavra, o saber escolar” (Schön, 1992: 85). 

Para considerar o saber do aluno, dar voz ao seu conhecimento, é 

preciso que o professor esteja preparado para trazer à tona confusões, 

conceitos mal formulados, mal entendidos, e fazer com que o aluno 

compreenda que passar de um aprendizado figurativo para um aprendizado 

formal, não significa um “progresso”, mas sim maneiras distintas, estratégias 

diferentes de lidar com o conhecimento. Os processos de confusões e 

incertezas que aluno e professor podem passar na construção de 

conhecimentos é considerado por Schön (1992) como parte das incumbências 

da tarefa de ensinar. Ele ressalta que: 
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a aprendizagem requer que se passe por uma fase de 
confusão. (...) Um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar 
e reconhecer, e mesmo dar valor à confusão dos seus alunos. 
Mas também faz parte das suas incumbências encorajar e dar 
valor à sua própria confusão. (...) O grande inimigo da confusão 
é aquela resposta que se assume como verdadeira e única 
(Schön, 1992: 85). 

 

Durante as Sessões Reflexivas, discutidas no decorrer deste trabalho, é 

esperado que a confusão permita e favoreça aprendizagem e desenvolvimento 

da professora e da pesquisadora. É preciso a surpresa com o saber do outro 

para questionar, para individualizar o saber e entender como o outro pensa. 

Os estudos do autor sobre as questões do tempo didático, provas, 

horários e burocracias escolares revelam que a escola é regida pelo saber 

escolar. Saber escolar preso a um modelo em que se espera que os alunos 

aprendam conteúdos em progressão, em tempos determinados, e que sejam 

avaliados para saber o quanto de informação foi transmitida de forma 

adequada. Por outro lado, o professor é também avaliado pelos resultados de 

seus alunos. A experiência relatada pelo autor mostra o papel da burocracia da 

escola como um entrave que frustra e limita a prática reflexiva. A instituição 

escolar deve, segundo Schön, assumir uma postura de reflexão-na-ação, que 

deve, portanto, ser um prática integrada ao contexto escolar. Ele ressalta que o 

“desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto 

institucional.” (Schön, 1992).  

Novas visões relacionadas ao processo de formação de professores, 

deslocando-o de uma perspectiva excessivamente centrada nas dimensões 

acadêmicas para uma perspectiva centrada no terreno profissional são também 

discutidas por Nóvoa (1992: 15). Ele faz um percurso histórico da formação da 

profissão docente, com foco na vida do professor, na profissão e no 

desenvolvimento organizacional do contexto escolar. Em relação a produzir a 

vida do professor, o autor sublinha a importância de resgatar a história de vida 

e interagir as dimensões pessoais e profissionais do educador.  

Para o autor, a formação do professor não se constrói por acumulação 

de cursos, mas, sim, através de “um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal” (Nóvoa, 

1992: 25). Nessa direção, faz uma discussão sobre o poder atribuído ao 
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educador, historicamente, e como vai se deslocando entre Igreja, Estado e 

Instituição Escolar.  Em relação à formação, aponta as mudanças ocorridas nas 

diferentes décadas do século passado: 

 Ressalta que em Portugal, por conta dos baixos resultados educacionais 

nas estatísticas européias, na década de 60, a profissão docente e a 

formação de professores vão assumir primeiro lugar nas preocupações 

educativas.  

 A partir da década de 70, a formação inicial do professor passou a ser 

valorizada e as universidades passaram a ser apoiadas financeiramente 

pelo Banco Mundial.  

 Na década de 80, a profissionalização de professores em serviço trouxe 

novas perspectivas pelo fato de o ensino apresentar “uma massa de 

indivíduos sem as necessárias habilitações acadêmicas e pedagógicas, 

criando desequilíbrios estruturais extremamente graves” (Nóvoa, 1992: 

21). 

 Em 90, a educação traz a marca da formação contínua do professor, e o 

autor frisa que o desafio nessa década foi “a qualificação para o 

desempenho de novas funções (administração e gestão escolar, 

orientação escolar e profissional, educação de adultos etc.)” (Nóvoa, 

1992: 22). 

Para o pesquisador português, a formação do professor  necessita estar 

embasada num paradigma que valorize e “promova a preparação de 

professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas” (Nóvoa, 1992: 27). O desafio do 

professor, em seu processo de formação, é “conceber a escola como um 

ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas” e, 

portanto, a “formação deve ser encarada como um processo permanente” 

(McBride, 1989 apud Nóvoa, 1992:29Apresenta o conceito de participação em 

que professores precisam ser protagonistas nas diversas fases do processo de 

sua formação, desde a concepção até a avaliação. E defende ainda a ideia de 

colaboração profissional criando espaços coletivos que constituam um 

“excelente instrumento de formação” (Nóvoa, 1992: 30). 
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• As relações de ensino-aprendizagem como objeto de reflexão crítica  
 

Numa perspectiva de formação do professor pela reflexão crítica, a 

prática em sala de aula toma uma dimensão de maiores proporções, uma vez 

que o foco da atuação docente busca a transformação cidadã do seu aluno. A 

Atividade de formação tem, portanto, o objetivo de proporcionar uma reflexão, 

não só da prática da sala de aula, como também de quais são as repercussões 

dessa prática num âmbito sócio-histórico-cultural mais amplo. A ideia de formar 

alunos críticos prevê, assim, a formação de professores críticos, que atuem no 

sentido de uma mudança intelectual plena. 

 A criticidade, segundo Freire (1996), é uma exigência para a prática do 

professor. A curiosidade ingênua torna-se uma curiosidade epistemológica e, 

portanto, se criticiza. Essa curiosidade defendida pelo autor leva a uma 

“inquietação indagadora” que permite o desvelamento, a pergunta de 

esclarecimento, o que é inerente ao humano. Uma “prática educativa 

progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, 

insatisfeita, indócil”, define Freire (1996: 32). Educadores representantes de 

uma formação crítico-reflexiva, defensores das ideias trazidas por Paulo Freire, 

propõem uma reforma curricular que visa a uma pedagogia crítica (Giroux e 

Penna, 1997) e propõem um posicionando histórico dos professores ,como 

intelectuais. Ao resgatarem um histórico da educação e as transformações 

ocorridas desde 1960, Giroux e Penna (1997) apresentam, como primeiro 

ponto de mudança, a Reforma Curricular dos anos 1960-70, que partia de uma 

crença implícita de que a escolarização seria a soma dos cursos oficiais 

oferecidos; e a solução para os problemas nas escolas estaria na reforma do 

currículo e na elaboração de novo material didático.  

Segundo os autores, para se contrapor ao ensino tradicional, o foco da 

Reforma incidia na preparação dos professores e do material didático; a 

solução para enfrentar as dificuldades, portanto, era reformar o material 

didático e enfatizar as capacidades cognitivas dos alunos. Apesar do 

reconhecimento da inadequação da formação de professores, essas 

explicações revelavam, ainda, uma visão acrítica, por não perceberem a 

finalidade da educação social. 
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Giroux e Penna (1997), então, salientam a importância de se buscar 

uma nova visão, enxergando a escola dentro de um contexto social mais 

amplo, dentro de um contexto sócio-político, como agente de socialização. A 

busca de novas perspectivas de escolarização deveria estar em relação com a 

sociedade como um todo, estabelecendo-se uma relação entre currículo, 

ideologia e instrução. Sendo assim, seria possível enxergar o currículo oculto 

presente na escola e suas contradições com o currículo oficial. A ideia 

apresentada sugere novas relações entre escola, trabalho e as diversas 

esferas sociais. A escola, dentro dessa perspectiva seria, assim, um lugar de 

desenvolver a capacidade crítica do aluno e, não, um veículo de ajuda. O papel 

do professor, nessa nova concepção de escola, passa a ser então: 

a. buscar o que opera contra a finalidade política e ética da educação; 

b. construir novos elementos para novos programas em estudos sociais; 

c. buscar as contradições entre currículo oculto e currículo oficial; 

d. voltar atenções para questões sócio-políticas no lugar de visão 

técnica e apolítica; 

e. buscar respostas responsáveis para o que se aprende na escola. 

Giroux e Penna (1997) apontam, ainda, três diferentes tradições na 

história da teoria educacional: 

 A primeira, uma visão estrutural e funcional da escolarização, que se 

configura num modelo sociológico positivista, e tem com principal 

interesse a maneira como normas e valores sociais são transmitidos no 

contexto da escola. É importante destacar que, nessa visão, o objetivo 

da escola é socializar os estudantes para que aceitem 

inquestionavelmente um conjunto de crenças, regras. O currículo oculto, 

nesse modelo educacional, propõe a manutenção e o controle social das 

regras vigentes. A ênfase está na busca de consenso e estabilidade, e, 

por esse motivo, conflitos e movimentos são minimizados. Segundo os 

autores, o conflito acontece fora da escola e é fruto de desajuste e não 

de um processo natural de crescimento (Giroux e Penna, 1997: 58). O 

aluno é produto de socialização, receptor passivo, não criador de seus 

significados e o conhecimento é valor instrumental no mercado.  
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 Numa segunda abordagem, sócio-fenomenológica da teoria educacional 

o significado é construído interativamente (dado pelas situações) e 

também criado pelos estudantes enquanto interagem em sala de aula. A 

visão do aluno passa de uma perspectiva de identidade fixa para um 

modelo mais dinâmico de comportamento. Nessa segunda abordagem, 

o conhecimento é “construto sócio-histórico forjado por seres humanos 

ativos criando mais do que simplesmente existindo no mundo” (O’Neill 

apud Giroux e Penna, 1997: 58) e, ainda, influenciado pelas relações de 

poder estabelecidas na sociedade. O foco em sala de aula muda de 

“uma ênfase exclusiva no comportamento para interações dos 

estudantes com a linguagem, relação sociais e categorias de significado” 

(O’Neill apud Giroux e Penna, 1997: 59). E o currículo é impregnado de 

ideologia, sem inocência. No entanto, apontam os autores, há falhas e 

fracassos no desejo de mudanças radicais e igualitarismo fundamental, 

pois essa abordagem não considera a relação dialética entre sujeito e 

sociedade, ignorando a ideologia do aluno ao construir seus 

significados. 

 A terceira abordagem, neomarxista da socialização e mudança social, 

ressalta que a escola funciona como agente de controle ideológico 

produzindo e mantendo as crenças, valores e normas dominantes; essa 

abordagem relaciona as macro-estruturas da sociedade com as micro-

estruturas da sala de aula. A ênfase dessa visão está na relação 

dialética entre o sujeito e as condições sociais no processo de 

construção dos significados, mediado pelo currículo oculto. Nesta 

perspectiva crítica da formação docente, a percepção de um currículo 

oculto dentro das escolas torna-se fundamental para a compreensão das 

escolhas feitas pelos professores em sala de aula. Um professor 

reflexivo-crítico percebe em sua prática os motivos ocultos de suas 

ações. A transformação dessa prática torna-se possível quando há 

consciência das decisões tomadas. É preciso que se observe, numa 

perspectiva crítica de formação, o que se aprende na escola e como se 

dá a relação entre conhecimento, relação social e os interesses 

econômicos e culturais. O aluno aprende mais do que conhecimento e 

habilidade instrucional, é preciso que o educador perceba as influências 
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sócio-políticas que existem nas escolhas das práticas pedagógicas feitas 

em sala de aula. A Escola é, portanto, Instituição sócio-política.  

 

No quadro que apresento a seguir, sintetizo alguns tópicos e 

questionamentos discutidos por pesquisadores que contribuem com o estudo 

de currículo e educação social, segundo pesquisa elaborada por Giroux e 

Penna (1997: 61). 

 

Quadro 1 – Pesquisadores da Educação e Respectivos Questionamentos 

Pesquisadores da 
Educação Principais questionamentos 

Ralph Tyler (1949) 

- Questão: 

 O jovem deve ser formado para adaptar-se 

ou para revolucionar? 

- Visão:  

 escola e sociedade se relacionam; 

  toda proposta pedagógica é subjacente a 

uma teoria (visão apoiada por Paulo 

Freire). 

Robert Dreeben (1968) 

- A Escola tem cumprido o papel socializador da 

família – “oferece habilidades e informações e 

crenças que cada criança irá necessitar mais 

tarde como membro adulto da sociedade”;  

- A Escola oferece mais do que apenas instrução: 

oferece normas e princípios de conduta 

aprendidos pela experiência escolar social; 

- Visão: ignora o caráter político e cultural das 

experiências escolares, mas salienta quatro 

normas aprendidas: independência, realização, 

universalismo e especificidade (p. 62). 

Bernstein (Class,Codes 

and Control) 

- A natureza política da escolarização – valores e 

normas que produziriam bons trabalhadores 

industriais – autoridade, pontualidade, asseio, 
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docilidade e conformidade; 

- Os alunos aprendem mais que conteúdos, 

aprendem ideologias embutidas nos sistemas –

currículo, estilo pedagógico, avaliação. 

 

Stanley Aronowitz (1973) 

- A aprendizagem dos alunos revela as 

mensagens ideológicas do currículo oculto ;  
- A Escola é agência de socialização dentro de 

uma cadeia mais ampla, mas falta um estudo 

mais profundo do seu papel político. 

Jerome Bruner (1973) 

- Visão: 

 crítica aos educadores que se mantêm 

neutros e objetivos ao pensarem sobre 

teorias educacionais. Toda teoria 

pedagógica é prenhe de concepções 

políticas econômicas e éticas. 

 

Considerando a importância de formar um professor como um intelectual 

que leva em conta as questões ideológicas embutidas nos currículos escolares, 

algumas questões devem ser consideradas, segundo Giroux e Penna (1997):  

 O conteúdo aprendido nas aulas de Estudos Sociais tem papel político; 

 Normalmente, as escolas trabalham o conhecimento como verdade 

inquestionável e a seleção, organização e distribuição do conhecimento 

são omitidos de ideologia; 

 O que se ensina é conformidade social e o que deveria ser ensinado é 

investigação crítica proporcionando a validade dos conhecimentos; 

 A análise do currículo oculto deve se dar pelas disciplinas e pelas 

relações em sala de aula, ambos aspectos de caráter ideológico 
(Popkewitz, 1977 apud Giroux e Penna, 1997); 

 As relações sociais que moldam o currículo oculto são os grandes 

grupos, os elogios (aprovação ou reprovação) e as relações de poder – 
Life in classroom (Jackson,1968 apud Giroux e Penna,1997); 
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 Alguns estudos apontam para as questões de personalidade dos alunos 

que são construídas e relacionadas às notas escolares. A escola é, 

portanto, considerada como agente de controle social (Bowles e Gintis 

apud Giroux e Penna, 1997:  66); 

 Incapacidade do professor é uma perpetuação da passividade intelectual 

e do desconhecimento teórico (Lortie, 1975 apud Giroux e Penna, 1997). 

Giroux e Penna (1997: 67) ressaltam, ainda, que as pesquisas 

desenvolvidas nessa área devem servir como estudos para identificar os 

pressupostos teóricos e a ideologia dos currículos ocultos, no intuito de 

minimizar as ações antidemocráticas. E apontam como condições 

democráticas e ações coletivas, os processos sociais em sala de aula, que 

promovem valores críticos e democráticos. Os autores enfatizam que o 

educador deve estabelecer sempre as relações entre teoria e prática, entre o 

que se pretende no currículo oficial e as possíveis contradições com o currículo 

oculto. Frisam que professores devem engajar-se de modo ativo, em parceria 

com seus alunos, no desenvolvimento de uma consciência crítica social, 

respeitando os compromissos morais e éticos da escola e da sociedade como 

um todo, com solidariedade e responsabilidade social. E apontam ainda, como 

condição democrática da escola, a cooperação e o individualismo não 

autoritários.  

Dentro desse contexto, o aluno, portanto, tem um papel também ativo, 

desenvolvendo criticamente suas escolhas. Para que se crie de fato uma ação 

coletiva, que estabeleça uma relação entre escola e sociedade de modo mais 

amplo, é necessária a prática de refletir sobre a prática levando em conta o 

contexto macro-sócio-econômico (Freire,1978 apud Giroux e Penna, 1997). A 

relação dialética entre consciência crítica e ação social favorece o 

esclarecimento sobre como operam as forças sociais e como podem ser 

superadas (Freire apud Giroux e Penna, 1997). 

A reforma liberal (classe média) em oposição à reforma radical e social 

propõe alguns questionamentos (Elizabeth Cagan apud Giroux e Penna, 1997); 

alerta para a questão de como as reformas sociais e democráticas apresentam 

uma ameaça ao sistema capitalista, uma vez que a escola acaba reproduzindo 

o pensamento egoísta e solapando a ação coletiva. Uma reforma permite uma 
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reestruturação no tempo e na estrutura física da sala de aula, o que gera uma 

transformação no modo de pensar sobre os fatores que determinam a 

aprendizagem. Para Giroux e Penna, a implementação de uma reforma radical 

social possibilita: a) eliminação da seleção de alunos; b) a existência de salas 

heterogêneas; c) o conhecimento como veículo do diálogo; d) a revisão dos 

conceitos de aprendizagem e realização; e) o poder difundido em sala de aula 

e não apenas nas mãos do professor; f) o rompimento de papéis rígidos; g) 

professores aptos para suas tarefas e ações e coesos em seus planejamentos; 

h) a revisão de recompensas externas (notas); i) uma avaliação dialógica 

(Freire, apud Giroux, 1997: 71); j) os trabalho em pequenos grupos (incentivo à 

responsabilidade e solidariedade). 

Além dessas questões é possível “experimentar a dinâmica da 

democracia participativa” (Giroux e Penna, 1997: 71) e aprender sobre os 

valores e crenças a pedagogia. O tempo do relógio pode ser trocado pelo 

“ritmo próprio modificado”, o que favorece a aprendizagem como fenômeno 

compartilhado. Os diferentes ritmos para aprender e ensinar devem ser levados 

em conta e as lideranças podem ser negociadas entre os participantes do 

processo de ensinar e aprender. 

Nesse quadro, a formação crítica do professor prevê algumas ações na 

busca de identificar as bases ideológicas de todo currículo, visando à 

percepção de quais metas regem os processos de escolarização, quais as 

relações entre um currículo oculto e um currículo oficial. Dessa forma seria 

possível transformar a escola num local de desenvolvimento social e 

democrático, minimizando os efeitos de exclusão que ela pode assumir, 

enquanto instituição. Para os autores, é preciso haver “interação recíproca de 

metas, pedagogia, conteúdo e estrutura” para que a ideologia do currículo 

possa ser discutida e revelada. E ainda, alertam que é preciso mudança na 

ordem social para “construir as bases para uma educação verdadeiramente 

humana” (Giroux e Penna, 1997:  74). 

Outros autores enfatizam a questão da colaboração nas pesquisas 

relacionadas à formação de professores. Edge (1992: 16) traz o conceito de 

cooperação para trabalhar a ideia de autodesenvolvimento do educador. Para o 

autor, cooperação é entendida como possibilidade de enriquecer a sua própria 

atuação a partir da experiência e compreensão de outros colegas, alunos, em 
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seu contexto de trabalho. Enfatiza que, através da cooperação, os educadores 

têm a chance de fugir do simples, da subjetividade egocêntrica. Além disso, 

defende que “Cooperando com os outros, podemos vir a entender melhor 

nossa própria experiência e opiniões”6 (Edge, 1992: 16).   

O autor afirma que quando colaboramos com outras pessoas, nossos 

objetivos tornam-se intersubjetivos (p. 17). Desenvolvimento Cooperativo é um 

termo usado por ele para designar um tipo de trabalho entre professores de 

status semelhante, sem um professor tutor, com o objetivo de 

autodesenvolvimento. A ideia é que o professor convide, por exemplo, um 

colega de confiança, para assistir à sua aula, e que avaliem juntos, em 

parceria, os significados daquilo que ele ensina e como ensina. 

O conceito de articulação é apresentado pelo autor para apontar como o 

desenvolvimento cooperativo é feito pela articulação das ideias que, segundo 

Taylor (apud Edge, 1992: 20) é o caminho para se formular o que inicialmente 

é confuso. No desenvolvimento cooperativo o autor traz o falante (speaker) e o 

entendedor (understander) na construção conjunta de um espaço criativo, em 

que regras são negociadas em comum acordo. Define três atitudes 

fundamentais que embasam o trabalho de desenvolvimento cooperativo – o 

respeito a empatia e a sinceridade (Edge, 1992: 25). 

Baseado nos trabalhos de Carl Rogers, Edge ressalta a importância de 

se tentar romper uma tendência natural do ser humano de julgar o outro, de 

avaliar aprovando ou desaprovando as atitudes alheias. É sobre esse não 

julgamento da ação e do pensamento do outro que o autor escreve quando se 

refere ao respeito, à empatia e à sinceridade. Ele frisa que essas atitudes 

partem de um princípio de ver o outro com os olhos do outro, sem 

necessariamente buscar identificações, mas a compreensão de um ponto de 

vista diferente. Edge (1992: 28) diz ainda que essa não é uma tarefa fácil, pois 

saímos da zona de conforto e buscamos as diferenças. Ao buscar as nossas 

posições compreendendo a posição do outro tentamos ver a verdade do outro. 

George Miller (1986 apud Edge, 1992: 28) afirma que “para se compreender o 

                                                            

6 Tradução minha. No original: “By cooperating with others, we can come to understanding better our 
own experience and opinions”. 
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que outra pessoa está dizendo, você precisa assumir que aquilo é verdadeiro e 

tentar imaginar a que essa verdade poderia se referir”7:  

Novos caminhos são propostos ainda sobre a construção de 

conhecimento, como processo social. O conceito de apropriação mútua é 

desenvolvido por John-Steiner (2000) para trabalhar as relações de 

aprendizagem numa visão de relação com o outro. O foco das pesquisas 

apresentadas pela autora, no que se refere à formação de professor, passa a 

ser a relação social que se estabelece em sala de aula e na instituição escolar 

como um todo. O individual é substituído pelas relações de colaboração na 

construção social do conhecimento. O trabalho da autora é baseado nas 

concepções de aprendizagem e desenvolvimento propostas por Vygotsky.  

Essas concepções são desdobramentos e aprofundamentos das 

abordagens propostas por Marx, Wittgenstein e Foucault sobre o homem e a 

constituição de sua personalidade. Os temas tratados nas pesquisas de 

Ciências Humanas, desenvolvidas pela autora, levam em conta relações de 

poder na sociedade e o homem como constituído por suas relações sociais. A 

linguagem, portanto, tem valor constitutivo do self e, por meio dela, as relações 

de mutualidade vão constituindo as regras de convivência na sociedade. A 

autora propõe-se a estudar as dinâmicas das relações colaborativas em seus 

aspectos emocional e cognitivo e questionar quais as negociações feitas, como 

se lida com a diversidade de opiniões, as diferentes perspectivas e como se dá 

a construção de diálogos. Propõe o conceito de nós no estudo das relações 

entre pares e entre grupos, e tem o foco ainda, na colaboração entre casais, 

entre diferentes gerações, observando que a construção de conhecimento se 

dá na apropriação mútua e não na transmissão de valores.  

Smyth (1992), na perspectiva crítica de formação de professor, aponta 

a política de reflexão como uma atitude emancipatória. O autor defende a ideia 

de que um professor reflexivo é capaz de relacionar sua prática pedagógica 

com as questões macro que regem a vida política, social e econômica de seu 

contexto de atuação. Smyth reflete sobre o paradoxo existente entre o sistema 

macro controlador e capitalista e as escolas reflexivas e autônomas, pois existe 

                                                            

7 Tradução minha. No original: “In order to understand what another person is saying, you must assume 
it is true and try to imagine what it might be true of”. 
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uma tendência centralizadora de poder que pode se alastrar pelas escolas 

empatando um processo de prática reflexiva.  

O risco, apontando pelo autor, é a escola ser uma reprodutora de um 

padrão social, no lugar de promover liberdade e autonomia. Por não ser neutra, 

a escola assume uma posição de poder, que pode ser transformadora e 

emancipatória, ou aprisionadora. O professor, assim, assume uma postura em 

seu processo de formação, podendo revelar-se como um pensador ou 

simplesmente um tarefeiro, participativo ou prescritivo.  

Diferente de outros pesquisadores da educação, como Schön 

(1983/1987) e Dewey (1965), que têm o foco na prática do professor, Smyth 

(1992: 274) propõe uma formação reflexivo-crítica, em que o professor aprende 

por meio do questionamento de sua prática para a transformação consciente 

de suas ações em relação com as questões políticas, sociais e econômicas 

que estruturam seu trabalho. Reflexão que, segundo Smyth, proporciona uma 

repolitização pedagógica (Hursch, 1990 apud Smyth, 1992) desenvolvendo 

questões éticas no trabalho do professor. Partindo dessa perspectiva, o autor 

propõe quatro formas de ações, não hierárquicas, baseadas nos trabalhos de 

Paulo Freire. Essas ações podem ser caracterizadas como momentos 

relacionados às questões que compõem o processo reflexivo-crítico do 

professor: 

I. Descrever – o que eu faço como professor? 

II. Informar – o que  significam minhas ações? 

III. Confrontar – como eu me tornei esse professor? A que interesses 

servem minhas ações? 

IV. Reconstruir – como eu poderia fazer diferente? 

A ação de Descrever pressupõe um processo de autorreflexão, em que 

o professor descreve seu contexto de trabalho, sem julgamentos, resumindo o 

que acontece no contexto de sua prática. A ação de Informar busca entender 

as bases teóricas das escolhas feitas em sala de aula, que valores estão 

fundamentando os caminhos escolhidos que podem mover para uma mudança. 

O Confrontar permite uma interrogação e questionamento para que o 

professor, num processo de reflexão crítica, estabeleça relações entre o micro 

(sala de aula) e o macro (sociedade), e perceba suas ações como uma 
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expressão histórica de valores que estão a serviço de uma ideologia política, 

cultural e social (Smyth, 1992: 298-299). O Reconstruir habilita o professor, 

durante todo o processo dessas ações, a pensar pessoal e profissionalmente, 

em possibilidade de transformação da prática, numa atitude de 

autorregulamentação e responsabilidade, sendo as escolhas feitas 

conscientemente, encarando a prática, não como mutável, mas como sendo 

permanentemente contestável. Por meio da crise acionada pelo processo 

reflexivo, há a possibilidade de reorganizar a totalidade das ações do professor. 

No tópico seguinte, apresentarei a visão da formação de professor como 

uma Atividade Sócio-Histórico-Cultural, embasada numa concepção crítica e 

reflexiva, e especificarei as duas atividades que serão analisadas no capítulo 

de discussão de dados. 

 

1.5.2. Formação crítico-colaborativa de professores 

 

A escolha da perspectiva teórica da TASHC foi fundamental para 

idealizar e perceber as transformações das participantes de pesquisa e as 

relações entre teoria e prática. Essa concepção permite pensar que professora 

e pesquisadora juntas podem construir e compartilhar o objeto de 

conhecimento mediado pela linguagem e num contexto onde se leva em conta 

as regras e a divisão de trabalho. A discussão a seguir apresenta como cada 

Atividade se constitui nos dois momentos da pesquisa: Sessão Reflexiva e Sala 

de Aula. O quadro abaixo descreve os Componentes da Atividade, tomando 

por base a representação gráfica proposta por Engeström (1999) e retomada 

por Liberali (2009: 12) para discutir a Atividade Social.  

 

Quadro 2 – Componentes da Atividade 

Sujeitos 
São aqueles que agem em relação ao motivo 

e realizam a atividade 

Comunidade 

São aqueles que compartilham o objeto da 

atividade por meio da divisão de trabalho e 

das regras. 
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Divisão de Trabalho 

São ações intermediárias realizadas pela 

participação individual na atividade, mas que 

não alcançam independentemente a 

satisfação da necessidade dos participantes. 

São tarefas e funções de cada um dos sujeitos 

envolvidos na atividade. 

Objeto 

É aquilo que satisfará a necessidade, o objeto 

desejado. Tem caráter dinâmico, 

transformando-se com o desenvolvimento da 

atividade. Trata-se da articulação entre o 

idealizado, o sonhado, o desejado, que se 

transforma no objeto final ou produto. 

Regras 
Normas implícitas ou explícitas na 

comunidade. 

Artefatos/Instrumentos/

ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o 

objeto idealizado, passíveis de serem 

controlados pelo seu usuário revelam a 

decisão tomada pelo sujeito; usados para o 

alcance de fim pré-definido (instrumento para 

resultado) ou constituído no processo da 

atividade (instrumento–e-resultado) (Newman 

& Holzman, 2002).  

 

• Sessão Reflexiva (SR) como uma atividade de formação de 

professor/pesquisador em relação à produção de resumos em Ciências. 

 

Essa atividade se configurou a partir do quadro acima: o objeto era a 

produção de resumos; as ferramentas/instrumentos utilizados foram as 

conversas e questionamentos durante as sessões reflexivas, as anotações 

feitas no caderno pela pesquisadora (após as aulas observadas) que ajudaram 

a guiar as discussões entre professora e pesquisadora. Os sujeitos dessa 

atividade eram a professora e a pesquisadora; as regras de trabalho foram 

definidas pelo contexto da pesquisa, durante a produção de dados nos 
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encontros que aconteciam na escola, no horário de HTPC ou nos horários 

definidos pelas participantes, de acordo com suas possibilidades. Professora e 

pesquisadora desenvolveriam um trabalho compartilhado na compreensão e 

avaliação das aulas e dos conceitos e práticas. A comunidade envolvia toda a 

comunidade escolar e a comunidade a que eu pertencia como pesquisadora e 

psicóloga. A divisão de trabalho foi ficando clara no decorrer da pesquisa, pois 

pesquisadora e professora foram definindo seus papéis na relação. 

No início das sessões reflexivas, eu era apresentada aos alunos pela 

professora como uma “estagiária”. Dessa maneira, alguém que estava ali para 

aprender sobre a sua prática como professora de Ciências. Essa divisão foi 

transformando-se ao longo da produção dos dados e nosso papel passou a ser 

compreender e refletir juntas sobre a produção de resumos em Ciências como 

instrumento de ensino-aprendizagem. O objeto da atividade era a produção 

escrita de resumos de textos expositivos, como instrumento de ensino-

aprendizagem em Ciência. 

 

•  Aula como Atividade de construção de conhecimento do aluno/ 

professor/pesquisador em relação à produção de resumos de textos 

expositivos em Ciências 

Nessa Atividade, a ferramenta/instrumento é também a linguagem 

utilizada pela professora e pelos alunos, durante as aulas observadas, no uso 

da lousa, caderno e livro didático. Os sujeitos dessa atividade são os alunos, a 

professora e a pesquisadora, no papel de observadora. O objeto compartilhado 

com a SR era a produção escrita de resumo de textos expositivos como 

instrumento de ensino-aprendizagem em Ciência, sendo observado, no 

entanto, sob um outro enfoque, num outro contexto, para a análise da 

expansão, na prática, das discussões teóricas feitas nas Sessões Reflexivas. 

As regras nessa atividade são distintas e definidas historicamente dentro do 

contexto escolar, em que alunos já sabem como se comportar em suas 

carteiras, o professor com o uso da lousa e do giz, e o livro didático sendo 

utilizado pelos alunos como instrumento de aprendizagem e mediando a 

relação professor e aluno. A comunidade envolvida eram os funcionários e 

alunos da escola, mas também a comunidade a que pertenciam a 
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pesquisadora (como pesquisadora e psicóloga, embora atuando apenas como 

observadora) e a professora, uma vez que os planejamentos são elaborados 

pela escola como um todo e a sala de aula funciona em um esquema que é 

institucional. A divisão de trabalho é também clara no início da atividade de 

observação, uma vez que a professora sabia de sua função de ensinar, os 

alunos sabiam de sua função de aprender e eu, como pesquisadora, sabia do 

meu papel de observar.  
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Capítulo 2 – Questões teórico-metodológica 

 

Este capítulo constitui-se como um capítulo teórico-metodológico, pois 

tem o objetivo de apresentar o paradigma de pesquisa escolhido, discutir a 

pesquisa como um processo de intervenção e, ainda, a metodologia de 

pesquisa utilizada para a produção dos dados. Além disso, descreve o contexto 

da pesquisa, a caracterização dos participantes e as fontes de produção e os 

critérios para a análise de dados.  
O paradigma crítico escolhido para esta pesquisa tem sua base no 

pensamento marxista e é discutido pelos pesquisadores como sendo 

fundamental para o rompimento do status quo (e.g., Kincheloe & McLaren , 

2006). A idéia central dos pesquisadores críticos é refletir sobre as práticas 

rotinizadas e cristalizadas (Magalhães, 2009) na busca de transformação 

consciente dessas práticas. A pesquisa crítica proposta, hoje, exige que os 

participantes da pesquisa questionem o que parece natural (Kincheloe & 

McLaren, 2006), reflitam sobre questões de poder envolvidas em suas práticas 

e a que interesses servem as suas ações (Bredo & Feinberg, 1978). Os 

participantes da pesquisa crítica são pensados como sujeitos históricos, em 

contexto social, cultural e político, o que é fundamental para o pesquisador 

crítico compreender sua prática.  

Segundo Bredo e Feinberg (1978) a pesquisa crítica revela uma quebra 

de paradigma apontando para uma nova visão de pesquisa que não se 

enquadraria em uma pesquisa positivista, nem em uma visão interpretativista. 

Esse posicionamento é sustentado pelos autores quando argumentam que 

numa pesquisa crítica, pesquisador e pesquisado concordam que estão 

mutuamente envolvidos, e o conhecimento é gerado coletivamente num 

processo mútuo de amadurecimento de ambas as partes (Bredo e Feinberg, 

1978: 6)8. Além disso, as relações entre os participantes de pesquisa são 

                                                            

8 Tradução livre. No original: “For the critical theorist knower and known are even more mutually 
involved, though both may fail to recognize this fact. From this viewpoint the knowledge 
generated is a part of a process of mutual growth or evolution on the part of both parties”. 
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levadas em conta, focando as contradições entre as diferentes visões, na 

busca de se tecer um compartilhamento dos significados, promovendo a 

transformação da ação em contexto de trabalho. 

Comstock (1982, apud Magalhães, 1994) frisa que, numa perspectiva 

crítica de pesquisa, busca-se a conscientização dos participantes, tornando-os 

sujeitos de suas ações com base no diálogo, o que é fundamental para  que 

ocorra mudança social. O conhecimento humano é construído a partir da 

interação do homem com o mundo (Bredo e Feinberg, 1982 apud Magalhães, 

1994). Para tornar-se sujeito é preciso que haja reflexão, compreensão das 

contradições e “transformação como resultado de um processo de 

conscientização sobre o relacionamento, propósitos e ações” (Magalhães, 

1994: 72). 

Pensando que esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um 

trabalho colaborativo-crítico com uma professora de Ciências para 

compreender e transformar o trabalho com produção de resumos de textos 

expositivos (Schneuwly & Dolz, 1996/2004: 61) que eram lidos pelos alunos, a 

construção dos conhecimentos ocorrerá mutuamente transformando as ações 

de ambas as participantes. Por esse motivo, entendendo a pesquisa em um 

contexto de questionamento do status quo, insiro-a numa visão crítica. Com 

base nessa perspectiva de rompimento de práticas rotinizadas e cristalizadas, 

e compreendendo a pesquisa no contexto escolar como transformadora de 

práticas a-históricas, assumo esta pesquisa como sendo de intervenção, por 

possibilitar um processo formativo para a professora de Ciências participante e 

para mim, como pesquisadora. 

A pesquisa de intervenção permite, de forma colaborativa e reflexiva, a 

produção de novos conhecimentos sobre as relações de ensino-aprendizagem. 

De forma intencional, promove as relações entre teoria e prática que permitem 

à professora e à pesquisadora a possibilidade de repensar seus papéis como 

educadoras e os papéis dos alunos no processo de aprender-ensinar. Nesse 

contexto, permite que a pesquisadora possa rever suas ações como 

pesquisadora e a professora participante possa rever também suas escolhas, 

produzir novas compreensões de valores e conceitos (Magalhães, 2010). Esta 

pesquisa de intervenção está organizada como um instrumento de ação para 

rever as práticas nos locais de trabalho (Clot, 2009). É, assim, uma atividade 
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que tem como foco criar ZDPs mútuas, por meio de ações intencionais, para 

ouvir e considerar o discurso do outro e, com base neles, repensar o próprio 

discurso e a própria prática (Magalhães, 2010). 

A formação com foco na intervenção propõe a construção de novos 

saberes e a negociação por meio da argumentação, além de possibilitar 

soluções que podem ser usadas como instrumentos de transformação em 

diferentes contextos do local de trabalho. Essas ações acontecem entre os 

participantes da pesquisa, e não está sob o controle apenas do pesquisador 

(Engeström, 2009)9. Diferente da visão linear, a pesquisa de intervenção 

formativa está baseada no princípio de dupla estimulação proposto por 

Vygotsky (apud Engeström, 2009). Esse princípio metodológico possibilita a 

construção de estímulos que podem ser respondidos intencionalmente pelos 

participantes de pesquisa, na realização de uma tarefa, ao invés de pensar o 

pesquisador como um criador ou incentivador de estímulos que espera uma 

resposta certa e direta. Os sentidos das participantes são compartilhados numa 

dupla estimulação promovendo o desenvolvimento de novos significados 

temporários dentro daquele contexto de pesquisa (Vygotsky apud Engeström, 

2009). Segundo Engeström (2009), Vygotsky defendia, em suas pesquisas 

sobre desenvolvimento do pensamento, que a criança, ao receber um estímulo 

neutro, poderia desenvolver seus próprios recursos para resolver determinadas 

tarefas do experimento e, assim, o pesquisador conseguiria perceber os 

mecanismos espontâneos utilizados. Nesse processo, a criança, ao não 

receber um símbolo pronto, poderia traçar seus próprios mecanismos de uma 

atividade simbólica complexa e expandir seus recursos na resolução de 

problemas. Nessa perspectiva, esta pesquisa apresenta uma proposta de 

intervenção formativa no contexto da sala de aula da professora de Ciências, 

com o objetivo de pesquisadora e professora construírem, de forma 

colaborativa e reflexiva, novos saberes sobre a produção de resumos de textos 

expositivos como instrumento de ensino-aprendizagem. 

                                                            

9 Tradução livre. No original: “In formative interventions, the contents and course of the 
intervention are subject to negotiation and the shape of the intervention is eventually up to 
subjects.” 
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Está organizada como uma Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

inserida no paradigma crítico (Magalhães, 1992/2007) conforme discutido 

acima, o que lhe possibilita o foco na reflexão crítica. O trabalho de formação 

de professores assim concebido permite que o professor avalie seu trabalho, 

de forma a entendê-lo “a partir do confronto entre os objetivos pretendidos face 

às necessidades dos contextos específicos de ação docente, através de uma 

reflexão sistemática, de modo que o auxilie em suas descobertas quanto aos 

interesses a que servem suas ações” (Magalhães, Liberali, Lessa, 2006: 19). 

Essa organização envolve a avaliação da atuação profissional construída em 

contextos sociais, seja do professor seja do pesquisador.  
A PCCol embasada nas categorias de colaboração e contradição, 

conforme discutidas por Marx e retomadas por Vygotsky como constituintes do 

humano, se estrutura na criação de espaços de negociação entre as 

participantes com foco na construção de novos significados sobre os processos 

de ensino-aprendizagem e sobre os papéis de aluno e professor no contexto da 

sala de aula (Magalhães, 2010). O conceito de colaboração na PCCol, 
indispensável à criticidade, envolve a construção intencional de sentidos 

compartilhados pelos participantes da pesquisa, na busca do que Habermas  

(1990 apud Magalhães, 2004) chamou de consensos provisórios e mutáveis, 

para que exista um certo entendimento partilhado das questões relevantes para 

o grupo. A pesquisa, com foco na colaboração crítica, vem sendo desenvolvida 

por Magalhães desde 1990 e vem sendo repensada desde então pelo Grupo 

de Pesquisa LACE (Linguagem e Atividades no Contexto Escolar).  

Magalhães (2009) aponta a importância da colaboração para a formação 

de profissionais reflexivos e críticos, tanto no que concerne  
aos domínios dos conteúdos a serem ensinados como também 
às práticas pedagógicas que atendam às necessidades dos 
seus contextos particulares de ação, e ainda quanto a ações 
colaborativas que introduzam transformações na cultura 
escolar tradicional (Magalhães, 2009: 54).   
 

Dessa forma, a autora situa a pesquisa colaborativa como um “novo 

modo de intervir na prática, dando aos participantes de pesquisa, um papel 

ativo de construção de conhecimento” (Magalhães, 2003/2007: 148). A 

linguagem, nesse contexto colaborativo, tem a função de mediar a 

compreensão dos sentidos das participantes, ela é o meio pelo qual e no qual 
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se constroem novos significados pelos integrantes da pesquisa. Considerando 

a linguagem como instrumento de transformação, o conceito vygotskyano de 

Zona de Desenvolvimento Proximal é considerado por Magalhães (2009) como 

central na criação de espaços colaborativos. Segundo a pesquisadora, uma 

das formas como Vygotsky tratou a ZDP foi como “lugar de mediação entre a 

forma rudimentar e a forma ideal por meio de diálogo, comunicação, 

cooperação e relação social” (Magalhães, 2009:58.     

As discussões entre as participantes, na perspectiva colaborativa de 

pesquisa, permitiram criar espaços para que a voz de ambas surgisse e que 

ZDPs fossem criadas propiciando avanços nas reflexões acerca dos processos 

de leitura e escrita nas aulas de Ciências. As relações de poder não podem 

nem devem ser descartadas; no entanto, o poder de colaborar deve ser de 

todos. Naturalmente surgem daí conflitos e discordâncias que são intrínsecas 

ao contexto colaborativo. Os envolvidos têm opiniões divergentes sobre os 

assuntos tratados e a ideia é que as vozes discordantes apareçam na 

construção de significados comuns ao grupo. O pesquisador deve, portanto, 

estar atento às surpresas que aparecerão nas falas dos colaboradores (Schön, 

1992). 

2.1. Contexto: 

Esta pesquisa foi iniciada no 2º semestre de 2009 e finalizada no início 

do 1º semestre de 2010, em uma Escola da Rede Estadual de Ensino, 

localizada na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Previdência, com alunos 

da 5ª série do Ensino Fundamental II e sua professora de Ciências. A escola 

situa-se em uma região de classe média da cidade de São Paulo, no entanto 

atende a alunos de outras localidades, como Jardim Arpoador, Jardim São 

Jorge e até mesmo do município de Cotia. As famílias atendidas são de classe 

média baixa, e alguns alunos são filhos das empregadas domésticas das casas 

do bairro em que a Escola está situada. A Escola tem 23 turmas de Ensino 

Fundamental II, com aproximadamente 35 alunos por classe e não possui 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I ou Ensino Médio.  

Existem 13 salas de aula, sendo uma delas utilizada para aulas de 

reforço. As salas de aula são amplas, com grandes janelas basculantes, que 

percorrem toda a extensão da sala e vão até o teto, todas gradeadas. Não há 
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televisão ou computadores nas salas de aula.  O espaço escolar conta com um 

pátio interno, retangular, onde as crianças ficam no horário de entrada e no 

recreio. Nesse pátio não há brinquedos ou mesas, apenas bancos de cimento, 

onde ficam os adolescentes sentados conversando. Do lado direito desse pátio 

há dois banheiros com uma torneira de água potável na entrada, que funciona 

como bebedouro e também para lavar as mãos. Ao redor desse pátio ficam as 

salas de aula, o refeitório e a cozinha. A cozinha é interligada ao refeitório e, 

separados por uma grade, estão a lavanderia da escola e o depósito das 

merendas. Não há cantina na escola; a merenda é preparada na cozinha e 

servida no refeitório. O pátio é separado, por uma grade, das partes 

administrativa e pedagógica da escola, como a secretaria, direção escolar e 

sala dos professores, onde acontecem algumas reuniões de HTPC . Ainda no 

pátio, há uma escada grande e larga que dá acesso ao pavimento superior da 

escola, onde fica a maior parte das salas de aula e a sala da coordenação, 

onde também são realizados alguns encontros de HTPC. Há um corredor ao 

longo dessas salas, formando um grande retângulo com vista para o pátio 

interno, onde se encontram mais algumas torneiras com água potável. Nesse 

pavimento há ainda a sala de leitura, a Biblioteca,o Laboratório e uma saída 

para a quadra coberta.  

A escolha por esta escola deu-se por dois motivos, o primeiro 

relacionado ao meu objetivo de pesquisa, que tinha o foco em alunos do 

Ensino Fundamental II. O segundo relacionado à sua localização, pois fica 

próxima a minha casa e facilitaria a frequência dos encontros com a 

professora. O primeiro contato com a escola foi feito no final de junho de 2009. 

Nessa primeira visita, conversei com a diretora da escola, me apresentei como 

aluna de mestrado da PUC/LAEL, falei da pesquisa que pretendia realizar e 

quais eram meus objetivos. Ainda nesse encontro, a diretora apresentou-me à 

professora de Ciências, que aceitou participar da pesquisa e já agendou nosso 

primeiro encontro para dia 05/08/09. Com o evento da gripe suína no país 

naquela época, o início das aulas foi adiado para 17/08/09, e nosso primeiro 

encontro ocorreu no dia 19/08.  

Registrei nossos encontros em um mapa para que houvesse uma 

melhor visualização das datas em que estive na escola, o motivo dos encontros 

e os temas tratados. Registrei as aulas que observei, as sessões reflexivas que 
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desenvolvi com a professora, e as visitas que não aconteceram por motivos 

diversos.  

 
2.2. Mapa dos encontros  

 

O mapa abaixo tem o objetivo de registrar as datas dos encontros e das 

aulas observadas, bem como  o tema tratado em cada aula/conversa 

reflexiva/sessão reflexiva. Esse procedimento faz parte do processo de 

produção de dados que será descrito com maior detalhamento nos tópicos que 

se seguem.  
Quadro 3 – Mapa dos Encontros 

Junho  19/08  21/08  04/09 11/09 18/09 23/09  25/09 

1º contato 

com a 

direção da 

Escola ‐ 

apresenta‐

ção do 

Projeto de 

Pesquisa. 

Diretora me 

apresenta 

para 

professora 

Marislei que 

aceita 

participar. 

Observa‐ção 

de  aula  de 

ciências  da 

6ª  série  ‐ 

(não  apro‐

veitada  para 

dados  de 

pesqui‐sa) 

Observa‐ção 

da 1ª aula da 

5ª D 

Conversa 

reflexiva  

Tema: 

Rochas 

(aula 

transcrita‐ 

aprovei‐

tada) 

Substitui‐ção 

realizada 

pela pes‐

quisadora ‐

5ª D‐ Tema: 

Erosão (aula 

descrita‐ não 

apro‐ 

veitada para 

dados) 

Observação 

da 2ª aula da 

5ªD 

Conversa 

reflexiva  

sobre pos‐

tura de alu‐

nos. Tema: 

Saúde e solo 

(aula 

transcrita‐ 

aprovei‐

tada) 

Avaliação 

dos alunos‐ 

não 

compareci 

HTPC ‐ 1ª 

sessão 

reflexiva 

Tema: leitura 

e escrita 

Observa‐ção 

da 3ª aula da 

5ªD 

Tema: 

Retomando 

Água (aula 

transcrita‐ 

aprovei‐

tada) 

 

07/10  09/10  14/10  21/10 28/10 30/10 4/11  6/11 

HTPC‐ 

desmarca‐

do pela 

professora 

Observa‐ção 

da 4ª aula 

da 5ª D 

Tema: 

Pressão da 

Água 

Conversa 

reflexiva: 

sentidos 

sobre texto 

expositivo e 

resumo 

HTPC ‐ 

desmarca‐

do pela 

professora 

HTPC ‐ 2ª 

sessão 

reflexiva 

Tema: 

produção 

escrita de 

resumos 

(por algum 

motivo 

técnico essa 

gravação 

apagou) 

HTPC ‐ Ela 

des‐

marcou 

Conselho de 

classe‐ não 

teve aula 

 

 

 

Não terá 

HTPC 

Observa‐ção 

da 5ª aula e  

conversa 

reflexiva  de 

20 minutos 
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11/11  11/11  13/11 25/11

HTPC‐ 3ª sessão reflexiva: 

planejamento da aula. Tema ‐ 

Atmosfera 

proposta: correção do 

questionário, estrutura de um 

resumo, antecipação do 

seminário  

(ver planejamento anexo) 

Observação  da 

6ª aula 
Conversa  reflexiva no 

início da aula.   

Tema:  retomada  do 

planejamento da aula. 

Observação  da  7ª   

aula:Leitura, produção de 

resumo,  apresen‐tação 

de seminário. 

4ª  Sessão  reflexiva:  Retorno 

sobre apre‐ sentação no SIAC. 

Conversa  sobre  auto‐rização 

para  uso  de  imagem/foto. 

Impressões  sobre  a  aula 

planejada  (trabalhos  em 

grupo). 

 

 

2.3. Participantes da pesquisa:   

Os participantes desta pesquisa são os alunos da 5a série do Ensino 

Fundamental II, a professora de Ciências de uma Escola da Rede Estadual 

de Ensino, localizada na Zona Oeste da cidade de São Paulo, e eu como 
pesquisadora.  

A escolha de alunos da 5ª série D aconteceu por sugestão da própria 

professora de Ciências. Diante do trabalho de leitura e escrita que realizava 

com a 5ª série, ela avaliou como mais oportuno e relevante para a pesquisa, a 

observação dessa série e não de outra, o que foi aceito por mim. Essa turma 

da 5ª série D, nas aulas de Ciências observadas, apresentou uma boa 

aceitação da minha presença, muitas vezes me incluindo nas atividades 

desenvolvidas. O vínculo com os alunos pareceu ficar ainda mais estreito 

quando substituí a professora, a pedido da coordenação da escola, em razão 

25/11 

 
2/12  9/12 11/12 

Observação da 8ª  

 aula. Prova. 

Conversa reflexiva: 

Avaliação da atividade 

em grupo. 

Observação  da  9ª  aula  (reforço)

Tema: Resumo do que aprenderam 

sobre a composição do ar. 

5ª Sessão reflexiva.  

Tema:  papel  do  professor 

representante  na  APEOESP.  O 

papel  do  resumo  na  aula  de 

reforço. 

Observação  da 

10ª  aula: 

reforço  após 

pré‐conselho 

6ª Sessão reflexiva: 

Questionário  final  com  a 

apreciação  da  professora 

sobre  as  questões 

trabalhadas  ao  longo  da 

pesquisa. 
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de um atraso da professora participante. Sabendo que atrasaria, a professora 

deixara uma atividade, solicitando que eu a realizasse com os alunos. Essa 

aula não foi utilizada para análise dos meus dados, por se tratar de uma aula 

planejada pela professora e ministrada por mim, o que dificultaria a análise dos 

dados sobre a produção de resumos como instrumento de ensino-

aprendizagem em Ciências, já que não daria para separar os meus sentidos e 

os sentidos da professora. No entanto, me parece relevante para contextualizar 

minha relação com os alunos, uma vez que a postura deles diante de uma 

nova situação foi de respeito e participação nas atividades propostas.   

 Houve ainda uma aula planejada em conjunto por mim e pela 

professora participante no decorrer da pesquisa, e que no momento de 

executar o que havíamos planejado, a professora pediu minha contribuição, o 

que foi aceito pelos alunos, pelos motivos já citados, de um bom vínculo 

estabelecido. Em outras situações diversas, como no dia do aniversário da 

professora, os alunos também pediram minha participação na organização do 

“parabéns” surpresa e do bilhete coletivo feito por eles para presentear a 

professora. Esses momentos com os alunos da 5ª série D (6º ano) se 

configuraram sempre de maneira afetiva, facilitando a minha presença na 

classe para a produção dos dados da pesquisa.  

De modo geral, a postura dos estudantes era adequada, respeitavam os 

pedidos da professora, pegavam o material no momento em que lhes era 

solicitado, sentavam em suas carteiras quando a professora entrava em sala e 

realizavam em silêncio os momentos de cópia de lousa. Em relação a esse 

último fato, gostaria de me ater mais profundamente no capítulo de análise e 

discussões dos dados, por acreditar que esse silêncio pode ser muitas vezes 

enriquecedor, mas também pode denotar falta de atenção ao que copiam, falta 

de oportunidade para questionarem sobre o que aprendiam. O silêncio dos 

alunos e as poucas e inaudíveis participações durante as discussões sobre os 

temas propostos pela professora, devem ser ressaltados aqui para 

contextualizar a classe, mas serão mais bem analisados no capítulo seguinte.   

A escolha por uma professora de Ciências deve-se ao estudo que vem 

sendo feito hoje na rede pública de ensino municipal e estadual de São Paulo, 

sobre Ler e Escrever nas Diferentes Áreas. Esse já era um tema de meu 

interesse desde que eu trabalhava na rede particular de ensino, como 



 

  87

Orientadora Educacional do EF II. Percebendo que era também um tema de 

relevância para a rede pública e para e Educação em nosso país, escolhi 

trabalhar a leitura e a produção escrita nas disciplinas cujo foco não é a 

linguagem, e segui a área de Ciências por afinidade com os conteúdos 

estudados nessa disciplina.  

A professora de Ciências participante desta pesquisa leciona na rede 

estadual há 22 anos. Há dois anos está na escola pesquisada, trabalhando 

com os alunos de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental II. É representante dos 

professores de sua escola junto à APEOESP10 atuando em congressos e 

encontros, sempre tentando envolver os professores nas discussões sobre os 

direitos da sua classe. Nas reuniões pedagógicas e de planejamento (HTPCs), 

apresenta com frequência uma postura questionadora, não aceitando regras 

impostas que contradigam as suas ideias sobre educação. No final do ano em 

que ocorreu a pesquisa, apresentou uma postura contrária a procedimentos 

normalmente adotados para promover o aluno, como, por exemplo, alteração 

da nota para a aprovação. Além de colocar a sua posição para colegas e 

coordenação durante o HTPC, conversou ainda com os alunos sobre essa sua 

atitude e o seu significado. Disse que não queria formar alunos com uma 

representação falsa de seus saberes. Marislei e eu conseguimos construir uma 

relação de respeito pelos nossos diferentes saberes; ela desenvolveu uma 

postura, ao longo da pesquisa, de interesse pelos temas de nossas discussões 

e mostrou-se sempre disposta a colaborar com a pesquisa, desde o primeiro 

momento.  Seus questionamentos como professora, ao longo das nossas 

conversas, o que compartilhamos sobre leitura e escrita em Ciências, é um 

tema que irei aprofundar e descrever no capítulo de análise e discussão sobre 

os dados, mas posso adiantar, para melhor descrever o contexto do trabalho, 

que a professora participante é uma profissional disposta a rever as suas 

ações. A relação com as crianças – o que se revela em seu discurso – era 

pautada em afetividade e intenção sobre formar alunos cidadãos. No capítulo 

de análise e discussão dos dados aprofundarei e discutirei essa minha 

observação. 

                                                            

10 Associação do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
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Figura 2: Foto – professora participante (Marislei)11 
 

 

Como pesquisadora, tenho graduação em Psicologia pela Universidade 

São Marcos e pós-graduação em Psicopedagogia pela mesma Instituição. 

Durante o curso de pós-graduação iniciei um trabalho no Instituto Qualidade no 

Ensino (IQE), onde atuei na área de formação de professores das redes 

municipais de São Paulo, Barueri, Campo Grande e Salvador, tendo como foco 

as relações de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa. Nesse Instituto 

conheci as teorias de linguagem que me proporcionaram a compreensão dos 

processos de leitura e escrita como instrumentos de transformação do sujeito. 

Foi no IQE que estudei, pela primeira vez, os conceitos de linguagem como 

interação, em uma visão do homem sendo modificado por ela e modificando o 

seu meio social. Linguagem como instrumento-e-resultado.  

Após o trabalho realizado com o IQE, busquei atuar em sala de aula e 

tive a oportunidade privilegiada de trabalhar na Escola da Vila12, com alunos de 

3ª e 4ª série do Ensino Fundamental I. No entanto, após 1(um) ano em sala de 

aula, percebi que poderia contribuir de modo mais eficiente na escola se 

estivesse fora da sala de aula, num trabalho coletivo com os professores e 
                                                            

11 O uso da imagem foi autorizado pela professora. 
12 Escola da rede particular de ensino situada na Zona Oeste da cidade de São Paulo. 
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alunos. No ano seguinte, integrei a equipe da Orientação Educacional do 

Ensino Fundamental II, na mesma escola. Desse lugar, podia ter uma visão 

mais abrangente do processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita nas 

diferentes áreas do conhecimento. Foi numa reunião de Conselho de Classe, 

pensando em possíveis estratégias, para que os alunos avançassem em suas 

produções escritas, em suas respostas de prova, que percebi o caminho por 

onde passariam meus estudos dali pra frente. Naquela reunião, entendi que 

não daria para justificar as fracas produções, colocando a “culpa” apenas na 

fase da adolescência, em que o aluno desperta para inúmeras outras coisas e 

se dispersa em relação aos assuntos escolares. Precisávamos ir mais fundo e 

pensarmos em atividades e propostas que permitissem que o aluno entrasse 

em contato com seus textos de forma significativa, que visse sentido em suas 

produções e pudessem de fato ler e escrever de modo cada vez mais 

contextualizado. E como fazer isso? E como fazer isso nas disciplinas de 

Ciências, História, Geografia cujo foco está nos conceitos das áreas e não na 

linguagem?   

Por esse motivo, busquei em minha pesquisa de Mestrado compreender 

como a colaboração – no caso, entre uma professora de Ciências e uma 

pesquisadora – pode favorecer a criação de um espaço crítico e reflexivo sobre 

os processos de produção escrita nas diferentes áreas do conhecimento. A 

escolha por uma pesquisa crítica de colaboração tem relação com a minha 

crença no ser humano, em seu poder de transformar o outro, a si mesmo e seu 

ambiente. Transformar pelo diálogo, pela escuta atenta, pelo respeito a 

diferentes valores, foi, desde a minha formação como psicóloga, uma busca. O 

interesse pelo outro, pelo valor que embasa as escolhas humanas sempre me 

guiou na direção de uma prática colaborativa crítica, mesmo antes nomeando 

de outras maneiras o que hoje digo que é compartilhamento de significados. 

Durante a graduação em Psicologia fiz escolhas pela área da Educação, 

sempre acreditando que a Escola pode e deve ser um espaço de crescimento.  
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Figura 3: Foto – professora e pesquisadora participantes13 

 

2.4. Produção e Coleta de dados:  

Os dados desta pesquisa foram produzidos por meio da observação de 

aulas, de sessões reflexivas e conversas reflexivas com a professora de 

Ciências, além de um diário de pesquisa e um mapa de encontros onde foram 

registrados os temas tratados em cada visita à escola. Durante as transcrições 

alguns memorandos foram elaborados para auxiliar na análise dos dados. A 

coleta de dados foi realizada após a leitura dos documentos oficias elaborados 

pelo Ministério da Educação e Cultura, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Ciências (Brasil, 1998b). As aulas observadas foram gravadas e 

transcritas para colaborar com as discussões com a professora sobre as 

intervenções feitas durante as aulas. O foco das observações centrou-se em 

como a professora realizava as propostas de leitura e produção escrita de 

textos expositivos. As sessões reflexivas e as conversas reflexivas realizadas 

tiveram o objetivo de planejar o trabalho em desenvolvimento e discutir sobre o 

trabalho realizado em sala de aula. Esses encontros foram também gravados e 

transcritos na íntegra para que, através da observação dos turnos de fala entre 

pesquisadora e professora, se pudesse verificar a existência de um espaço de 

                                                            

13 O uso da imagem foi autorizado pela professora. 
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colaboração crítica. Nos parágrafos abaixo organizarei em detalhes a descrição 

de cada procedimento de produção e coleta de dados.  

    

 Observação de aula  

Foram observadas e gravadas 10 (dez) aulas, no início da pesquisa, 

uma vez por semana, às 6ªs feiras, quando a professora tinha duas aulas 

seguidas de Ciências, com duração de 1 hora e 40 minutos (“dobradinha”). 

Após o mês de novembro, as aulas das 4ªs feiras – com duração de 50 minutos 

– também passaram a ser observadas e gravadas. Essa mudança ocorreu em 

virtude da necessidade de se observarem os trabalhos feitos com as produções 

de resumo dos textos estudados.  

Além de gravar as aulas, fiz anotações em um caderno, para que no 

momento da transcrição ficasse claro o que estava ocorrendo em sala de aula. 

As anotações no caderno auxiliaram-me a compreender os silêncios, pausas, 

movimentos da professora, e ainda as perguntas que queria fazer nas sessões 

de HTPC. Durante as observações das aulas elaborei algumas questões sobre 

o que queria entender melhor e discutir com Marislei a respeito de leitura e 

produção de resumos, do tempo nas práticas didáticas, do uso da cópia da 

lousa etc. Decidi que algumas aulas observadas seriam transcritas na íntegra e 

outras descritas e comentadas, pois o foco da análise dos dados estava na 

colaboração entre professora e pesquisadora, durante as sessões reflexivas. 

 

 Sessões reflexivas  

 

As Sessões Reflexivas se constituíram como um espaço de formação 

crítica que surgiu da necessidade do grupo de pesquisa coordenado por 

Magalhães (2004: 60) de pensar a sala de aula tendo como foco a linguagem. 

A ideia é que os professores possam refletir criticamente sobre a sua prática e 

as relações de ensino-aprendizagem, e que se tornem multiplicadores dessas 

atividades em seu meio escolar. As discussões possibilitam as relações entre 

teoria e prática, por meio da linguagem; os discursos produzidos sobre as 

ações que compõem a reflexão das práticas didáticas são tomados como 

instrumento para que as participantes da pesquisa relacionem os conceitos 

espontâneos aos conceitos formais, como os relacionados às teorias de 
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ensino-aprendizagem, desenvolvimento e teorias linguísticas (Magalhães, 

2004). E é nesse contexto colaborativo de questionamento e negociação que 

surgem os conflitos que propiciam o estranhamento e a compreensão crítica 

sobre as produções de resumos em Ciências como instrumento de ensino-

aprendizagem, no caso desta pesquisa. 

Foram realizadas 6 (seis) sessões reflexivas no espaço do Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), às 4ªs feiras, entre Marislei e eu, sobre 

questões da aula anterior. Com a concordância da coordenadora pedagógica, 

Marislei e eu poderíamos trabalhar por duas horas (das quatro destinadas a 

HTPC) e ela trabalharia as outras duas, com seu Grupo de Trabalho. Nossos 

encontros tiveram duração de 1 hora aproximadamente; foram gravados e 

posteriormente transcritos e analisados.  

As discussões estavam baseadas na observação das aulas dadas, com 

o objetivo de discutir sentidos e compartilhar significados sobre os conceitos de 

ensino-aprendizagem, de leitura e produção de resumos de textos expositivos. 

E, ainda, aproveitamos nossas discussões para planejarmos as aulas 

seguintes. Para isso, a professora lia a transcrição realizada de sua aula e as 

perguntas que eu elaborara. Também, para fundamentar teoricamente nossas 

discussões, trouxe alguns textos e atividades sobre leitura e produção de 

resumos de textos expositivos.   

 

 Conversas reflexivas  
As conversas com Marislei, fora da sala de aula e das Sessões 

Reflexivas, quando comentávamos sobre os resultados da leitura, sobre as 

produções feitas, as propostas realizadas, eram bem interessantes e, com seu 

consentimento, gravei todas as nossas conversas de corredor, de sala de 

professores e durante as aulas observadas, para que servissem de base para 

as análises posteriores. Registrei 5 (cinco) dessas breves discussões. 

  

 Diário de Pesquisa  
Um diário foi organizado, durante toda a pesquisa, procedimento que me 

ajudou na organização, compreensão e análise dos dados. Assim, durante a 

transcrição dos dados, registrei comentários, observações e sensações, em 

cores diferentes a cada aula ou sessão reflexiva. Também registrei 
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comentários e observações enunciados durante as aulas.  Esse procedimento 

serviu de base para a compreensão dos dados, particularmente dos que se 

referiam aos turnos de fala entre professora e pesquisadora e da professora e 

alunos. O Diário ofereceu também um suporte importante para a compreensão 

da linha do tempo da pesquisa e de todas as entradas de produção de dados, 

como mostra o mapa dos encontros apresentado no início do capítulo, com 

as datas dos encontros entre pesquisadora e professora e das aulas 

observadas, desde o 1º contato com a escola. Esse material foi montado com o 

objetivo de registrar o tema tratado em cada visita e a distância entre um 

encontro e outro. Além disso, facilitou a visualização dos conteúdos temáticos 

para a futura análise dos dados.  

 

 Questionário 
O questionário foi elaborado por mim ao final das sessões reflexivas e 

respondido por Marislei com os objetivos de: a) perceber se houve 

transformação, ao longo da pesquisa, sobre os processos de produção de 

resumos de textos expositivos como instrumento de ensino-aprendizagem de 

Ciências; e b) quais as impressões da participante a respeito das sessões 

reflexivas, do tema escolhido para a pesquisa, da relevância dessas questões 

na sua prática como professora. 

 
2.5. Categorias de Análise e de Interpretação:  

 

As categorias de análise foram pensadas a partir dos dados obtidos com 

a transcrição das aulas. Com foco na linguagem dos participantes, fiz o 

levantamento do plano geral do texto (Bronckart, 1997/2007) e, a seguir, das 

marcas linguísticas de estilo, como pronomes, verbos, substantivos, adjetivos e 

modalizações, que foram selecionadas e analisadas para compreenderas 

relações entre pesquisadora e professora e entre professora e alunos. As 

categorias foram estabelecidas com o objetivo de verificar o padrão da 

linguagem na compreensão da colaboração-crítica entre pesquisadora e 

professora, visando a identificar transformações quanto a conceitos em 

discussão, bem como o compartilhamento de novos significados a respeito dos 

processos de produção de resumos de textos expositivos.  
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Para analisar os modos como a linguagem foi organizada nas relações 

entre aluno e professora em sala de aula e entre professora e pesquisadora, 

nas sessões reflexivas, usei como categoria de análise os tipos de perguntas. 

Focalizando os turnos das participantes, observei se as questões feitas 

apontavam uma relação recíproca que mostrasse a colaboração e se (e como) 

as contradições eram enfocadas nos conflitos de sentidos, revelando o 

processo crítico reflexivo. Categorizar as perguntas feitas serviu ainda para 

verificar o engajamento dos integrantes durante as discussões. Além disso, 

possibilitou perceber se as questões foram demasiado abertas, não trazendo 

uma compreensão de fato dos sentidos dos participantes; se foram abertas e 

iniciaram uma nova discussão; se foram questões para clarificar conceitos, 

para estender uma discussão, para sintetizar pensamentos (Brookfield & 

Preskill, 2005); e se as perguntas foram aproveitadas pelos participantes para 

promover uma reflexão crítica num contexto colaborativo, o que nos remete à 

análise dos turnos de fala que discuto a seguir. 

 As aulas e as sessões reflexivas transcritas foram analisadas partindo 

de uma primeira leitura geral (Bronckart, 1997/2007) com o objetivo de 

perceber o conteúdo referencial ou temático, as escolhas léxico-sintáticas e as 

características supratextuais que aparecem no texto oral da professora em aula 

e nas discussões com a pesquisadora. Um levantamento dos turnos de fala de 

cada participante nas sessões reflexivas foi montado em tabela, indicando 

quem fala, por que fala e para que fala; e como a linguagem está organizada, 

no contexto de cada conteúdo temático discutido, para que a tessitura dos 

turnos (Kerbrat-Orecchioni, 2006) apareça em plano geral revelando a 

qualidade da organização da linguagem entre os participantes, como apontei 

acima. A interação verbal dos falantes foi categorizada por meio de 

reguladores, sinais que possam validar se houve troca comunicativa, indicador 

fundamental no processo de criação de um contexto colaborativo. Algumas 

perguntas feitas pela professora e pelos alunos durante as aulas foram, 

também, categorizadas analisando o intuito de cada questionamento, segundo 

tabela sugerida por Orsolini (2005).  

Uma tabela de sentidos e significados foi montada, a partir do 

levantamento do plano geral do texto, verificando os conteúdos temáticos, para 

a análise do compartilhamento entre professora e pesquisadora sobre 
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produção de resumos. O objetivo dessa tabela é revelar a transformação ou a 

manutenção dos sentidos das participantes sobre os processos de ensino-

aprendizagem, e produção escrita de resumos de textos expositivos durante a 

pesquisa.  

Como já apontei, central para a análise foram as descrições do contexto 

das situações de comunicação e da historicidade na trajetória das 

participantes, sem o qual as escolhas lexicais das participantes, como os 

verbos utilizados, as modalizações, os pronomes, não poderiam ser bem 

entendidos. Tome-se, por exemplo, a análise do uso do pronome pessoal “eu” 

utilizado pela professora para designar a autoria das ações em sala de aula, o 

que indica o sentido atribuído ao papel do professor e do aluno na relação 

ensino-aprendizagem, com base em sua historicidade. Compreender a sua 

escolha lexical envolve reconhecer sua trajetória como professora de ciências, 

seus objetivos, formação profissional, participação como professora de muito 

tempo na comunidade escolar. Além de sua história individual, a história do 

desenvolvimento da própria disciplina Ciências no currículo escolar influencia a 

compreensão de seu papel como professora naquele contexto específico, com 

alunos de baixa renda e dificuldade com leitura e escrita, bem como do papel 

que a leitura e a escrita têm desempenhado no contexto de matérias de 

conteúdo. 

Anexos desta dissertação trazem as transcrições das aulas e das 

sessões reflexivas, na íntegra. Os recortes das falas da professora, dos alunos 

e da pesquisadora que foram analisados e discutidos estão compondo a 

Descrição e Discussão dos Dados, apoiados na descrição dos contextos em 

que ocorreram. Os critérios para a seleção dos trechos de fala que fazem parte 

da análise dos dados foram: 

 os turnos de fala que apontam para a criação de um contexto de 

colaboração entre professora e pesquisadora (Kerbrat-Orecchioni, 

2006);  

 os turnos de fala entre professora e alunos que apontam os conteúdos 

temáticos (Bronckart, 1997/2007);  

 os sentidos (Vygotsky, 1934 apud Liberali e Magalhães, 2009) atribuídos 

pela professora à leitura e produção escrita de resumos; 
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  as enunciações que trazem escolhas lexicais que indicam os sentidos 

da professora e pesquisadora atribuídos aos processos de ensino-

aprendizagem.  

 

Nas transcrições das aulas observadas, os nomes de alunos quando 

pronunciados pela professora, anunciados ou quando se manifestam em aula 

foram registrados com as iniciais dos seus nomes ou como alunos 1, 2, 3, 

quando o nome não foi citado, uma vez que os nomes dos alunos não são 

relevantes para a compreensão dos dados. As transformações, se ocorridas ou 

não, são reveladas pela transformação ou manutenção dos modos escolhidos 

pela professora para enfocar leitura e produção escrita de resumos de textos 

expositivos como instrumento de aprendizagem em Ciências.  

Para finalizar este item, apresento a seguir as categorias de análise 

escolhidas, descritas com detalhamento e exemplificadas com alguns dos 

excertos da pesquisa, para a demonstração do processo de compreensão dos 

dados produzidos14. 

 
I. Uso de modalizações 

Bronckart (1997/2007, p. 330) discute o objetivo do uso de modalizações 

para “traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou 

avaliações formulados a respeito de alguns elementos do conteúdo temático”. 

Para o autor, as modalizações são independentes da linearidade do texto e 

fazem parte da dimensão configuracional do mesmo, o que permite ao leitor 

uma interação com o conteúdo temático e a sua interpretação. Existem quatro 

funções de modalização, utilizadas pelo autor, três das quais foram divididas 

com base nos três mundos discutidos por Habermas (1987 apud Bronckart, 

1997/2007, p. 330): 

• Modalizações lógicas, que definem o mundo objetivo e apresentam o 

conteúdo “do ponto de vista de suas condições de verdade, como fatos 

atestados, possíveis, prováveis, eventuais, necessários etc.”; 

                                                            

14 A análise dos dados está na íntegra nos anexos desse trabalho. 
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•  Modalizações deônticas, que definem o mundo social, como um julgamento 

de valores do conteúdo temático, com opiniões e regras do contexto 

sociedade, como sendo do domínio do direito, da obrigação e/ou da 

conformidade com as normas; 

• Modalizações apreciativas, que trazem apreciações do mundo subjetivo da 

voz que é fonte dessa avaliação, e que julga o conteúdo temático como 

benéfico, estranho, infeliz etc.; e 

• Modalizações pragmáticas, que não estão relacionadas a um dos mundos 

habermasianos, mas a todos, e possibilitam explicitar a responsabilização 

em relação à ação prática, ao conteúdo temático, podendo estar 

relacionadas a um personagem, grupo ou instituição.  

Essas modalizações são marcadas por escolhas linguísticas específicas, 

tais como: os verbos e suas flexões, auxiliares de modo ou metaverbos, 

advérbios ou locuções adverbiais e orações impessoais que regem uma oração 

subordinada completiva: é provável que ... é lamentável que, admite-se que .... 

(Bronckart, 1997/ 2007:333). Tais marcas linguísticas permitiram, portanto, a 

análise das modalizações utilizadas pelas participantes de pesquisa indicando 

os seus sentidos sobre as relações de ensino-aprendizagem de produção na 

área de Ciências e sobre a criação de um contexto colaborativo-crítico durante 

as sessões reflexivas, como se vê no excerto abaixo: 

 

Exemplo 1  

Contexto :  

21 de agosto de 2009 – 1ª aula observada. A professora propôs à 5ª série a 

leitura de um texto do livro didático: os alunos leram em voz alta, de forma 

rotativa, parágrafo por parágrafo, obedecendo à sequência da fileira em que 

estavam sentados. Logo após a leitura, ela parou a atividade e me explicou sua 

estratégia:  

 
Professora: Letícia ! 

Pesquisadora: Oi ! 

Professora: O que que eu faço ...até se você quiser ...( inaudível) 
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Pesquisadora: eu peguei pra ver ... pedi pra ele... ver o livro, pra dar uma olhadinha 

....(me refiro ao aluno que estava sentado ao meu lado, a quem eu havia pedido 

emprestado o livro para dar uma olhada) 

Professora: eu paro, se não a coisa fica cansativa, pela faixa etária ... hoje é dobradinha, 

então vai começando a ficar desestimulante para eles. Então eu paro, coloco algumas 

definições, sempre com muito colorido na lousa. Eu sempre usei esse método. Chama a 

atenção, eles perguntam, as dúvidas começam a surgir, sabe ? E aí depois eu passo 

alguns exercícios pra terminar a dobradinha com eles, usando novamente todo aquele 

texto que foi lido até agora. Se não for dessa maneira, eles não leem em casa. É isso, 

basicamente, que eu uso nas 5as séries... 

 

Os verbos em negrito apontam para as modalizações pragmáticas que 

eu analisei como a explicitação da ação prática de Marislei e da 

responsabilização do processo de ensino-aprendizagem com foco nas 

decisões e compreensões do professor. Os verbos apontam para os sentidos 

da professora participantes do seu papel em sala de aula como organizadora 

das ações no contexto escolar. 

 

Exemplo 2 

Contexto : 

23 de setembro de 2009 – 1ª sessão reflexiva. Após duas aulas observadas, 

pesquisadora e professora reúnem-se para o primeiro encontro, no horário de 

HTPC, na sala dos professores. A partir das anotações feitas no caderno e de 

algumas questões elaboradas para melhor compreender a prática da 

professora, iniciei a gravação dos dados, buscando compreender os sentidos 

da professora sobre a leitura em voz alta: 
 
Professora: de que forma, foi um método que eu, eu fiz, pra que pudesse, eu elaborei, pra 

na minha vida, pra trazer todos pra leitura, pra trazer todos, nem que seja com aquilo ritmo 

menor, mas que fosse um mínimo, mas que ele aprendesse. Se não foi do conteúdo, foi da 

leitura, se não foi da leitura, foi das questões pra fixação ... ele vai ter que responder no 

caderno dele ... ou então avaliação final, que na realidade eu acho que, no meu modo de 

ver, eu acho que nem deveria ser dada a avaliação.. 

Pesquisadora: O que você acha que devia acontecer ? 

Professora: eu acho que não é por aí, não é pela avaliação, e sim pelo o que aluno faz no 

dia a dia dentro da sala de aula é que você pode estar aderindo uma nota a ele ... eu não 

vejo a avaliação como o ... o foco central . 
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Os verbos em negrito na minha fala de pesquisadora apontam para sua 

ação prática. Com base nisso, por meio da modalização deôntica, crio um 

espaço para a explicitação de um posicionamento de Marislei, para a 

compreensão de seus valores como educadora sobre o papel da avaliação 

formativa, sentido esse que se mantém quase em todos os excertos analisados 

desta pesquisa.  

Os quadros 4 e 5, que seguem abaixo, têm o objetivo de relacionar os 

conteúdos temáticos de cada excerto exemplificado com as categorias de 

análise e de interpretação, possibilitando uma melhor compreensão dos 

objetivos e das respostas das perguntas dessa pesquisa: 

 

Exemplo 1: 

 

Quadro 4: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto A 

 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto A 

A síntese do 

texto lido 

pelo aluno é 

realizada na 

lousa pela 

professora 

Modalizações 

pragmáticas 

(responsabiliza-

ção das ações) 

Sentidos de 

leitura e 

produção de 

resumos 

Professora: eu páro, se não a coisa fica 

cansativa, pela faixa etária... hoje é 

dobradinha, então vai começando a ficar 

desestimulante para eles. Então eu paro , 

coloco algumas definições, sempre com 

muito colorido na lousa. Eu sempre usei 
esse método. Chama a atenção, eles 

perguntam, as dúvidas começam a surgir, 

sabe? E aí depois eu passo alguns 

exercícios pra terminar a dobradinha com 

eles, usando novamente todo aquele texto 

que foi lido até agora. Se não for dessa 

maneira, eles não leem em casa. É isso, 

basicamente, que eu uso nas 5as séries... 
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Exemplo 2: 

Quadro 5: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto B  

 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise Categoria de interpretação Excerto B 

A criação de um 

espaço colaborativo 

para compreensão 

dos valores da 

professora 

Modalizações 

deônticas (regras 

constitutivas do 

mundo social) 

Sentidos de colaboração  

Meus sentidos sobre o processo 

colaborativo 

Sentidos de Marislei sobre sua 

ação com leitura de texto e 

produção de resumos. 

Pesquisadora: O 

que você acha que 

devia acontecer? 

 

 

 

 

 

II.  Modos de organização dos discursos em sala de aula  

 

• as réplicas elaboradas pelos participantes da pesquisa 

Orsolini (2005) discute as réplicas em sala de aula pensando nas 

funções de cada turno de fala e nos objetivos das perguntas realizadas na 

interação professor e aluno. Nesta pesquisa, analisei alguns excertos do 

discurso da professora na relação com os alunos da 5ª série (6º ano), e ainda 

excertos dos diálogos entre pesquisadora e professora, durante as sessões 

reflexivas. A autora descreve algumas categorias de análise para turnos de 

concordância entre professora e alunos, e subdivide-os em réplicas elaboradas 

(CE) e réplicas mínimas (CS). Nas réplicas elaboradas (CE), “a informação 

introduzida por um falante precedente é continuada e elaborada com 

acréscimos de informações”. A réplica mínima (CS) é descrita como uma 

resposta simples, em que não há elaboração, mas sim o fornecimento do que é 

solicitado. Nos turnos de discordância, há também essa subdivisão entre 

réplicas elaboradas e mínimas. Entre as réplicas elaboradas existem o que a 

autora define como oposição justificada (OC), em que a informação é negada, 

com justificativa e a contraposição justificada (OO), em que “uma oposição 

precedente é recusada,oferecendo justificações”. As réplicas mínimas de 

discordância são categorizadas em oposição simples (ON), em que a 

“asserção de um falante precedente é negada, sem justificações” (p. 133). 
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Orsolini (2005) apresenta ainda algumas classificações úteis para o discurso do 

professor, a saber: a) espelhamento (CR), quando a informação introduzida por 

um aluno é repetida, reformulada ou continuada; b) pedidos de informação 

contingentes à contribuição do falante precedente, que podem ser pedidos de 

esclarecimento (CD) ou pedidos de explicação (PR). Essas categorias foram 

utilizadas na análise dos dados desta pesquisa e percebidas nas duas 

Atividades em questão: sala de aula e sessão reflexiva.    

 

Exemplo 3 

Contexto : 

11 de setembro de 2009 – 2ª aula observada. Professora retoma o tema sobre 

Solo e Saúde. Ela vai fazendo a revisão oralmente com os alunos, e observo 

que o discurso dos alunos se configura como réplicas simples (CS) de 

concordância. A informação/resposta é dada pelo aluno, mas não elaborada. 

Eu, como pesquisadora, continuo minhas observações e registros no caderno. 

Ainda não tínhamos feito a 1ª sessão reflexiva. 
 

Professora : Não só você né, I., eu quero  todo mundo ...( ninguém responde ) não se 

lembram de nada ?  

Eu vou fazer uma revisão ...o que que nós falamos sobre saneamento básico? O que que 

tem a ver o saneamento básico? Nós, uma vez população, zona urbana, necessitamos de 

saneamento básico? 

Alunos: sim! 
....... 

 

Professora: Como que chama esse lixo aqui? (Aponta)  
Todos: orgânico ... 
 

Os termos em negrito, nos dois excertos acima, apontam para a 

resposta dos alunos, que não avançam na reflexão e são respostas simples 

para um tipo de pergunta que não exige relações entre temas ou 

complementações mais elaboradas. Essas réplicas apontam para os sentidos 

iniciais de ensino-aprendizagem da professora em que ação da sala de aula 

está centrada na pergunta dela e não na resposta do aluno. 
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Exemplo 4 

Contexto: 

23 de setembro de 2009 – 1ª sessão reflexiva. Após duas aulas observadas, 

pesquisadora e professora reúnem-se para o primeiro encontro, no horário de 

HTPC, na sala dos professores. A partir das anotações feitas no caderno e de 

algumas questões elaboradas para melhor compreensão da prática da 

professora, iniciei a gravação dos dados, buscando compreender os sentidos 

sobre os objetivos de uma aula de Ciências. 

 
Pesquisadora: hoje é dia 23 de setembro, eu tô aqui com a professora Marislei , na nossa 

primeira sessão reflexiva, é... no horário de HTPC dela, são onze horas da manhã, vinte e 

três do nove. Então, tô conversando com a professora Marislei qual é o objetivo, pra ela, 

de uma aula de Ciências ... 

Professora: ah, o objetivo de Ciências é colocar o aluno a par de tudo aquilo que é 
natural, dentro do meio ambiente. É ... se você for ver bem, Letícia, na realidade, pra 

nós, professores de Ciências, esse conteúdo sobre Rochas, que você teve oportunidade 

de tá, é... 

Pesquisadora: assistindo.... 
Professora: assistindo, fica um pouco difícil dentro do conteúdo programático, mas nós 

temos que, de uma certa forma, dar esse conteúdo interdisciplinar. Ou seja, a matéria de 
Ciências, a disciplina Ciências tem que estar interagindo com a de Geografia e assim 
simultaneamente... 

 

Os termos em negrito apontam para réplicas de concordância 

elaboradas (CE), em que a professora responde a pergunta da pesquisadora e 

acresce informações sobre interação entre disciplinas. Essa réplica aponta 

para os sentidos iniciais da professora sobre os objetivos da aula de Ciências, 

e das relações de ensino e aprendizagem, em que ela coloca os alunos a par 

dos conceitos em Ciências. 

 

Os quadros 6 e 7, que seguem abaixo, têm o objetivo de relacionar os 

conteúdos temáticos de cada excerto exemplificado, com as categorias de 

análise e de interpretação, possibilitando uma melhor compreensão dos 

objetivos e das respostas das perguntas desta pesquisa: 
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Exemplo 5 

Quadro 6: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto C 

 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto C 

O foco da aula 

está na 

exposição do 

conteúdo e nas 

perguntas feitas 

pela professora. 

Réplica simples 

(CS) 

Ensino e 

aprendizagem: 

como retomar o 

conteúdo do texto 

ou da explicação, 

por meio de 

perguntas a serem 

respondidas pelos 

alunos. 

Professora : Não só você né, I., eu 

quero  todo mundo ...( ninguém 
responde ) não se lembram de 

nada?  

Eu vou fazer uma revisão ... o que 

que nós falamos sobre saneamento 

básico ? O que que tem a ver o 

saneamento básico ? Nós, uma vez 

população, zona urbana, 

necessitamos de saneamento 

básico? 

Alunos: sim! 

 

Exemplo 4 

Quadro 7: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto D 

 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto D 

Colaborar é 

responder as 

perguntas, 

complementar 

as respostas, 

concordar. 

Réplicas de 

concordância 

elaboradas 

(CE) 

Sentidos das 

participantes de 

pesquisa sobre a 

criação do contexto 

de ensino e 

aprendizagem.  

Pesquisadora: .....qual é o 
objetivo, de uma aula de Ciências 

... 

Professora: ah, o objetivo de 
Ciências é colocar o aluno a par 
de tudo aquilo que é natural, 
dentro do meio ambiente. É ... se 

você for ver bem, Leticia, na 

realidade, pra nós, professores de 

Ciências, esse conteúdo sobre 

Rochas, que você teve 

oportunidade de tá , é... 

Pesquisadora: assistindo.... 
Professora: assistindo, fica um 

pouco difícil dentro do conteúdo 
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programático, mas nós temos que, 

de uma certa forma, dar esse 

conteúdo interdisciplinar. Ou seja, a 
matéria de Ciências, a disciplina 
Ciências tem que estar 
interagindo com a de Geografia e 
assim simultaneamente... 

 

III.  Tipos de perguntas realizadas 

Brookfield e Preskill (2005) abordam os tipos de questões que podem 

ser realizadas na produção de uma discussão democrática no contexto de sala 

de aula. Os autores enfatizam a importância do tipo de pergunta feita no 

contexto escolar que promove o engajamento – ou não – dos participantes em 

um processo de discussão. O objetivo de refletir sobre o tipo de pergunta 

realizada é poder escolher conscientemente um caminho de descoberta 

contínua e mútuo esclarecimento levando os participantes da discussão a obter 

diversos pontos de vista com criticidade e criatividade (p. 84). As questões são 

classificadas, portanto, em sete tipos, segundo as funções que exercem sobre 

o participante. Nesta pesquisa, utilizo os tipos de perguntas no contexto da sala 

de aula e no contexto sessão reflexiva. 

 Pergunta que pede mais evidências – busca de maior 

esclarecimento ou informação; 

 Pergunta que pede clarificação – busca expandir as ideias, 

compreender melhor o que o participantes dizem; 

 Pergunta aberta – busca expandir intelectualmente e 

emocionalmente o participante. Exemplo: iniciadas com COMO e 

POR QUE; 

 Pergunta que permite relações ou extensões entre as contribuições 

dos participantes;  

 Pergunta hipotética – pretende levar o participante da discussão a 

pensar em situações imaginárias, fazendo relações com seus 

conhecimentos prévios sobre os temas questionados; 

 Pergunta de Causa e Efeito – busca promover no estudante a 

reflexão sobre a relação entre fatos , aguçando a criticidade; 



 

  105

 Pergunta de síntese e resumo – busca identificar as ideias centrais 

da discussão. 

Exemplo 5 

Contexto: 

25 de setembro de 2009 – 3ª aula observada. Essa foi a 1ª aula observada, 

após a 1ª sessão reflexiva. Nessa aula, a professora discute com os alunos 

sobre as transformações do estado da água.  
 

Professora retoma a aula: então veja só ... eu tava falando pra vocês da ... 

Aluna 1: das transformações do estado da água... 

Professora: tá, então vamos supor, você está tirando do estado líquido no processo bem 

comum assim do dia a dia de vocês ... a mãe lava a roupa e vai estender lá no varal e vai 

acontecer um outro processo, uma mudança também que transforma o estado no outro ... 

ele vai passar de que estado pra que estado... J. agora... (o nome do aluno é fictício) 

J.: do líquido pro gasoso  

Professora: do gasoso ... porque, tá acontecendo o que? (ela aproveita a fala do aluno 

e expande) 

J.: Tá acontecendo a evaporação... 

 

Os termos grifados apontam para as perguntas da professora que 

pedem mais evidências a respeito dos saberes construídos pelos alunos. 

Essas perguntas não permitem que os alunos façam relações ou sintetizem o 

tema, mas que tragam algo que já foi dito antes ou um simples pedido de mais 

informações sobre o conteúdo. 

 

Exemplo 6 

Contexto: 

25 de novembro de 2009 – 4ª Sessão Reflexiva. Nesse encontro, as 

participantes discutem sobre a aula planejada e realizada em que os alunos 

leram textos expositivos sobre atmosfera, produziram o resumo em grupo e 

apresentaram um seminário. A pesquisadora, após questionar as impressões 

sobre a aula, procura saber os motivos que levam a professora a gostar da 

aula. 
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Pesquisadora: queria saber da sensação que você teve dessa última aula. Por que você 
achou legal, Marislei? (aula em que realizamos o seminário com os alunos ). 

 
Professora: o legal, eu acho assim, o especial da coisa, nem vou chamar de legal, o 

especial foi a união, eles pensarem que podiam ser um grupo, a equipe A ou equipe B, e 

troca entre eles, não teve nada de agressividade, “ah, você fez isso ou aquilo”, eles 

conseguiram trabalhar em grupo, um ajudando o outro, “ah virá pra mim , o que tá 

acontecendo aí”, então houve troca minha com eles, entre eles e isso foi assim, 

maravilhoso ... não sei se eu conseguiria fazer com turma de 7º e 8º ...eu nunca imaginei 

que podia fazer isso com turma de 5ª... 

 

Os termos grifados apontam para uma pergunta aberta realizada pela 

pesquisadora que busca entender os motivos da professora para avaliar a aula 

como “legal”. Os meus sentidos, como pesquisadora, sobre criar um ambiente 

de colaboração crítica nessa sessão, após alguns encontros com a professora, 

estão em transformação. Colaborar, agora, pode ser entendido como procurar 

compreender melhor os argumentos do outro.  

 

 

Os quadros 8 e 9, que seguem abaixo, têm o objetivo de relacionar os 

conteúdos temáticos de cada excerto exemplificado, com as categorias de 

análise e de interpretação, possibilitando uma melhor compreensão dos 

objetivos e das respostas das perguntas desta pesquisa: 

 

Exemplo  5: 

Quadro 8: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto E 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto E 

As perguntas 

feitas em sala de 

aula servem 

para possibilitar 

a expansão das 

respostas dos 

alunos. 

Perguntas que 

expandem as 

respostas dos 

alunos e 

pedem mais 

evidências. 

Sentidos das 

participantes 

sobre o papel do 

professor na 

construção do 

conhecimento.  

Professora: tá, então vamos supor, você 

está tirando do estado líquido no processo 

bem comum assim do dia a dia de vocês ... 

a mãe lava a roupa e vai estender lá no 

varal e vai acontecer um outro processo, 

uma mudança também que transforma o 

estado no outro ... ele vai passar de que 

estado pra que estado... J. agora... (o nome 
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do aluno é fictício)

J.: do líquido pro gasoso  

Professora : do gasoso ... porque, tá 

acontecendo o quê? (ela aproveita a fala 

do aluno e completa) 

J.: Tá acontecendo a evaporação... 

 

 

Exemplo 6: 

Quadro 9: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto F 

Conteúdo temático Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto F 

Colaborar é compreender 

os argumentos, é 

possibilitar o crescimento 

do outro, emocionalmente 

e intelectualmente. 

Perguntas 

abertas 

 

Sentidos das 

participantes 

sobre a criação 

de um contexto 

de colaboração. 

Pesquisadora: queria saber 

da sensação que você teve 

dessa última aula. Por que 
você achou legal, Marislei? 

(aula em que realizamos o 

seminário com os alunos ). 

 

 

IV.  Reguladores verbais que validam a interação 

Kerbrat-Orecchioni (2006) ressalta em suas discussões sobre a análise 

da conversação, a importância da troca comunicativa e dos diversos 

procedimentos que validam a interlocução. Emissor e receptor devem produzir 

sinais que confirmem a participação no “circuito comunicativo” (p.9). Esses 

sinais verbais ou não verbais são chamados de reguladores (ou sinais de 

escuta) e são indispensáveis na criação de um contexto colaborativo, pois 

indica aos participantes que há uma sincronicidade para o bom funcionamento 

dos turnos de fala. Esses reguladores foram usados na análise dos dados 

desta pesquisa indicando criação de um contexto de colaboração, uma vez “na 

interação face a face, o discurso é inteiramente co-produzido e é produto de 

um trabalho colaborativo incessante” (p.11). Existe a possibilidade de 

“multiplicar os reguladores em caso de falha do falante”,como por exemplo , um 



 

  108

manifesto de embaraço ou esquecimento na sua elocução e o ouvinte 

complementa sua fala. Nos dados desta investigação foi observada essa 

dinâmica entre as participantes, conforme exemplificam os excertos abaixo.  

 

Exemplo 7 

Contexto  

11 de novembro de 2009 – 3ª Sessão Reflexiva. Esse encontro teve o objetivo 

de planejarmos a proposta de produção de resumos para a apresentação do 

seminário. 
Prof.: e daí eu começo com esse foco  

Pesq. Com as idéias novas ... 
Prof.: com tudo novo ...ai Senhor ... 

Pesq.: vai dar certo ... então eu hoje estarei aqui às dez pras quatro, para a gente 

introduzir esse trabalho ... 

Prof.: pra dar sequência .. 

Pesq.:  e você tem toda razão, a gente já aproveita a aula de hoje para dizer como 

se faz um resumo  para depois pedir o resumo ... se não eles ... 

Prof.: eles vão ficar perdidos ... a gente vai levar mais tempo pra retomar... 

 

Os termos em negrito apontam para as retomadas em forma de eco e 

para os multiplicadores de reguladores, no caso de complementar uma 

possível falha do falante. Esses reguladores da interação apontam, durante 

toda a produção dos dados, os sentidos das participantes da pesquisa sobre 

colaboração. 

 

Exemplo 8 

Contexto 

25 de novembro de 2009 – 4ª sessão reflexiva. Nesse encontro, professora 

percebe transformações nos seus alunos e comenta que eles parecem 

interessados na proposta do seminário. Pesquisadora questiona sobre 

continuidade do trabalho com os alunos. Há uma concordância em relação à 

proposta que aparece como um regulador.  
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Pesquisadora: e você vê que aparecem outras habilidades.... 

Professora: com certeza. E falando de habilidade, você traduz por competência, e  hoje 

vai ser nossa primeira aula depois do seminário, e hoje é que nós vamos notar qual foi o 

nível de entrega de cada aluno, porque hoje, na hora que eu fizer chamada, que entrar na 

classe,  você vai ouvir alguns alunos dizendo “hoje nós vamos fazer seminário?” 

Pesquisadora: nós vamos ver o que apareceu de interesse deles, né? E a sua ideia é dar 

continuidade a esse trabalho Marislei?  

Professora: A minha ideia é continuar sim, com certeza. 

  

Os termos em negrito apontam para reguladores verbais como retomada 

em forma de eco, que foi percebida em diversas situações ao longo da 

produção dos dados, indicando que as participantes estavam dando sinais de 

escuta para o bom funcionamento da troca interativa, condição primordial para 

a criação de um contexto de colaboração. 

Os quadros 10 e 11, que seguem abaixo, têm o objetivo de relacionar os 

conteúdos temáticos de cada excerto exemplificado com as categorias de 

análise e de interpretação, possibilitando uma melhor compreensão dos 

objetivos e das respostas das perguntas desta pesquisa: 

 

Exemplo  7: 

 
Quadro 10: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto G 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto G 

O trabalho com o 

seminário deve 

continuar, com 

certeza. 

Reguladores 

verbais de 

retomada em 

forma de eco. 

Negociação de 

significados. 
Pesquisadora: nós vamos ver o 

que apareceu de interesse deles , 

né? E a sua ideia é dar 

continuidade a esse trabalho, 

Marislei?  

Professora: A minha ideia é 

continuar sim, com certeza. 

 

 

 

Exemplo 8: 
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Quadro 11: Conteúdo Temático e Categorias de Análise de Excerto H 

Conteúdo 
temático 

Categoria de 
análise 

Categoria de 
interpretação Excerto H 

A aula deve 

apresentar o 

como se faz o 

resumo, antes 

de se propor a 

produção de 

resumo. 

 

Colaborar é 

complementar a 

fala do outro, 

concordar. 

Reguladores 

verbais 

multiplicados 

complementando 

os turnos. 

Retomadas em 

forma de eco. 

 

 

 

 

 

Sentidos das 

participantes sobre a 

criação de um 

contexto de 

colaboração. 

Sentidos sobre a 

produção de resumo 

Prof.: e daí eu começo com esse 
foco  

Pesq. Com as ideias novas ... 
Prof.: com tudo novo ...ai 

Senhor ... 

Pesq.: vai dar certo ... então eu 

hoje estarei aqui às dez pras 

quatro, para a gente introduzir 

esse trabalho ... 

Prof.: pra dar sequência ... 

Pesq.:  e você tem toda razão, a 

gente já aproveita a aula de hoje 

para dizer como se faz um 

resumo para depois pedir o 

resumo ... se não eles ... 

Prof.: eles vão ficar perdidos ... 

a gente vai levar mais tempo pra 

retomar... 

 

Além dessas categorias acima descritas, outras foram percebidas ao 

longo da análise e estão apontadas antes de cada excerto analisado (em 

anexo). São pronomes indicando a responsabilização das ações em cada turno 

de fala, são verbos indicando os sentidos sobre dos papéis de aluno, 

professora e pesquisadora durante a produção dos dados; são advérbios, 

adjetivos e substantivos que foram definindo os sentidos sobre colaboração 

crítica, leitura, produção de resumo, as relações de ensino-aprendizagem que 

se estabelecem nas aulas de Ciências.  
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Capítulo 3 – Descrição  e discussão dos dados  

 

O objetivo deste capítulo é descrever e discutir os dados produzidos, com 

base na teoria que fundamenta esta pesquisa. As perguntas de pesquisa serão 

norteadoras para a percepção dos objetivos alcançados: 
1. Quais os sentidos iniciais e os significados compartilhados pelas 

participantes sobre ensino-aprendizagem de produção de resumos de texto 

expositivo ao longo da pesquisa? 

2. A organização da linguagem nas relações entre pesquisadora e professora 

propiciou compreensão e transformação das práticas de produção de 

resumos como instrumento de ensino-aprendizagem de Ciências? Como? Por 

quê? 

O capítulo está organizado para discutir: (1) os sentidos iniciais e os 

significados compartilhados pelas participantes sobre ensino-aprendizagem de 

produção de resumos de texto expositivo ao longo da pesquisa; e (2) se a 

organização da linguagem, nas relações entre pesquisadora e professora, propiciou 

a compreensão e a transformação das práticas de produção de resumos, como isso 

se deu e por quê. As duas perguntas serão respondidas em uma única discussão, 

organizada em sequência temporal, em dois momentos. Essa organização foi 

pensada com base nos processos dialeticamente interligados de compreensão e 

transformação, que embasaram a produção e anáise dos dados. As discussões 

refletem as três atividades que organizaram esta pesquisa, embora apenas duas – 

Aula e Sessão Reflexiva (SR) – sejam focalizadas nesta discussão. Todavia, a 

produção desta dissertação está sempre presente nas decisões que tomei ao longo 

da pesquisa, questionando minhas ações pouco críticas, e o medo em insistir em 

algo que Marislei evitava responder. Muitos traços dessas questões aparecem ao 

longo desta discussão. 

A divisão em dois momentos foi pensada para clarificar o processo da cadeia criativa 

e/ou reprodutiva. O momento 1, com foco nos sentidos iniciais das participantes da 

pesquisa, nas duas atividades – Aulas observadas e Sessão Reflexiva – e o 

momento 2, em que o compartilhamento de significados e a transformação tem lugar 
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com maior clareza. O Momento 1 envolve as duas primeiras aulas, uma conversa 

reflexiva e duas Sessões Reflexivas (1ª e 3ª). Discuto a organização colaborativo-

crítica da linguagem para o compartilhamento de significados que ocorre ao longo da 

pesquisa e será descrito mais profundamente no  Momento 2, que envolve duas 

aulas (3ª e 7ª), uma conversa reflexiva (referente à 5ª aula), e as 3ª e 4ª Sessões 

Reflexivas (referentes às 5ª, 6ª e 7ª aulas). Discuto os significados compartilhados 

sobre ensino-aprendizagem na produção de resumos e sobre a criação de um 

contexto colaborativo-crítico entre as participantes, no intuito de responder a 

pergunta 2 (dois) de pesquisa. Para finalizar a apresentação da organização deste 

capítulo, o item 3.3 envolve a discussão de quatro atividades (aulas e SR), para a 

compreensão da expansão do objeto da atividade em foco – produção de resumos.  

3.1. Momento 1: Sentidos iniciais  

Esta seção está organizada para descrever o conteúdo temático das duas 

primeiras aulas. Em seguida, três (3) excertos da primeira e da terceira Sessões 

Reflexivas e uma conversa reflexiva serão discutidas 

 1ª aula observada: 

A primeira aula observada, em 21 de agosto de 2009 – em que Marislei 

discute com os alunos as definições sobre ‘Rocha’ e como as rochas compõem a 

crosta terrestre –  revelou a contradição entre seus sentidos sobre papel de aluno e 

de professor, no processo de construção de conhecimento, e os que eu trazia como 

suporte ao meu trabalho. Pelos turnos de fala de Marislei, observa-se que ela inicia 

os temas em discussão, completa a fala dos alunos, pede  informação sobre o tema 

discutido e, muitas vezes, responde por eles. Não há perguntas que propiciem 

reflexão crítica para que os alunos repensem suas respostas. Os excertos 

analisados nos anexos deste trabalho mostram os momentos em que a professora 

faz as perguntas aos alunos e as responde, estabelecendo comigo uma interlocução 

sobre a dificuldade dos alunos, em diversos momentos.  

A observação da aula permite perceber que a relação de ensino-

aprendizagem está centrada nas ações da professora, uma vez que ela coloca o 

texto na lousa, guia a leitura em voz alta (os alunos leem rotativamente parágrafo 

por parágrafo) e explica os conceitos relacionados ao tema ‘Rocha’. O papel do 
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aluno nessa relação é copiar da lousa, ler em voz alta e ouvir as explicações da 

professora. Os turnos de fala dos alunos são poucos, e, em sua maioria, inaudíveis.  

Sintetizando, os turnos da professora prevalecem e há uma predominância da 

exposição do conteúdo ao invés de uma discussão sobre o conteúdo, o que revela 

os sentidos da relação de ensino-aprendizagem na apresentação dos conteúdos de 

Ciências. Em resumo, apesar de manifestar o desejo de proporcionar uma aula 

reflexiva, a professora mantém o foco em sua própria ação, o que dificulta a criação 

de um contexto de reflexão crítica, como se pode ver pelas marcas no discurso da 

aula: 

• Turnos de fala longos da professora para explicação do conteúdo lido; 

• Escrita do resumo no quadro pela professora 

• Tempo de cópia do resumo, pelos alunos, muito extenso; 

• Aula expositiva com pouco espaço para perguntas dos alunos. Perguntas e 

observações inaudíveis. 

 

 2ª aula observada: 

Na segunda aula observada, em 11 de setembro de 2009, o conceito 

discutido referia-se ao tema ‘Solo e Saúde’, mais especificamente ao saneamento 

básico. O mesmo padrão foi observado: os alunos falaram pouco e num tom de voz 

baixo; a professora perguntou e respondeu as questões, centrando a construção do 

conhecimento em suas intervenções com foco na transmissão do conteúdo lido em 

voz alta pelos alunos. Mais uma vez, pôde-se observar, no discurso, marcas de sua 

visão de ensino-aprendizagem, tais como: 

• Turnos de fala longos da professora; 

• Aula expositiva com pouco espaço para perguntas dos alunos. Perguntas e 

observações inaudíveis; 

• Centralização da ação no professor; 

• Perguntas que não geram discussão e, sim, respostas simples;  

• Diante do silêncio dos alunos às perguntas, a professora as responde. 

 
  Sessões Reflexivas 
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3.1.1. Sentidos iniciais sobre ensino-aprendizagem  
O excerto apresentado a seguir teve lugar na 1ª sessão reflexiva com a 

professora, após as duas primeiras aulas observadas. O encontro aconteceu em 

horário de HTPC, na sala dos professores. A pesquisadora estava com o caderno 

com os registros feitos sobre as questões que seriam aprofundadas, fazendo 

anotações e gravando a discussão.  

O excerto revela os sentidos iniciais da professora sobre o papel do professor 

na relação ensino-aprendizagem. A pesquisadora inicia perguntando sobre os 

objetivos do ensino de Ciências.  

 

 Excerto 1 (23 de setembro de 2009) 

Pesquisadora: Qual seu objetivo em ensinar ciências? (Pergunta aberta para 

posicionamento) 
Professora: ah, o objetivo de Ciências é colocar o aluno a par de tudo aquilo que é natural, 

dentro do meio ambiente. É ... se você for ver bem, Leticia, na realidade, pra nós, 

professores de Ciências, esse conteúdo sobre Rochas, que você teve 

oportunidade de tá, é... (professora responde a pergunta da pesquisadora com 

foco na transmissão de conteúdo) 

 Pesquisadora: assistindo... (pesquisadora complementa a fala da professora 

multiplicando os reguladores verbais de escuta, ampliando a interação e 

construção de um bom vínculo) 

Professora: assistindo, fica um pouco difícil dentro do conteúdo programático, mas nós 

temos que, de uma certa forma, dar esse conteúdo interdisciplinar. Ou seja, a 

matéria de Ciências, a disciplina Ciências tem que estar interagindo com a de 

Geografia e assim simultâneamente... (professora responde iniciando a sua fala 

repetindo em forma de eco, multiplicando os reguladores verbais, fortalecendo a 

interação para revelar sentidos iniciais de transmissão de conteúdo e de 

interdisciplinaridade com foco no conteúdo) 
Pesquisadora: ah , tá... (pesquisadora concorda evitando apontar contradições na fala da 

professora) 

Professora: quer dizer, o objetivo é que ele conheça, dentro do meio ambiente, algo que é 

natural, que é renovável, o que não é renovável ... e é por aí. (professora 

enfocando os objetivos de Ciências) 

Pesquisadora: e você trabalhou junto com o professor de Geografia? (pesquisadora faz 

pergunta para clarificar a questão sobre interdisciplinaridade) 
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Professora: sim, é interdisciplinar, sempre. (professora dá uma resposta simples, sem 

avançar na questão) 

Pesquisadora: tá. (pesquisadora concorda sem fazer questionamento sobre as 

contradições percebidas entre teoria e prática na compreensão do conceito de 

interdisciplinaridade) 

Professora: na realidade, quando eu estou passando esse conteúdo sobre Rochas, com 

certeza o professor de Geografia, dentro da disciplina dele, também tá interagindo 

o mesmo conteúdo programático... (professora explicita o conceito de 

transdisciplinaridade) 
Pesquisadora: ah ... (novamente a pesquisadora responde com um regulador verbal de 

escuta, dando sinais de interação, mas sem questionamento) 
Professora:... é interdisciplinar. (salienta a compreensão de que ser inderdisciplinar é 

trabalhar o mesmo o assunto) 
Pesquisadora: então você, você, acha importante, por exemplo, com os alunos, levantar 

antes o que eles já sabem sobre cada assunto? (pesquisadora faz uma pergunta 

para clarificar, para compreender melhor os sentidos da professora sobre 

interdisciplinaridade – revela contradição nos sentidos – pede posicionamento) 

Professora: Com certeza. O que eles aprenderam, o que eles trouxeram de bagagem do, 

do Fundamental I, para que você possa complementar... (professora responde 

com firmeza, concordado com a pesquisadora sobre a importância do 

conhecimento prévio, mas não se refere à professora de Geografia.) 
Pesquisadora: tá... (pesquisadora aceita e concorda com a professora, preferindo nesse 

1º encontro construir um bom vínculo, embora perceba que a professora não 

entendeu a pergunta) 

Professora: e nem sempre, você também pode, com uma aluna de 5ª série, ir além daquilo 

que ela tem como entender, porque tem coisas que não dá pra você passar, é 

muito complexo. Então, até isso você tem que dosar. (professora continua sua fala 

sobre sua visão de ensino-aprendizagem em Ciências e entra em contradição: o 

aluno tem uma bagagem, uma organização cognitiva que dá o limite do que ele 

pode compreender e você não pode ir além, para  passar o conteúdo que ele não 

compreenderá. Revela que determina, a priori, o que o aluno poderá ou não 

compreender) 

Pesquisadora: tá... (pesquisadora percebe a visão contraditória da professora, mas 

prefere concordar com sua fala e construir um diálogo aberto e um bom vínculo) 
Professora: tá? (professora pergunta se eu concordei de fato)  
Pesquisadora:... o professor de Geografia atualmente tá trabalhando isso, Marislei, você 
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sabe? (pesquisadora retoma a pergunta para clarificar e entender melhor a 

questão da interdisciplinaridade e prefere não criar uma situação de conflito, por 

ser o primeiro encontro) 

Professora: ele já trabalhou 

 

Nessa 1ª SR, os sentidos iniciais da professora sobre ensino-aprendizagem 

são revelados, mas também podem-se reconhecer sentidos iniciais da pesquisadora 

sobre o seu papel como formadora. A seguir, destaco os sentidos revelados pelas 

escolhas lexicais das participantes:  

• Marislei:  

 A ação de ensinar como um processo de transmitir conhecimento (colocar o 

aluno a par, estou passando esse conteúdo); 

 A compreensão de interdisciplinaridade como um processo de enfocar o 

mesmo conteúdo programático (dar esse conteúdo interdisciplinar); 
 

A concepção tradicional de ensino está embasada, por um lado, na 

compreensão de seu papel como transmissora de conhecimento do currículo escolar 

e como central para o desenvolvimento cognitivo do aluno e, por outro lado, na 

compreensão de que os alunos têm um desenvolvimento cognitivo que a impede de 

transmitir conhecimentos de maior complexidade ao mesmo tempo em que os 

impede de assumir papel mais ativo na compreensão e produção de conhecimento 

nas ações da sala de aula. Em suas palavras – [o aluno] Não pode ir além daquilo 

que ele pode entender. Pelo o que revela essa frase, na sua visão de professora, o 

aluno não aprende e desenvolve na colaboração com outros, como aponta 

Vygotsky, mediado por artefatos culturais, porque há um desenvolvimento cognitivo 

limitador. Os verbos de ação estão todos dirigidos para a função da professora: ela é 

quem passa o conteúdo, coloca o aluno a par do conteúdo. Não há 

compartilhamento de significados sobre o objeto da atividade. 

 

• Letícia: 

 A formação é um processo de ensino-aprendizagem que necessita de um 

vínculo entre os participantes e esse vínculo se estabelece pela valorização 

das ações do interlocutor (então você, você, acha importante, por exemplo, 

com os alunos, levantar antes o que eles já sabem sobre cada assunto?) 
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Os meus sentidos como pesquisadora sobre as relações de ensino-

aprendizagem, o papel do aluno, o papel do professor, e as funções da linguagem 

como mediadora na construção do conhecimento foram discutidos no capítulo 

teórico, perspectiva que contradiz os sentidos revelados pela outra participante. 

Porém, em conflito com os significados discutidos, minha ação revela um cuidado 

excessivo com a criação do vínculo com a professora – e só em alguns momentos – 

por meio de perguntas como a citada, bastante carregada de modalizadores: então 

você, você, acha importante, por exemplo, com os alunos, levantar antes o que eles 

já sabem sobre cada assunto?  

Como apontei anteriormente, ao longo da Atividade de Pesquisa, várias das 

minhas ações revelam uma contradição entre o que acredito e o que consigo viver: 

exerço meu papel como colaboradora sem ser crítica, estabelecendo vínculo com 

Marislei ou, questionando, mas não mantendo uma postura crítica quando ela, 

intencionalmente evita respondê-las.  

Revelo, ainda, neste primeiro excerto, sentidos sobre a importância de se dar 

mais espaço de protagonismo aos alunos, para saber quais seus conhecimentos 

sobre os conceitos discutidos, o que parece bastante coerente com meus cuidados 

com a professora enquanto participante de uma pesquisa de intervenção. 

Em resumo, a análise linguística desse 1º excerto revela uma visão de 

ensino-aprendizagem em que o aluno aprende como resposta a ações do professor, 

conforme a discussão realizada a respeito do condicionamento operante (Skinner, 

apud Pisani, 1989), que percebe o aprendiz como um sujeito que responde a 

reforços positivos – que fortalecem o comportamento – ou negativos – que retiram a 

resposta do sujeito. Esses estudos skinnerianos contribuíram para o entendimento 

sobre o processo de aprendizagem humana e visavam a conhecer os princípios do 

comportamento para poder controlá-lo da maneira mais eficiente (Pisani, 1989: 128). 

Essa visão do professor como central nas tomadas de decisão em sala de 

aula, como “o que ensina”, complementa a concepção do aluno como ouvinte, “o 

que aprende”. Revela, também, uma compreensão de um aluno cognitivamente 

pouco desenvolvido, o que é comum entre professores de escolas estaduais e está 

apontada na explicação de Marislei sobre a necessidade de dosar o que pode 

‘transmitir’ aos alunos, pois, segundo a sua fala, o aluno não é capaz de aprender, 

pela complexidade de certos assuntos. 
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É importante salientar que, como pesquisadora, meu movimento inicial foi, na 

maioria das vezes, o de compreender os sentidos da professora, sem o 

estabelecimento da contradição, pois havia o receio de criar uma resistência na sua 

participação. Em alguns momentos aponto a contradição, mas não a sustento. 
 
 
3.1.2. Sentidos iniciais sobre produção de resumo 
 

 

Ainda na 1ª Sessão Reflexiva, com base nas duas primeiras aulas 

observadas, pesquisadora e professora discutem sobre a produção dos alunos e 

sobre o papel do professor na construção do conhecimento pelo aluno durante as 

aulas de Ciências. A professora conta que já trabalha com a produção de resumos 

com os seus alunos e explica como realiza a sua proposta. 

No decorrer da produção dos dados, as participantes da pesquisa vão 

compartilhando significados sobre produzir resumos como um gênero do discurso 

que é instrumento de ensino-aprendizagem em aula de Ciências e a professora vai 

mudando a sua fala e dizendo que nunca tinha “trabalhado dessa forma”, conforme 

descreverei nos excertos a seguir. 

 

 

 Excerto 2 ( 23 de setembro de 2009) 

Pesquisadora: exatamente ... é essa minha questão, Marislei, o aluno às vezes sabe, 

discute em sala de aula, participa, faz a lição, mas na hora da resposta da prova 

aquele ... aquele jeito formal de responder, precisa de um objetivo de uma 

formalidade ...(pesquisadora introduz o assunto produção de resumo, apontando 

que requer uma formalidade que a discussão oral não exige. Apresenta nesse 

momento da Sessão Reflexiva que o resumo é algo “ensinável”)  

Professora (junto no final da minha fala): ...ele não consegue colocar uma ideia, 

resumindo...(professora complementa a fala da pesquisadora, mostrando 

compartilhar os sentidos de produção de resumos) 

Pesquisadora: exatamente...(pesquisadora afirma, concorda com  a professora, buscando 

a criação de um bom vínculo de trabalho nessa 1ª sessão)  
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Professora continua: ... o programa naquele que é ... você entendeu? (professora 

complementa a sua fala acima, explicando para pesquisadora a sua possível 

dificuldade com a produção dos alunos)  

Pesquisadora: é esse o meu foco. Como você, como professora de ciências, pode ajudar o 

aluno a escrever dessa forma tão formal, tão objetiva, tão sintética que tem que ser 

uma resposta de prova? (pesquisadora retoma o tema da pesquisa e estabelece o 

objeto da atividade, dizendo que seu foco é a produção de respostas de 

provas/resumos e revelando seus sentidos sobre resumo) 

Professora: sempre deixando claro uma coisa , “você lê e me explica o que você entendeu” 

... entendeu? “Você lê o conteúdo e vai me explicar o que você entendeu.” Sem que 

ele perceba, ele tá fazendo um resumo ... (professora complementa a fala da 

pesquisadora e avança na ideia de que o resumo explica para o outro o que foi 

entendido. Mas percebe-se que os seus sentidos sobre a produção não 

pressupõem a reflexão do aluno nesse processo: sem que ele perceba) 

Pesquisadora: hum, hum (pesquisadora afirma, e escolhe ainda não apontar a contradição 

percebida na fala da professora sobre o papel do aluno na construção do 

conhecimento) 

Professora: ... que se você for falar pro aluno assim “faça um resumo” , ele vai pegar um 

texto e vai fazer assim, ele vai copiar o primeiro parágrafo, aí ele pula dois, três, e 

coloca o quarto, pula mais dois, coloca o sétimo ...(professora continua a falar sobre 

os seus sentidos de produção de resumo, complementando as falas anteriores) 

Pesquisadora: Ele copia em pedaços, né? ... (pesquisadora repete a fala da pesquisadora 

e afirma a ação do aluno equivocada de copiar o texto e não saber refletir sobre o 

que está lendo ou produzindo) 

Professora: Isso não é resumo (professora complementa as suas falas anteriores e resume 

a sua ideia, frisando que essa prática de cópia não é resumo) 

Pesquisadora: E você ensina a fazer resumo? (só nesse momento, a pesquisadora faz a 

pergunta direta que demanda um posicionamento, para entender e ter a 

possibilidade de intervir estabelecendo conflito) 

Professora: Ensino, ensino a fazer resumo ... inclusive quando nós falamos sobre trabalho, 

desenvolvimento do tema, eu sempre deixo bem claro pra eles o seguinte ... porque 

eu tenho o roteiro do trabalho a seguir, você viu... (professora dá uma resposta 

simples, confirmando a sua prática de ensinar resumo, mas a explicação que se 

segue é de roteiro de trabalho e não de resumo) 

 



 

  120

Para iniciar esta discussão, trago uma fala da professora que reflete seus 

sentidos inicias sobre produzir resumo: “Sem que ele perceba, ele tá fazendo um 

resumo”. A expressão ‘Sem que ele perceba’ indica uma ação dos alunos não 

combinada pela professora com os alunos. O processo de refletir sobre o que 

produz não está contemplado na fala da professora, como fundamental na 

construção do conhecimento.  

A partir dessa constatação, destaco os sentidos iniciais sobre produção de 

resumos revelados pelas escolhas lexicais das participantes:  

• Marislei:  

 Resumir pode ser uma ação mecânica, sem reflexão, sem criticidade. Embora 

a professora reconheça que resumir não é ‘copiar’, a concepção de leitura 

adotada por ela (mesmo sem ter sido explicitada) é a de que o conteúdo está 

dado no texto: o aluno, portanto, como leitor, lê e explica para a professora o 

que entendeu. Os verbos de ação relacionados ao papel do aluno (ler, 

entender, explicar) ainda aparecem sem reflexão, sem criticidade sobre o 

dizer do texto lido e resumido. Além disso, ler para explicar para a professora 

pressupõe que apenas ela – professora – é interlocutora dessas produções. 

 Produzir resumo é uma demanda externa da professora e o aluno pode 

cumprir a tarefa escolar, mesmo “sem que ele perceba”. Pode-se inferir, a 

partir dessa fala da professora, que para ela as ações dos alunos podem 

representar resposta a estímulo aprendido e não instrumento-e-resultado de 

um processo de reflexão. 

 

• Letícia: 

 Resumir é uma ação de linguagem que transforma a própria linguagem do 

texto lido. A concepção de resumo assumida pela pesquisadora, por sua vez, 

mostra que ela entende que ler é interagir com o texto, muitas vezes 

modificando-o, usando “aquele jeito formal de responder”. Mostra, também, 

que produzir um resumo ou fazer uma prova são ações de linguagem 

marcadas pelas condições de produção, uma vez que o aluno “precisa de um 

objetivo de uma formalidade”. 

 Resumir é uma ação de linguagem que pode e deve ser ensinada. 

Estabelecendo uma relação entre produzir resumo e resolver questões de 

prova, a pesquisadora, inicialmente, procura saber da professora como ela, 
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“como professora de ciências, pode ajudar o aluno a escrever dessa forma 

tão formal, tão objetiva, tão sintética que tem que ser uma resposta de 

prova?” Observe-se que, além de avaliar com adjetivos a linguagem 

empregada (formal, objetiva, sintética), a pesquisadora emprega 

modalizações deônticas que indicam sua apreciação do nível de linguagem 

necessário nas respostas de provas (tão formal, tão objetiva e tão sintética), 

revelando seus sentidos sobre os resumos de textos expositivos. Mais 

adiante, a pergunta “e você ensina a fazer resumo?” inicia uma tentativa de 

clarificar as ações da professora em relação ao que ela ensina sobre esse 

gênero. E daí trazer a teoria para discutir. 

 

Baseada nas ideias de Vygotsky (1930/2008), que compreende o 

pensamento e a linguagem como chave para a compreensão da natureza da 

consciência humana, a reflexão sobre o processo de produzir resumo deve fazer 

parte das relações de ensino-aprendizagem em sala de aula. Segundo suas 

palavras: “as palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento 

do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. 

Uma palavra é um microcosmos da consciência humana” (p. 190). E, portanto, 

produzir resumo sem perceber não torna o aluno consciente de seu papel na 

construção do conhecimento. 

Essa análise leva a uma compreensão dos dados que aponta para uma 

concepção inicial da professora sobre produção de resumo numa relação de ensino-

aprendizagem behavorista, em que professor e aluno se relacionam por meio de 

respostas não reflexivas e sim aprendidas. Numa concepção de ensino-

aprendizagem com base na TASHC, que concebe o aluno como sujeito de uma 

atividade reflexiva, e tomando o texto como enunciado, numa visão bakhtiniana, o 

aluno produziria o resumo como um gênero discursivo pensando sobre o contexto 

da produção, sobre o que se diz num resumo, para que se diz e para quem se diz, e 

ainda refletindo sobre os recursos linguísticos utilizados nessa produção.  

Com base nas discussões teóricas deste trabalho, a leitura e a produção de 

textos requerem um processo reflexivo e os sentidos atribuídos ao texto e fazem 

parte da relação do leitor com o que está sendo lido, mediado pelo contexto cultural. 

Como aponta Smagorinsky (2001), a leitura e escrita são práticas sociais mediadas 

pelas relações com outros, pela cultura e pela historicidade que envolve o leitor. A 
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partir dessa perspectiva, a cada leitura de um mesmo texto, é possível a atribuição 

de novos sentidos, pois o momento histórico e cultural é distinto. Segundo o autor, 

caso não haja um significado cultural que possa mediar a leitura, um texto pode ser 

mal interpretado ou incompreendido pelos seus leitores. A fala inicial da professora 

revela que ela não leva em consideração o contexto cultural e histórico dos alunos 

no processo de leitura e produção em Ciências. Por outro lado, embora no discurso 

da pesquisadora possa se reconhecer uma concepção enunciativa de linguagem, 

que reconhece a importância do contexto para qualquer ação de linguagem, esse 

sentido parece não ter sido compartilhado, neste início da pesquisa.  

 
3.1.3. Sentidos iniciais sobre colaboração crítica 

 

Parte do primeiro excerto apresentado acima foi selecionada, agora, para 

exemplificar que, nessa 1ª SR, se sobressai na interação uma alternância de vozes 

cujo objetivo é multiplicar os reguladores. Nesse primeiro encontro, a pesquisadora 

queria compreender os sentidos da professora em relação aos processos de ensino-

aprendizagem em Ciências. Havia um movimento de escuta da pesquisadora, que 

se torna relevante para compreender os seus sentidos iniciais de contexto 

colaborativo. O excerto demonstra um movimento de concordar com as colocações 

da professora.   

 

 Excerto 3 (23 de setembro de 2009) 
Professora: ah, o objetivo de Ciências é colocar o aluno a par de tudo aquilo que é natural, 

dentro do meio ambiente. É ... se você for ver bem, Letícia, na realidade, pra nós, 

professores de Ciências, esse conteúdo sobre Rochas, que você teve oportunidade 

de tá, é ...(professora responde a pergunta da pesquisadora sobre o objetivo de 

ensinar Ciências) 

Pesquisadora: assistindo... (pesquisadora complementa a fala da professora multiplicando 

os reguladores verbais de escuta,ampliando a interação e construção de um bom 

vínculo) 

Professora: assistindo, fica um pouco difícil dentro do conteúdo programático, mas nós 

temos que, de uma certa forma, dar esse conteúdo interdisciplinar. Ou seja, a 

matéria de Ciências, a disciplina Ciências tem que estar interagindo com a de 
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Geografia e assim simultâneamente... (professora responde iniciando a sua fala 

repetindo em forma de eco multiplicando os reguladores verbais fortalecendo a 

interação) 

Pesquisadora: ah , tá...(pesquisadora concorda, sem a preocupação inicial de apontar 

contradições na fala da professora) 

Professora: quer dizer, o objetivo é que ele conheça, dentro do meio ambiente, algo que é 

natural, que é renovável, o que não é renovável ... e é por aí. (professora continua 

falando dos objetivos de Ciências) 

Pesquisadora: e você trabalhou junto com o professor de Geografia? (pesquisadora faz 

uma pergunta para clarificar a questão sobre interdisciplinaridade) 

Professora: sim, é interdisciplinar, sempre. (professora dá uma resposta simples , sem 

avançar na questão) 

Pesquisadora: tá. (pesquisadora concorda sem fazer questionamento sobre as 

contradições percebidas entre teoria e prática) 

Professora: na realidade, quando eu estou passando esse conteúdo sobre Rochas, com 

certeza o professor de Geografia, dentro da disciplina dele, também tá interagindo o 

mesmo conteúdo programático... (professora responde complementando a própria resposta 

dada anteriormente) 

Pesquisadora: ah ... (novamente a pesquisadora responde com um regulador verbal de 

escuta, dando sinais de interação, mas sem questionamento) 

Professora:... é interdisciplinar. (ela continua repetindo  a ideia) 

Pesquisadora: então você, você, acha importante, por exemplo, com os alunos, levantar 

antes o que eles já sabem sobre cada assunto? (pesquisadora faz uma pergunta para 

clarificar, para compreender melhor os sentidos da professora sobre interdisciplinaridade) 

Professora: Com certeza. O que eles aprenderam , o que eles trouxeram de bagagem do, 

do  Fundamental I, para que você possa complementar... (professora responde com 

firmeza, concordado com a pesquisadora sobre a importância do conhecimento prévio. A 

ideia nesse excerto é ouvir e concordar e ainda não apontar contradições) 

Pesquisadora: tá...(pesquisadora aceita e concorda com a professora, preferindo nesse 1º 

encontro construir um bom vínculo) 

Professora: e nem sempre, você também pode, com uma aluna de 5ª série, ir além daquilo 

que ela tem como entender, porque tem coisas que não dá pra você passar, é muito 

complexo. Então, até isso você tem que dosar. (professora continua sua fala sobre sua 
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visão de ensino-aprendizagem em Ciências e entra em contradição: o aluno tem uma 

bagagem, mas você não pode ir além, passar o conteúdo que é complexo) 

Pesquisadora: tá...(pesquisadora percebe a visão contraditória da professora, mas prefere 

concordar com sua fala e construir um diálogo aberto e um bom vínculo) 

Professora:  tá? (professora pergunta se eu concordei de fato)  

Pesquisadora:... o professor de Geografia atualmente tá trabalhando isso, Marislei, ‘cê 

sabe? (pesquisadora continua com pergunta para clarificar e entender melhor a questão da 

interdisciplinaridade e prefere não criar uma situação de conflito, por ser o primeiro 

encontro). 

 

Nessa 1ª SR, constata-se uma relação colaborativa entre Marislei e eu, conforme 

revela a análise dos turnos de fala feita em itálico Os sentidos iniciais sobre 

colaboração revelados foram: 

• Marislei e Letícia: 

 Eu agi para compreender, mas não para transformar, como mostra a 

pergunta: “o professor de Geografia atualmente tá trabalhando isso, Marislei, 

‘cê sabe?”. Houve algumas tentativas de estabelecer as contradições, mas 

não as sustentei, como já disse anteriormente. A professora também fala 

para responder, completar a minha fala, pede aprovação, responde em forma 

de eco, demonstrando estar ouvindo atenta às colocações feitas e 

preocupada ainda em concordar com algumas colocações da pesquisadora. 

 

A organização da linguagem aponta para as escolhas dos reguladores que 

funcionam como sinais de escuta e bom funcionamento da troca (Kerbrat-

Orecchioni, 2006: 9). Marcas como: tá (regulador verbal com significação de que 

estou escutando) e assistindo (retomada em forma de eco) apontam para um 

contexto de interação; os sentidos de colaboração das participantes são percebidos 

pelos movimentos de ouvir, complementar falas, seguindo o princípio da alternância 

(Kerbrat-Orecchioni, 2006: 44).  
Os sentidos da pesquisadora sobre a criação de um contexto colaborativo 

passam pelo movimento de ouvir, tentar entender, compreender e não entrar em 

conflitos nesse primeiro momento. Retomando a discussão teórica apresentada 
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nesse trabalho, reforço as pesquisas de Magalhães (2010, 2011), que, apoiada nas 

ideias de Marx, defende as contradições como inerentes ao processo de criação de 

um contexto colaborativo crítico. Eu, como pesquisadora, apesar de estar 

fundamentada na ideia de transformação baseada na criação de um espaço de 

contradição, não consegui estabelecer o conflito nos primeiros encontros. A minha 

preocupação inicial era a criação de um vínculo de confiança e de um bom diálogo 

com a professora em que eu precisaria concordar e ouvir, para só depois, apontar as 

contradições surgidas. O aporte teórico deste trabalho sustenta essa concepção de 

transformação que parte do surgimento do conflito; no entanto, percebi um 

movimento, como pesquisadora, de multiplicar os reguladores verbais de escuta, 

como ponto inicial para uma interação de fato. E só após algumas sessões 

reflexivas, me senti autorizada em apontar nossos diferentes pontos de vista como 

um movimento primordial na construção do nosso conhecimento sobre a produção 

de resumos em aulas de Ciências. A concepção teórica que embasa este trabalho 

prevê que a ideia de formar alunos críticos pressupõe a formação de professores 

críticos, que atuam no sentido de uma mudança intelectual plena. Essa criticidade, 

segundo Freire (1996), é uma exigência para a prática do professor. A curiosidade 

ingênua torna-se uma curiosidade epistemológica e, portanto, se criticiza. Essa 

curiosidade defendida pelo autor leva a uma “inquietação indagadora” que permite o 

desvelamento, a pergunta de esclarecimento, o que é inerente ao humano. Uma 

“prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade 

crítica, insatisfeita, indócil” (Freire, 1996: 32). Esse questionamento da prática feito 

pelas participantes da pesquisa foi percebido no decorrer das sessões reflexivas e 

conversas reflexivas, muito embora não se veja essa criticidade nesse 1º (primeiro) 

encontro. 

 
 

 Conversa Reflexiva 

 
Esta conversa reflexiva entre as participantes da pesquisa aconteceu após a 

observação de mais duas aulas e percebem-se avanços nos sentidos de 

colaboração crítica. Nesse encontro já havia a intenção de planejar um trabalho em 

conjunto para a 5ª série D (6º ano), pensando no objetivo da pesquisa, que a essa 
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altura já era melhor compreendido pela professora. O que ainda se observa, pela 

fala selecionada abaixo, é um sentido da professora de colaboração como ajuda. As 

mudanças que a professora sugere em seu planejamento aparecem sempre como 

uma maneira de ajudar a pesquisadora a obter sucesso com seus dados.   

 

 

 Excerto 4 (9 de outubro de 2009) 
 

Pesq.: mas você acha que vale a pena agora, mesmo faltando um pouquinho de tempo pra 

aulas terminarem, um mês e meio, tentar fazer nesse finalzinho, uma leitura com 

eles, não só lendo em voz alta, que você fala do treino, da leitura em voz alta, da 

auto estima, mas uma leitura em voz alta, tentado resgatar os principais conceitos 

daquele texto ...(pesquisadora pergunta para a professora se vale a pena tentar uma 

transformação no final do ano, modalizando – modalização deôntica – sua afirmação 

para respeitar a criação de um bom vínculo e não parecer uma imposição) 

Prof.: vale ...dá tempo ainda sim..(professora concorda, afirmando os sentidos de uma 

parceria colaborativa de ajuda) 

Pesq.: pra eles tentarem. Acho que dá tempo ainda sim ... (novamente a afirmação vem 

modalizada, respeitando a regra implícita de colaborar sem impor ou contrapor 

valores)  

Prof.: você falando, você conversando, eu vou assim, na mente você vai criando já o que 

você pode fazer, então, no caso da 5ª série, que é essa turma D, que nós pegamos 

como exemplo, que estamos trabalhando em cima dela, unicamente, o que que eu 

posso estar fazendo .. ah .. pra encerrar tudo isso, eu vou estar, tudo isso em 

questão de programa de 5ª série ... então vem Terra, vem Ar, vem Água e no final do 

conteúdo programático dessas 5as, tem Ecologia, uma pincelada de Ecologia. Então, 

isso sempre no último , porque você já fica encaminhada pra 6ª série, você começar 

Seres vivos... (professora já responde, tentando atender a uma demanda da 

pesquisadora, com um plano do que ela pode fazer para trabalharem juntas, 

aparecendo o contexto de colaboração com ajuda e parceria: estamos trabalhando) 

Pesq.: aí vocês aprofundam Ecologia? (pesquisadora faz uma pergunta para clarificar o 

projeto de Ciências) 

Prof.: é, daí você vai estar estudando toda essa parte. Então eu pensei, até em prol da 

gente ter um término de trabalho, porque na realidade isso vai ficar muito pincelado e 

jogado, então eu, eu como profissional e você também que já está na pesquisa e 

está fazendo todo esse trabalho, nós temos que dar um término nisso. Então, eu 
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pensei em estar lendo Ecologia com eles, destacando as partes principais disso, 

para que eles possam estar depois esboçando lá na frente em forma de seminário e 

... mas isso assim, seria um complemento de tudo, um complemento pra tua 

pesquisa, um complemento pro início da introdução de resumo que eu tive com essa 

turma pra saber qual o saldo positivo ou os negativos que eu vou tirar disso, aí eu 

vou estar analisando todo esse processo, de que forma eu vou trabalhar ... foi bom 

eu estar conhecendo ? Foi ! É algo que vai ser usado? (professora responde 

tentando se colocar com agente da pesquisa, como parceira, num contexto de nós, e 

tentando perceber os ganhos que ela terá nesse processo) 

 

Nessa conversa reflexiva, percebe-se um avanço na criação de um ambiente 

colaborativo que vai se constituindo num contexto de nós/a gente. No entanto, os 

sentidos iniciais sobre colaboração parecem estar mantidos: 

 

• Marislei e Letícia: 

 Colaborar tem sentido de ajuda – ambas as participantes demonstram 

determinação em continuar o projeto de pesquisa, revelando disponibilidade 

para a compreensão mútua. 

 

Conforme discutido por Magalhães (2010), o conceito de colaboração 

pressupõe a participação ativa dos participantes de pesquisa, de modo que todos 

possuam voz na construção dos significados. Na fala da professora apresentada 

acima, percebe-se uma apropriação do trabalho como produzido em parceria, e o 

pronome nós escolhido pela professora revela que o objeto da atividade tornou-se o 

mesmo para as participantes da pesquisa.  

No entanto, o conflito ainda não aparece, pois o foco está na colaboração 

com o sentido de ajuda, o que é percebido pelo movimento de perguntas e 

respostas sempre com o intuito de esclarecer e compreender sem julgar ou se 

contrapor. Esse sentido de ajuda é discutido por Edge (1992) como um trabalho de 

desenvolvimento cooperativo que pressupõe o respeito, a empatia e a sinceridade. 

Baseado nos trabalhos de Carl Rogers, Edge (1992) ressalta a importância de se 

tentar romper uma tendência natural do ser humano de julgar o outro, avaliar 

aprovando ou desaprovando as atitudes alheias. No desenvolvimento cooperativo o 

autor traz o falante (Speaker) e o entendedor (Understander) na construção conjunta 
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de um espaço criativo, em que regras são negociadas em comum acordo (Edge, 

1992: 25). O contexto de colaboração criado entre as participantes da pesquisa 

nesse momento inicial traz à tona essa percepção de cooperação como 

possibilidade de enriquecer a sua própria atuação a partir da experiência e 

compreensão de outros parceiros em seu contexto de trabalho. O autor enfatiza que, 

através da cooperação, os educadores têm a chance de fugir do simples, da 

subjetividade egocêntrica (Edge, 1992: 16). 

 

 3ª Sessão Reflexiva 

 

Nesta 3ª sessão reflexiva a ideia de ajuda permanece no momento do 

planejamento. Professora e pesquisadora planejam juntas a aula seguinte, em que 

os alunos irão produzir um resumo para a preparação do seminário. 

 Excerto 5 ( 11 de novembro de 2009) 
 
Pesq.: É,então você pode fazer uma correção coletiva, uma discussão, ver o que que eles 

apreenderam daquele questionário, na hora de corrigir as questões, tentar tirar deles: 

“o que que você entendeu dessa questão?”  fazer com que eles falem e de repente 

usar uma síntese no final no final da aula, para que eles usem para preparar o 

seminário. “Se vocês fossem falar num seminário, como vocês falariam?” 

(pesquisadora apresenta uma proposta para a professora sugerindo uma estratégia 

em que os aluno são  

protagonistas:aprendem/usam/falam/entendem/corrigem/discutem. No entanto, 

pesquisadora ainda modaliza seu discurso, preocupada em não desrespeitar a 

prática da professora: você pode fazer.) 

Prof.: nós vamos fazer diferente, Leticia, você vai vir, né ? É a minha 4ª aula, a 5ª D, 

começa às dez pra quatro ...(professora aceita a proposta e vai além do que 

pesquisadora propõe, e se coloca como autora do planejamento: nós vamos fazer 

diferente) 

Pesq.: eu estarei aqui (pesquisadora responde se colocando à disposição da proposta da 

professora, sem questionar o que é diferente, no intuito de continuar o bom vínculo) 

Prof.: e ... nós vamos fazer juntas ... nós vamos conversar juntas, e vamos explicar para 

eles o porquê da sua postura de entrar dentro da aula, porque essa única turma, 

porque  nós estamos  trabalhando dessa forma, com o resumo ... porque as outras 

classes eu ainda não introduzi ... eu introduzi com você, porque eu pensei: é pra ela, 

é pra pesquisa, então eu vou estar ajudando (professora conta a sua ideia e fica 
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claro que a sua intenção é de ajuda, é uma proposta para a pesquisadora. Ela aceita 

a proposta da produção do resumo, mas fica claro que a colaboração passa pela 

parceria de estar com a pesquisadora e obter um bom resultado para a pesquisa). 

 

Como dito acima, neste excerto percebe-se um avanço na criação de um 

ambiente colaborativo que vai se constituindo num contexto de fazer juntas, no 

entanto o sentido de ajuda permanece para as participantes. 

As escolhas linguísticas feitas pelas participantes da pesquisa neste excerto 

indicam os sentidos de colaboração ainda como ajuda, mantendo-se a relação 

discutida no excerto anterior. Os pronomes nós, eu, você, ela designando os sujeitos 

da colaboração e o advérbio de modo determinando a qualidade da colaboração 

(nós vamos fazer juntas) indicam essa dinâmica da Atividade em que a criação do 

contexto de colaboração pressupõe o que Edge (1992) definiu com desenvolvimento 

cooperativo. Outras marcas linguísticas apontam essa escolha das participantes, 

como a preposição de finalidade designando quem se beneficiará com a pesquisa: é 

pra ela (pesquisadora). 

A concepção de colaboração como ajuda permanece ao longo da pesquisa e 

sobressai em relação aos momentos de contradições. A pesquisadora aponta 

contradições na relação teoria e prática, mas não aprofunda as suas questões 

prevalecendo o sentido de escuta e ajuda para a criação de um contexto 

colaborativo. No segundo momento a seguir, já se nota um movimento de apontar as 

contradições, por parte da pesquisadora. 

Descrevo, a seguir, no momento 2 (dois) os próximos excertos, em que 

discuto algum compartilhamento em relação à proposta de resumos feita pelos 

alunos, apesar de terem sido pouco aprofundados os momentos de contradição. 

 

3.2. Momento 2: Significados Compartilhados 

 

3.2.1. Significados compartilhados sobre as relações de ensino-aprendizagem 
para a produção de resumos 
 

 Aula Observada 
O próximo excerto teve lugar na 3ª aula observada, após a 1ª sessão reflexiva: o 

trecho selecionado apresenta a discussão sobre o papel do aluno e o tempo de 
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cópia de lousa. A professora parecia querer demonstrar uma tentativa de mudança 

de estratégia ao pedir um resumo elaborado pelos alunos. Ela inicia a aula dizendo 

que eles farão algo diferente e que irão produzir o resumo.  

 Excerto 6 (25 de setembro) 
 

Professora:.. depois vocês vão abrir o livro lá na página cento e quarenta e nove... isso é só 

uma introdução que eu tou colocando, tá? Hoje nós vamos trabalhar de uma forma 

diferente... vocês é que vão criar o resumo de vocês ...tá? Vocês sabem fazer 

resumo? (professora inicia a aula, após nossa 1ª sessão reflexiva, colocando o aluno 

como protagonista na produção de seus resumos) 

Alunos (todos juntos): sim! (alunos respondem em coro, sem fazer questionamentos: 

resposta simples) 

Professora: Não é pra pular o parágrafo ... (professora explica como faz o resumo sem 

questionar sobre o que eles sabem sobre resumo, pressupondo que eles pulam 

parágrafo: não volta a pergunta para os alunos) 

Alunos: riem ... 

Professora: veja só, hein ... coloco o primeiro com segundo, terceiro ...coloco o quarto 

....não é assim não ... leia, entende o que você leu e passa pro papel a ideia principal 

... é assim que se faz resumo eu vou deixar vocês fazerem hoje, tá bom  ... nós 

temos duas aulas e ... mas eu já vou passar uma tarefa que vocês vão fazer em casa 

depois que terminar esse resumo ....pra encerrar essa parte dos estados físicos. 

(professora explica como faz o resumo, sem retomar o que eles já sabem, não volta a 

pergunta para os alunos, no entanto, os coloca em ação: ler,entender,passar,fazer. 

Esses verbos agora concordam com o papel do aluno) 

Professora (dirigindo-se a um aluno que faz uma pergunta inaudível): ... Então agora 

vocês ver aqui, que está falando da água está na atmosfera, quais são os estados ... 

e você vai ler, vai ver qual é a ideia central e passa pro seu caderno. (professora 

continua a sua explicação, revelando os sentidos do que é produzir resumo: ideia 

central.) 

..... 

Professora: Qual é a importância de todos atuarem em cima desse resumo? Eu vou pedir 

pelo menos pra cinco alunos me falar de que forma foi que ele trabalhou  pra fazer 

resumo, qual foi o argumento, a estratégia que ele usou pra chegar nesse resumo, 

por isso que é importante que todos façam. (professora continua multiplicando seus 

turnos de fala e revelando a ausência de turno dos alunos. Mas o objetivo dessa fala 

é dizer aos alunos que eles vão produzir o resumo e pensar sobre as estratégias 
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usadas, frisando a importância de saber falar sobre os procedimentos adotados na 

produção do resumo). 

 

Este excerto revela uma transformação na ação da professora, que se 

permite mudar de estratégia em aula e pede que os alunos produzam seus textos. O 

texto produzido pela professora na lousa diminui. Ela diz: “isso é só uma introdução 

que eu tou colocando” demonstrando um compartilhamento de significados sobre as 

relações de ensino-aprendizagem na construção de conceitos em Ciências, mediada 

pelo gênero resumo de texto expositivo. 

A ação agora está centrada no aluno. A professora anuncia: hoje nós vamos 

fazer de uma forma diferente. Partindo das discussões feitas anteriormente, 

baseadas na concepção de expansão do objeto percebe-se que o ciclo expansivo se 

inicia pelo questionamento da prática da sala de aula, dado por um processo de 

abstração que gera uma expansão, “através de um movimento no coletivo e leva ao 

desenvolvimento de uma nova prática ,transformando-se em um sistema concreto 

de constantes modificações e desenvolvimento” (Schettini, 2008:42). O modelo de 

ciclo expansivo sugerido por Engeström (2009) pressupõe que os conflitos gerados 

por contradições “renovam as tentativas de mudar a atividade” (Engeström, 1999 

apud Daniels, 2003:124). Essa expansão é observada (produção de resumos de 

textos expositivos) durante a Atividade sala de aula e o aluno agora passa a ter um 

papel de produtor do texto revelando transformações nos sentidos da professora e 

indicando um compartilhamento de concepção de ensino-aprendizagem com a 

pesquisadora.  

A concepção behaviorista, que pressupõe uma transmissão de saberes, dá 

lugar a uma concepção de interação entre aluno e professor em que aluno dialoga 

com a professora sobre seus conhecimentos acerca do resumo, dialoga com os 

conceitos aprendidos construindo o seu texto. Essa visão discutida no capítulo 

teórico, em que a produção do resumo é instrumento de transformação do sujeito e 

dialoga com o sujeito que o produz, começa a ser compreendida e compartilhada 

pela professora. 

Nessa 3ª aula se vê uma participação maior dos alunos, apesar de ainda se 

configurarem as perguntas, como explicação ou esclarecimento (CD ou PR), e as 

respostas, como simples (CS). Os verbos que revelam sentidos sobre produção 
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de resumo da professora: “leia, entende o que você leu e passa pro papel a ideia 

principal ...é assim que se faz resumo”, já mostram uma intenção de colocar o aluno 

com um papel na construção do conhecimento. Os verbos que revelam a 

preocupação com a estratégia usada pelo aluno: “de que forma foi que ele trabalhou 

pra fazer resumo...” também apontam para uma forma diferente de trabalho em que 

há uma preocupação com o procedimento adotado na produção do resumo, o que 

pressupõe um movimento de reflexão do aluno sobre o que leu e produziu. E, ainda, 

a escolha dos substantivos que apontam para os procedimentos adotados pelos 

alunos como protagonistas do seu processo de conhecimento: “qual foi o argumento, 

a estratégia que ele usou pra chegar nesse resumo” mostram um momento da 

produção de dados em que a professora se predispõe a pensar sobre a sua prática 

como professora de Ciências. 

No momento de conduzir a proposta da produção do resumo, a professora 

inicia um processo de transformação levando em conta a importância do contexto de 

produção e do resumo como gênero do discurso, que se constitui instrumento de 

ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a Atividade se aproxima da visão dialógica proposta pelos 

autores discutidos no capítulo da Fundamentação Teórica deste trabalho, pela qual 

o texto no contexto escolar deve ser pensado sempre dentro de uma prática social, 

com interlocutores previstos, com uma situação de recepção determinada, e com a 

função de proporcionar um processo reflexivo para o leitor; e ainda, que essa prática 

social proporcione ao aluno uma relação com seus conhecimentos anteriores e seu 

conhecimento dos valores culturais onde vive. Ler e escrever não é, portanto, um 

processo de decodificação, mas, sim, um processo de construção de sentidos 

(Smagorinsky, 2001; Geraldi, 2003).  

Os avanços na relação entre as participantes da pesquisa vão se 

consolidando nas diferentes Atividades, como se pode ver no trecho de conversa 

reflexiva, a seguir. 

 

 

 Conversa Reflexiva 

O próximo excerto foi retirado da nossa 3ª conversa reflexiva (CR), na 5ª aula 

observada (06 de novembro de 2009). Diante de inúmeras vezes que precisamos 
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desmarcar nossos encontros, por problemas pessoais da professora participante, 

precisei retomar a importância da realização de um tempo maior de reflexão, para 

tornar os dados da pesquisa mais significativos. Para tentar colaborar com a 

pesquisa (esses sentidos de colaboração das participantes são discutidos em outro 

item), a professora sugere um trabalho com resumo para apoiar a apresentação de 

um seminário. 

 

 Excerto 7 (06 de novembro e 2009) 
 

Pesq.: isso, precisamos de um tempo maior agora, para que eu possa perceber se houve 

um processo de colaboração, de transformação, se construímos alguma coisa 

juntas... se houve reflexão juntas (pesquisadora retoma objetivo da pesquisa 

colaborativo-crítica) 

Prof.: Eu tenho grande saída pra você. Você sabe, que quando eu estou na minha casa, eu 

sempre penso no que estou fazendo ...  o que que eu posso melhorar, sempre foi 

assim comigo, sabe ? E eu cheguei a uma conclusão, Leticia, você sabe o que eu 

posso tirar pra 5ª séries? Um ensinamento assim profundo, e assim uma relação 

entre resumo e seminário (professora responde revelando os seus sentidos sobre 

contexto colaborativo: arrumar uma saída para a pesquisadora. Mas revela a 

percepção de que resumo pode ser instrumento para ensinar e aprender 

profundamente e para elaborar um seminário) 

Pesq.: Como que é? O que você pensou? (pesquisadora faz uma pergunta aberta para 

compreender os sentidos da professora sobre a produção do resumo) 

Prof.: Eu pensei em fazer assim, não só pra eles, mas pra outra 5ª série, eu passei em 

forma de resumo. Só pra uma 5ª série que eu não passei a forma de resumo. Passei 

esse caderno aqui pra eles. Todos compraram. É diferenciado. (me mostra caderno 

adotado por ela e que complementa os cadernos fornecidos pelo Estado) Mas essa 

que nós começamos esse trabalho ... eu posso ... na 4ª feira eu expliquei sobre o 

roteiro de trabalho e eles já sabem que desde o início do ano .... eu falo que é para 

ter aquela sequência, que isso vai ajudar em qualquer outra disciplina e qualquer ano 

que eles estiverem cursando, e aí eu pensei: diante disso que nós já começamos e 

você me deu um toque sobre resumo e eu consegui introduzir resumo nesse turma, 

eu posso pegar todos aqueles que estão fazendo o trabalho em grupo ... (professora 

responde clarificando seus objetivos com a produção de resumo e revelando a 

percepção de que produzir resumo pode ser utilizado como instrumento de ensino e 

aprendizagem em qualquer disciplina). 
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As palavras grifadas levam a uma análise da fala da professora que vai 

revelando um compartilhamento dos significados sobre produzir resumo em aula de 

Ciências. Aprofundar o estudo e relacionar resumo e seminário parecem revelar, 

aqui, um significado que foi compartilhado ao longo da produção dos dados sobre o 

sentido de resumir como instrumento de ensino-aprendizagem e como possibilidade 

de estudo para o preparo de um seminário. As relações de ensino-aprendizagem 

também aparecem, no seu discurso, mais deslocadas para a ação do aluno, uma 

vez que é ele quem faz o trabalho em grupo. 

Essa percepção de que produção do resumo pressupõe um contexto de 

produção e recepção está em consonância com a visão enunciativa da linguagem, 

conforme discutida por Bakhtin (1979/2006) e que nos faz compreender o resumo 

como um gênero discursivo. Sendo assim, é fundamental que o professor tenha 

clareza em sua proposta por quais motivos o aluno deve produzir um resumo, para 

quem deve ser essa produção, e como deverá ser elaborada. Analisando a fala da 

professora, ao revelar a construção do significado de resumo como instrumento para 

a construção de um seminário em grupo, pode-se reconhecer, também, uma 

preocupação em estabelecer, com os alunos, um motivo para a produção do resumo 

e um destinatário (os colegas de classe).  

Em termos de construção de significados sobre o processo de ensino-

aprendizagem, na sua fala se percebe que há uma tentativa de aprofundar o ensino 

dessa produção, o que revela um sentido de produção escrita mais centrado na 

construção do aluno do que na ação da professora. Além disso, na medida em que o 

estudo do resumo passa a ser objeto de conhecimento em sua aula (“eu consegui 

introduzir resumo nesse turma”), a professora explicita que também está se 

desenvolvendo com a participação na pesquisa: “você me deu um toque sobre 

resumo”. 

Em síntese, após a observação das aulas iniciais, de discussões em SR e CR 

em sala de aula, pesquisadora e professora começam a compartilhar significados 

sobre produzir resumo para a construção de conhecimento em Ciências e sobre o 

próprio processo de ensino-aprendizagem. Parece que o vínculo estabelecido está 

se consolidando, de modo que uma parceria passa a ser possível, como se pode ver 

nas diferentes atividades, cujos excertos apresento a seguir. 
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 Sessão Reflexiva 

Nessa sessão reflexiva as participantes da pesquisa planejam em parceria a 

aula de apresentação do seminário sobre o conceito de ‘Atmosfera’ utilizando o 

resumo como instrumento de estudo e planejamento do seminário. 

 
 Excerto 8 ( 11 de novembro) 

 

Prof.: então hoje, nós podemos mudar a estratégia (firme e animada!!) nós vamos falar sim 

da ... do seminário (professora afirma que pretende mudar de estratégia) 

Pesq.: de qualquer jeito tem que corrigir o questionário? (pesquisadora pergunta se ela 

precisa retomar atividade passada anteriormente para os alunos) 

Prof. de qualquer jeito eu vou corrigir ...(ela responde afirmando que sim e confirma que não 

deseja “abrir mão” de sua prática já adotada) 

Pesq.: Mas a gente corrige no coletivo ...(pesquisadora tenta propor uma correção do 

questionário com novo formato de discussão: coletivamente) 

Prof.: mas aí, nós vamos introduzir pra eles, a parte de seminário, mas antes do seminário, 

eles vão fazer um texto conclusivo e pra que eles tenham itens apropriados para 

esse texto, eu passo esse quadro [quadro com as palavras que podem ser 

escolhidas para a produção do resumo, trazida pela pesquisadora e passada na 

lousa para os alunos] (professora não responde o que foi perguntado e avança na 

organização da nova proposta: texto conclusivo para a preparação do seminário) 

Pesq.: E aí a gente discute, mostra um exemplo (pesquisadora retoma a sua fala anterior 

trazendo a questão da discussão feita pelos alunos) 

Prof.: Eu posso passar na lousa e ao mesmo tempo, nós vamos explicando... (professora 

explica a sua estratégia e recai na prática da lousa. Mas, nesse caso, tem um avanço 

no que diz respeito à explicação, quando antes era apenas cópia) 

Pesq.: vamos falando pra eles... (pesquisadora tenta retomar a discussão com os alunos) 

 

Nessa sessão de planejamento, a professora apresenta em sua fala um 

desejo de mudança da sua prática, revelado linguisticamente pelo verbo mudar e 

direcionando essa transformação para a estratégia que pretende adotar em relação 

à produção do resumo. Mais adiante, ela explicita: “Nós vamos introduzir pra 

eles....” – o verbo introduzir revela que o sentido de produção de resumo como 

gênero do discurso e como instrumento de ensino-aprendizagem, não era ainda 
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adotado antes do início desta pesquisa. Ao falar nós vamos introduzir pra eles, a 

parte de seminário, a professora revela que o contexto de colaboração crítica criado 

entre as participantes gerou a possibilidade de compartilhamento de significado da 

produção de resumo como instrumento de estudo/produção de seminário. O verbo 

passar (na lousa) relacionado ao verbo explicar (o quadro) indicam um movimento 

no discurso da professora que sugere uma reflexão e uma transformação sobre o 

conceito de cópia da lousa.  

A professora planeja um trabalho em parceria, usando explicitamente o 

pronome “nós”, o que sugere que o conceito de nós num contexto de colaboração 

criou uma situação de interação entre as participantes da pesquisa possibilitando a 

transformação do objeto de pesquisa e sua expansão (Engeström, 2009) entre as 

duas atividades em sistema. Mudar a estratégia em sala de aula, para uma 

professora que atua há 22 anos, é uma indicação de que ela é uma profissional 

disposta a rever a sua prática com criticidade. 

Nesse momento da produção dos dados se percebe um sentido de ensino-

aprendizagem, que transita entre o papel do professor e do aluno, uma vez que a 

discussão aparece em seu discurso, dando voz ao aluno. Os sentidos de ensino-

aprendizagem aparecem nessa Sessão Reflexiva atrelados a uma concepção de 

aprendizagem e desenvolvimento em que o aluno tem um papel ativo em sala de 

aula. A produção do resumo, pensado como gênero do discurso, prevê a 

participação do aluno dialogando com esse enunciado, atribuindo sentido a essa 

produção e a percebendo como uma possibilidade de estudo e de elaboração de 

seminário. A finalidade e o contexto de produção do resumo estavam sendo 

considerados pela professora, uma vez que ela optou por escolher o resumo para 

elaborar o seminário nos grupos. Os interlocutores, portanto, estavam previstos, 

uma vez que os alunos iriam saber que a apresentação seria para seus colegas de 

classe. Podemos perceber transformações, por meio do discurso da professora, que 

reflete sobre sua prática indicando uma revisão na concepção de texto, pensado 

agora como enunciado (Bakhtin, 1979/2006) e, portanto, na concepção do papel do 

aluno com um papel ativo dialogando com o texto. 

Os sentidos da professora sobre o papel do professor e do aluno, durante 

uma atividade realizada em classe, foram modificados durante a pesquisa, e é 

percebido no momento em que une, em sua fala, os verbos passar (lousa) e explicar 

(o quadro). A prática de explicar e discutir com os alunos, considerando o diálogo 
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que o aluno faz entre os conceitos trazidos pela professora e seus conhecimentos 

anteriores é colocada em nossa Sessão Reflexiva. A concepção de aprendizagem, 

trazida pela professora em seu discurso e percebida nos primeiros encontros (cujo 

foco estava no comportamento do aluno como resposta ao que é ensinado) parece 

ter sido substituída por uma visão de aluno como sujeito da sua aprendizagem ao 

enfatizar a importância de explicar algo que está na lousa. O aluno agora não só 

copia mecanicamente, sem discussão ou explicação sobre o assunto, mas dialoga 

com o enunciado que está na lousa. Essa reflexão sobre a prática é discutida por 

Schön (1992): o autor argumenta que formar professores reflexivos prevê uma 

atuação junto à prática do professor, para que ele possa rever a sua ação; para ele, 

formar é “ajudar os professores a familiarizar-se com as suas estratégias de 

aprendizagem...” (Schön, 1992: 80). 

A revelação da professora do seu desejo de rever a sua prática pode trazer à 

tona a palavra do seu aluno como protagonista da construção do seu conhecimento; 

e a concepção de dar razão ao aluno, trazido por Schön (1992) funciona para revelar 

a palavra do aluno. Ele ressalta que a ausência da palavra do aluno não permite o 

desenvolvimento da autonomia e do senso crítico. Segundo o pesquisador, “o 

professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe 

deu e na eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é 

uma ação, uma observação e descrição, que exige o uso de palavras” (Schön, 1992: 

83). Nas Sessões Reflexivas podemos dizer que houve esse olhar retrospectivo e 

que palavras foram exigidas para discutir sobre a ação. 

 

 Aula Observada 

 

O próximo excerto refere-se à 7ª aula observada, e foi selecionado com o 

objetivo de mostrar a transformação da prática da professora em sala de aula, 

quando a proposta realizada com a produção de resumo é protagonizada pelo aluno, 

momento em que estávamos finalizando a produção dos dados. As ações dessa 

aula estão voltadas para o papel do aluno que lê, discute com seu grupo, produz e 

apresenta um seminário. 

Em sessão reflexiva anterior realizamos o planejamento das atividades que 

foram desenvolvidas: os alunos deveriam dividir-se em dois grupos e ler sobre o 

conteúdo que estava sendo trabalhado (Atmosfera) e, em cada grupo, sublinhar e 
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discutir as partes que elencavam como relevantes para a compreensão do tema 

discutido; a partir dessa discussão, os alunos deveriam produzir um resumo que 

serviria de apoio para a apresentação do seminário. O trecho a seguir refere-se à 

consigna da professora para os alunos e revela alguns significados, que foram 

compartilhados ao longo da pesquisa, sobre o resumo em aula de Ciências. 

 

 Excerto 9 (13 de novembro de 2009) 
 

Prof. (dirigindo-se aos alunos): Pessoal, lembra que na aula passada, eu e a Letícia 

conversamos com vocês sobre resumo e como estava sendo concluído o trabalho 

sobre resumo (a minha dissertação) e de que forma vocês estavam se comportando 

em relação a isso, se estavam gostando ou não da forma de trabalhar com resumo, e 

nós fizemos inclusive muitos comentários positivos em relação a isso, que vocês 

acham que realmente, através do resumo fixa muito melhor o conteúdo que foi dado 
inclusive para estar fazendo prova e nós chegamos citar aquela parte extraordinária 

que nós estamos introduzindo nessa altura do ano letivo, que é o seminário, lembra 

que nós falamos do seminário? ahn... tem um quadro que a Leticia colocou pra vocês 

no finalzinho da aula, que eu me lembro bem, inclusive citando palavras chaves, que 

seriam assim, os chavões que vocês deveriam estar utilizando para estar realizando 

o resumo. Então nós vamos estar colocando esse quadro hoje na lousa, mas  fora 

isso tem um outro planejamento em relação a essa parte de resumo. Nós estávamos 

conversando agora a respeito de um tema que a própria Letícia xerocou e imprimiu 

pra vocês ... e da internet, né? (professora inicia a aula retomando os combinados 

feitos, relembrando a opinião dos alunos sobre a produção de resumo, explicando os 

objetivos de fazer o resumo e como se deve fazer. Faz a proposta para que eles 

sentem em agrupamentos diferentes daqueles que eles vinham adotando ao longo 

do ano, que leiam os textos trazidos pela professora e pesquisadora, discutam com 

os colegas a melhor forma de resumi-los  e a melhor forma de apresentar para o 

grupo em forma de seminário) 

Pesq.: um é da internet e o outro é desse livro aqui ...(mostra o livro) 

...... 

Prof. (continuando): tá, agora deixa eu fazer uma pergunta, como vocês iriam iniciar um 

resumo, de que forma ... título, tem que ter um título ... abre o caderno, põe a data de 

hoje ... título, tem que ter um título ... então olha só, presta atenção, nesse primeiro 

parágrafo, o que vocês associam do primeiro texto que ficou com eles ... 
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Aluna (fala algo inaudível e acrescenta): podemos começar dizendo, em primeiro lugar 

(termo apresentado no início da aula como opção para se iniciar um resumo) 

Prof.: ou então, tipo assim, ó, primeiramente, devemos destacar ...é fundamental 

...inicialmente ...devemos colocar  

Aluna: a importância da atmosfera ... 

 

Este trecho revela o quão novo parece ser esse procedimento da professora 

em colocar os alunos como protagonistas da construção do conhecimento; a fala da 

professora mostra uma tentativa de deixar o aluno construir seu resumo e pensar 

sobre o conteúdo a ser estudado e sobre o como estudar esse conteúdo. 

Relacionando com a concepção bakhtiniana de gênero do discurso, essa consigna 

revela uma aproximação da professora a essa proposta, ao considerar o aluno como 

um produtor de discurso. Pensar nas escolhas das palavras que ele vai usar para 

compor seu resumo, pensar em como se faz um resumo, de que partes ele se 

compõe, e pensar o que se diz nesse resumo é um processo reflexivo fundamental 

para a compreensão do gênero resumo como instrumento de ensino-aprendizagem 

dos conteúdos de Ciências. De acordo com as discussões de Bakhtin (1979/2006: 

283) o discurso se apresenta  
em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já 
adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos um 
determinado volume ... uma determinada construção composicional, 
prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sensação do conjunto 
do discurso que em seguida se diferencia no processo da fala. 
 
 

Nessa última aula observada e analisada, os pronomes vocês, teu indicam o 

aluno como protagonista das ações em sala de aula, e os verbos trabalhar, ler, 

colocar apontam para o papel do aluno e suas funções naquela atividade de produzir 

seus resumos. As palavras conhecimento e conclusão são escolhas que aparecem 

no discurso da professora revelando quais são os objetivos daquela prática. Os 

substantivos eleitos pela professora colocam o conhecimento do aluno e aquilo que 

ele consegue sintetizar dos conceitos aprendidos em primeiro plano e como foco de 

atenção. 

A análise dessas escolhas linguísticas revela uma posição política de 

desprendimento da professora em relação aos seus conceitos já construídos 

anteriormente sobre produzir resumos. O conceito de prática cristalizada, conforme 
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discutido por Magalhães (2010) e Oliveira e Magalhães (2011), aponta para uma 

dificuldade dos professores em rever reflexivamente suas escolhas didáticas e 

teóricas, o que emperra um processo de transformação nos contextos escolares. A 

professora participante desta pesquisa, mostrou-se, apesar dos seus 22 anos de 

experiência, disposta a rever seus conceitos sobre o papel do aluno na produção de 

resumos para a construção de conhecimento em aula de ciências. Durante o 

semestre em que ocorreu a produção dos dados, a professora foi modificando as 

suas propostas de produção, que inicialmente pareciam estar atreladas a uma 

concepção behaviorista de aprendizagem: a professora produzia resumos e os 

copiava na lousa, o aluno, por sua vez, deveria responder a esse movimento, com a 

cópia em seu caderno, sem explicações, discussões ou diálogos com os conceitos 

aprendidos. Nas aulas finais observadas, viu-se uma diferença nessa prática, pois 

alunos passaram a dialogar com os textos que estavam sendo produzidos por eles 

próprios, pensando em seus interlocutores, e na finalidade dessa produção, que era 

a apresentação do seminário. Nessa perspectiva de trabalho percebe-se uma 

concepção de ensino-aprendizagem que privilegia o diálogo e o texto como 

enunciado, conforme discutido por Bakhtin (1979/2006) e Bakhtin/Volochinov 

(1929/1992), visão essa defendida no aporte teórico desta pesquisa. 

 
 
3.2.2. Significados compartilhados sobre colaboração-crítica  
 

Apesar de, como apontado no início desta seção, na 3ª sessão reflexiva, 

professora e pesquisadora ainda não terem se apropriado da colaboração crítica tal 

como discutida por Magalhães (2010), existe um momento em que se percebe um 

avanço na criação de um ambiente colaborativo-crítico, que vai se constituindo num 

contexto de transformação, de apresentação de ideias que se contrapõem. A 

colaboração nesse momento permite à pesquisadora trazer algumas contradições 

percebidas entre teoria e prática. 
 
 

 Excerto 10 ( 11 de novembro de 2009) 
 
Pesq.: então, você traz um tema polêmico, por exemplo, se você trouxesse um texto sobre a 
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questão do petróleo, que foi um tema lá da primeira aula, quando você trabalhou rochas, 
você trouxe a questão econômica, da exploração do petróleo na Arábia, no Oriente ... 

então, se é um texto polêmico, eles podem se aprofundar e pensar “que argumentos tem 

aqui, que falam que nosso solo é fértil, mas a gente não tem as guerras, e por que lá 

existem as guerras, e por que existem as disputas ...” (pesquisadora  quis retomar o 

assunto da aula observada, pois nessa aula sobre petróleo, a professora disse que queria 

proporcionar aos alunos uma visão crítica em relação ao tema, no entanto, não pergunta a 

opinião dos alunos, não procura saber o que eles já sabem, e é ela quem traz o tema) 

Prof.: ah , tá (responde concordando e lembrando da aula) 

Pesq.: sabe, pra fazer com que eles percebam se o texto traz alguma polêmica, alguma discussão 

...( pesquisadora retoma a sua fala e frisa o papel do aluno na discussão de um tema, 

propondo uma ideia que se contrapõe à prática da professora: alunos percebam a 

polêmica) 

Prof.: Eu lembrei, que eu falei dos prós e dos contras ...da disputa da solo (professora relembra 

para a pesquisadora um momento da aula observada, mas não percebe que é ela quem 

fala e não os alunos) 

Pesq.: é você falou “gente, felizmente ou infelizmente ...” enfim, você traz essa discussão pra eles, 

mas eu percebo Marislei que isso fica no seu discurso, você quer passar isso pra eles, 

mas sinto falta de um retorno deles ...(pesquisadora, nesse momento da pesquisa, começa 

a trazer em sua fala, marcas de ideias adversas e apontar alguma contradição entre 

discurso e prática de sala de aula: mas... isso fica no seu discurso. Ainda se percebe na 

fala da pesquisadora uma modalização para manter o respeito e a empatia, quando chama 

para si o desconforto da contradição: sinto falta de um retorno deles)  

Prof.: eles precisam de outros pareceres (a professora responde, discordando da pesquisadora, 

revelando  os seus sentidos sobre ensino-aprendizagem – o conhecimento é externo ao 

aluno, vem do outro, ela não pensa que os alunos têm um papel de protagonistas nessa 

discussão, e podem construir as suas opiniões sobre as disputas no Oriente Médio. 

Aparecem com mais clareza aqui as contradições entre pesquisadora e professora) 

Pesq.: é, mas do que que ficou pra eles, o que que é produção deles. Você entende? Eu acho que 

... sei lá, a gente podia tentar isso hoje, e ver o que que sai com o tema atmosfera 

...(pesquisadora responde concordando em princípio, mas logo em seguida, fazendo uso 

de um conectivo adversativo, apresenta a contradição entre as diferentes visões de ensino-

aprendizagem. Ainda se percebe na fala da pesquisadora uma modalização para manter o 

respeito e empatia: eu acho ... sei lá) 

 

Nesse momento da pesquisa, o contexto de colaboração permite o 

surgimento da contradição das ideias, sem afetar o que é primordial para a 
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pesquisadora, que é a criação do bom vínculo, respeito, empatia e sinceridade, que 

segundo as discussões de Edge (1992) garantem a cooperação sem julgamento de 

valores. O verbo escolhido pela professora quando ela lembra da aula (eu falei), 

sinalizando sua ação na relação ensino-aprendizagem, demonstra a sua visão do 

protagonismo do professor na sala de aula. Por outro lado, o substantivo discurso 

utilizado pela pesquisadora como o lócus da transformação, enfatiza a visão da 

pesquisadora sobre a contradição entre a prática e a fala da professora na hora de 

apresentar o desejo de desenvolvimento da criticidade no aluno. Aparece, pela 

primeira vez com a intenção de trazer uma perspectiva diferente, o conectivo mas, 

revelando a contradição percebida pela pesquisadora entre a teoria defendida pela 

professora e sua prática em sala de aula. 

Segundo o aporte teórico que embasa esta pesquisa, a contradição é 

condição sine qua non para a criação de um contexto de colaboração crítica. 

Magalhães (2010) e Oliveira e Magalhães (2011) apontam que as contradições 

geram os conflitos entre os diferentes pontos de vista, o que possibilita a 

transformação das participantes. Segundo Magalhães (1994/2006: 57), para tornar-

se sujeito é preciso que haja reflexão, compreensão das contradições e 

transformação “como resultado de um processo de conscientização sobre o 

relacionamento, propósitos e ações”. 

Na discussão teórica deste trabalho discuto que a criação de um contexto de 

colaboração crítica prevê a presença da contradição, das tensões de interesse, o 

que faz com que o objeto não tenha um curso pré-determinado (Schettini, 2008; 

Engeström, 2009) e possa mover-se como um “runaway object”; essa situação de 

compartilhamento de sentidos e significados gera conflitos inerentes ao processo de 

construção desse novo objeto desconhecido, que é, no caso deste estudo, a 

produção do resumo como instrumento de ensino-aprendizagem em Ciências, o que 

é fundamental para o contexto dessa pesquisa.  

O trecho da transcrição que apresento na sequência, revela que, na 4ª sessão 

reflexiva, pesquisadora e professora estavam em processo de avaliação dos 

resultados da pesquisa. A data posta, 25 de novembro, aponta para um momento do 

ano em que as escolas precisam atribuir nota a seus alunos. Nesse contexto, a 

professora diz que a sua ideia é dar continuidade a esse trabalho no ano seguinte. 

Após a produção do resumo realizada pelos alunos para apresentação do seminário, 

ela estava me dizendo o quanto precisava replanejar a sua postura para pensar na 
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relação ensino-aprendizagem, pois avaliava que os alunos são capazes de produzir 

dependendo da forma como o professor “passa o início, como.... introduz (enfática) 

aquele assunto”. A interação colaborativa entre as participantes aparece nas 

retomadas em forma de eco entre os turnos de fala e nos pronomes escolhidos para 

designar os sujeitos dessa relação. Pesquisadora e professora utilizam nós/nosso 

para falar das ações conjuntas realizadas.  

 

 

 Excerto 11 (25 de novembro de 2009) 
 

 
Pesq.: nós vamos ver o que apareceu de interesse deles, né? E a sua ideia é dar 

continuidade a esse trabalho, Marislei? (pesquisadora retoma o objetivo colocado 

pela professora) 

Prof.: A minha ideia é continuar sim, com certeza (confirmação pela professora) 

Pesq.: a sua ideia é fazer uma leitura, por exemplo ... (pesquisadora retoma o objetivo do 

planejamento e avança sugerindo leitura) 

Prof.: é isso que eu quero te dizer, Leticia, pelo fato de estar no dia 25 de novembro, a ideia 

é continuar não só agora, até que eu realmente acabe com todo o conteúdo, falta 

pouca coisa, mas iniciando um 2010 já com essa ideia, pra essa troca com o aluno, 

independente de série, então é um trabalho agora que eu tenho que trabalhar, 

replanejar a minha postura e mudar, com certeza em 2010. Porque agora eu consigo 

ver com teu trabalho, com tua pesquisa, com nosso entrosamento, eu consegui 

perceber que eles são capazes, só depende da forma como você passa o início, 

como você introduz (enfática) aquele assunto. E eles demonstraram 100% (cem por 

cento) competentes. (professora faz uma autorreflexão crítica sobre a forma de 

ensinar e diz que quer replanejar e rever a sua postura) 

 

Neste trecho da nossa 4ª sessão reflexiva, ainda se destacam as escolhas 

dos pronomes “Teu trabalho, com tua pesquisa”. Os pronomes sublinhados apontam 

para os sentidos da professora em relação ao processo da produção dos dados da 

pesquisa, como se eles pertencessem à pesquisadora. No entanto, a professora 

avalia que os resultados são frutos, também, do nosso entrosamento. O substantivo 

entrosamento aparece na fala da professora como responsável pela transformação 

da postura pretendida pela professora. E para a criação do ambiente de 
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colaboração, que predomina durante a produção dos dados, as retomadas em forma 

de eco apontam para a criação de um contexto de interação. 

As escolhas lexicais das participantes da pesquisa apontam, assim, para a 

criação de um contexto de colaboração crítica, em que o entrosamento percebido 

torna-se responsável pelo desejo de transformação da professora, no que se refere 

às relações de ensino-aprendizagem. As retomadas em forma de eco, com 

repetições das palavras do turno anterior, direcionam para uma análise de troca, de 

regulador da interação, permanecendo ainda até o final da produção dos dados o 

sentido de escuta para a criação do contexto colaborativo. A contradição chega a 

aparecer durante as discussões sendo, no entanto, pouco aprofundada. A pesquisa 

crítica de colaboração tem como pressuposto o questionamento das práticas 

rotinizadas (Magalhães, 2009) observadas durante a pesquisa, mas apontadas com 

muito cuidado, por parte da pesquisadora, de forma indireta. A pesquisadora 

escolheu explicar, por meio de textos extensos, seus pontos de vista, e só após 

longos turnos de fala, a contradição surge, o que enfraquece a diferença entre as 

concepções. O que se percebe ainda, além de um receio da pesquisadora em 

romper o bom vínculo, é um desconhecimento da professora sobre como 

transformar a prática, sobre como repassar esse protagonismo para os alunos. O 

que, segundo a discussão teórica desta investigação, é reconhecido como um 

processo de alienação. Segundo Magalhães (2009: 54), a formação do professor 

crítico reflexivo prevê o questionamento de “práticas não cidadãs, individuais, 

alienadas e a-históricas e que geram violência, não responsabilização pelas ações 

próprias e dos outros, desânimo e sensação de incompetência, tanto por parte dos 

alunos quanto dos professores”. A alienação entendida como “oposição ao agir 

consciente e reflexivo” (Leontiev, 1978) reflete uma prática docente percebida 

atualmente em salas de aula e que mostra um professor isolado e individualizado, 

cujas ações são orientadas por interesses particulares, perdendo o sentido coletivo e 

societário. Essa dificuldade de desalienar-se foi percebida durante esta pesquisa, 

quando a professora confessa para a pesquisadora que nunca teve uma parceira 

para observar as suas aulas e pensar criticamente entre a teoria e a prática da sala 

de aula. As Sessões Reflexivas finais apontam para um caminho de desalienação. 

Nos dois próximos excertos são apresentados dois diálogos entre as participantes 

da pesquisa, que ocorreram ainda no dia 25 de novembro, data em que 
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pesquisadora e professora estavam finalizando e avaliando o processo os resultados 

da pesquisa. 

 

 

 Excerto 12 (25 de novembro) 
 

Pesq.: de repente com uma leitura silenciosa, cada um ali na sua carteira, eles conseguem 

se concentrar mais no conteúdo do que na forma, e aí quando você resgatar: “então 

agora me fala  o que você entendeu desse primeiro trechinho do texto, do que que tá 

falando” ... eu acho que você vai se surpreender ...(pesquisadora tenta resgatar o 

processo de leitura de textos, que diferente da produção do resumo, não foi uma 

prática transformada)   

Prof.: eu entendi ... e acho que vou fechar com uma observação maravilhosa. Eu acredito 

que essa nossa troca tenha tornado, com certeza, o meu trabalho muito mais 

tranquilo... (professora responde que entendeu a colocação e analisa a interação 

como responsável por tornar o trabalho dela mais tranquilo) 

Pesq.: é eu acho, Marislei, que assim ...(pesquisadora ia falar das suas impressões , mas 

foi interrompida) 

Prof.: (interrompendo): eu me desgasto muito da forma como era, entendeu? E eu acho 

que agora eu tou dando um pouquinho dessa responsabilidade, que é pertinente a 

eles mesmos, que eles têm que ter isso, pois estão estudando ... eu já estudei, eu 

tento passar o melhor, eles têm que saber que isso é parte deles ... eu sempre ajudei 

muito, eu sempre fui muito mãezona em relação a eles. Então agora eu notei com 

tudo isso, Leticia, sinceridade, que a coisa fica mais tranquila pra mim ... (professora 

interrompe a pesquisadora e expõe uma auto reflexão sobre a sua transformação em 

relação à visão da responsabilidade dos alunos na construção do conhecimento: é 

parte deles) 

 

 Excerto 13 ( 25 de novembro) 
 

Prof.: é, eles tentam te passar “olha professora, pega leve ... não tinha isso na escola de 

onde nós viemos” (a escola onde ocorreu a pesquisa só tem o EF2) ... e eu vou com 

calma, fico ponderando, não deixar de dar ... e a minha forma de dar aula sempre foi 

daquela maneira, eu colocando assim, mesmo deixando eles fazerem uso do livro 

didático, mas eu vou sintetizando ... e não, eu vi que eles são capazes (professora 
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faz essa reflexão sobre a sua prática e revela que percebeu a capacidade dos alunos 

produzirem autonomamente)   

 

Este momento da pesquisa é analisado com um processo de autorreflexão da 

professora sobre o nível de ajuda e intervenção que ela deve fazer com os alunos. 

Existe uma resposta reflexiva, fruto de um espaço colaborativo-crítico criado, e, 

como resultado, há uma resposta para a alienação: um movimento na direção de 

repensar e “desalienar”! A professora consegue pensar uma alternativa para os 

alunos e refletir sobre os motivos que a levavam a agir sempre da mesma maneira. 

Em seguida nega essa prática e reconhece que eles são capazes. 

A ideia de formar alunos críticos prevê, assim, a formação de professores 

críticos, que atuam no sentido de uma mudança intelectual plena. Essa criticidade, 

segundo Freire (1996), é uma exigência para prática do professor. Como já 

apontado neste trabalho, a curiosidade ingênua torna-se uma curiosidade 

epistemológica e, portanto, se criticiza. 
Esses excertos revelam uma reflexão crítica sobre as questões discutidas ao 

longo do processo de produção de dados, referindo-se às relações de ensino-

aprendizagem em Ciências e às possibilidades de protagonismo do aluno na 

construção do seu conhecimento. Nesses excertos fica claro, pelo discurso da 

professora, que houve um compartilhamento de significados quanto ao papel do 

aluno em sala de aula. Não é possível afirmar, no que se refere às propostas de 

leitura, que houve essa transformação na prática, uma vez que esse diálogo 

aconteceu na finalização das nossas sessões reflexivas. No entanto, é possível dizer 

que houve transformação e compartilhamento de significados sobre o papel do aluno 

no que concerne à produção de resumos de textos expositivos, como instrumento de 

ensino-aprendizagem em Ciências.   

 

3.3. Quatro atividades em sistema revelando a expansão do objeto: 

Nesta seção apresentarei quatro momentos da produção dos dados em que 

os significados sobre produzir resumos em aula de Ciências vão sendo 

compartilhados e expandidos (Engeström, 2009). A primeira atividade descrita é 

representada por um excerto da 1ª aula observada; em seguida discuto um excerto 

da 1ª sessão reflexiva em que converso com a professora de Ciências os sentidos 
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iniciais sobre ensinar e aprender em Ciências, utilizando a produção de resumos 

como instrumento; logo após, descrevo a 3ª aula observada, que acontece depois da 

1ª sessão reflexiva e, por fim, a última aula observada em que a análise do excerto 

possibilita a percepção do compartilhamento de significados sobre produzir resumos 

em aula de Ciências.  

Para direcionar esta discussão partirei da pergunta de pesquisa número 3 

(três): houve transformação das práticas de produção de resumos como instrumento 

de ensino aprendizagem de Ciências? 

 

 1ª aula observada (21 de agosto de 2009) 

 Excerto 14:  

Prof. (continua para os alunos): Bom, enfim, eu vou colocar pra vocês, os termos, as 

definições sobre aquilo que, com certeza, eu vou pedir nas avaliações. 

Aluna: (algo inaudível sobre o livro.) 

Prof.: vou pedir pra vocês em avaliação, eu quero saber se eu já passei algum trabalho 

já ... ainda não, né? Vou preparar isso para vocês. E nós vamos fazer a leitura. E 

de que forma nós fazemos sempre a nossa leitura? 

Aluna: cada um lê um parágrafo. 

Prof.:  então pode começar por você, Isabela. Eu não vou chamar a atenção do próximo. 

Vocês sabem  muito bem como funciona a coisa. O colega terminou, o próximo 

vai ler sem que eu peça, porque eu quero atenção de todos aí. Vocês têm que 

estar ligados no texto e conforme for necessário eu vou tá conversando com 

vocês sobre isso. 

Aluna (começando a leitura do texto): [O que os alunos leem é inaudível. Cada aluno 

vai lendo um trecho do texto. Após dois alunos terem lido, a professora 

interrompe] 

Prof.: Então, só um minutinho, antes que o próximo inicie. Então, por que se fala em 

transformação? Na realidade, as magmáticas, elas são... elas se transformam em 

rochas metamórficas e sedimentares. As magmáticas, vocês já sabem, já devem 

ter visto paralelamente já em geografia, que quando a larva do vulcão, que entra 

em erupção, o que que acontece com a larva? Ela é expelida do vulcão e quando 

ela desce na superfície do vulcão, aquele magma, ele é resfriado, na temperatura 
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do ambiente. Por quê? Porque lá dentro tem uma ... um graus Celsius, um grau 

centígrado ali, muito forte, não posso nem imaginar o quanto, é ... se a água, se o 

ponto de ebulição da água chega a 100 graus Celsius, vocês não imaginam o 

quanto que tá em graus dentro do vulcão, muito, muito quente mesmo ... e 

quando ela cai derretendo sob aquela superfície do vulcão ela recebe o 

resfriamento da natureza ... é como se fosse um choque interno ... e aí, sim, há a 

transformação. Aquela rocha que é a magmática, depois do decorrer de todo o 

processo da natureza, em especial a temperatura, é que ela vai se transformar 

em metamórfica e sedimentar. 

 

Quadro 12: Descrição da atividade Aula (21 de agosto de 2009) 

Sujeitos da atividade Professora e alunos do 6º ano (aqueles que agem em relação ao motivo e 

realizam a atividade) 

Objeto da atividade (professora) O aluno aprender os termos e definições em Ciências que são colocados 

pela professora, por meio da leitura atenta e das explicações feitas pela 

professora. 

Instrumentos da atividade Sínteses na lousa (pela professora), explicações orais sobre o texto lido 

(pela professora), livro didático com texto expositivo sobre Rochas. 

Regras de trabalho  A professora expõe o conteúdo para os alunos em aula expositiva, 

escreve na lousa os termos e definições escolhidos por ela e pedidos na 

avaliação 

Comunidade Alunos do 6º ano, professora de Ciências e a pesquisadora como 

observadora, além dos outros alunos e professores presentes em outras 

salas de aula da escola 

Divisão de trabalho • Alunos leem um parágrafo do texto, ouvem a explicação da 

professora sobre o trecho lido, copiam da lousa o que é colocado 

pela professora; 

• Professora expõe e escolhe as definições que serão avaliadas, 

explicando cada parágrafo lido. 

• Pesquisadora observa, grava e anota no caderno questões para 

serem retomadas na SR com a professora. 

 

 1ª sessão reflexiva (23 de setembro de 2009) 

 Excerto 15: 
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Pesq.: é esse o meu foco. Como você como professora de ciência pode ajudar o aluno a 

escrever dessa forma tão formal, tão objetiva, tão sintética que tem que ser uma 

resposta de prova? 

Prof.: sempre deixando claro uma coisa , “você lê e me explica o que você entendeu” ... 

entendeu? “Você lê o conteúdo e vai me explicar o que você entendeu.” Sem que ele 

perceba, ele tá fazendo um resumo ... 

 

Quadro 13: Descrição da atividade Sessão Reflexiva (23 de setembro de 2009) 

Sujeitos da atividade Professora e pesquisadora 

Objeto da atividade (professora e aluno) Discutir a atividade proposta; o aluno explicar para o professor o 

que entendeu ao elaborar uma resposta de prova (resumo de 

um texto expositivo)  

Instrumentos da atividade A linguagem como instrumento mediador na construção de um 

contexto colaborativo crítico; o caderno da pesquisadora com 

anotações feitas durante a 1ª aula observada; o gravador para 

registro e transcrição dos dados. 

Regras de trabalho  A pesquisadora explica os objetivos da sessão reflexiva para a 

professora, grava a discussão e registra em caderno tópicos 

relevantes para a produção dos dados; professora conta dos 

seus objetivos em aula de Ciências  

Comunidade Professora, pesquisadora e outros professores presentes na 

sala de professores. 

Divisão de trabalho • Pesquisadora grava, anota, pergunta;  

• professora responde as questões, explica seus 

objetivos como professora  

 

 3ª aula observada (25 de setembro de 2009) 

 Excerto 16: 

Prof.: ... depois vocês vão abrir o livro lá na página cento e quarenta e nove ... isso é só uma 

introdução que eu tou colocando, tá? Hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente... 

vocês é que vão criar o resumo de vocês ... tá? Vocês sabem fazer resumo? 

Alunos (todos juntos): sim  

Prof.: Não é pra pular o parágrafo .. 
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Alunos: riem ... 

Prof.: veja só hein ... coloco o primeiro com segundo, terceiro ...coloco o quarto ....não é assim, 

não ... leia, entende o que você leu e passa pro papel a ideia principal ... é assim que se 

faz resumo ... eu vou deixar vocês fazerem hoje, tá bom? nós temos duas aulas e ... mas 

eu já vou passar uma tarefa que vocês vão fazer em casa depois que terminar esse 

resumo ... pra encerrar essa parte dos estados físicos 

 

Quadro 14: Descrição da atividade Aula (25 de setembro de 2009) 

Sujeitos da atividade Professora e alunos 

Objeto da atividade (professora e aluno) O aluno criar o próprio resumo e a professora introduzir o tema: 

o aluno com um papel na produção do conhecimento 

Instrumentos da atividade A leitura de texto expositivo do livro didático e a produção de 

resumos feita pelos alunos 

Regras de trabalho  Professora explica os objetivos da aula, orienta as páginas a 

serem lidas pelos alunos; alunos leem o texto expositivo do LD 

e resumem o que compreenderam 

Comunidade Professora, alunos do 6º ano e pesquisadora como observadora

Divisão de trabalho • Professora orienta a produção de resumos, diz como se 

constitui um resumo; 

• Alunos leem o texto do LD e elaboram seus resumos 

• Pesquisadora observa, grava e anota no caderno 

questões para serem pensadas na SR com a 

professora.  

 

 Última aula observada (13 de novembro de 2009) 

 Excerto 17: 

Prof.: então , o que nós havíamos combinado, você escolhe J., ou grupo A ou grupo B ... 

(muito burburinho) agora presta atenção ... o que nós combinamos ... então agora 

eu quero silêncio ... nós iríamos ler o texto, vocês iam prestar bastante atenção ... ah, 

nós não fizemos aquela parte de cada parágrafo ... ou eles fazem agora?? bom, 

então o que vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer ... vocês trabalham nesse 

texto e vocês nesse texto ... vocês vão voltar a ler agora no grupo e trabalhar em 

grupo e colocar no caderno as principais ideias e o que foi que você conseguiu tirar 

para o teu conhecimento ... fiquem atentos ao que vocês vão colocar, porque através 
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da conclusão de vocês eu quero aprender alguma coisa, e se for de uma forma que 

não dá para eu compreender não vai adiantar nada e tudo aquilo que você resumiu 

tem que ter um início, meio e fim ... vamos dar uns 10 minutos porque depois vocês 

vão explanar aqui na frente ... 

 

Quadro 15: Descrição da atividade Aula (13 de novembro de 2009) 

Sujeitos da atividade Professora, pesquisadora e  alunos 

Objeto da atividade (coletivo) O aluno ler o texto e trabalhar em grupo, colocar no caderno as principais 

ideias que conseguiu tirar para o seu conhecimento; 

Instrumentos da atividade A leitura de texto expositivo trazido pela pesquisadora e a produção de 

resumos feita pelos alunos; a discussão no grupo para a elaboração do 

resumo; 

Regras   Professora explica os objetivos da aula, divide os alunos em grupo para a 

leitura e produção de resumo (que servirá de apoio para apresentação de 

seminário); alunos discutem no grupo a melhor maneira de organizar o 

resumo;  

Comunidade Professora, pesquisadora e alunos do 6º ano; 

Divisão de trabalho • Professora orienta a produção de resumos, diz como se 

apresenta um seminário; 

• Pesquisadora orienta um dos grupos de alunos; 

• Alunos produzem seus resumos. 

 

O que se observa na evolução da descrição do objeto de cada atividade é 

uma expansão dos sentidos de produzir resumos em aula de Ciências. Os alunos 

passam a ter um papel ativo na construção do conhecimento em relação à produção 

de resumo. O que era a definição do papel do professor “colocar (os termos e 

definições) para os alunos”, passa a ser papel do aluno. No entanto, percebe-se o 

controle das orientações feitas em sala de aula e do tempo “nas mãos” da 

professora. Permanecem as mesmas regras na relação de ensino-aprendizagem. A 

relação com os alunos se transforma no momento de propor uma produção de 

resumo para colaborar com a pesquisa e para que os resultados tenham sucesso, 

partindo da concepção de colaboração como ajuda. 
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Considerações finais: 

 

O desejo de realizar uma pesquisa de Mestrado começou a surgir, 

inicialmente, junto com a vontade de trabalhar com a formação de professores 

na universidade. Ao tentar refletir sobre quais questões eram incômodas na 

minha prática como educadora e o que me movia para um caminho como 

pesquisadora, encontrei na linguagem as respostas que eu procurava. Sabia 

que eu queria trabalhar com leitura e produção de texto, sabia que queria um 

espaço de parceria com o professor para a realização dessa busca, e gostaria 

de encontrar na Psicanálise algumas saídas para compreender o aluno 

adolescente e seu processo de aprendizagem. No entanto, ao matricular-me no 

curso ministrado pela professora Sueli Fidalgo, sobre “Como escrever projetos 

de mestrado na área de linguagem”, percebi que o meu desejo de fazer o 

Mestrado estava em um lugar que se punha além da vontade de fazer parte do 

mundo acadêmico; eu queria, de fato, voltar a estudar e pensar sobre as 

relações de ensino-aprendizagem. Continuei acreditando ainda, durante todo o 

processo de elaboração do projeto de pesquisa, que conseguiria trazer as 

contribuições da Psicanálise para compreender os possíveis entraves da 

adolescência quando se depara com leitura e produção de textos expositivos. 

Esse era meu foco, no início do processo.  

Quando meu projeto foi aceito pelo LAEL, fui percebendo que a 

linguagem, da maneira como é discutida pela Linguística Aplicada, dava conta 

das minhas perguntas, pois enxerga o sujeito sendo constituído pela linguagem 

e numa relação dialética, constituindo-a. Dessa forma, compreendi que estudar 

a linguagem pelo viés da Linguística Aplicada ampliava o meu olhar para a 

palavra como discurso e produzida num contexto histórico. Troquei, então, a 

minha lente de Psicóloga e tentei vestir os óculos da Lingüística Aplicada. A 

base teórica da Psicanálise foi substituída pelas discussões da linguagem 

numa perspectiva da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. O que para mim foi, do 

início ao fim do processo, uma aprendizagem, um desafio. Um desafio como 

psicóloga, como pesquisadora, educadora e como produtora de uma 
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dissertação. Não foi fácil. No entanto, percebo hoje, com muita clareza, que 

outro arcabouço teórico não poderia me trazer maior clareza para refletir sobre 

as questões da sala de aula, das relações professor e aluno e das relações 

humanas que se constituem historicamente mediadas pela linguagem. Pensar 

o sujeito sendo constituído pela e na linguagem, em atividade e em 

consonância com o seu meio social, histórico e cultural, já era uma premissa 

em minha atuação como educadora. No entanto, precisava fazer uma imersão 

dentro dessa concepção teórica para conseguir estabelecer relações coerentes 

entre o que eu pensava, praticava e o que eu desejava pesquisar. 

Quando iniciei a produção dos dados, fui tentando relacionar essas 

teorias recém aprendidas da Linguística Aplicada, da Teoria da Atividade e da 

Pesquisa Crítica de Colaboração com a prática também recém iniciada de 

pesquisadora. Outro aprendizado árduo. Compreender na teoria a colaboração 

crítica como uma possibilidade e um espaço de negociação que pressupõe a 

contradição é fácil; sempre tive facilidade para ler, entender e concordar com 

essa concepção de homem, que se constitui na relação com o mundo, e que, 

portanto, entra em contato com os diferentes pontos de vista que estão ao seu 

redor. No entanto, essa prática entrou em conflito com concepções arraigadas 

dos meus sentidos de colaborar e criar bons vínculos, ao iniciar a produção dos 

dados: não posso entrar em contradição com a professora, não posso apontar 

as diferenças conceituais entre nossas práticas, não posso “colocar o dedo na 

ferida”. Esses eram os meus sentidos de colaboração, conforme fui 

percebendo, logo nas primeiras transcrições das sessões reflexivas. Aprendi 

muito com a Ciça, minha orientadora, a importância do conflito gerado pela 

contradição, para um processo de transformação para um real estranhamento 

de práticas rotinizadas, depois de aprender com Magalhães que sem o 

estranhamento e desconforto gerado pelo conflito, não há motivo para a 

transformação. Por isso, pela minha dificuldade de apontar essas contradições 

surgidas entre mim e a professora, fui consolidando um contexto de 

colaboração, baseado na confiança e num bom vínculo, que perdurou ao longo 

da pesquisa. A criticidade veio com o tempo e os conflitos foram surgindo no 

final dos encontros, mas sempre muito atenuados por longos turnos de fala, 

quase como uma necessidade de justificar e de me desculpar por apontar 

contradições. Enfim, percebo que as contradições surgiram, que consegui criar 
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um espaço de colaboração crítico, mas pouco profundo, com poucos 

questionamentos .  

Por outro lado, houve uma parceria de trabalho proveitosa e de muito 

respeito. A professora demorou para compreender o meu papel em sua sala de 

aula e me chamava muitas vezes de “estagiária”. No entanto, mesmo sem ter 

muita clareza inicial de qual era minha intenção ao observar as suas aulas, 

abriu as portas de sua classe, me apresentou aos seus alunos e abriu mão de 

1 hora de seu HTPC para responder as minhas perguntas. Ao longo do 

processo, meu papel foi ficando mais claro e meus objetivos também (acho que 

para mim e para ela !) e mesmo assim, mesmo eu me tornando uma 

pesquisadora que questionava a sua prática de leitura de textos expositivos e 

de produção de resumos desse texto, ela não declinou e continuou disposta 

para deixar as portas abertas. Nossas conversas reflexivas foram ficando cada 

vez mais produtivas e as sessões reflexivas, foram, aos poucos, se tornando 

um espaço de planejamento, de discussão, de negociação e compartilhamento 

de significados sobre ensinar e aprender em Ciências. Trocamos textos, livros 

e histórias profissionais. A posição política da Marislei frente aos processos 

burocráticos da educação no Estado foi me surpreendendo ao longo do tempo 

que passamos juntas, e a declaração final para os alunos, em que ela diz que 

“eles não podem ser enganados sobre o seus verdadeiros saberes” me deixou 

com a sensação de que ela é uma pessoa disposta a rever sempre a sua 

prática e que é possível, sim, ela conseguir realizar o seu desejo de formar 

alunos críticos. 

Conforme ia transcrevendo os excertos, fui me apaixonando pelos 

dados, pelas pequenas transformações percebidas na prática da professora e 

fui conseguindo estabelecer as relações entre as teorias lidas e a minha prática 

enquanto pesquisadora. Fui percebendo, também, uma sólida formação da 

professora, no que se referia à sua posição política e à sua formação teórica na 

área de Ciências. Mas víamos, juntas, que existia uma dificuldade em realizar 

aquilo que desejava como professora crítica, por conta das escolhas das 

estratégias didáticas e de suas concepções sobre ensinar e aprender. E o foco 

das nossas sessões caminhou por essa linha de rever e repensar as 

estratégias didáticas para ler e produzir resumos de textos expositivos como 

instrumento de ensino-aprendizagem em Ciências. E foi, a partir dessas 
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discussões, e das aulas observadas, que pude determinar meu foco de 

pesquisa na produção do resumo do texto expositivo do Livro Didático, pois 

vimos que foi a proposta que foi aceita, transformada e compartilhada pela 

professora. Por outro lado, sua prática relacionada aos processos de leitura do 

Livro Didático chegou a ser questionada, mas não transformada. 

Agora, ao finalizar a minha dissertação, reler meus dados e a teoria que 

embasa minha produção, posso afirmar que a principal aprendizagem que levo 

comigo relaciona-se ao método de pesquisa. Proporcionar um espaço 

colaborativo, reflexivo e crítico durante a pesquisa foi um processo muito lento 

e pouco profundo. Se eu tivesse investido, desde o início dos encontros com a 

professora, em uma postura mais incisiva, mais crítica, talvez hoje tivesse 

maiores transformações para contar sobre a prática com leitura nas aulas de 

Ciências observadas. Mas, avalio que pesquisa funciona para nos formar como 

pesquisadora, educadora e nos transformar numa pessoa melhor. Atualmente 

coordeno uma escola particular e tenho como principal objetivo profissional 

gerir a minha equipe de professores criando, de fato, um contexto colaborativo 

crítico e reflexivo. Aprendi que discordar, apontar diferenças de concepções, 

lidar com os conflitos que estão implicados numa boa gestão escolar, podem e 

devem fazer parte da minha atuação como coordenadora. Não posso 

permanecer em uma posição ideológica de crença de que a criação de bons 

vínculos só acontece baseada na concordância de valores. Não posso 

continuar com a sensação de que pensar diferente é algo impeditivo numa 

relação. Por outro lado, devo pensar que as contradições surgidas são as 

oportunidades de causar o desconforto e o estranhamento que impulsionam 

para uma compreensão crítica da prática. É preciso, sim, criar o bom vínculo e 

entender o ponto de vista do outro, mas é fundamental entender para 

transformar.  
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Anexo 1 
Análise dos Dados 

Este capítulo tem como objetivo analisar os excertos selecionados por mim, 

como pesquisadora, e discutir sobre a criação de um contexto colaborativo-crítico 

entre eu e a professora participante da pesquisa. Para tanto, realizei recortes nos 

dados que apresentam trechos das Sessões Reflexivas acontecidas no 2º semestre 

de 2009, e que são linguisticamente analisados. O objetivo dessa seção é analisar 

linguisticamente a interação entre professora e pesquisadora durante as 
sessões reflexivas, e por meio dos turnos de fala, da observação da alternância de 

vozes, dos reguladores verbais e de algumas marcas argumentativas (que serão 

categorizadas adiante) avaliar se houve a criação de um contexto colaborativo- 
crítico. Além disso, esta pesquisa tem como foco analisar os sentidos das 

participantes relacionados ao processo de produção de resumos dos textos 
expositivos na construção dos conceitos em Ciências. Para tanto, alguns trechos que 

versam sobre as relações de ensino-aprendizagem na formação do aluno leitor e 

escritor foram também escolhidos revelando os sentidos que as participantes 

apresentam sobre o protagonismo do aluno na construção desses conhecimentos. 

Por esses motivos, as aulas observadas não são analisadas 
linguisticamente, e sim descritas e comentadas quando a intenção for exemplificar o 

que foi discutido durante as sessões reflexivas. As aulas estão transcritas na íntegra 

nos anexos desse trabalho.  

A organização do capítulo dá-se no sentido de apresentar o contexto de cada 

sessão e aula observada e o que está sendo observado naquele trecho escolhido. Em 

seguida, apresento as categorias de análise que apontam as escolhas lexicais, 

permitindo a revelação dos sentidos das participantes sobre cada tema discutido. E 

logo, uma tabela com o plano geral do texto, evidenciando cada conteúdo temático e 

os turnos de fala dos participantes. As tabelas foram, portanto, divididas por questões 

relacionadas às perguntas de pesquisa: interação entre as participantes da pesquisa, 

papel do professor na relação ensino-aprendizagem em Ciências, criação de contexto 

colaborativo-crítico, e produção de resumo em Ciências.  

No final dessas discussões, organizo uma seqüência de tabelas de sentidos e 

significados, percebendo os avanços e transformações das participantes de pesquisa 

em relação aos processos de produção de resumos de textos expositivos e à criação 

de um contexto colaborativo-crítico. Nesse item, tabela de sentidos e significados, há 

ainda as descrições com comentários e citações sobre as aulas observadas. Essa 

seção se justifica pela verificação da transformação da prática da professora em sala 
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de aula, e ainda, para refletir se houve a expansão do objeto de pesquisa 

(Engeström,2009:305)  –produção resumo de textos expositivos .Durante a produção 

dos dados, essas observações sobre as aulas serviu ainda para a realização do 

levantamento de temas para as discussões nas sessões reflexivas. 

 

Excerto 1 - 1ª aula observada (21 de agosto de 2009) 

Categorias de análise:  

• Turnos de fala da professora e alunos (quantos turnos e a extensão dos turnos) 
• Discurso da professora e alunos: quem fala e para quê fala ? (Orsolini,2005:133 

in Pontecorvo, 2005) 
• Trechos grifados/ negrito revelando sentidos sobre o papel do professor 
• Uso do pronome eu - mecanismos enunciativos revelando a voz do autor 

com responsável pela ação .( Bronckart p.327) 
 

Conteúdo 
temático 
 

Quem fala 
 

Como 
 

Para que? 
 

Professora-
 

As rochas que 
compõem a crosta 
terrestre 

Professora 
 

Enunciação  
(Pontecorvo/Kerbrat-Orecchioni) 
 
 

Para iniciar o 
tema 
 
 

“Gente, presta atenção, aí nós 
temos um texto na página 
90(alunos corrigem dizendo 
que é 99 e ela corrige), tá 
falando sobre as Rochas, tipos 
de rocha que nós temos , que 
compõe e estão aí presentes 
na natureza terrestre , qual que 
é a diferença entre minério e 
mineral e qual que é a definição 
básica que nós temos sobre a 
Rocha.Ela compõe 
praticamente toda crosta 
terrestre , praticamente não , 
né , são três tipos de rochas 
que nós temos , básicas , 
reconhecidas , que vocês vão 
estudar agora dentro do 
programa de 5ª série . Mas nós 
temos a rocha que compõe a 
crosta toda , que é parte  onde 
nós ( inaudível ) , e eu quero 
saber de vocês se alguém aqui 
sabe me dizer o que que vem a 
ser uma rocha?  
( aluna levanta a mão) 
Professora:“Fala.” 
 

 Aluno Enunciação responsiva 
 

 Aluna – “É um agregado de 
minerais e ( inaudível) 
 

 Professora Para completar a fala do aluno 
 
 

 Professora-“Um agregado, um 
ajuntamento de minerais, de 
minérios, né? Bom, o que que 
seria isso ? Minério? Será que 
minério é a mesma coisa que 
mineral?Que é a mesma coisa 
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que Rocha?O que que é? 
Vocês acham que tem alguma 
diferença?Tem, não tem? 
Vocês já ouviram falar em 
jazidas? Jazidas de minério ? 
Aí , é extraído o minério para 
quê ? Para que se tenha ... é 
uma estagiária , é que você 
chegou atrasado  ( ela explica 
pra um aluno que estava me 
olhando , que eu sou uma 
estagiária ) ele tá olhando 
assim ... e como ele chegou 
atrasado ... 
 

 Pesquisadora  Para 
apresentação 

Pesquisadora- “Leticia meu 
nome .” 
 

  Pedido de informação 
contingente à contribuição do 
falante precedente (Orsolini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para responder (resposta 
simples) 
 
Para completar a fala do aluno 
(Espelhamento-Orsolini) 
 
 

 Professora -“E o que 
acontece, lá extrai-se o minério 
pra, economicamente 
falando,trazer divisas né ? E o 
que vocês conhecem do 
minério ? 
Aluno – “Ouro” 
Aluno-“Prata” 
Professora – “ Ouro , prata , 
que mais ? Alumínio,né?  
Existem minérios que são 
combinados e existem os 
minérios que são puros na 
natureza. O que é puro , na 
realidade , ele é... ele tem a 
mesma composição aqui ( eu 
vou falar agora em questão de 
país) vamos supor você 
encontra o ouro , ou a prata ou 
a platina na natureza , mas ela 
vai ter a mesma substância 
aqui , composição, (aquele 
minério) , como se tivesse sido 
explorado , vamos supor, lá na 
Ásia. A composição é a mesma 
,ta? Existem minérios que são 
combinados , eles são 
combinados dentro da natureza 
com outros compostos , como 
por exemplo , o oxigênio , com 
o carbono ... várias outras 
substâncias .Esses são os que 
vocês devem conhecer mais , 
pelo fato de ser dentro do 
conteúdo que eu vou 
apresentar pra vocês hoje . 
Então , ó ,nós vamos colocar ... 
(a inspetora entra com o álcool 
gel e a professora  pára e 
explica que a inspetora vai 
passar álcool gel em todas as 
salas , e vai passar agora nas 
mãos dos alunos )...continua- 
eu vou colocar pra vocês 
algumas definições na lousa 
sobre minério , rocha , mineral, 
e gostaria de saber se alguém 
sabe me citar quais são os 
tipos de rochas existentes. 
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Aluna fala alguma coisa 
..(inaudível) 
Professora repete-
“magmáticas , (inaudível)” 
( a professora despede-se da 
inspetora , comenta algo com 
ela ... (??)  
Volta para as respostas dos 
alunos: “magmáticas,  as 
outras, as metamórficas e as 
sedimentares . Na realidade , 
as sedimentares , elas cobrem 
¾ praticamente ,da crosta 
terrestre. As magmáticas e as 
metamórficas ficam no 
restantes. Então vocês podem 
pensar assim , qual é a 
diferença entre elas ... existe 
uma diferença obviamente. E... 
eu vou dar um exemplo bem 
fácil de vocês entenderem . As 
sedimentares , elas tem 
escuros de restos de vegetais, 
fósseis  , então aí está o 
(inaudível), lá na Arabia , nos 
Emirados Árabes,eles têm 
muito petróleo  , eles tem muita 
extração de petróleo . E essas 
rochas que são primitivas e que 
elas ficam assim ... ah... 
compondo,praticamente, o 
fundo do oceano , é de lá que 
são extraídas . É porque tem 
fósseis naquelas rochas, tem 
restos de vegetais e de seres 
vivos que ficaram assim , em 
decomposição durante muitos e 
muitos anos .E foram tendo 
uma espécie de gás ali e de 
formação de petróleo . Através 
da extração de petróleo é que 
nós conseguimos adquirir os 
derivados pra nossa 
manutenção , pra nossa vida 
de hoje ... que é ... até tem  
muita briga em relação à isso, 
sobre barril de petróleo , por 
causa da gasolina,refinaria, 
né?...existem o quê ? Existe 
um embate econômico da coisa 
que pesa muito . Não sei se é 
felizmente ou se é infelizmente 
que eles tem uma maior 
quantidade de rochas 
sedimentares lá , por que .... 
tudo bem , eles podem até ter 
petróleo , eles podem até estar 
extraindo petróleo e vender pro 
resto do mundo , tá , tudo bem , 
só que eles tem que importar 
tudo . Só tem , somente o 
petróleo ; porque é um tipo de 
rocha que não desenvolve 
diversas culturas... lembra que 
nós já falamos sobre culturas , 
desenvolvimento , de 
plantações , de cultivo ? 
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Definições sobre 
Rochas na lousa 

Professora Professora pergunta e ela 
mesmo responde 
 
 
 
 
 
 

 Por que, porque a nossa terra, 
nossa parte para o 
desenvolvimento dessas 
culturas, ela  é muito propícia. 
Já lá não , então é algo assim , 
como eu disse pra vocês , não 
sei infelizmente ou felizmente , 
eles tem o petróleo . Se bem  
que , quando se tem dinheiro, 
né? Acaba trazendo ( inaudível) 
... quer dizer , tudo é .... é difícil 
explicar sabe .... (e olha pra 
mim) você quer ir um pouco 
além pra aguçar a crítica, pra 
falar sobre , mas é difícil , você 
tem que ficar dosando o tempo 
todo. 

Professora vê a mim como sua 
interlocutora 
 

 Aluna Aluna responde algo inaudível   Professora continua pros 
alunos-“Bom , enfim, eu vou 
colocar pra vocês, os termos , 
as definições sobre aquilo que, 
com certeza, eu vou pedir nas 
avaliações.  
Alguma aluna fala algo 
inaudível sobre o livro.... 
Professora continua : “ vou 
pedir pra vocês em avaliação, 
eu quero saber se eu já passei 
algum trabalho já ... ainda não, 
né? Vou preparar isso para 
vocês. E nós vamos fazer a 
leitura . E de que forma nós 
fazemos sempre a nossa 
leitura ?”  
Aluna : “ cada um lê um 
parágrafo.” 
Professora : “então pode 
começar por você, Isabela .Eu 
não vou chamar a atenção do 
próximo . Vocês sabem  muito 
bem como funciona a coisa . O 
colega terminou o próximo vai 
ler sem que eu peça , por que 
eu quero atenção de todos aí . 
Vocês tem que estar ligados no 
texto e conforme for necessário 
eu vou tá conversando com 
vocês sobre isso . 
 

Professora Professora repete a fala da 
aluna e complementa a resposta 
com acréscimo de informação . 
“espelhamento”(Orsolini) 
 
 
Professora pergunta-pedido de 
explicação( para que eu , como 
pesquisadora, pudesse entender 
o processo) 

 

 

Excerto 2– 2ª aula observada (11 de setembro de 2009) 

Categorias de análise:  

• Turnos de fala da professora/alunos: professor com turno muito extenso 
e aluno com turnos curtos e inaudíveis. 

Professora : Pessoal, o que que nós vimos na última aula ? Sem ser correção?  
Alunos respondem , mas é inaudível . 
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Professora repete o que foi dito pelos alunos:Foi o solo e a saúde ? E o que vocês tem pra me falar do 
solo e da saúde ? O que vocês se lembram? 
Aluna I.* fala algo inaudível respondendo o que   lembra da aula passada .  
Professora : Não só você né I., eu quero  todo mundo ...( ninguém responde ) não se lembram de nada 
?  
Eu vou fazer uma revisão ...o que que nós falamos sobre saneamento básico ? O que que tem há ver o 
saneamento básico ? Nós , uma vez população , zona urbana , necessitamos de saneamento básico ? 
Alunos:sim! 
Professora : Que é o que ? Distribuição da água, né,  nas nossas casas , que passa por todo o processo 
que eu falei pra vocês aqui, quem é que é responsável  pela ...pela  a Sabesp que é responsável pela 
pureza , né ? Pra deixar que a água seja até clorada e fluorada pra chegar nas nossas casas , através da 
distribuição .. que mais ? Temos a rede de esgoto que não pode ficar a céu aberto ... o que ? As fezes e 
tudo mais ...  tem que ter um local pra onde ir e ser depois tratado , né ? A água cai no Tietê ? Cai , mas e 
a água ... ( há uma interrupção na fala , entra um aluno atrasado e ela dirige-se a ele ) ...depois me fala 
pra eu tirar a falta ... então que que acontece  gente ... ah , não só isso , como o que que é  o fato 
importante nessa questão do saneamento básico ? *2 Ela impede doenças? Impede, não impede? De 
que forma que é que nós vamos estar adquirindo essas doenças ? Através da água , do  solo 
contaminado , né ? Só para que você se lembrem , nós necessitamos de saneamento básico ... isto não 
quer dizer que todos tenham , porque nós sabemos muito bem que quem mora na Zona Rural dificilmente 
tem .. . né ? Alguns tem , outros .... na realidade uns tem uma espécie de quartinho lá na fazendo , no 
sítio ,bem longinho, onde eles defecam dentro de um buraco bem profundo  , chamado de a  fossa ... e 
depois é o que ... aquele é tapado e aberto uma outra fossa próxima, ah ,  aquela pra que ... não tem rede 
de esgoto , saneamento básico como é que eles fazem ? Tem que ser enterrado. Então , há  esse 
processo também. 
Mas isso , muito , muito longe da cidade ... outra coisa , ah , de que forma que nós adquirimos , através 
do solo , doenças , ah , que vai nos prejudicar em relação....  o alimento que nós comemos , como que é 
a forma que nós temos manusear que esse alimentos par que  a gente possa ingeri-los ?  
Alunos respondem algo inaudível 
Professora : lavar bem ... gente , nós já falamos sobre isso ... lavar bem , cozinhar bem ... vamos é pra 
falar ... que mais ?  
Aluno responde algo inaudível  
Professora : Hã? *3( não dá pra ouvir o que os alunos falaram ) Ter uma higiene impecável no sentido 
das mãos também ... porque não adianta você lavar o alimento ou a uma fruta , ou alguma coisa assim e 
depois pegar com a mão suja , que tá o que ? Contaminada às vezes com bactéria ... foi no banheiro , 
esqueceu de lavar a mão e pegar  o alimento e comer ...então tem que ter uma sucessão de fatores 
importantes relacionados à saúde ... não é só através do solo ... vocês sabem disso inclusive ... a gente 
lembrando aí do problema da gripe suína... que que acontece ? Quando vocês retornaram de férias , o 
que que foi que ... o Estado né ... aliás o Brasil , o país , os governantes tomaram como medida pra que 
não houvesse uma proliferação  maior ... 
Alunos falam algo inaudível sobre o álcool gel  que vêm passando nas mãos... 
Professora:...( uma palavra inaudível )...o álcool em sala de aula e  muitas vezes passamos o álcool lá e 
... ou então vêm aqui na sala de aula passar ... então, são medidas pra que não haja a contaminação  , a 
doença . Então veja bem , a água , o solo , e  ar é algo que você tem que tomar muito cuidado . Por 
exemplo,  deixar sempre as janelas abertas , né , pra que haja o quê? O ambiente onde você se encontre 
esteja arejado , né , sempre tirar o que , o pó dos móveis , não é ? Deixar o ambiente limpo onde você 
está morando , onde você está habitando , andar de chinelo, calçado , porque , alguns insetos também 
são .. ah , adentram na nossa corrente sanguínea através da pele dos nossos pés ... então veja bem , não 
é só o fato de cozinhar , existe uma série de fatores que nos levam   a ver que nós necessitamos de 
higiene , tá , então veja só gente , ah , não sei se falei pra vocês sobre... a teníase , a carne de porco 
mal...?  
 
 
 

Excerto 3: 1ª sessão reflexiva após a observação de duas aulas(23 de 
setembro). Objetivo:  interação entre pesquisadora e professora . 
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Categorias de análise:  

• tipo de pergunta ( clarificação, síntese,questão aberta, questão causa-
efeito) 

• turnos de fala ( quem fala , fala para quê) 
• reguladores verbais apontando para uma interação entre as 

participantes 

Conteúdo 
temático 

Quem fala 
 
 
 
 

Como Para que? Excerto 

O objetivo de 
Ciências é 
colocar o aluno 
à par de tudo 
que é natural 

Pesquisadora 
 

Enunciação  
(Pontecorvo/Kerbrat-
Orecchioni) 
Tipos de 
questões(Brookfield/Preski
ll) 
 

Para iniciar  a 
conversa com 
uma questão-
questão 
aberta/questão 
síntese 
(sintetizar o que 
pensa sobre o 
ensino de 
ciências) 

Pesquisadora: “hoje é dia 23 
de setembro, eu tô aqui com a 
professora Marislei, na nossa 
primeira sessão reflexiva, é... 
no horário de HTPC dela  , 
são onze horas da manhã 
,vinte e três  do nove. Então, 
tô conversando com a 
professora Marislei qual é o 
objetivo, pra ela, de uma aula 
de Ciências ... 
 

 Professora Enunciação responsiva Para responder 
a questão da 
pesquisadora  

“ah, o objetivo de Ciências é 
colocar o aluno a par de tudo 
aquilo que é natural, dentro do 
meio ambiente. É ... se você 
for ver bem , Leticia ,na 
realidade , pra nós, 
professores de Ciências , 
esse conteúdo sobre Rochas ,  
que você teve oportunidade 
de tá , é... 
 

 pesquisadora Sincronização 
interacional (Orecchion) 

Completar a 
frase –interagir. 
(na 
fundamentação 
colocar:”em 
caso de falha do 
falante(que 
manifesta um 
certo embaraço 
na sua 
elocução) o 
ouvinte tende 
espontaneament
e a multiplicar 
os reguladores”) 

“assistindo...”  
 
 

 Profa:  “assistindo , fica um pouco 
difícil dentro do conteúdo 
programático , mas nós temos 
que , de uma certa forma , dar 
esse conteúdo interdisciplinar 
. Ou seja , a matéria de 
Ciências , a disciplina  
Ciências tem que estar 
interagindo com a de 
Geografia e assim 
simultâneamente...”

 Pesqa:  regulador “ah , ta...” 
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 Profa:  “quer dizer , o objetivo é que 

ele conheça , dentro do meio 
ambiente , algo que é natural , 
que é renovável , o que não é 
renovável ... e é por aí.” 
 

 Pesqa:  “e você trabalhou junto com o 
professor de Geografia ?” 
 

 Profa:  “sim , é interdisciplinar , 
sempre .” 
 

 Pesqa:  “tá.”  
 

A professora 
passa o 
conteúdo 

Profa:  Professora 
especifica sua 
resposta 

“na realidade , quando eu 
estou passando esse 
conteúdo sobre Rochas , com 
certeza o professor de 
Geografia , dentro da 
disciplina dele, também ta 
interagindo o mesmo 
conteúdo programático...”

 Pesqa:  “ah ...” 

 Profa:  “... é interdisciplinar.”
Os alunos 
trazem uma 
bagagem do 
Fundamental I e 
o professor de 
Ciências 
complementa  

Pesqa: Inicia nova pergunta. 
No entanto, uma pergunta 
que tenta concluir um 
pensamento da 
professora.Pesquisadora 
traz seus sentidos para 
tentar compreender os 
sentidos da professora. 

Para 
clarificação(Broo
kfield/Preskill) 
 
 

“então você, você, acha 
importante , por exemplo,  
com os alunos, levantar antes 
o que eles já sabem sobre 
cada assunto ?” 
 

 Profa Responde e afirma  Para responder 
e afirmar  

“Com certeza.O que eles 
aprenderam , o que eles 
trouxeram de bagagem do, do  
Fundamental I , para que você 
possa complementar...” 

 Pesqa  “ta...” 
 

O professor não 
pode ir além do 
que o aluno 
pode entender. 

Profa Complementa a resposta Para 
complementar a 
própria resposta 
anterior e iniciar 
uma nova idéia 

“e nem sempre, você 
também pode, com uma 
aluna de 5ª série, ir além 
daquilo que ela tem  como 
entender, porque tem coisas 
que não dá pra você passar , 
é muito complexo . Então, até 
isso você tem que dosar .” 
( SENTIDO:O ALUNO TEM 
UM PAPEL? TEM 
POSSIBILIDADES DE 
AVANÇAR?) 

 Pesqa: Responde com um 
regulador de 
escuta(Orecchioni,2006:9) 

Para validar a 
interação,para 
mostrar 
“engajamento” 

“tá...” (SENTIDOS DA 
PESQUISADORA SOBRE A 
CRIAÇÃO DE UM 
CONTEXTO 
COLABORATIVO-OUVIR , 
TENTAR ENTENDER NESSA 
1ª SESSÃO) 

 Profa  Para validar a 
interação,para 
mostrar 
“engajamento”

ta? 

 Pesqa Inicia nova pergunta Para clarificar 
pergunta 
anterior. 

“... o professor de Geografia  
atualmente ta trabalhando 
isso,  Marislei , ‘cê sabe ?” 
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Excerto 4  : 1ª sessão reflexiva (23 de setembro) - início da nossa conversa 
sobre os objetivos do ensino de Ciências  e o papel do professor em sala de 
aula no processo de ensino-aprendizagem  de leitura e escrita 

Categorias de análise: 

• Verbos indicando a ação do professor e do aluno ( dar, passar, levantar, 
saber, colocar) 

• Recursos de coesão : então (interjeição denotando desejo de solução) 
• Pronome possessivo : a meu favor... 

Conteúdo 
temático 

Observável – 
verbos de 
ação 
/recursos 
coesivos* 

Excertos Sentidos das participantes 
da pesquisa 

O objetivo de 
Ciências é 
colocar o aluno 
à par de tudo 
que é natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor 
passa o 
conteúdo de 
Rochas. 
 
 
 
 
O aluno traz um 
conhecimento 
do 
Fundamental I 

Os verbos de 
ação – dar, 
passar, 
colocar , 
indicando as 
ações centrais 
como papel 
do professor. 
Verbos 
levantar , 
saber 
centrando o 
papel do 
aluno. 
Recurso 
coesivo de 
conclusão- 
então. 

Pesquisadora:hoje é dia 23 de 
setembro, eu tô aqui com a professora 
Marislei , na nossa primeira sessão 
reflexiva, é... no horário de HTPC dela  , 
são onze horas da manhã ,vinte e três  
do nove. Então, tô conversando com a 
professora Marislei qual é o objetivo, 
pra ela, de uma aula de Ciências ... 
Professora: ah, o objetivo de Ciências 
é colocar o aluno a par de tudo aquilo 
que é natural, dentro do meio ambiente. 
É ... se você for ver bem , Leticia ,na 
realidade , pra nós , professores de 
Ciências , esse conteúdo sobre Rochas 
,  que você teve oportunidade de tá , é... 
Pesquisadora: assistindo.... 
Professora: assistindo , fica um pouco 
difícil dentro do conteúdo programático, 
mas nós temos que , de uma certa 
forma, dar esse conteúdo 
interdisciplinar . Ou seja , a matéria de 
Ciências , a disciplina  Ciências tem que 
estar interagindo com a de Geografia e 
assim simultâneamente... 
Pesquisadora: ah , ta... 
Professora: quer dizer , o objetivo é 
que ele conheça , dentro do meio 
ambiente , algo que é natural , que é 
renovável , o que não é renovável ... e é 
por aí 
Pesquisadora: e você trabalho junto 
com o professor de Geografia ? 
Professora : sim , é interdisciplinar , 
sempre . 
Pesquisadora: ta.  
Professora: na realidade , quando eu 
estou passando esse conteúdo sobre 
Rochas , com certeza o professor de 
Geografia , dentro da disciplina dele, 
também ta interagindo o mesmo 
conteúdo programático... 
Pesquisadora: ah ... 
Professora :... é interdisciplinar. 
Pesquisadora:então você acha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O verbo colocar indica uma 
ação da professora em 
relação ao aluno . O professor, 
na aula de Ciências, é quem 
assume um papel ativo no 
processo de ensino 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
Em seguida , percebe-se o 
verbo dar,novamente focando 
o professor com o papel ativo 
em sala de aula. O aluno 
recebe e o professor dá . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O verbo passando indica uma 
ação da professora, centrando 
em seu papel as relações de 
ensino-aprendizagem. Passar 
indica ainda uma concepção 
transmissiva de conhecimento 
e não de construção de 
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e o professor 
complementa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não dá para ir 
além do que os 
alunos já 
sabem   

importante , por exemplo,  com os 
alunos, levantar antes o que eles já 
sabem sobre cada assunto ? 
Professora: com certeza.O que eles 
aprenderam , o que eles trouxeram de 
bagagem do, do  Fundamental I , para 
que você possa complementar... 
Pesquisadora:ta... 
Professora: e nem sempre, você 
também pode, com uma aluna de 5ª 
série, ir além daquilo que ele tem  como 
entender, porque tem coisas que não dá 
pra você passar , é muito complexo . 
Então, até isso você tem que dosar . 
Pesquisadora: ta 
Professora: ta? 
Pesquisadora: e... o professor de 
Geografia  atualmente ta trabalhando 
isso,  Marislei , ‘cê sabe? 
Professora: ele já trabalhou. 
Pesquisadora:  já trabalhou ? 
Professora:ele já trabalhou. 
Pesquisadora:então ‘cê está 
resgatando? 
Prof.: sim . 
 

conhecimento.No entanto 
quando ela fala de interação 
entre matérias, eu concluo que 
ela deva saber o que os 
alunos já sabem sobre o 
conteúdo estudado.E em 
seguida concluo com a 
seguinte fala: então você acha 
importante... o que revela 
meus sentidos sobre ensinar e 
aprender. 
 
Sentidos da pesquisadora 
revelados pelos verbos 
levantar com os alunos, o que 
eles sabem. Esses verbos 
indicam um pressuposto 
teórico de que o aluno tem um 
saber prévio que pode ser 
compartilhado com os colegas 
e professora. E ainda, a 
estratégia utilizada pela 
professora (para que ocorra 
uma prática interdisciplinar) 
deve ser a de escuta do saber 
dos alunos.  
 
Após minha intervenção de 
concluir um pensamento dela 
com o termo então, a 
professora traz em sua fala 
dois verbos focando a ação do 
aluno no processo de ensino-
aprendizagem  : eles 
aprenderam / eles trouxeram . 
A ação no aluno e ela 
complementando esse saber.  
Aqui nesse trecho, aparece 
um sentido maior de troca e 
compartilhamento de 
significados sobre os 
conteúdos de Ciências. 
No trecho em que relata que 
nem sempre pode passar algo 
que vai além do que o aluno 
sabe, ela revela uma 
concepção de ensino 
aprendizagem em que parte 
do pressuposto que o aluno 
precisa estar apto 
cognitivamente ou maduro 
para que possa compreender 
alguns conceitos. Uma 
concepção revelando uma 
abordagem mais cognitivista. 

 

Excerto 5  : 1ª sessão reflexiva (23 de setembro) - início da nossa conversa 
sobre os objetivos do ensino de Ciências  e o papel do professor em sala de 
aula no processo de ensino-aprendizagem  de leitura e escrita 

 

Categoria de análise 
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• Uso do pronome possessivo meu - mecanismos enunciativos (voz do 
autor)– responsabilização das ações voltadas para a professora. (pg 326 
Bronckart) 

Pesquisadora : quer ver ó : “é difícil explicar”  (e mostro a transcrição) e aí você olha pra mim ... “você 
quer ir pouco além , pra aguçar a crítica , pra falar sobre , mas é difícil  .. você tem que ficar dosando o 
tempo todo.” Mas eu acho que com essa turma você consegue ... então , que que eu acho, né  que 
poderia ser interessante ... você pensar , de que maneira você consegue aguçar essa criticidade 
deles ... falando , expondo , mas talvez , que mais?... não sei  ... que que você pensa perguntando pra 
eles ? ( silêncio) 
Professora:que é o que ? O que tem a meu favor pra tá trabalhando com eles ....( O FOCO DO 
APRENDIZADO ESTÁ NO PAPEL DO PROFESSOR- MESMO ELA PERCEBENDO QUE É ALGO QUE 
POSSIBILITA UM AVANÇO , ELA TRANSFERE PARA ELA) 
Pesquisadora:exatamente...quer dizer ... “o que vocês já sabem sobre a história do petróleo?”Às vezes 
questionar ... porque você fala de uma postura crítica...então você dá um valor pra isso , você sabe que é 
importante... 

 
 

Excerto 6 : 1ª sessão reflexiva (23 de setembro)– continuação do trecho  
acima descrito- início da nossa conversa sobre os objetivos da leitura em voz 
alta realizada  nas 1ª   aula observada 

Categorias de análise: 

• Verbos de ação centralizando a ação em sala de aula ,nas mãos do 
professor (garantir,ajudar, passar,explicar,fazer, ter “tinha que”, querer- 
“eu quis”,colocar , dar – “a matéria”)  

• Verbos de ação relacionados ao papel do aluno ( prestar- atenção-, 
acessar – o conteúdo , ler- prestando atenção e esperando a sua vez, 
querer  saber e aprimorar –leitura  ,garantir) 

• Pronomes ( eu,teu) responsabilizando a professora pelas ações em sala 
de aula 

• Substantivos ( estima,atenção, conteúdo) indicando os objetivos da 
professora em suas ações de ensino-aprendizagem 
  

Conteúdo 
temático 

Observável de 
ordem lexical 

Excertos Observações/Diário de análise 

Leitura em voz 
alta é tarefa 
obrigatória para 
se chegar ao 
conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura em voz 

Verbos de ação 
centralizando o 
papel de ensino-
aprendizagem na 
figura do professor; 
Pronome eu 
indicando a 
responsabilização 
da professora na 
relação de sala de 
aula. 

Pesquisadora: então, e o objetivo 
dessa atividade, dessa leitura em voz 
alta (realizada na 1ª aula 
observada),Marislei, qual a 
importância que você vê dessa leitura 
em voz alta? 
Prof.: e porque que eu comecei a 
iniciar com esse, esse projeto de ta 
lendo...? 
Pesq.: Isso... 
Prof.: bom , em primeiro lugar, 
Leticia, o que que eu fiz :  eu tinha 
que fazer com que os alunos 
prestassem atenção no conteúdo 
dado, ãnh, pra que ele não levasse 

A primeira resposta dada pela professora à 
pergunta sobre o objetivo da leitura em voz 
alta, revela a escolha dos verbos tinha que 
fazer – o que parece indicar uma decisão 
que é fruto de uma obrigação didática e 
não de uma processo reflexivo crítico. 
 
A idéia de leitura trazida pela professora, 
revelada pelo verbo prestassem ( 
atenção)indica que a leitura feita por todos 
os alunos ,em voz alta , tinha como 
objetivo atrair a atenção para os conteúdos 
da matéria . Leitura é , nesse caso , um  
meio para se chegar ao conteúdo e não 
uma atividade em si . O que aponta para 
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alta tem a 
função de 
melhorar a auto-
estima do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A leitura em voz 
alta possibilita 
que todos façam 
a mesma leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno assimila 
o conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 

isso pra casa e passasse 
despercebido , “ ah , eu não vou 
avisar minha mãe que tem tarefa, eu 
não vou revisar minha aula”( dando 
exemplo  de falas de aluno)  , por que 
a grande maioria faz isso ... então o 
que que eu fiz ... eu quis garantir  
que o aluno nota dez , entre aspas , e 
o aluno nota zero , entre aspas , 
tenha acesso ao mesmo conteúdo . 
Então , de que forma : fazendo uma 
leitura dinâmica ,  uma leitura em voz 
alta, aonde todos pudessem ler a 
mesma... o mesmo conteúdo... 
Pesq.: certo ... 
Prof.: de que forma ? prestando 
atenção , “olha você lê um parágrafo, 
e sem que eu tenha que chamar o 
segundo da fila , você já entra no 
segundo parágrafo, e..”( como se ela 
tivesse  falando com os alunos) , 
então cada aluno vai lendo um 
parágrafo, prestando atenção no 
conteúdo , ta lendo junto com o 
amigo dele e esperando a vez dele. 
Pesquisadora.: hum,hum... 
Professora:... porque, de uma certa 
forma , ele tá querendo mostrar pro 
coleguinha do lado , que ele também 
sabe ler, que ele quer ler , no ritmo 
dele ... mas ele também quer ler .... 
e nisso você acaba, o que, ah , até de 
uma certa forma  conquistando o 
aluno pra leitura ... tem muitos que 
até se recusam ...  
“ah , professora , eu não quero ler...” “ 
por que não , vamos lá! Os amigos 
vão ajudar , eu também te ajudo.” 
Pesquisadora: e eles lêem? 
Professora:lêem ...na realidade 
todos eles acabam lendo . 
Pesquisadora: Marislei , deixa eu te 
perguntar uma coisa , você não sente 
assim , por exemplo , quando o aluno 
tem uma dificuldade maior pra ler , 
que ele vai ler mais pausado  tal , 
você não acha que ele vai ficar mais 
preso à leitura , do que ao conteúdo , 
você não acha que ele fica mais 
atento , por exemplo, a não errar as 
palavras , do que prestar atenção ao 
conteúdo? 
Professora: de qualquer forma , 
Letícia, mesmo que seja o mínim o , 
ele vai assimilar, sempre , eu já tive 
essa experiência ... nem que seja o 
mínimo ele assimila. 
Pesquisadora: é...? Pela tua 
experiência, com é que você vê isso? 
Professora : eu ... bom .. em primeiro 
lugar o que que você resgata desse 
tipo  de leitura ?  
Pesquisadora : ãhn? 
Professora : ... a auto – estima .Por 
que, às vezes , tem muitos outros que 
pensam assim , “ah, eu não vou ler, 
porque meus colegas vão rir de mim, 

um sentido de leitura como um instrumento 
para localizar uma informação apenas, e 
não com meio de comunicação e diálogo 
com o texto. 
O uso do pronome pessoal eu, repetidas 
vezes , indica a responsabilização 
enunciativa durante as aulas, sempre 
voltada para a figura do professor. A 
professora é quem quer , e faz algo na 
relação didática. 
O verbo garantir escolhido pela professora 
revela ainda um papel atribuído ao  
professor , no sentido de que suas ações 
podem garantir resultados no processo do 
aluno. Revela uma concepção de leitura e 
escrita , em que  não aparece o diálogo 
com o aluno, a intencionalidade do aluno 
ao ler ou produzir( visão enunciativa de ler 
e escrever). Uma concepção de ensino- 
aprendizagem em que a ação do professor 
provoca uma reação, e que o professor 
pode ter uma garantia em relação à essa 
reação( concepção behaviorista de 
estímulo e resposta).  
Os verbos de ação relacionados aos 
alunos indicam uma visão do aluno dentro 
de um contexto mais passivo ao “ ler um 
parágrafo”, “esperar a vez” , para “prestar 
atenção”. A leitura não é vista aqui como 
um processo reflexivo crítico , dialógico e 
enunciativo , mas sim como uma estratégia 
para se chegar ao conteúdo. O foco 
parece estar no conteúdo e não no 
processo de leitura.A professora , ao dizer 
que todos lêem o mesmo conteúdo, revela 
um sentido de leitura em que o texto dita 
as interpretações possíveis e uma 
percepção de aluno que na atua e não 
dialoga com o texto.  
No trecho marcado em negrito, os verbos 
ligados às ações dos alunos revelam os 
sentidos da professora em relação à leitura 
como um processo que pode servir de 
inclusão dos alunos que lêem com maior 
dificuldade ou num ritmo mais lento. 
Parece aqui trazer à tona a leitura como 
um meio de trabalhar o respeito às 
diferenças de aprendizagens.No entanto , 
o verbo assimilar dito pela professora mais 
adiante em sua fala , revela que o 
processo de inclusão do aluno não conta 
com um processo de aprendizagem e 
desenvolvimento , mas sim de assimilação, 
como é discutido em concepções mais 
comportamentais da história da educação. 
O verbo resgatar parece trazer à tona algo 
que o aluno já tinha e que precisa trazer de 
volta , no entanto , a função do resgate é 
da professora , diante dessa fala. O papel 
do professor nessa concepção é central e 
o aluno não tem participação nesse 
resgate . 
E o que a professora resgata com a sua 
ação é a auto-estima do aluno e não os 
seus conhecimento sobre leitura ou sobre 
os conteúdos que ela objetiva ensinar.O 
modo como a auto-estima é trabalhada 
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A leitura em voz 
alta permite o 
resgate da auto 
–estima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conteúdo é do 
professor 

vão caçoar , vão fazer ... e na 
realidade quando eles vêm que o 
professor está lado a lado , mesmo 
os outros que , à vezes 
,supostamente podem tirar “sarro” ou 
fazer uma brincadeira indesejada , 
eles acabam deixando com que o 
colega..., ahn, tenham o ritmo dele , 
eles respeitam o ritmo do colega . “A 
minha professora tá junto ,a minha 
professora tá ajudando , então ela tá 
aqui  para ajudar .”( cita como se 
fosse o pensamento do aluno) 
Pesquisadora: e você percebeu 
avanço nessa turma, por exemplo, de 
alunos que não liam ou liam mal e 
avançaram, Marislei? 
Professora: sim, sim ,no início, no 
começo do ano , eles não me 
conheciam , então essa metodologia 
que eu fui passando , a forma 
pedagógica de dar aula , então eles 
foram tendo uma certa... um certo 
bloqueio .. 
Pesquisadora: certo . 
Professora: eu não quero isso , “não, 
vamos  ler sim , eu te ajudo eu fico do 
lado” ... então hoje eles já estão mais 
soltos... e isso com o tempo vai ...a 
tendência é só aprimorar . Agora é 5ª  
, 6ª série eles já estão mais ...com a 
auto estima um pouco mais elevada , 
então eles se colocam à disposição 
de tá lendo. E às vezes , por que não 
, no meio disso tudo , ãhn , tem um 
que , que que ( gagueja) entre nesse 
mundo da leitura , como um hobby , 
uma vontade,uma coisa nata que, 
que cresce nele ... “pai eu vou 
comprar, eu vou começar a ler”, e de 
repente você desperta o aluno pra 
leitura...é comum isso . 
Pesquisadora: tá...  
Professora:Mas tem que ter um , é, 
é  .. assíduo ... é um trabalho que é 
desgastante, ás vezes, por que o teu, 
o teu  conteúdo vai ficando lento , por 
que até que você leia aquele texto 
com todos os alunos  e explique a 
matéria  ... é um pouco mais ... uma 
aula a mais do que você deveria tá 
colocando pra dar toda a matéria ... 
mas é gratificante ... no fim  
gratificante. 
 

leva em conta o respeito pelo diferente 
ritmo do aluno e não a possibilidade de 
compreensão do que leu.Parece que 
esses termos revelam os sentidos da 
professora de que o saber do aluno está 
centrado em como ele lê, ou ainda , como 
ele soletra as palavras, e não em como ele 
compreende e dialoga com o texto. 
 
 
 
O termo ajudar aqui na fala da professora 
traz um sentido de estar ao lado ,estar 
junto , parecendo até um sentido de 
proteção , mais do que mediadora de 
conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conhecimento do aluno é aprimorado, 
num sentido de estar disposto a se expor e 
ler em voz alta. O aprimoramento da leitura 
está relacionado a fluência e a auto estima 
elevada para se ler diante da classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conteúdo é da professora , o pronome 
possessivo teu indica que o conhecimento 
do conteúdo é da professora . E ainda o 
foco , o objetivo central é o conteúdo a ser 
passado/explicado/colocado/dado e não 
discutido , como proposto em uma 
concepção dialógica enunciativa de 
ensino-aprendizagem. 

 

Excerto 7  : 1ª sessão reflexiva ( 23 de setembro) – objetivo: criar um contexto 
colaborativo crítico entre as participantes da pesquisa. 
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Categorias de análise: 

• Tipos de pergunta 
• Turnos de fala 
• Recursos argumentativos ( então para concluir uma fala) 
• Reguladores da interação ( Kerbrat-Orecchioni): “ah ,tá” , 

complementação da fala do outro 

 

Conteúdo 
temático 

Observável  Excertos Diário de análise 

Objetivo da 
aula de 
Ciências é 
passar ao 
aluno o 
conteúdo, e 
colocar o 
aluno à par 
de tudo que 
é natural.  

Turnos de fala e 
tipos de pergunta. 
Reguladores da 
interação,recursos 
coesivos, 
argumentativos 
 

Pesquisadora:hoje é dia 23 de 
setembro, eu tô aqui com a 
professora Marislei , na nossa 
primeira sessão reflexiva, é... no 
horário de HTPC dela  , são 
onze horas da manhã ,vinte e 
três  do nove. Então, tô 
conversando com a professora 
Marislei qual é o objetivo, pra 
ela, de uma aula de Ciências ... 
Professora: ah, o objetivo de 
Ciências é colocar o aluno a par 
de tudo aquilo que é natural, 
dentro do meio ambiente. É ... 
se você for ver bem , Leticia ,na 
realidade , pra nós , professores 
de Ciências , esse conteúdo 
sobre Rochas ,  que você teve 
oportunidade de tá , é... 
Pesquisadora: assistindo.... 
Professora: assistindo , fica um 
pouco difícil dentro do conteúdo 
programático, mas nós temos 
que , de uma certa forma, dar 
esse conteúdo interdisciplinar . 
Ou seja , a matéria de Ciências , 
a disciplina  Ciências tem que 
estar interagindo com a de 
Geografia e assim 
simultâneamente... 
Pesquisadora: ah , ta... 
Professora: quer dizer , o 
objetivo é que ele conheça , 
dentro do meio ambiente , algo 
que é natural , que é renovável , 
o que não é renovável ... e é por 
aí 
Pesquisadora: e você trabalho 
junto com o professor de 
Geografia ? 
Professora : sim , é 
interdisciplinar , sempre . 
Pesquisadora: ta.  
Professora: na realidade , 
quando eu estou passando esse 
conteúdo sobre Rochas , com 
certeza o professor de 
Geografia , dentro da disciplina 
dele, também ta interagindo o 
mesmo conteúdo 
programático... 

Logo em nossa primeira conversa , alguns 
reguladores da interação revelam que  eu a 
professora participante imprimimos uma 
relação de interlocução. O termo grifado 
assistindo revela uma tentativa de buscar 
sincronicidade e mostrar a sincronização 
interacional. 
 
 
Em vários momentos desse trecho 
selecionado a pesquisadora responde “ah , 
tá”, revelando um sentido de colaboração 
que envolve uma escuta atenta e ainda 
sem espaço para questionamentos e 
contradições , já que se tratava  do nosso 
primeiro encontro . Percebo que, em muitos 
momentos , mesmo discordando das 
concepções reveladas pela professora , eu 
respondo com se tivesse concordando com 
suas colocações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa pergunta é só pra clarificar minha 
dúvida , mas não entro no como o trabalho 
é feito , o que não gera nenhuma 
contradição com a descrição do  que é um 
trabalho com a interdisciplinaridade.Penso 
que revela um sentido de colaboração da 
pesquisadora de não gerar conflitos no 1º 
encontro. 
 
 
Em seguida , a resposta ta...ah , revela 
uma concordância com a resposta sem 
questionamento novamente. 
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Pesquisadora: ah ... 
Professora :... é interdisciplinar. 
Pesquisadora:então você acha 
importante , por exemplo,  com 
os alunos, levantar antes o que 
eles já sabem sobre cada 
assunto ? 
Professora: com certeza.O que 
eles aprenderam , o que eles 
trouxeram de bagagem do, do  
Fundamental I , para que você 
possa complementar... 
Pesquisadora:ta... 
Professora: e nem sempre, 
você também pode, com uma 
aluna de 5ª série, ir além daquilo 
que ele tem  como entender, 
porque tem coisas que não dá 
pra você passar , é muito 
complexo . Então, até isso você 
tem que dosar . 
Pesquisadora: ta 
Professora: ta? 
Pesquisadora: e... o professor 
de Geografia  atualmente ta 
trabalhando isso,  Marislei , ‘cê 
sabe? 
Professora: ele já trabalhou. 
Pesquisadora:  já trabalhou ? 
Professora:ele já trabalhou. 
Pesquisadora:então ‘cê está 
resgatando? 
Prof.: sim . 
 

 
 
 
 
O termo então , revela uma necessidade de 
concluir um pensamento , que não é meu e 
sim da professora . O que penso é que 
meus sentidos de colaboração são de 
tentar concluir e fechar um pensamento , 
como se eu desejasse que nossos sentidos 
sobre ensino-aprendizagem fossem 
semelhantes. 

 

Excerto 8 -1ª sessão reflexiva (23 de setembro) – continuação do mesmo 
objetivo: criar um contexto colaborativo crítico entre as participantes da 
pesquisa. Novo trecho: pesquisadora lê a transcrição feita para a professora e 
questiona sobre como ela conduz a discussão com os alunos. 

Categorias de análise: 

• Tipos de pergunta: clarificadora 
•  Turnos de fala/silêncios-silêncios interrompidos pela pesquisadora e 

silêncios da professora em momentos de perguntas clarificadoras 
• Recursos argumentativos  
• Reguladores da interação (Kerbrat-Orecchioni,2006):retomadas em 

forma de eco; 
• Uso de verbos –modalizações deônticas: parece, achar ( pesquisadora 

não consegue afirmar nada ainda na 1ª sessão- regras constitutivas do 
mundo social(Bronckart,2007:331) 

Conteúdo temático Observável  Excertos Diário de análise
O que os alunos já 
sabem sobre cada 
assunto discutido . 
 
 

Turnos de fala longos da 
pesquisadora como se 
precisasse justificar muito 
suas perguntas. 
 

Pesquisadora: então , eu já ... olha , 
muitas questões eu já te perguntei, por 
exemplo ,  é ... eu levantei algumas 
questões como compartilhar sentidos, é 
isso , quer dizer , é ...quando você 

Eu demoro muito , 
um turno de fala 
muito extenso para 
perguntar o que eu 
quero.Uso termos 
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Repetição de frase – 
retomadas em forma de 
eco(reguladores verbais- 
sinal de escuta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbo parecer , como se 
não pudesse ainda afirmar 
nada sobre o papel da 
professora:sentido de 
colaboração-escuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quebra do silêncio da 
professora: interrupção de 
um momento de conflito 
entre prática e teoria: meus 
sentidos de colaboração- 
não gerar incômodo. 
 
 
 
 
 
 
 
Silêncio da professora – 
pausa para refletir?Dúvida? 
Sentido da professora do 
que eles sabem: está a meu 
favor !! 
 
E eu concordo , digo 
exatamente, mas poderia ter 
apontado como a favor do 
aluno  - sentido de 
colaboração em uma 1ª 
sessão:concordar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pergunta, às vezes, para os alunos o quê 
que eles estão é .... pensando sobre cada 
coisa ... 
Professora: o que que ficou ... 
Pesquisadora.:  exatamente 
Professora : o que marcou dentro daquilo  
Pesquisadora : por exemplo , o que que 
os alunos sabiam o Petróleo , sobre as 
brigas em relação ao petróleo... 
Professora ( rindo ) : ao solo ...  
Pesquisadora:...então , você falou 
bastante disso ... será que  eles já tinham 
ouvido alguma notícia antes ? 
Professora: eu acredito que não... 
Pesquisadora:...que não , então , na hora 
eu fiquei curiosa, sabe assim ... será que 
eles tem alguma contribuição pra dar ... 
por que você trouxe toda uma questão 
econômica, da exploração do petróleo  , e 
tal , uma discussão interessante , mas eu 
senti que , é ... parecia que tinha uma , 
um diálogo entre nós duas até, porque de 
pois você falou: “ta vendo Leticia , às  
vezes eu quero levantar um pensamento 
crítico ,mas  fica difícil” ...mas e eles, o 
que ficou ali pra eles , entendeu ? Então 
você fala de criticidade ...( USAR ESSE 
TRECHO PARA MOSTRAR A QUESTÃO 
DA INTERLOCUÇÃO ENTRE EU E ELA ) 
Professora: até mesmo pela faixa 
etária,né  fica difícil ....pra ta passando ... 
(ELA ACREDITA QUE ELES TALVEZ 
NÃO CONSIGAM ATINGIR UM 
PENSAMENTO CRÍTICO PELA IDADE...) 
Pesquisadora:exatamente .... mas pode , 
eu acho que você pode( ênfase) ... você 
entendeu , Marislei ? Então isso que eu 
queria perguntar pra você  ... por exemplo 
, como é  você acha que você  poderia 
desenvolver a criticidade ? Entendeu ? 
(Silêncio rápido ...) 
Pesquisadora : quer ver ó : “é difícil 
explicar”  (e mostro a transcrição) e aí 
você olha pra mim ...  
“ você quer ir pouco além , pra aguçar a 
crítica , pra falar sobre , mas é difícil  .. 
você tem que ficar dosando o tempo todo.” 
Mas eu acho que com essa turma você 
consegue ... então , que que eu acho, né  
que poderia ser interessante ... você 
pensar , de que maneira você consegue 
aguçar essa criticidade deles ... falando 
, expondo , mas talvez , que mais?... 
não sei  ... que que você pensa 
perguntando pra eles ? ( silêncio) 
Professora:que é o que ? O que tem a 
meu favor pra tá trabalhando com eles .... 
Pesquisadora:exatamente...quer dizer ... 
“o que vocês já sabem sobre a história do 
petróleo?”Às vezes questionar ... porque 
você fala de uma postura crítica...então 
você dá um valor pra isso , você sabe que 
é importante... 
Professora:sim...no momento  pra 
composição da cidadania ,do cidadão em 
si ... ele tem que saber... 
Pesquisadora:ele tem que saber ...como 

como parece , pois 
não quero afirmar 
nada , por ser 
nossa 1ª sessão 
reflexiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante a aula a 
professora dirige-se 
a mim. O que pode 
demonstrar a 
escolha de um 
interlocutor que sou 
eu e não o aluno , 
mas pode também 
iniciar um processo 
de interação e 
diálogo. 
 
 
 
 
 
O silêncio , que 
pode ser um 
momento de 
contradição 
encontrado , um 
incômodo com o 
conflito gerado , foi 
interrompido por 
mim. Meus sentidos 
de colaboração 
podem apresentar 
essa característica 
inicial. 
De novo eu 
pergunto e 
respondo!! 
(nesse momento 
tem um silêncio 
maior dela) 
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O tempo de aula , 
com pouca reflexão 
dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que os alunos 
produziram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O verbo achar : não 
conseguia ter certeza de 
nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta clarificadora mais 
enfática- da sua estratégia. 
Silêncio da professora. 
Pesquisadora interrompe o 
silêncio: sentido de 
colaboração- escuta e não 
gera conflito. 
Eu mesmo respondo a 
pergunta que eu fiz e peço a 
aprovação da professora: 
né? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

você acha que pode explorar mais isso , 
por exemplo , nesse assunto? 
Professora:perguntando , como você tá 
falando ... perguntando e vendo o que que 
realmente  eles trazem ... qual é a 
bagagem e ir aprimorando aquilo que eles 
já tem ... 
Pesquisadora: eu acho ... eu acho que 
podia ser uma boa ... por exemplo , você 
trouxe uma discussão muito legal , mas aí 
você pulou pro próximo assunto ... então 
eu senti uma falta de que... o que ficou pra 
eles dessa discussão ... será que eles já 
ouviram uma notícia sobre essa questão 
do petróleo , será que eles já ouviram a 
notícia do que está sendo explorado aqui 
do pré sal,né ? O que que tá na cabeça 
deles e como é  que eles podem relacionar 
com o assunto que está sendo estudado, 
entendeu ? São hipóteses aí que eu fui 
levantando, questões, entendeu Marislei, 
pra gente ir pensando junto, tá ? Mas foi 
isso aqui ... então eu botei ( ficou enorme) 
, olha só , então aqui ó (vou mostrando no 
computador o que eu já havia 
registrado)tem tudo o que você foi 
falando... 
Professora:tô vendo (rindo)... um , dois , 
três quatro  
Pesquisadora: e sabe quantos minutos 
tem aqui Marislei ? 
Professora : não! 
Pesquisadora: vinte e cinco ...é uma hora 
e meia de aula ...gente , é um tempo ...( 
rindo) e aí , ao lado ... 
Professora : essas doze páginas são 
vinte e cinco minutos da aula ? 
Pesquisadora : você acredita? Então , ó , 
por exemplo , as coisas que a gente já 
conversou foram  essas daqui ( apontando 
para o computador ): o que que fica pra 
eles ( alunos) , o que que eles fizeram? 
Professora:as perguntas que você 
colocou ...( falando junto com a 
pesquisadora) 
Pesquisadora:o que que você acha que 
eles produziram nessa aula , por 
exemplo?... 
(Silêncio da professora interrompido 
pela pesquisadora- IMPORTANTE 
!!!).entendeu ?ééé .... , né ? o que que 
eles aprenderam? Porque isso é uma 
questão legal da gente se fazer ...o que 
ficou  pra eles , qual foi a produção deles? 
né ?  Essa coisa do tempo pra resposta , 
então tudo que eu coloquei com questão , 
que são as coisas que eu venho 
observando  , eu acho que a gente  
conversou ... a leitura em voz alta ... (E A 
PESQUISADORA CONTINUA FALANDO 
SEM DAR TEMPO PRA RESPOSTA DA 
PROFESSORA!!! ..a  questão do conteúdo 
... 
Professora: quais os objetivos da leitura 
...eu te expliquei ... (  A PROFESSORA 
ASSUME AQUILO QUE ELA SABE A 
RESPOSTA E SE SENTE SEGURA  !!) 

Eu repito a fala dela 
, como um eco , 
mas pergunto de 
novo para clarificar 
a posição dela. 
 
Concordo com as 
afirmações  , 
mesmo querendo 
questionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta que 
provoca uma 
reflexão- qual o 
papel do aluno? 
 
 
Eu interrompi o 
silêncio !!! O que 
poderia ser um 
momento de 
reflexão e possível 
contradição daquilo 
que ela faz e fala  
eu interrompi . 
Meus sentidos de 
colaboração : não 
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O que já 
conversamos , e o 
que ela já me 
explicou sobre o 
funcionamento da 
sua aula. 

Pesquisadora não aprofunda 
a discussão e não retoma  

Pesquisadora:Isso ... exatamente ... eu 
acho que a gente conversou bastante 
desse primeiro momento da aula , dessa 
primeira aula ...e aí depois veio a outra 
aula , e aí eu tenho mais perguntas pra te 
fazer ... ( rindo) 
Professora:mas você ainda não passou 
assim ,né ? Você ainda vai   ter um tempo 
pra colocar isso tudo..  
Pesquisadora:eu ainda preciso passar 
tudo isso ... mas eu tenho toda gravação 
aqui ... se você quiser ouvir ... 
Professora  não ... 
Pesquisadora:porque assim , na verdade 
, pra eu registrar isso eu preciso da sua 
autorização, entendeu ? Então você tem 
toda a fita aqui , você pode ouvir inteira e 
aí a gente conversa ... você também se 
quiser ... trazer questões pra gente discutir 
... eu trouxe o gravador também pra gente 
ver , entendeu? E aí tem uma outra aula 
que a gente , é... 
Professora : mas o foco mesmo Leticia , 
em si ,  ...o quê que eu ... a maneira como 
eu passo, tanto de  leitura...a forma como 
eu trabalho eu acho que eu consegui te 
passar . 

gerar um incômodo 
nessa 1ª sessão. 
Responder por ela , 
quando percebo o 
conflito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É INTERESSANTE 
COMO ELA SE 
SENTE COM 
DOMÍNIO DO QUE 
FAZ , POIS O 
DISCURSO DELA 
PASSA ESSA 
IDÉIA DE QUE ELA 
ME EXPLICA , ELA 
ME PASSA O 
JEITO QUE ELA 
FAZ –ELA CENTRA 
MUITO O 
DISCURSO NO 
EU.ISSO REFLETE 
UMA POSTURA DE 
SEGURANÇA E 
CERTEZAS QUE 
TEM DOIS LADOS: 
PODE REVELAR 
UMA CERTA 
RESISTÊNCIA A 
MINHA PRESENÇA 
E ÀS MINHAS 
INTERVENÇÕES 
OU PODE 
REVELAR , 
JUSTAMENTE 
POR SER 
SEGURA, UMA 
MATURIDADE 
QUE PERMITE 
MUDANÇAS E 
REFLEXÃO 
SOBRE A 
PRÁTICA . 
De qualquer forma: 
foi um corte na 
conversa. 
 
 
 

 

 

Excerto 9-1ª sessão reflexiva (23 de setembro) .Objetivos: sentidos de  leitura 
e produção de resumo das participantes de pesquisa 
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Categorias de análise: 

• Verbos de ação centralizando a ação em sala de aula ,nas mãos do 
aluno (apropriação do conteúdo) 

• Verbos de ação relacionados ao papel do aluno ( prestar- atenção-, 
acessar – o conteúdo , ler- prestando atenção e esperando a sua vez, 
querer  saber e aprimorar –leitura  ,garantir) 

• Pronomes ( eu,teu) responsabilizando a professora pelas ações em sala 
de aula 

• Substantivos ( mínino,construção )indicando os objetivos da professora 
em suas ações de ensino-aprendizagem 

• Tipos de pergunta (questões para clarificar, questões abertas , para 
buscar evidências, pra fazer relação , para hipotetizar ,entender  causa e 
efeito e  para sintetizar).(Brookfield,Preskill,p.85) 

• Modalização  deôntica indicando a avaliação das formas das respostas 
de provas (tão  formal, tão objetiva e tão sintética) 

Conteúdo 
temático 

Observável de 
ordem lexical 

Tipo de pergunta Excerto Diário de análise

A leitura em voz 
alta garante um 
mínino de 
aprendizagem 
ou a leitura 
possibilita a 
apropriação do 
conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O verbo apropriar-
Apropriação do 
conteúdo(sentidos da 
pesquisadora) 
Aprender o mínimo 
(sentidos da 
professora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pergunta da 
pesquisadora revela 
a intencionalidade de 
um questionamento 
da prática da leitura 
em voz alta.pergunta 
para clarificar.  
 
A resposta revela 
uma crença da 
professora na sua 
prática , que a faz 
“dormir tranquila”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisadora: Mas eu fico 
pensando quanto que o 
aluno, naquele momento da 
leitura em voz alta, ele tá 
conseguindo se apropriar do 
conteúdo, compreender o 
conteúdo. Pela tua 
experiência, você acredita 
que isso  você consegue ? 
Professora: olha, é que nem 
eu te falei , existem ritmos ... 
tá? Que nem ela , eu ouvi , 
tem tudo há ver (aponta 
para a professora e a mãe 
que conversam ao nosso 
lado)... o Governo quer que  
empurre a proposta da 
progressão continuada que 
foi que realmente...se você 
sabe ler , se você não sabe 
ler , você vai passar ... então 
o aluno já vem com aquele 
déficit  ... “ eu não consegui 
aprender , mas eu passei, 
tudo bem, eu passei...”então 
, eu acho que qualquer   
profissional, a consciência do 
profissional , que pelo menos 
em vinte e dois anos de 
carreira( a Marislei tem 22 
anos de magistério no 
Estado) , eu , eu me sinto 
bem consensuosa em 
relação à isso... de ensinar . 
Eu preciso dormir tranqüila 
....  
Pesquisadora: certo ... 
Professora : de que forma , 
foi um método que   eu , eu 

O termo apropriação revela o sentido 
da pesquisadora em relação às 
funções da leitura . O aluno deve 
apropriar-se do conhecimento. A minha 
pergunta tinha uma intenção de 
questionar o quanto os alunos 
aprendem, se apropriam de fato do 
conhecimento, com a leitura em voz 
alta. 
A resposta da professora revela uma 
crença na sua prática que a faz dormir 
tranquila. A professora questiona a 
progressão continuada pois mascara o 
real saber do aluno. 
Ela ressalta que um profissional 
consciente não pode aceitar um aluno 
que não sabe ler ; e a leitura em voz 
alta garante esse mínimo de 
aprendizagem .  
 
 
A professora defende que o dia a dia 
do aluno e seu processo de construção 
de conhecimento deve ser o foco 
central da relação ensino-
aprendizagem. 
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O que o aluno faz 
no dia a dia é que 
deveria ser 
avaliado, é o que 
deveria ser o foco 
central.A  
construção do 
aluno e seu 
processo deve 
ser o foco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta para 
clarificar – 
oportunidade do 
falante de expandir a 
sua idéia. 

fiz , pra que pudesse , eu 
elaborei , pra na minha vida , 
pra trazer todos pra leitura , 
pra trazer todos , nem que 
seja com aquilo ritmo menor 
, mas que fosse um mínimo , 
mas que ele aprendesse . Se 
não foi do conteúdo, foi da 
leitura, se não foi da leitura, 
foi das questões pra fixação 
... ele vai ter que responder 
no caderno dele ... ou então 
avaliação final , que na 
realidade eu acho que , no 
meu modo de ver , eu acho 
que nem deveria ser dada a 
avaliação.. 
Pesquisadora: O que você 
acha que devia acontecer? 
Professora:eu  acho que 
não é por aí, não é pela 
avaliação , e sim pelo o que 
aluno faz no dia a dia dentro 
da sala de aula  é que você 
pode estar aderindo uma 
nota à ele ... eu não vejo a 
avaliação como o ... o foco 
central ? 
Pesquisadora: O que você 
vê como foco? 
Professora: o dia a dia . 
Pesquisadora: o dia a dia , 
o processo ...? 
Professora: o dia a dia, o 
processo... porque ele pode 
estar se construindo no dia a 
dia , e de repente numa 
avaliação , ele pode ficar 
nervoso , ele pode dar um 
branco , às vezes o aluno 
sabe , e ele não consegue 
passar pro papel.. 
Pesquisadora:exatamente 
... é essa minha questão 
Marislei , o aluno às vezes 
sabe , discute em sala de 
aula , participa , faz a lição  , 
mas na hora da resposta da 
prova aquele ... aquele  jeito 
formal de responder , precisa 
de um objetivo de uma 
formalidade ... 
Professora fala junto no 
final da minha fala: ele não 
consegue colocar uma idéia 
resumindo... 
Pesquisadora: 
exatamente... 
Professora continua:... o 
programa naquele que é ... 
você entendeu? 
Pesquisadora: é esse o 
meu foco . Como você como 
professora de ciência pode 
ajudar o aluno a escrever 
dessa forma tão formal, tão 
objetiva, tão sintética que 
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A resposta de 
prova é 
formal,objetiva e 
sintética 
 
 
 
O resumo deve 
ser ensinado 
 
O aluno lê e 
explica o que 
aconteceu. 
Sem perceber ele 
está fazendo um 
resumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem perceber 

tem que ser uma reposta de 
prova? 
Professora: sempre 
deixando claro uma coisa , 
“você lê e me explica o que 
você entendeu” ... entendeu 
? “Você lê o conteúdo e vai 
me explicar o que você 
entendeu.” Sem que ele 
perceba, ele tá fazendo um 
resumo ...  
Pesquisadora: hum , hum  
Professora: ... que se você 
for falar pro aluno assim 
“faça um resumo , ele vai 
pegar um texto e vai fazer 
assim , ele vai copiar o 
primeiro parágrafo , aí ele 
pula dois , três , e coloca o 
quarto, pula mais dois, 
coloca o sétimo ... 
Pesquisadora:Ele copia em 
pedaços,né? ... 
Professora: Isso não é 
resumo 
Pesquisadora:E você 
ensina a fazer resumo ? 
Professora:Ensino , ensino 
a fazer resumo ...inclusive 
quando nós falamos sobre 
trabalho , desenvolvimento 
do tema , eu sempre deixo 
bem claro pra eles o 
seguinte ... porque eu tenho 
o roteiro do trabalho a seguir 
do trabalho , você viu .. 
Pesquisadora: eu vi .. 
Professora:então é sempre 
... se não me entregar, ãhn , 
obedecendo, respeitando 
aquele cronograma , aquele 
roteiro , eu me recuso 
inclusive a estar corrigindo ... 
então, é de uma certa forma  
trabalhando o que ? “ não , 
eu tenho que ter a 
responsabilidade de fazer 
aquilo que exatamente a 
professora pediu” ... às 
vezes , claro , que nos 
primeiros bimestres , eu não 
consigo ter um resultado 
positivo em cima disso , mas 
ele vai se encaminhando .E 
eu sempre digo assim, no 
desenvolvimento do tema a 
idéia central é a seguinte, 
não é que você resume, ãhn 
, pulando pedaços do texto , 
que ele vai ficar sem nexo ... 
você não sabe o que você ta 
falando.Não! Você tem que 
ler ... “ah , professora , às 
vezes eu leio,mas eu não 
entendi” , “você vai tornar a 
ler , você vai reler , e vai 
tentar explicar , nem que 
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Excerto 10 - 3ª aula observada (25 de setembro 2009). 
1ª aula observada após a 1ª sessão reflexiva. 
 
Categorias de análise:  

• Turnos de fala da professora e alunos (quantos turnos e a extensão dos 
turnos) 

• Discurso da professora e alunos: quem fala e para quê fala ? Respostas 
simples dos alunos(CS) , perguntas da professora com 
Espelhamento(CR)  repetindo a fala do aluno.Perguntas para pedido de 
esclarecimento(CD) e pedido de explicação (PR). (Orsolini,2005:133) 

• Pergunta para clarificar ( P.C.) (Preskill,ano) 

seja .... porque nós 
precisamos também dessa 
parceria ... pro seu pai ou pra 
sua mãe ,quem é que te 
ajuda a fazer a tarefa , quem 
é que  te auxilia a fazer o 
trabalho do que você 
entendeu ... então eu ‘tô 
colocando não só a atitude 
do aluno me cima do estudo 
, como também chamando 
parceria para que te ajude ... 
porque realmente , Leticia... 
Pesquisadora:...precisa de 
uma  parceria em casa... 
Professora :... se eu for... 
seu eu for  estar auxiliando 
os 37 alunos , dentro de 
cada turma , é impossível 
isso ... 
Pesquisadora: e você , 
quando recolhe os trabalhos 
, você  geralmente pede 
revisão, Marislei? 
Professora: dos trabalhos? 
Pesquisadora : é .Por 
exemplo ,você percebe 
algumas incoerências  , e tal 
você devolve ?... 
Professora: devolvo com 
toda explicação  ...( bem 
enfática) 
Pesquisadora:  tá 
Professora :... “você fez isso 
, fez... sabe? 
Pesquisadora: e ele tem a 
chance de refazer ? 
Professora : Não ,  refazer o 
trabalho não. Mas ele tem a 
chance de: aprender com 
aquele erro e no próximo ser 
... tudo aquilo que estou 
pedindo.   
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Professora : O próprio nome já tá dizendo ,ó , solidificação ...solidificou aquele estado em que estava a 
água ... 
(Houve uma interrupção da monitora da escola para que os alunos passassem álcool em gel nas mãos e 
um  aluno brincou dizendo que uma colega já o havia passado três vezes ... o que provocou risos na 
turma e uma brincadeira da professora : “então ela tá livre das bactérias , né?”) 
Professora retoma a aula: então veja só ... eu tava falando pra vocês da ... 
I.: das transformações do estado da água... 
Professora: tá , então vamos supor , você está tirando do estado líquido no processo bem comum assim 
do dia a dia de vocês ... a mãe lava a roupa e vai estender lá no varal e vai acontecer um outro processo , 
uma mudança também que transforma o estado no outro ... ele vai passar de que estado pra que 
estado... J. agora... ( o nome do aluno é fictício) 
J.: do líquido pro gasoso  
Professora : do gasoso ... porque , tá acontecendo o que?( ELA APROVEITA  A FALA DO ALUNO E 
COMPLETA- PEDIDO DE EXPLICAÇÃO (PR) 
J.: Tá acontecendo a evaporação... 
Professora: a evaporação, né  ( NOVAMENTE ELA APROVEITA A FALA DO ALUNO E REPETE PARA 
QUE TODOS OUÇAM)...então existe a evaporação aonde ela é dividida em três , que é ebulição , 
vaporização e a calefação e o que eu não quero que vocês esqueçam, é que quando a água entra em 
ebulição é aquele processo que quando a mamãe coloca água dentro da  leiteira para fazer um café e ela 
começa a ferver , desprende aquelas bolinhas do fundo da panela e elas vão o que , pra atmosfera em 
forma de vapor . Quando ela alcança aquele estado de fervura aquele propriamente dito , quando começa 
a soltar as bolhas , ela apresenta uma temperatura. Vocês sabem qual temperatura a água apresenta? 
(P.C.) 
J.: 100 graus Celsius 
Professora: cem graus Celsius ( REPETE NOVAMENTE A FALA DO  ALUNO)...então o ponto de 
ebulição da água , que é a fervura propriamente dita ,o ponto de ebulição é cem graus Celsius. Ao 
contrário disso , quando ela se transforma em gelo , ela , há fusão , existe um ponto também de fusão , 
uma temperatura determinada para aquele estado . Quem sabe? Ele lá no fundo (aponta pra um aluno 
que levantou a mão) 
M.: zero graus Celsius 
Professora: zero graus Celsius,tá?( repete novamente a fala do  aluno)..(PENSAR NISSO : ELA 
REPETE E AVANÇA ? LANÇA UM NOVA PERGUNTA ? O QUE FAZ COM A RESPOSTA DO 
ALUNO?)Então , ponto de fusão ? Outra vez.( QUANDO PEDE PARA QUE TODOS REPITAM E NÃO 
LANÇA NOVA PERGUNTA , NÃO AVANÇA , PARECE SÓ DECORAR O PONTO MAS NÃO RFLETIR 
SOBRE , NÃO IR ALÉM) 
Alunos em coro: zero graus Celsius 
Professora:ponto de ebulição? 
Alunos em coro: cem graus Celsius 
 

Excerto 11 - 3ª aula observada (25 de setembro 2009). 
1ª aula observada após a 1ª sessão reflexiva. 
 
Categorias de análise:  

• Turnos de fala da professora e alunos (quantos turnos e a extensão dos 
turnos) 

• Discurso da professora e alunos: quem fala e para quê fala ? 
• Respostas simples dos alunos(CS) , perguntas da professora com 

Espelhamento(CR)  repetindo a fala do aluno.Perguntas para pedido de 
esclarecimento(CD) e pedido de explicação (PR) . (Orsolini,2005:133) 

• Pergunta para clarificar ( P.C.) (Preskill,ano) 
• Tempo de cópia de lousa – de 25 minutos nas 1as aulas , para 8 minutos 

nessa aula. 
• Escolhas lexicas : 

 verbos de ação centrados no aluno (criar,ler , entender , 
passar,fazer,saber fazer,atuar,trabalhar) 
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 substantivos (resumo , idéia,introdução,título, 
subtítulo,argumento, estratégia) 

 adjetivos( diferente , principal , central) 
 

Professora: Vamos lá ...hoje é vinte e cinco  do nove ...Propriedades da água... 
(ELA PASSA UM TEXTO NO LOUSA PRA QUE ELES COPIEM ... TEMPO DE CÓPIA : 8 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE ...) 
Trecho .... “ a água é uma substância com características percebidas pelos órgãos dos sentidos, a água 
tem muitas outras propriedades importantes.Elas garantem o papel fundamental ...” 

ENQUANTO OS ALUNOS COPIAVAM ESTAVAM EM SILÊNCIO ABSOLUTO ... 

Professora:..depois vocês vão abrir o livro lá na página cento e quarenta e nove...isso é só uma 
introdução que eu to colocando ...( ELA AQUI JÁ TRANSFORMA – DE RESUMO PRA UMA 
INTRODUÇÃO , DE 25 MINUTOS PRA 8 MINUTOS), tá ? Hoje nós vamos trabalhar de uma forma 
diferente... vocês é que vão criar o resumo de vocês ...tá? Vocês sabem fazer resumo?(ELA TENTA 
TRABALHAR O GÊNERO ANTES DE COMEÇAR, PERGUNTA PRA ELES !!) 
Alunos ( todos juntos): sim  
Professora: Não é pra pular o parágrafo ...  
Alunos riem ... 
Professora: veja só hein ... coloco o primeiro com segundo , terceiro ...coloco o quarto ....não é assim 
não ... leia , entende o que você leu e passa pro papel a idéia principal ...é assim que se faz 
resumo(SENTIDO SOBRE RESUMO )  eu vou deixar vocês fazerem hoje, tá bom( APÓS SESSÃO 
REFLEXIVA PARECE QUE ELA FAZ UMA TENTATIVA DE DAR UM PAPEL PARA OS ALUNOS)  ... nós 
temos duas aulas e ... mas eu já vou passar uma tarefa que vocês vão fazer em casa depois que terminar 
esse resumo ....pra encerrar essa parte dos estados físicos.” 
Professora: dirigindo-se a um aluno que faz uma pergunta inaudível...:Então agora vocês ver  aqui , que 
está falando da água está na atmosfera , quais são os estados ...e você vai ler , vai ver qual é a idéia 
central e passa pro seu caderno( SENTIDO SOBRE RESUMO) . 
Aluna I.: professora ! 
Professora( NESSE  MOMENTO SEM OUVIR A PERGUNTA DA ALUNA) : só recapitulando , aquilo que 
você acha assim que você lê e pensa assim : ah , eu acho que isso daqui a minha professora vai pedir na 
prova viu ?Eu vou colocar que tá importante ... não só a parte branca ... ó subtítulo , vaporização ( 
dirigindo-se a algum aluno em particular)...154 , da 149 a 154 , só onde tem texto , só a parte branca ...   
(VAI RESPONDENDO AOS ALUNOS QUE PERGUNTAM , MAS AS PERGUNTAS SÃO INAUDÍVEIS) 
Aluna F: precisa colocar o título daqui ? 
Professora: coloca e sem os subtítulos 
Aluna F: e coloca a introdução ? 
Professora: coloca e depois da introdução ... estados físicos.. 
. 
. 
. 
. 
Professora: Qual é a importância de todos atuarem em cima desse resumo ? Eu vou pedir pelo menos 
pra cinco alunos me falar de que forma foi que ele trabalhou  pra fazer resumo ,qual foi o argumento , a 
estratégia que ele usou pra chegar nesse resumo , por isso que é importante que todos façam. 
 
 

Excerto 12 - 1ª conversa reflexiva / 4ª aula observada (09 de outubro de 2009). 
 
Contexto: a professora passou uma síntese na lousa para os alunos copiarem, 
e enquanto eles copiavam, nós fizemos duas seções de conversas reflexivas. 
Segue a 1ª conversa abaixo: 
Algumas colocações da professora e minhas, enquanto pesquisadora, 
demonstraram nossos sentidos de colaboração. Enquanto ela elogiava 
(sentidos da professora de colaboração) o trabalho com a proposta de resumo, 
seus sentidos sobre esse gênero se revelavam; no entanto não me sentia 
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autorizada a questionar suas observações durante a aula e na presença dos 
alunos (meus sentidos de colaboração). 
 
Categorias de análise:  

• Turnos de fala , reguladores verbais,manifestação lingüística da 
polidez(Orecchioni,2005:p.91) revelando os sentidos de colaboração da 
professora e pesquisadora.Enquanto ela passava uma síntese para os 
alunos copiarem (aproximadamente 30 minutos de cópia) , ela parecia 
sentir uma necessidade de aprovar minha proposta(Polidez positiva) . 
Contradição surgida : a fala dela dizia que tinha obtido ótimos resultados 
com a produção de resumo feita pelos alunos e que os alunos “assimilam 
muito mais”, mas a sua prática mostrava que a síntese estava sendo feita 
novamente por ela: “ eu vou passar uma síntese pra vocês  de tudo o que 
nos vimos até agora.” Na discussão sobre resumo , síntese e explicação , 
eu optei por não me colocar e não questionar sua afirmações , uma vez 
que estávamos em sala de aula e na presença dos alunos(polidez 
positiva-PP). 

• Escolhas lexicais: 
 Verbos de ação relacionados ao papel dos alunos na produção de 

resumo(assimilar) 
 Verbos designando o papel da leitura pro aluno (desinibir) 
 Pronomes pessoais centralizando na professora a responsabilização 

pela ação de ensinar-aprender (eu vou passar)  
 Substantivos com significação semelhante designando diferentes 

procedimentos (produção,resumo,síntese,explicação,glossário) QUAL O 
SENTIDO DE RESUMO PARA A PROFESSORA? 

 Adjetivos com flexão de grau ( analítico e sintético) manifestando elogios 
e agradecimentos produzindo uma polidez positiva na conversa , que 
revela os sentidos de colaboração entre as participantes. 

• Tipos de pergunta:pergunta para clarificar(P.C.) (Preskill,ano) 
• Advérbio de tempo (nunca tinha trabalhado resumo antes;sempre achei 

que resumo tomava muito tempo;antes eu também não pedia-glossário) 
Professora : o que nós vamos fazer ... eu vou passar uma síntese pra vocês  de tudo o que nos vimos 
até agora (ELA VOLTA PARA ELA O PAPEL DE SINTETIZAR O CONTEÚDO)e umas questões para que 
vocês possam estudar e ... vamos fazer uma avaliação na 4ª feira. 
............. 
Professora: Olha , eu tenho que te relatar uma coisa Leticia ... 
Pesquisadora: ahn ... 
Professora:.... comecei a trabalhar com resumo depois que nós conversamos , e o que eu noto... 
trabalhamos resumo  só  nessa turma .. tenho o mesmo procedimento aqui e nas outras 5as séries... e 
eles assimilam muito mais ...( SINTO UMA NECESSIDADE DELA EM ME DAR UM RETORNO 
POSITIVO DE NOSSO TRABALHO) 
Pesquisadora: é ? ai , que bom ...(PP) 
Professora : primeiro tem que estar pedindo o resumo , e depois a explicação e por último a síntese ... 
eles assimilam muito mais ...sem dúvida ( AQUI ELA FALA DE RESUMO E SÍNTESE COMO COISAS 
DIFERENTES ... PARECE QUE O RESUMO É FEITO PELOS ALUNOS E A SÍNTESE É O QUE ELA 
FAZ PARA GARANTIR A APRENDIZAGEM . PARECE QUE ELA É QUEM TEM QUE CONCLUIR ??) 
Pesquisadora : é , que bom ....legal , bom saber ...(PP) 
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Professora: eu acho que até mais ,  que a própria leitura só ... é importante ? É importante inclusive 
pra desinibir ( SENTIDO DE LEITURA COMO DESINIBIDOR ), mas o resumo é espetacular(PP) , eu 
nunca tinha usado resumo ... 
Pesquisadora rindo ...: é ? ... e como foram as produções , foram boas M.?  
Professora: beleza , viu ?(PP) 
Pesq.:É ... que bom , fico feliz !! (PP) 
SEGUNDOS DE SILÊNCIO .... 
Prof.:O que você está dizendo , da montagem do resumo ? (ELA PRÓPRIA TENTA CLARIFICAR MINHA 
QUESTÃO , COMPREENDER MELHOR O QUE EU ESTAVA PERGUNTANDO) 
Pesq.:Como foi a produção deles(P.C.) ? Se, se  resumiu , se tinham lá os conteúdos que precisavam... 
Prof.: sim ( interrompendo a fala da pesquisadora)... você precisa de ver(PP) ...depois nós fizemos a 
leitura ... 
........ 
Prof.: Olha , foi maravilhoso(PP) ... deixa eu falar ... porque afinal de contas  foi a partir de uma conversa 
que eu tive com você... (EU SINTO AQUI QUE ELA GOSTA DE VALORIZAR O TRABALHO QUE 
ESTAMOS FAZENDO E VALORIZAR A MINHA SUGESTÃO. ELA TENTA FAZER ... A MINHA DÚVIDA É 
O QUANTO ELA REALMENTE APRENDEU A FAZER E SE FAZ ATRIBUINDO UM PAPEL AO ALUNO 
COMO ATIVO EM SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM) 
TEMPO – 13M  
Pesquisadora: que ótimo.(PP) 
Professora: to te dizendo ... eu nunca fui a favor disso , sabe ?... (PRECISARIA RESGATAR ISSO- MAS 
ESTÁVAMOS NO MEIO DA AULA) 
Pesq.: depois eu trago pra você M. um material também que eu tenho sobre resumo, que fala sobre 
resumo, que é bem bacana (ANTES DE FALAR SOBRE O RESUMO COMO ESTRATÉGIA DE ESTUDO, 
DEVERIA TER QUESTIONADO O POR QUÊ DELA NÃO SER A FAVOR DO RESUMO , MAS 
ESTÁVAMOS EM AULA E NÃO EM SESSÃO REFLEXIVA) 
Prof.:Sabe porque , porque o conteúdo da 8ª série , já é mais difícil trabalhar , porque é química é física 
(QUE SENTIDO ELA TEM DE RESUMO ?? PQ É MAIS DIFÍCIL TRABALHAR ??), mas até então , até a 
8ª série, 5ª , 6 a e 7ª série dá pra trabalhar isso ...e eu vou começar , não agora  porque agora já tinha 
uma sequencia , com eles  eu comecei , com eles é mais texto . E como  7ª série o corpo humano , é 
muita explicação e muito esquema , muito desenho ... então eu acho que ainda não dá . Mas a partir do 
ano que vem eu vou me esquematizar dessa forma , como eu tenho plano de aula do 1º a 3º colegial e eu 
vou introduzir o trabalho de resumo . 
Pesquisadora: ah ,que bom ... (EU PODERIA TER FEITO UMA SÉRIE DE QUESTÕES – PQ NÃO 
TRABALHAR AGORA ? PQ NUNCA FOI A FAVOR ? PQ CORPO HUMANO , POR SER ESQUEMA E 
DESENHO NÃO PODE TER RESUMO?  SERÁ QUE O PRÓPRIO ESQUEMA JÁ NÃO RESUME O QUE 
O ALUNO APRENDEU , SERÁ QUE ELE NÃO PODERIA FAZER UM MAPA CONCEITUAL DO CORPO 
HUMANO ? MAS ESTÁVAMOS EM  AULA E NÃO EM SESSÃO REFLEXIVA E ACHEI QUE NÃO DARIA 
PARA ESTENDER A CONVERSA ENTRE OS ALUNO . NO ENTANTO FICA CLARO AQUI OS 
SENTIDOS DA PROFESSORA SOBRE RESUMO )   
Prof.: Foi muito bom ... 
Pesq.: Que bom ... LEGAL  
Prof.: Foi uma experiência boa  
................ 
Prof.: porque na realidade, eu acho que quem passa mais esses tópicos , essas montagens pra eles , eu 
acho que é a professora de português , eu nunca conversei sobre isso  ( SENTIDO DE ENSINAR 
LEITURA E ESCRITA – FUNÇÃO DA PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA) então eu não sei o 
quê que é o assunto. 
Pesquisadora : pode , pode fazer ... 
Prof.: é o assunto ... como elas ensinam ? De que forma elas ensina a montar o resumo , a fazer um 
resumo , se é a idéia principal nessa atividade que eu fiz na outra aula ...então e isso também me 
chamou a atenção e eu vou conversar com a professora de Português .... 
(AQUI ME PARECE QUE HÁ UM PROCESSO REFLEXIVO SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DE ENSINAR LEITURA E ESCRITA COMO 
INSTRUMENTO PARA APRENDER CIÊNCIAS,  E DE QUEM É ESSA FUNÇÃO. ALGO ANTES NÃO 
PENSADO POR ELA. NA MESMA FRASE ELA FALA QUE A FUNÇÃO É DA PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS , RECONHECE QUE NÃO SABE COMO É O PROCESSO PARA O ENSINO DA  
PRODUÇÃO DE RESUMO, MAS DIZ QUE VAI CONVERSAR COM A PROFESSORA DE PORTUGUÊS 
PARA VER COMO ELA FAZ ... )  
Professora: Mas o bacana M. é que a grande discussão hoje na Prefeitura e no Estado é justamente 
essa , como o professor de Ciências , de História , de Geografia  podem trabalhar também a leitura e a 
escrita ... 
Prof.: sim .. 
Pesq.: a produção , né ?  
Prof.: se você conseguir me passar isso que você tem, esses relatos sobre resumos , eu vou estar 
conversando com ela também ( professora de LP) e ver como a gente pode fazer ...( O USO DO A 
GENTE  ME PARECE QUE NESSE MOMENTO ELA CONDSEGUE SE COLOCAR NO PAPEL DO 
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PROFESSOR QUE TEM TAMBÉM A FUNÇÃO DE ENSINAR A LER E PRODUZIR PARA O 
APRENDIZADO DE CIÊNCIAS.) 
Pesq.: pode fazer “casado”.... 
Prof.: porque ela , com certeza ,ela vai ver umas experiência que ela pode estar me passando.  
Eu é que nunca fui atrás , nunca perguntei, sabe ? ( ELA CHEGAR A ESSA CONCLUSÃO ,DE QUE 
NÃO SABE , DE QUE NUNCA PENSOU NISSO , EQUE EXISTE A POSSIBILIDADE DE FAZER JUNTO 
COM A PROFESSORA , DE ADMITIR QUE PODE TAMBÉM TRABALHAR O ENSINO APRENDIZAGEM 
DE LEITURA E ESCRITA , ME PARECE UM INDÍCIO DE EXPANSÃO DO OBJETO , INDÍICIO DE UM 
PROCESSO REFLEXIVO SOBRE A PRÓPRIA FUNÇÃO O QUE DE RESPONSABILIDADE DELA.) 
Sempre segui esse ritmo ... então (QUESTIONANDOOS VALORES CRISTALIZADOS REFLETINDO 
SOBRE A PRÁTICA – SCHON)...sempre achei que resumo tomava muito tempo ... mas o resumo 
realmente poderia ser feito em casa ... se deixar pra fazer aqui ,aí eu não vou ... o foco principal eu acabo 
não tendo tanto tempo pra estar trabalhando, mas é viável .... ( ELA AQUI AINDA ESTÁ VENDO O 
RESUMO COMO UM APRENDIZADO DESVINCULADO DO CONTEÚDO DE CIÊNCIAS , O RESUMO 
PARA APRENDER A FAZER RESUMO E NÃO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM DE 
CIÊNCIAS . ELA FALA QUE PODE SER ÚTIL APRENDER , QUER CONVERSAR COM A 
PROFESSORA DE LP , NO ENTANTO AINDA NÃO CONSEGUE VER A PRODUÇÃO ESCRITA DO 
RESUMO COMO INSTRUMENTO – DIZ QUE O FOCO ELA ACABA NÃO TRABALHANDO . O QUE 
SERÁ O FOCO ? A PARTIR DA LEITURA E DA PRODUÇÕA NÃO SE CHEGA NO FOCO?? ESSAS 
QUESTÕES VÃO PARA A SESSÃO REFLEXIVA , POIS NOVAMENTE NÃO ACHEI OPORTUNO 
QUESTIONAR A PROFESSORA NO MEIO DA AULA.) 
Pesq.: é a gente pode conversar depois como a gente pode aproveitar mesmo em sala de aula, de 
repente trocar nas duplas , um corrige o do outro ... 
Prof.: sim ... 
Pesq.: sabe umas coisas que você pode aproveitar o tempo da sala de aula, com eles produzindo 
também ... que é bacana ... 
Prof.:a gente pensa em fazer um trabalho individualizado , mas que você pode também fazer em duplas 
...  e sempre um que tem mais dificuldade , o outro que já pegou o ritmo ... 
Pesq.:Essa troca é maravilhosa 
Prof.: Isso é legal ... 
Pesq.:Mas que bom ... 
( ENQUANTO NOSSA CONVERSA ACONTECIA ,OS ALUNOS ESTAVAM COPIANDO DA LOUSA ) 
SILÊNCIO DE 1 MINUTO ) 
Prof.: e aí você sabe o que eu acabei acoplando à idéia? 
Pesq.: ah ? 
Prof.:o glossário ... que antes eu também não pedia ... só no desenvolvimento do trabalho... eu pedia isso 
no roteiro ,mas no dia a dia na sala de aula mesmo eu não pedia isso ... agora eu to fazendo até com a 6ª 
série. 
Pesq.: ah é ? ótimo ! 
Prof.: porque muitas palavras eles não sabem o significado então eu vou trabalhar ... 
Pesq.: É ótimo , você pode juntar com o trabalho de leitura que você faz do texto essa recuperação dos 
termos que eles não conhecem ... 
Prof.: eu achei fantástico ...  
 
Excerto 13  - 2ª conversa reflexiva /4ª aula observada (09 de outubro de 2009). 
 
Contexto: a professora ditou um questionário para os alunos fazerem, e 
enquanto eles respondiam, nós fizemos a 2ª conversa abaixo. 
Algumas colocações da professora e minhas, enquanto pesquisadora, 
demonstram nossos sentidos de colaboração . Enquanto ela elogiava (sentidos 
da professora de colaboração) o trabalho com a proposta de resumo , seus 
sentidos sobre esse gênero se revelavam ; no entanto não me sentia 
autorizada a questionar suas observações durante a aula e na presença dos 
alunos(meus sentidos de colaboração). 
 
Categorias de análise:  

• Turnos de fala , reguladores verbais, manifestação lingüística da 
polidez(Orecchioni,2005:91) revelando os sentidos de colaboração da 
professora e pesquisadora. 
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•  Escolhas lexicais: 
 Verbos de ação relacionados ao papel dos alunos na produção de 

resumo (tirar a idéia principal) 
 Verbos de ação determinando uma ação da professora na direção de 

uma mudança de atitude(eu acho que eu conseguiria um salto 
positivo...) 

 Substantivos com significação semelhante designando diferentes 
procedimentos (produção,resumo,expositivo,informativo,texto, síntese)  

 Adjetivos com flexão de grau ( analítico e sintético) manifestando elogios 
e agradecimentos produzindo uma polidez positiva na conversa , que 
revela os sentidos de colaboração entre as participantes. 

• Tipos de pergunta:pergunta para clarificar(P.C.) (Preskill,ano) 
• Advérbio de tempo ( sempre aprendi como texto informativo) 

 
Professora agradece o cartão que eu fiz pra ela : gostei das palavras ... 
Pesq.: e é verdade, muita admiração... 
A professora se aproxima e vê meu caderno cheio de anotações e pergunta se eu já escrevi isso 
tudo   
Pesq.: eu vou fazendo um levantamento de questões ... 
Prof.: Você escreve o que eu ponho na lousa? 
Pesq.: hoje eu escrevi, nem sempre eu escrevo...mas hoje eu escrevi , pra ver um pouco da  relação 
entre o texto e as perguntas que você faz , quer dizer  , onde as crianças  buscam as repostas pro 
questionário , isso que passa na lousa , eles fazem relação com esse texto ? (P.C.) 
Prof.: tanto faz ...naquele e naquele , mas fazem , porque a hora que eu acabei de passar , a I. falou : no 
resumo tem ..  
Pesq.: Ah  então , isso é que eu queria ... 
Professora se dirige aos alunos e responde a algumas perguntas que não se ouve na gravação: 
não tem problema , quanto mais sintetizado na sua cabeça , melhor ... pergunta de prova , é  uma dica, tá  
... 
Pesq.: eu anotei aqui dois  textos que eu queria trazer pra você também , que eu acho que é legal ... um é 
essa coisa do resumo sobre a importância do resumo , e o outro é do Dolz , do Joaquim Dolz , sobre o 
resumo do texto expositivo , e essas aqui são as questões pra gente conversar lá no HTPC... ( mostro 
minhas anotações com as perguntas que eu quero fazer no HTPC) 
Prof.: Expositivo que você quer dizer , ou que então traz esse texto ,  seria o depois do resumo, o pós 
resumo , estar conversando sobre o resumo?(P.C.)( PERGUNTA PARA CLARIFICAR , SOBRE O QUE 
EU ESTOU FALANDO?) 
Pesq.: é o expositivo, é aquele que está presente no livro didático de ciências , de geografia , 
história..(COMPARTILHANDO OS SENTIDOS DE RESUMO , DE TEXTO EXPOSITIVO , ACERTANDO 
AS DEFINIÇÕES DE CADA TERMO , O QUE QUERO DIZER COM CADA CONCEITO) 
Prof.:eu pensei ... aquele é o informativo ou o expositivo ... 
Pesq.: é o expositivo , que tem o foco informativo . Porque nessa tipologia do Dolz , que eu estou usando 
desse autor, ele não fala de texto informativo , ele fala que o objetivo do texto é informar sobre 
determinado assunto e ele faz uma categoria , que tem texto expositivo ,tem seminário ... tem uma lista .. 
eu vou trazer pra você ver ... esse autor .Outros autores chamam de texto informativo . 
Prof.: ah tá ...eu sempre aprendi como texto informativo ... 
Pesq.:Então , tem textos... 
Prof.: texto expositivo , eu pensei que fosse no momento em que eu chamei os três( refere-se aos alunos 
que chamou para ler o que haviam feito) pra ler , pra eu ver , a noção que cada .. 
Pesq.: ( junto com a professora): pra ver , lá na frente...  
Prof.: é ... eu achei que aquele fosse o expositivo ... 
Pesq.: nessa(enfática) categoria do Dolz , ele tá chamando de expositivo aquele texto que você lê no livro 
didático.Quando a criança faz aquilo que você está propondo de fazer um resumo , uma síntese do que 
compreendeu, é o resumo do texto expositivo.Que é esse resumo que ele leu no texto . 
Prof.: quase sempre , é muito grande o que eles trazem  porque eles tem essa dificuldade.. 
Pesq.: de tirar a idéia principal ... eles fazem o que ,grifam muita coisa , copiam pedaços . Talvez seja 
interessante ver como que eles conseguem tirar dali qual é a idéia principal e fazer realmente uma coisa 
menorzinha ... 
Prof.: Será que nessa faixa etária ainda é ... ( REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO –SCHON- 
QUESTIONAMENTO SOBRE A POSSIBLIDADE DOS ALUNOS – PENSAR NA RELAÇÃO 
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APRENDIZAGEM E DESENVOLVIEMNTO – VYGOTSKY)eu vou conversar coma Luciana( professora de 
LP da Escola) sobre isso ... 
Pesq.: é um aprendizado viu Marislei , porque é difícil nessa faixa etária ...por isso , que eu quis 
pesquisar esse assunto ... eu acho difícil ,um desafio nessa idade ,muito grande ... 
Prof.; então ... 
Pesq.: por isso que me interessou tanto esse assunto ... 
Prof.:É mesmo , viu , Leticia .... eu acho( enfática) que conseguiria um salto assim positivo em estar 
lendo o texto e transmitindo pro papel a idéia principal , aquilo que  realmente eles degustaram do texto 
,   na 8ª série ... 
 

 
 
 
 
Excerto 14 : 3ª conversa reflexiva/5ª aula observada (06 de novembro de 2009). 
 
Contexto: o objetivo desse excerto é analisar a proposta da produção de resumo.A 
professora havia solicitado em classe uma produção de resumo, e como não tempo de 
finalizar, pediu aos alunos que terminassem em casa. O resumo referia-se a  um texto 
expositivo sobre Camadas da Atmosfera. Questões: a)quais os sentidos de resumo da 
professora? b) Qual o papel do professor na relação ensino-aprendizagem para 
produção de resumos? 
 
Categorias de análise:  

• Verbos de ação relacionados ao papel do aluno ao produzir o resumo (tomar 
ciência); verbos de ação centralizando a relação de ensino-aprendizagem no 
desejo do professor (eu queria que vocês tomassem ciência) 

• Pronome pessoa reto indicando a responsabilização da relação ensino- 
aprendizagem no papel do professor (eu queria que vocês tomassem ciência) 

• Adjetivo primitivo designando a qualidade da produção do resumo (olha só que 
mínimo) 

 
Professora para todos da sala :pessoal , vocês terminaram o resumo ... das camadas atmosféricas ? 
Levanta a mão quem fez em casa  ? (A maioria dos alunos levanta a mão).( PRODUÇÃO FEITA POR 
ELES!!) 
Prof.: eu não sei porque eu achei que eles não fossem fazer ... 
Pesq.: a maioria , né ? 
Prof.: eu não sei porque , acho que é porque eu falei assim , bom , eu não repeti aquilo : não terminou 
aqui  já sabe, termina em casa ... 
Prof.: ô , pessoal , quem não terminou em casa , por favor termine agora , porque eu vou passar 
exercícios ... terminou , D.? Você já terminou ? Tráz o seu ? Ótimo !!Isso , perfeito , olha só que mínimo 
que ficou e realmente com as partes que eu queria que vocês tomassem ciência !! Que número 
você é ? 
 

Excerto 15: 3ª conversa reflexiva/ 5ª aula observada(06 de novembro de 2009). 
 
Contexto: por conta de inúmeros encontros desmarcados, houve a necessidade de 
retomar a importância das Sessões Reflexivas no processo de transformação das 
práticas de leitura e escrita em Ciências. 
O objetivo desse excerto é: a)analisar a criação de um contexto colaborativo crítico 
entre a professora e a pesquisadora; b) redefinição das regras da Atividade na Sessão 
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Reflexiva;c) o planejamento de uma proposta de leitura e produção de resumo,para 
apresentação de um seminário. 
Categorias de análise:  

• Advérbio de negação indicando as dificuldades da professora participantes de 
agendar os encontros com a pesquisadora (não posso , não adianta, não 
estou); 

• Pronomes oblíquo , possessivo e pessoal reto ( te atender;trabalho dela;saída 
pra você) indicando os sentidos da professora relacionados ao processo de 
produção de dados da pesquisa .  

• Substantivos indicando a percepção da professora da intenção de retomar as 
regras de trabalho (não é só uma questão de quantidade, mas de qualidade); 
indicando a intenção de reformular as propostas em sala de aula(forma de 
resumo....trabalho em grupo) 

• Turnos de fala que apontam para a compreensão da professora sobre a 
importância da qualidade dos encontros e do início de um planejamento que 
contemple a proposta inicial de ler e produzir resumo com estratégia de 
estudo/apresentação de seminário. Turnos de fala analisando o 
compartilhamento de significados sobre o contexto de colaboração e a 
importância do planejamento de uma proposta de produção de resumo.  

Pesq.: é então, eu acho, mas pra ser significativo , deveríamos ter mais sessões , então eu queria ver 
com você quantas a gente consegue até o final . A gente pode até deixar agendado já, se você quiser. 
(AQUI EU TENTO COLOCAR UMA CERTA PRESSÃO NA QUESTÃO DO TEMPO , POIS MUITAS 
SESSÕES FORMA DESMARCADAS POR ELA) 
Prof.: não adianta eu agendar , Leticia  , não adianta... 
Pesq.: mas nessa 4ª ... você quer que eu venha um pouco mais cedo , para não pegar o HTPC? 
Prof.:Não , mas aí quem não está sou eu ... ( NA FALA ACIMA , E NESSA FALA  ,A PROFESSORA  
PARECE UM POUCO RESISTENTE PARA CEDER SEUS HORÁRIOS  . PODERIA TER INVESTIGADO 
MELHOR ESSA QUESTÃO ...) 
pesq.: ah , tá ...( ACEITEI SUA COLOCAÇÃO E NÃO INSISTI ... PODERIA TER QUESTIONADO SE 
ELA ESTAVA COM DIFICULDADE DE CEDER UM HORÁRIO PARA NOSSAS SESSÕES 
REFLEXIVAS..) 
Prof.:eu fiz uma excursão com eles , e eu tenho alguns dias pra tirar e eles vão dar e, HTPC    ( MAS ELA 
SENTIU NECESSIDADE DE EXPLICAR O MOTIVO) 
Pesq.:     ah,  entendi. 
Prof.: E não adianta e agendar com você e não estar aqui .. 
Pesq.: e nessa 4ª agora você está ? 
Prof.:nessa 4ª agora eu estou . 
Pesq.: então nessa 4ª a gente marca .No comecinho do HTPC ,  a gente faz uma sessão menor de 30 
minutos . 
Prof.: você  vem, e já fica ali fora , e eu falo “olha é coisa 30 minutos , só pra dar sequencia ao trabalho 
dela” ( A SENSAÇÃO É QUE ERA PRA MIM , PARA QUE EU SAÍSSE SATISFEITA COM MEU 
TRABALHO E COM ELA!!)  
Pesq.: e aí eu vou ver se consigo vir na sua aula de 4ª também, que é na ... ( NESSE PERÍODO HAVIA 
UMA DISCIPLINA ME IMPEDIA DE ESTAR PRESENTE ÀS 4AS FEIRAS NA ESCOLA , MAS DIANTE 
DA SITUAÇÃO , EU PRECISARIA ME AUSENTAR DAS AULAS .) 
Prof.: é depois do intervalo.. 
Pesq.: vou conversar com minha orientadora para que ela me dispense do seminário de pesquisa ( 
disciplina cursada no semestre), que é na 4ª feira , e aí eu assisto ... e aí na 4ª a gente conversa mais um 
pouquinho , depois da aula , uns 10 minutinhos ...( tentei propor uma conversa reflexiva após a aula).. 
Prof.: eu não tenho como... fico até às 6h20 ... deixa eu te explicar como é que é, saio daqui já pego outra 
classe ,a 6ª a , saio  da 6ª A e já pego uma outra classe , quer dizer , até às 6h20.  (  RESISTÊNCIA 
DELA ?? FALTA DE HORARIO??) 
Pesq.:ah tá ,  Você fica direto , uma atrás da outra .. 
Prof.:É eu não vou poder, por exemplo , parar 10 minutos e te atender ... (  A QUESTÃO PASSA POR ME 
ATENDER . ATENDER A UMA EXPECTATIVA MINHA . ACHO QUE AÍ ESTA O SEU SENTIDO DE 
COLABORAR COM MINHA PESQUISA)  
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Pesq.: entendi , não , eu vejo se eu consigo vir na 4ª  pra tua aula e na 6ª também , pra eu ter mais aulas 
... mesmo que eu não consiga ter a sessão reflexiva no HTPC , com duração de 1 hora , vou tentar ter o 
máximo de conversas com você , até o final do ano . 
Prof.:Eu entendi ...não é só uma questão de quantidade , mas de qualidade ( ESSA PERCEPÇÃO DO 
PROCESSO DA QUALIDADE DE NOSSAS CONVERSAR FOI MUITO SIGNIFICATIVO NESSA 
RETOMADA DAS REGRAS DE NOSSA ATIVIDADE D FORMAÇÃO) 
Pesq.: isso , precisamos de um tempo maior agora , para que eu possa perceber se houve um processo 
de colaboração , de transformação , se construímos alguma coisa juntas... se houve reflexão juntas 
Prof.: Eu tenho grande saída pra você. Você sabe, que quando eu estou na minha casa, eu sempre 
penso no que estou fazendo ...  o que que eu posso melhorar , sempre foi assim comigo , sabe ? E eu 
cheguei a uma conclusão , Leticia , você sabe o que eu posso tirar pra 5ª séries? Um ensinamento assim 
profundo , e assim uma relação entre resumo e seminário 
( AQUI A SÁIDA É PARA MIM , O SEU FOCO É ME DEIXAR SATISFEITA COM O MEU TRABALHO . 
PERCEBO QUE , MAIS DO QUE SE PERCEBER NO PROCESSO DE REFLEXÃO SOBRE A SUA 
PRÁTICA ,ELA PRETENDIA TENTAR ME AGRADAR??!!ELA FRISA QUE PENSA NO QUE ELA PODE 
MELHORAR, MAS O QUE VAI SER UMA SÁIDA PRA MIM ....PERCEBE A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR 
O RESUMO COM UMA PRÁTICA DELA E TEM A IDEÍA DE MONTAR O SEMINÁRIO !!!!) 
Pesq.: Como que é . O que você pensou ? 
Prof.: Eu pensei em fazer assim , não só pra eles , mas pra outra 5ª série , eu passei em forma de 
resumo . Só pra uma 5ª série que eu não passei a forma de resumo.Passei esse caderno aqui pra eles . 
Todos compraram . É diferenciado .( me mostra caderno adotado pro ela que complementa os cadernos 
fornecidos pelo Estado) Mas essa que nós começamos esse trabalho ... eu posso ... na 4ª feira eu 
expliquei sobre o roteiro de trabalho e eles já sabem que desde o início do ano .... eu falo que é para ter 
aquela sequencia , que isso vai ajudar em qualquer outra disciplina e qualquer ano  que eles estiverem 
cursando , e aí eu pensei: diante disso que nós( CONCEITO DE NÓS NO CONTEXTO COLABORATIVO 
DA PESQUISA) já  começamos e você me deu um toque sobre resumo e eu consegui introduzir resumo 
nesse turma , eu posso pegar todos aqueles que estão fazendo o trabalho em grupo ... 
Pesq.: os seminários são em grupo, é isso ? 
Prof.: é , tudo em grupo . Você viu que teve até uma menina que disse que não podia vir na reposição , 
que tinha que fazer grupo de Ciências ,e eu disse : faz aqui .Eu vou estar aqui , eu posso colaborar ... e aí 
pedir pra que eles venham aqui na frente e explanar o conteúdo , mas num resumo ... 
Pesq.: fazer uma síntese do que eles aprenderam.... exatamente ... como é que você junta resumo com 
seminário ...isso é ótimo ... 
Prof.:qual foi o saldo positivo de tudo isso ?? 
Prof.:nós trabalhamos leitura na 4ª feira ... eles leram e depois fizeram o resumo ... 
Pesq.: ah , tá , por esse motivo eu vou tentar vir às 4as feiras também ... 
Prof.: eles fizeram a leitura e eu falei : agora vocês vão fazer o resumo e como eram só 2 folhas eles  
fizeram , então deu pra fazer tranquilo... 
Pesq.: e como você fez a leitura na 4ª feira ? 
Pesq.: o mesmo procedimento que eu sempre usei ... ( O SENTIDO DE LEITURA DA PROFESSORA É 
AINDA MARCADO PELA IMPORTANCIA DE LER EM VOZ ALTA ) 
Pesq.: de cada um ler um parágrafo ? 
Prof.: cada um lê um parágrafo .... e todos lêem( AQUI PERCEBE-SE OUTRO SENTIDO DA LEITURA : 
O EXERCICIO DE PRIVILEGIAR TODOS OS ALUNOS E QUE TODOS TENHAM CHANCE DE LER . 
SENTIDOS JÁ ANTES LEVANTADOS POR ELA) 
 

Excerto 16: 3ª conversa reflexiva/ 5ª aula observada (06 de novembro de 2009). 
 
Contexto: professora realiza procedimento que “sempre” usou, em que os alunos lêem 
um parágrafo por vez e “ todos” lêem . A leitura em voz alta tem como objetivo o 
exercício de melhorar a auto-estima dos alunos e proporcionar a oportunidade de 
todos lerem o texto. 
No processo de produção de resumo há um avanço no sentido de que o aluno é agora 
protagonista e produtor do seu resumo (“agora  vocês vão fazer o resumo”) 
 
Categorias de análise:  

• Advérbio de tempo indicando a circunstância em que a leitura acontece ( 
sempre usei) 

• Verbo na 1ª pessoa do singular indicando a ação do professor no papel 
centralizador do ensino-aprendizagem da leitura ( sempre usei ) 
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• Pronome na 2ª pessoa do plural indicando a ação centrada nos alunos para a 
produção de resumo (agora vocês vão fazer o resumo...) 
 

Prof.:nós trabalhamos leitura na 4ª feira ... eles leram e depois fizeram o resumo ... 
Pesq.: ah , tá , por esse motivo eu vou tentar vir às 4as feiras também ... 
Prof.: eles fizeram a leitura e eu falei : agora vocês vão fazer o resumo e como eram só 2 folhas eles  
fizeram , então deu pra fazer tranquilo... 
Pesq.: e como você fez a leitura na 4ª feira ? 
Pesq.: o mesmo procedimento que eu sempre usei ... ( O SENTIDO DE LEITURA DA PROFESSORA É 
AINDA MARCADO PELA IMPORTANCIA DE LER EM VOZ ALTA ) 
Pesq.: de cada um ler um parágrafo ? 
Prof.: cada um lê um parágrafo .... e todos lêem( AQUI PERCEBE-SE OUTRO SENTIDO DA LEITURA : 
O EXERCICIO DE PRIVILEGIAR TODOS OS ALUNOS E QUE TODOS TENHAM CHANCE DE LER . 
SENTIDOS JÁ ANTES LEVANTADOS POR ELA) 
 
 
 
Excerto 17: 3ª conversa reflexiva/ 5ª aula observada (06 de novembro de 2009). 
 
Contexto: nesse trecho da conversa reflexiva, as participantes de pesquisa 
compartilham significados sobre leitura e produção de resumo de textos 
expositivos. Sentidos de seminário: ler, produzir um resumo, refletir sobre os 
conceitos estudados e apresentar oralmente para o grupo classe. 
Percebe-se os sentidos de colaboração crítica entre as participantes, em que 
prevalece reconstruções, informações e descrições (conceito discutidos no capítulo 
teórico) de conceitos, mais do que confrontações de concepções sobre ensino-
aprendizagem. Os sentidos iniciais das participantes sobre a criação do contexto 
colaborativo: colaborar é ouvir, informar, descrever, pensar  junto e reconstruir uma 
prática por meio da compreensão do contexto do outro. A professora toma 
consciência da sua prática, entra em conflito, o que é primordial num processo de 
transformação, mas a pesquisadora não aponta para ela esse caminho. Sentidos de 
colaboração da pesquisadora: incentivar a transformação, no lugar de apontar a 
contradição (“...seria tão legal...; seria ótimo ...”). 
Nesse trecho é possível ainda perceber o papel centralizador do professor ao 
pensar sobre as estratégias adotadas (“eu vou fazer com que eles , através dessa 
nova metodologia”) 
 
Categorias de análise:  

• Substantivos indicando os sentidos das participantes sobre o papel da leitura, 
da produção do resumo e do seminário( tem todo um processo de 
reflexão);indicando o foco da conversa reflexiva( e que está interligado ao 
resumo;eu sempre passei a síntese pra eles) 

• Adjetivos qualificando o resumo,qualificando a metodologia apresentada e 
qualificando a prática da professora ( e que está interligado ao resumo; através 
dessa nova metodologia;) 

• Adjetivos qualificando as decisões das participantes de pesquisa , revelando os 
sentidos de colaboração (tão legal;eu acho ótimo ;é legal você falar pra eles) 

• Adjetivos qualificando os alunos nesse processo da pesquisa e a nova forma 
de trabalho em sala de aula ( a 5ªD ... como cobaias;forma diferente de 
trabalho; 
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• Pronome pessoal indicando o papel centralizador da professora na construção 
do conhecimento pelo aluno (“eu vou fazer com que eles , através dessa nova 
metodologia;eu não usava resumo;eu sempre passei a síntese para eles;nós 
vamos ler”) 

• Pronome pessoal revelando o sentido da professora sobre o papel do aluno na 
compreensão da leitura ( vocês vão falar..) ....(nós vamos ler) 

• Pronomes indicando a propriedade da construção do conhecimento como da 
pesquisadora e não da professora (...como finalização do seu trabalho;de tudo 
o que você está preparando) 

• Pronomes indicando o sentido da pesquisadora sobre o papel do aluno na 
construção do conhecimento (eles usarem essa estratégia de estudo;ver se sai 
deles,se você consegue tirar deles -referindo-se aos conceitos compreendidos 
com a leitura) 

• Turnos de fala entre as participantes de pesquisa – retomadas em eco/falas 
juntas/complementação da fala 

• Modalização apreciativa ( tão legal) 
•  Grifo em negrito : importante essa tomada de consciência da professora , 

quando ela entra em conflito com sua prática 
• Advérbio de tempo indicando a tomada de consciência em relação ao fato de 

nunca ter trabalhado resumo.( eu é que nunca dei...) 
• Réplica elaborada de concordância (CE) (Orsolini,2005), pesquisadora 

responde com esclarecimentos e elogios cada vez que ela toma consciência de 
uma prática de sala de aula. (Meus sentidos de colaboração: ao invés de 
apontar essa contradição ou questionar o porquê, eu incentivo o processo de 
transformação,e ainda  , sugiro a transformação,acrescentando uma nova 
ideia.) 

• Verbos indicando os significados compartilhados das participantes sobre as 
ações dos alunos ao produzir resumo (pra estudar pra prova;pra estudar pra 
seminário;ler ... tentar entender ... montar o seu resumo) 

• Verbo indicando a ação da professora no sentido de se retirar do processo de 
construção do aluno (sem ter que marcar ....)  

• Preposição indicando a ausência de ação da professora no momento de leitura 
dos alunos ( sem ter que marcar...) 

 

Prof.: e eu ainda vou introduzir o seminário na 5ª série .. 
Pesq.: e o seminário tem o objetivo final deles falarem, quer dizer tem todo um processo de reflexão ... 
Prof.: e que está interligado ao resumo ... ( AQUI PERCEBO QUE ELA COLOCA A LEITURA , A 
PRODUÇÃO DE RESUMO E O SEMINÁRIO COMO PROCESSO INTERLIGADOS, PERCEBE QUE ELA 
É QUEM FAZIA A SÍNTESE PRA ELES E QUE NÃO HAVIA PRODUÇÃO DELES , MAS NÃO 
QUESTIONA O PROCESSO DE LEITURA) porque eu vou fazer com que eles através dessa nova 
metodologia , porque eu não usava o resumo , eu sempre que passei a síntese pra eles , sempre foi 
leitura ... é ... eles vão estar entrando nessa erinha da 5ª série , no resumo ( não sei quem será a 
professora da 6ª série , pode ser que seja eu ou não) mas eles já estão sabendo. E se algum professor  
entrar , na área de Ciências falando em seminário , eles já vão ter experiência ... nem que seja mínima ... 
de umas duas , três apresentações aqui ...do que é realmente seminário...( AQUI ELA ENTRA EM 
CONTRADIÇÃO COM UMA FALA DA 1ª SESSÃO REFLEXIVA EM QUE ELA DIZ QUE UTILIZAVA COM 
ESTRATÉGIA, O RESUMO) 
Pesq.: ah, seria tão legal Marislei , se você fizesse aqui na frente umas apresentações ... 
Prof.:Nossa eu pensei isso  como finalização do seu trabalho ( O FOCO É O MEU TRABALHO ??AQUI 
NOVAMENTE A FALA DELA REMETE AO MEU TRABALHO E MINHA REALIZAÇÃO COMO 
PESQUISADORA ... PENSO QUE PODE SER UMA DEMONSTRAÇÃO DO CONTEXTO 
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COLABORATIVO CONSTRUÍDO , DE RESPEITO MÚTUO , DE DESEJO DE REALIZAÇÃO E 
SUCESSO DO OUTRO , MAS FICO TAMBÉM ME QUESTIONANDO O QUANTO REPRESENTA UM 
PROCESSO DE REFLEXÃO DELA ENQUANTO PROFESSORA . SERÁ QUE É UM REPENSAR DA 
SUA PRÁTICA OU UM DESEJO DE SATISFAZER MINHA PESQUISA ... ???) 
Pesq.: eu acho ótimo ... ( E AQUI EU NÃO APONTO ESSA QUESTÃO DO MEU TRABALHO , NO 
MOMENTO DA CONVERSA , EU NÃO PERCEBI ESSSE CAMINHO ...) 
Prof.: De tudo o que você está preparando ... 
Pesq.: Eu acho ótimo , porque a idéia do resumo é que ele seja estratégia para alguma coisa ...estratégia 
para o estudo ... 
Prof.: ( junto com a pesquisadora) : estratégia para o seminário...nesse caso aqui , nós estamos usando a 
5ª D, entre aspas, como cobaia da introdução desse resumo ...porque eu nunca usei ... (É 
INTERESSANTE COMO ELA COLOCA OS ALUNOS COMO COBAIAS ... DE ALGUMA MANEIRA 
REFLETE UMA ANSIEDADE DE FAZER ALGO QUE ELA NUNCA FEZ )então pra mim , está sendo sim , 
uma forma diferente de trabalho . 
Pesq.: e a gente tem que mostrar pra eles , não só pra você  ,mas dizer o quanto que pra eles é 
importante eles usarem essa estratégia de estudo ... 
Prof.: Em todas as outras matérias ( AQUI ELA PERCEBE QUE NÃO É UM PROCEDIMENTO 
EXCLUSIVO DE PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA , ELA É UMA PROFESSORA QUE SE 
PERCEBE COM  A TAREFA DE ENSINAR A LER E ESCREVER ) 
Pesq.: O que eu acho importante é você mostrar pra eles Marislei , é pra quê se faz resumo .( MEUS 
SENTIDOS DO QUE SIGNIFICA PRODUZIR RESUMO – VISÃO INTERACIONISTA DE LEITURA E 
ESCRITA – SE ESCREVE PARA ALGUEM , PARA ALGUMA COISA . TODO TEXTO É ENUNCIADO) 
Prof.:Mas eu acho que eles já tem essa noção .. eu é que  nunca dei . Porque a Silvia dá. 
Pesq.: a outra professora dá? Porque é legal você falar pra eles: olha gente , o resumo vocês podem usar 
para estudar para o seminário , pra estudar pra prova... 
Prof.: pra estudar pra prova... ( junto com a pesquisadora) 
Pesquisadora continua: ... porque pra que a gente faz uma síntese ? Pra tirar as idéias principais...pra 
ver o que o autor quis dizer com aquilo , quais são as idéias que são mais marcantes naquele texto ... pra 
que ? Pra gente retomar mais fácil no estudo , pra uma prova , pra um seminário ... então Marislei , isso é 
que acho legal a gente apresentar pra eles um processo de leitura ( enfática) . Na hora que você tá lendo 
, tirar... na oralidade mesmo ,... ver o que eles ...dessa leitura que você faz ... 
Prof.: olha que coisa importante gente , olha o que vocês precisam estar atentos ...  
Pesq.: ver se sai deles ver se você consegue tirar deles . ( AQUI EU QUERIA ENFATIZAR O PAPEL DO 
ALUNO NO SEU PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM) 
Prof.: Mas então você tem que começar uma leitura assim, direcionada ... “nós vamos ler e vocês vão 
falar”, sem ter que marcar ... 
Pesquisadora interrompe: tenta fazer isso e vê o quê que acontece ... 
Professora continua: sem ter que marcar o que seria importante ( ELA PERCEBE QUE NESSE 
MOMENTO ELA NÃO TERIA QUE ENFATIZAR O QUE É IMPORTANTE , MAS SIM OS ALUNOS.) 
Pesq.:Isso ... 
Prof.: ...pra estar colocando num resumo 
Pesq.: Isso , e esse já é um exercício , e você já fala pra eles , já é um exercício de ler e tentar entender a 
idéia principal do parágrafo que você leu , já te ajuda a montar o seu resumo. E para que serve o resumo , 
para estudar pra sua prova , para montar seu seminário .... 
Seria lindíssimo ,né, imagina ,  no final do ano , montar um seminário de um tema escolhido... 
Prof.: e a gente precisa disso pra tudo na vida ... 
 

 

Excerto 18: 3ª conversa reflexiva/ 5ª aula observada (06 de novembro de 2009). 
 

Contexto: nessa conversa, a questão do tempo é muito citada como um empecilho 
para o planejamento de uma aula mais reflexiva. A pressão institucional e a 
burocratização da escola podem se tornar um motivo para a não execução de alguns 
planos de aula que necessitem um tempo maior de reflexão do aluno. 

Professora fala para pesquisadora: às vezes você se programa para dar um número de aulas que você 
quer dar , mas nunca é o que da fato acontece   
Pesq.: o tempo é outro ... 
Prof.:por isso que eu te falei , o que mais pega em tudo é o tempo , não adianta . E sempre tem aqueles 
alunos que precisam mais atenção ... quer ver ? G. !! ( chama um aluno que normalmente demora mais 
que os colegas para realizar suas tarefas) você tá copiando? Você fez o resumo em casa ? Não ?? 
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Chegou agora , né? Fica difícil ... (PERCEBO ESSA AÇÃO DA PROFESSORA COMO UMA TENTATIVA 
DE ME MOSTRAR QUE O RITMO DIFERENTE DE CADA ALUNO INFLUENCIA NO TEMPO DA AULA E 
NO PLANEJAMENTO) 
 

Excerto 19–3ª sessão reflexiva (11 de novembro de 2011)  

Contexto: resolvi considerar, no momento de analisar os dados, que essa seria a 3ª 
sessão reflexiva, uma vez que a sessão anterior foi considerada uma conversa 
reflexiva, por acontecer dentro da sala de aula.O objetivo desse excerto é analisar a 
produção de resumo 

Categorias de análise 

• Substantivos: fonte ( funcionando como um adjetivo para qualificar o 
resumo);tempo (indicando a preocupação central da professora,o controle do 
tempo) 

• Pronomes: ele ( indicando o aluno com papel de construtor de conhecimento) 
• Verbos: devem saber (indicando o papel do aluno, diante da expectativa da 

professora);conseguem levantar ( indicando papel do aluno ,diante da 
expectativa da pesquisadora);estar fazendo ( indicando a ação da professora 
em aula) 

• Modalizador deôntico( pra’quilo que  eles devem saber ) 
• Conectivos: mas (indicando as adversidades relacionadas ao trabalho de 

escuta ao aluno)  
• Adjetivo: todo ( com função de dar uma qualidade ao tempo de completo, 

inteiro) 
• Advérbio de negação – não (introduz uma ressalva – o que aponta para uma 

contradição) 

Conteúdo temático Observável de 
ordem lexical 

Excertos OBSERVAÇÕES/DIÁRIO DE 
ANÁLISE 

Resumo é fonte de estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluno como protagonista do 
processo de produção de 
resumo (pesquisadora) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substantivo fonte 
indicando a função 
de resumir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronome ele, 
indicando o papel do 
aluno no processo 
de produção; 
 
 
Os verbos devem 
saber indicando as 
obrigações dos 
alunos diante das 
expectativas da 
professora; 
 

Pesq.: Hoje é dia 11 de novembro e eu 
estou aqui com a professora Marislei , 
pra gente conversar na nossa 4ª sessão 
reflexiva* . Nós já tivemos duas , no 
horário do HTPC e uma rapidinha dentro 
da aula ... não foi isso ? Essa é então a 
nossa 4ª sessão reflexiva* ... Marislei , 
olha só , nós conversamos um 
pouquinho naquele dia na aula , e você 
falou : ah ,o resumo deve  ser usado 
com uma fonte de pesquisa para o aluno 
apresentar um seminário ... 
Prof.: sim ... 
Pesq.: e aí eu fiquei pensando nisso, 
quer dizer , como ele vai se preparar 
para fazer um resumo,  para se apropriar 
daquele tema , para apresentar , por 
exemplo , um seminário. E aí você tinha 
falado assim, a gente pode fazer um 
processo de leitura em voz alta e eu dei 
algumas idéias, lembra ? Dos alunos 
lerem , e você retomar com eles , 
parágrafo por parágrafo ...  
Prof.:Chamar atenção exatamente 
pra’quilo que  eles devem saber , e o 
que realmente faz efeito , do conteúdo ... 

Resumo como fonte de 
pesquisa (pesquisadora tenta 
resgatar tema discutido em 
encontro anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido da pesquisadora 
sobre o papel do aluno: 
protagonista do processo de 
produção de resumo 
CONTRADIÇÃO – COMO ELE 
PODE SER PROTAGONISTA 
 
 
Sentido da professora sobre o 
papel do aluno:sem 
responsabilidade em relação 
ao seu processo; ela determina 
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Professora como 
protagonista no processo de 
seleção de  temas relevantes 
para produção de resumo ( 
professora) 
 
 
 
 
 
 
 
O professor precisa fazer o 
tempo todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura em voz alta para 
compreensão dos conceitos 
(aluno como protagonista) 

Os verbos 
conseguem 
levantar – ação do 
aluno; 
 
Os verbos estar 
fazendo , indicando 
a ação dela em sala 
de aula; 
O substantivo tempo 
indicando o controle 
da aula nas mãos da 
professora e todo 
dando qualidade ao 
tempo 
(inteiro,completo) 

Pesq.: dos conceitos que você achar 
que são mais importantes... mas 
tentando ver se eles conseguem 
levantar esse conceitos... Lembra? A 
gente tentar fazer ... 
 
Prof.: eles conseguem Leticia , mas é 
que aí tem que fazer um trabalho 
assíduo . Você tem que estar fazendo o 
tempo todo , desde do início do ano , 
isso , com certeza vai me ajudar 
bastante pra 2010 .  
Pesq.: pra você planejar 2010 
 
Prof.: com certeza ... 
 
Pesq.: mas você acha que vale a pena 
agora , mesmo faltando um pouquinho 
de tempo pra aulas terminarem , um 
mês e meio , tentar fazer nesse 
finalzinho , uma leitura com eles , não só 
lendo em voz alta , que você fala do 
treino , da leitura em voz alta , da auto 
estima , mas uma leitura em voz alta , 
tentado resgatar os principais conceitos 
daquele texto ... 
Prof.: vale ...dá tempo ainda sim.. 
Pesq.: pra eles tentarem . Acho que dá 
tempo ainda sim ... 
Prof.:você falando , você conversando, 
eu vou assim ,   na mente você vai 
criando já  o que você pode fazer , 
então , no caso da 5ª série , que é essa 
turma D , que nós pegamos como 
exemplo , que estamos trabalhando em 
cima dela , unicamente , o que que eu 
posso estar fazendo .. ah .. pra encerrar 
tudo isso , eu vou estar , tudo isso em 
questão de programa de 5ª série ... 
então vem Terra , vem Ar , vem Água e 
no final do conteúdo programático 
dessas 5as , tem Ecologia , uma 
pincelada de Ecologia . Então , isso 
sempre no último , porque você já fica 
encaminhada pra 6ª série , você 
começar Seres vivos.. 

o que eles devem saber 
 
Pesquisadora:os alunos 
conseguem levantar os 
conceitos 
 
Professora acredita na 
capacidade dos alunos, mas 
precisaria de um trabalho 
diferente do que ela faz 
atualmente.No entanto,sua 
sugestão é a ação  centrada no 
papel do professor.O aluno 
seria capaz, mas ela precisaria  
fazer o tempo todo.(NÃO 
PERGUNTEI O QUE É O 
TEMPO TODO-NÃO POSSO 
ANALISAR) 
 
 
 
Pesquisadora revela o sentido 
da leitura em voz alta como 
instrumento para compreensão 
dos conceitos. 
O não é contradição que eu 
apresento entre meus 
sentidos e o dela. 
(Zoss, e Lena aluno 
construindo conceito) 
 
Já estou sendo responsiva 
quando não abro mão da 
leitura em voz alta 
 
 
 
 
 

 

Excerto 20–3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

 

Categorias de análise 

• Pronomes definindo as responsabilidades das ações na relação ensino-
aprendizagem e na relação pesquisadora/professora ( nós temos que .../a 
gente ter um ..../tua pesquisa ..../eles possam estar esboçando.../o saldo que 
eu vou tirar...) 

• Adjetivos qualificando o saldo do trabalho proposto pela pesquisadora (pra 
saber qual o saldo positivo ou os negativos...) 
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• Substantivos elegendo o foco da discussão, como  o trabalho do resumo e o 
aumento do tempo quando a produção é do aluno  ( introdução do 
resumo.../disponibilidade de corrigir...) 

Conteúdo temático 
 

Observável de ordem 
lexical 
 

Excerto Observações/diário de 
análise 

Criar um contexto de 
colaboração requer a 
responsabilização das 
ações da professora e da 
pesquisadora (contexto 
de nós) 

O pronome nós grifado e 
o termo gente revelando 
um contexto de 
colaboração 

Pesq.: aí vocês aprofundam Ecologia ? 
Prof.: é , daí você vai estar estudando 
toda essa parte . Então eu pensei , até em 
prol da gente ter um término de trabalho , 
porque na realidade isso vai ficar muito 
pincelado e jogado ,então eu , eu como 
profissional e você também  que já está na 
pesquisa e está fazendo todo esse 
trabalho , nós temos que dar um término 
nisso.

Aqui há um avanço no 
sentido da colaboração entre 
as participantes da 
pesquisa.Tem um conceito 
de nós / a gente na 
elaboração das 
propostas.Professora se 
responsabiliza também pelos 
resultados da pesquisa. 
 

 
O aluno tem um papel na 
elaboração do seminário. 
Mas o saldo positivo ou 
negativo é dela como 
professora. 

O pronome eles 
revelando o sentido da 
professora sobre o papel 
do aluno na elaboração 
do seminário. 
O pronome tua/eu 
revelando o sentido da 
professora sobre os 
nossos papéis como 
pesquisadora e 
professora. 
O substantivo 
resumo,como foco do 
trabalho.  
Os adjetivos positivo e 
negativo como qualidade 
do trabalho realizado por 
ela( e não pelos alunos). 
 
O substantivo 
disponibilidade referindo-
se ao tempo maior que a 
professora pode ter 
quando o resumo é feito 
pelo aluno. 

Prof. continua: Então , eu pensei em 
estar lendo Ecologia com eles , 
destacando as partes principais disso , 
para que eles possam estar depois 
esboçando lá na frente em forma de 
seminário  e ... mas isso assim, seria um 
complemento de tudo , um complemento 
pra tua pesquisa, um complemento pro 
início da introdução de resumo que eu tive 
com essa turma pra saber qual o saldo 
positivo ou os negativos que eu vou tirar 
disso ,  aí eu vou estar analisando todo 
esse processo , de que forma eu vou 
trabalhar ... foi bom eu estar conhecendo ? 
Foi ! É algo que vai ser usado ? Eu te digo 
, com certeza , eu vou usar a forma de 
resumo  , até porque , o professor tem até 
mais , ah ... disponibilidade de corrigir um 
exercício, enquanto eles estão fazendo o 
resumo Eu, por exemplo , eu levo tudo pra 
minha casa 
 
 
 
 
 
 
 

Percebe-se um avanço nas 
propostas de sala de 
aula.Aqui ela consegue já 
planejar uma aula atribuindo 
um papel ativo aos alunos. 
Consegue já adotar o 
resumo com estratégia 
didática, como procedimento 
de sala de aula 
Aqui ela percebe que se o 
papel de construtor do 
conhecimento está nas 
mãos dos alunos , a questão 
do tempo , pode ser melhor 
administrada , do que no 
caso de todas as funções 
estarem centralizadas na 
figura do professor.Ela diz 
aumentar a sua 
disponibilidade. 
No entanto , ela ainda atribui 
os resultados positivos ou 
negativos do trabalho às 
suas ações,e não ao 
processo dos alunos. 

 

Excerto 21–3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

Categorias de análise 

• Os verbos de ação relacionados ao papel do aluno e do professor ( você  treina 
o aluno.../isso faz estudar um pouquinho mais... ); 

• Substantivos apontando o foco da discussão ( avaliação..../cair na  prova... 
conclusão sobre isso); 

• Adjetivos qualificando a discussão dos alunos revelando os sentidos da 
pesquisadora( correção  coletiva...); 

• Pronome eles  designando a ação do aluno na construção dos conceitos , 
revelando os sentidos da pesquisadora; 

• Verbos usem/falem designando ação do aluno 
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Conteúdo temático 
 

Observável de ordem 
lexical 

Excerto Observações/diário de 
análise 

 
O resumo serve para 
estudar para a prova. 
 
O estudo é treino. 
 

Verbos treinar,estudar 
 
Substantivos  prova e 
avaliação como foco da 
discussão. 
O resumo é visto aqui 
como a conclusão. 
 

Prof.: mas você treina o aluno , para que 
ele possa estar fazendo uma  avaliação de 
múltipla escolha e é isso que tá ... eu 
sempre introduzi dessa forma a avaliação , 
e eu posso até estar pedindo que eles 
façam uma conclusão sobre isso e isso faz 
estudar um pouquinho mais , pois é um 
tema que vai cair na prova  

A visão das relações de 
ensino aprendizagem da 
professora aqui fica clara 
como está dentro de uma 
perspectiva pragmática do 
ensino- é estudar para fazer 
prova- resultado . 
O resumo ( conclusão) é 
para estudar  para a prova. 

O resumo serve para 
preparar um seminário .  
 
O aluno age na 
construção do 
conhecimento.  

Adjetivo  coletiva 
qualificando a correção 
dos exercícios . 
Pronome eles  
Verbos usem/falem 
designando ação do 
aluno 

Pesq.: É, então você pode fazer uma 
correção coletiva , uma discussão , ver o 
que que eles apreenderam daquele 
questionário , na hora de corrigir as 
questões , tentar tirar deles: “o que que 
você entendeu dessa questão?”  fazer com 
que eles falem)e de repente usar uma 
síntese no final no final da aula , para que 
eles usem para preparar o seminário (  “ 
Se vocês fossem falar num seminário , 
como vocês falariam ?”) 
 

Os sentidos da 
aprendizagem  como um 
processo de práxis – a 
discussão e a voz dos 
alunos para a construção do 
conhecimento na prática. 
Alunos usam/falam para 
preparar um seminário. 
A visão de texto aqui como 
um enunciado , que tem uma 
finalidade , um destinatário. 

 

Excerto 22- 3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

Categorias de análise 

• Pronomes  nós , eu você, ela designando os sujeitos da colaboração 
• Pronome eles, atribuindo função ao aluno no processo de construção do 

resumo 
• Pronome te designado a pesquisadora como beneficiária dos resultados da 

pesquisa 
• Advérbio de modo determinando o sentido de colaboração ( nós vamos fazer 

juntas) 
• Preposição de finalidade designando quem se beneficiará com a pesquisa: (é 

pra ela)  
• Substantivo: resumo como foco 
• Verbo ajudar designando a função da colaboração 
• Substantivo idéias + síntese  e Adjetivo principais e conclusão para definir o 

resumo e  
• O substantivo objetivo designando o foco do trabalho com o resumo 
• Advérbio de negação mostrando uma contradição nos sentidos de 

colaboração: (não só me ajudasse); 
• Modalização deôntica marcada pela locução adverbial ,revelando os sentidos 

de colaboração - colaborar é concordar: (com certeza ,)marcando as regras 
constitutivas do mundo social; 

• Turnos de fala – falas para concordar e complementar a fala 

Conteúdo temático Observável de ordem 
lexical 

Excerto Observações/diário de 
análise 

A proposta de resumo vai Pronomes  nós , eu você, Prof.: e ... nós vamos fazer juntas ... nós Sentidos de colaboração da 
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ser feita para colaborar 
coma pesquisadora. 
 
Colaborar é ajudar, fazer 
junto.  

ela designando os 
sujeitos da colaboração 
 
Advérbio de modo: juntas 
 
Preposição de finalidade: 
é pra ela 
 
Substantivo: resumo 
como foco 
 
Verbo ajudar designando 
a função da colaboração 

vamos conversar juntas , e vamos explicar 
para eles o porque da sua postura de 
entrar dentro da aula , porque essa única 
turma , porque  nós estamos  trabalhando 
dessa forma, com o resumo ... porque as 
outras classe eu ainda não introduzi ... eu 
introduzi com você , porque eu pensei :é 
pra ela , é pra pesquisa , então eu vou 
estar ajudando 

professora no processo da 
pesquisa – as mudanças 
ocorridas durante o processo 
foram por acreditar na 
proposta de leitura e  
produção como um eficaz 
instrumento de ensino 
aprendizagem ou foram para 
me ajudar na pesquisa ?? 
 

A proposta de resumo é 
para ganho dos alunos . 
Resumir é tirar as idéias 
principais do texto. 

Pronome eles, atribuindo 
função ao aluno no 
processo de construção 
do resumo 
 
Substantivo idéias 
Adjetivo principais, 
conceituando o resumo 

Pesq.: e eu acho que vai ser legal para 
eles também , porque a partir do momento 
que eles começam a ler o texto , com o 
intuito de tirar as idéias principais,pra usar 
dali futuramente pra um estudo de prova, 
eu acho que eles tem ganho também .  

Meus sentidos de resumo. 

Professora retoma que a 
proposta ajuda a 
pesquisadora na sua 
produção de 
dados/apresentação de 
simpósio 

Pronome te designado a 
pesquisadora como 
beneficiária dos 
resultados da pesquisa 
 
Verbo ajudar designando 
a colaboração 

Prof.: isso vai te ajudar bastante no 
sábado , na hora que você sentir o aluno 
conversando com você , isso vai te dar 
assim uma amplitude na hora do ... ( no 
sábado seguinte era a apresentação da 
comunicação no 3º SIAC) 
 

A proposta de resumo feita 
pela professora tem o intuito 
de me ajudar como 
pesquisadora 

A colaboração 
proporciona 
transformação em todos 
os participantes da 
pesquisa 

Advérbio de negação 
mostrando uma 
contradição nos sentidos 
de colaboração: não só 
me ajudasse. 
Substantivo diferença 
marcando o resultado 
para os alunos , 

Pesq.: mas eu queria que não só me 
ajudasse , mas eu queria que fizesse 
alguma diferença pra eles e pra você...  

Meus sentidos de pesquisa 
colaborativa – colaboração)  
Aparece uma contradição 
nos sentidos de colaboração 
entre as participantes 

Colaboração é concordar Modalização deôntica 
marcada pela locução 
adverbial : com certeza, 

Prof.: sim , sim, com certeza,  e vai 
fazer diferença ... vai fazer diferença. 
 

 
A concordância revela os 
sentidos de colaboração das 
participantes  

A produção da síntese 
deve ter um 
objetivo(pesquisadora) 

Síntese e objetivo como 
substantivos designando 
o foco do trabalho  

Pesq.: eu queria que eles vissem uma 
utilidade nessa síntese , porque é aquilo 
que a gente sempre fala , né , Marislei , a 
gente não faz síntese pra nada , a gente 
sempre tem um objetivo naquilo que a 
gente produz. 
 

Meus sentidos de produção 
de resumo 

Síntese é a conclusão de 
tudo (professora) 

Conclusão como 
qualidade do resumo 

Prof.: na conclusão , na conclusão de tudo 
...  
 
 

Sentidos da professora 
sobre produção de resumo – 
“conclusão de tudo”- 
resultado) 

 
Excerto 23 –3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

Categorias de análise 

• Modalização deôntica sinalizando um sentido de colaboração em que 
aparecem as contradições( Tem que falar); 

• Modalização marcada pelo advérbio revelando os sentidos de colaboração 
(exatamente); 

• Modalização marcada por um advérbio designando a concordância (isso , 
exatamente); 
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• Advérbio de negação referindo-se ao que vai ser retirado do aluno:argumento 
para reclamar; 

• Advérbio de negação apresentando a ideia que se contrapõe. 
• Turnos de fala –  para concordar e complementar a fala do outro 

 
 

Conteúdo temático Observável de ordem 
lexical 
 
 

Excerto Observações/diário de 
análise 

Colaborar é ser enfática 
na apresentação de uma 
idéia, é trazer algumas 
contradições 

Modalização deôntica 
sinalizando um sentido 
de colaboração em que 
aparecem as 
contradições Tem que  

Pesq.: mas eu acho que tem que falar ( 
ênfase) , tem que apresentar , por exemplo 
,  a gente sempre pensa , num curso que 
eu estou trabalhando na Cogeae  sobre 
gêneros , né ,  aprendizagem de leitura e 
escrita por meio dos gêneros. E a primeira 
coisa , Marislei , que a gente pensa nos 
nossos projetos é apresentar aos alunos o 
para que ele vai ler , pra que ele vai 
escrever , pra que ele vai apresentar ...  

Eu falo aqui pra reforçar a 
idéia dela da importância de 
situar o aluno no contexto de 
produção/objetivos da leitura 
e produção; 
Aparece um sentido de 
colaboração diferente aqui. 
 

Apresentar a proposta ao 
aluno é para que ele não 
tenha argumentos para 
reclamar. 

Advérbio de negação 
referindo-se ao que vai 
ser retirado do 
aluno:argumento para 
reclamar 

Prof.:pra que não tenham argumentos 
depois , no meio do caminho , “ah , mas eu 
não sabia , você não me explicou”.. 
 

Os sentidos da professora 
do porque explicar o objetivo 
para o aluno são 
contraditórios ao  da 
pesquisadora 

 
 
Colaborar é concordar e 
depois complementar 
com a ideia que se 
contrapõe. 
 
Ler é  atribuir sentido ao 
texto, é apropriar-se do 
conteúdo e deve ter um 
destinatário. 

 
Modalização marcada 
por um advérbio 
designando a 
concordância  
 
Advérbio de negação 
apresentando a ideia que 
se contrapões 

Pesq.: isso , exatamente , e além disso, 
não só para que não exista esse 
questionamento , mas para que o aluno 
veja sentido Marislei no que ele está 
fazendo.Se ele não sabe pra que ele tá 
lendo aquele texto , se ele não sabe pra 
que ele tá fazendo aquele questionário , 
pra que ele tá fazendo aquela síntese , ele 
não vê sentido no que ele tá 
fazendo..então , quando a gente fala pro 
aluno , o projeto final , o objetivo , pra onde 
vai se dirigir essa leitura dele , as leituras 
passam a ter um outro sentido ,então ler , 
para apresentar para os colegas , faz com 
que a leitura tenha um outro peso pra ele , 
um outro sentido , ele vai querer se 
apropriar daquilo , porque ele vai ter que 
explicar pros amigos depois ...  
 

Eu falo para concordar , 
revelando meus sentidos de 
colaboração , mas 
complemento trazendo uma 
contradição de sentidos 
sobre os objetivos de 
apresentar a proposta de 
leitura.  Sentidos da 
pesquisadora sobre a 
proposta de produção de 
resumos . 
Sentidos de leitura da 
pesquisadora. 

Colaborar é concordar Modalização marcada 
pelo advérbio revelando 
os sentido de 
colaboração 

Prof.: exatamente ... Nessa resposta da 
professora é revelado 
novamente os sentidos de 
colaboração que se 
estabeleceu entre as 
participantes da pesquisa.  
Professora e pesquisadora 
fazem a mesma escolha 
lexical:exatamente . 

 
 
Excerto 24- 3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

Categorias de análise 

• Turnos de fala – quem fala, fala para concordar , complementar 
• Pronome eles designando o sujeito da ação, o aluno 
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• Verbo conseguem, definindo ação do aluno em direção à proposta de leitura e 
produção 

• Substantivo resumo e texto determinando o conteúdo temático 
• Adjetivo expositivo qualificando o texto 
• Advérbio de comparação de igualdade :mesmo  
• Substantivo determinando o sujeito da ação:o resultado 
• Modalizador deôntico ( exatamente ... /claro , sem dúvida) 

 
 

Conteúdo temático Observável de ordem 
lexical 
 
 

Excerto Observações/diário de análise

Colaborar é 
compartilhar 
conhecimento 

 Pesq.: .....Eu achei um livro da Ana 
Rachel Machado, que é da PUC 
também... ( mostro o livro) 
 

Compartilhar a teoria que embasa a 
minha pratica- sentido de 
colaboração. 

Ler textos teóricos 
sobre a questão do 
gênero auxilia na 
escolha da estratégia 
adotada em sala de 
aula  

Substantivo resumo 
determinando o 
conteúdo temático 

Prof.: que é de resumo ... 
 

 

Ler textos teóricos 
sobre a questão do 
gênero auxilia na 
escolha da estratégia 
adotada em sala de 
aula 

Substantivo resumo e 
texto determinando o 
conteúdo temático; 
Adjetivo expositivo 
qualificando o texto 

Pesq.: que é sobre resumo , 
entendeu ? Ele é super tranqüilo de 
ler , e ele vai apresentando resumos 
de textos acadêmicos ... que é um 
pouco isso que a gente tá trabalhando 
. O texto expositivo , ele é um texto 
com foco de informação ... 
 

Os sentidos da pesquisadora sobre 
colaboração crítica pressupões a 
leitura para embasar a prática 

O resultado final de 
uma produção pode ser 
o mesmo de um texto 
acadêmico ou de um 
aluno da 5ª série. 
O foco é o resultado . 

Advérbio de 
comparação de 
igualdade :mesmo  
 
Substantivo 
determinando o sujeito 
da ação:o resultado 

Prof.: numa outra realidade , porque 
nós estamos  numa 5ª série , mas não 
deixa de ter o mesmo resultado , 
porque o resultado final é o mesmo ...  

Aqui ela parece avançar na 
compreensão de que os alunos 
podem sim ler e produzir textos 
expositivos mesmo estando na 5ª 
série.  Parece haver um 
compartilhamento de sentidos sobre 
o papel do aluno e suas 
possibilidades. Avanço na  
concepção de ensino – 
aprendizagem.Compartilhamento de 
significados.No entanto , o foco é 
ainda o resultado – VISÃO 
PRAGMÁTICA 

Colaborar é concordar Modalizador deôntico Pesq.: exatamente ... 
 

 

O resultado final de 
uma produção pode ser 
o mesmo de um texto 
acadêmico ou de um 
aluno da 5ª série. 

Advérbio de 
comparação de 
igualdade :mesmo 
Substantivo 
determinando o sujeito 
da ação:o resultado 

Prof .: o resultado final é o mesmo ....  
 

Ela repete a frase ,enfatizando a 
percepção de que os alunos podem 
sim fazer resumos 

  Pesq.: o nível de complexidade dos 
textos acadêmicos é maior .., 
 

 

Colaborar é concordar Modalizador deôntico Prof.: claro , sem dúvida ... 
 

 

O aluno é capaz de ler 
e produzir um trabalho. 
O resultado pode ser o 
mesmo de um trabalho 
acadêmico 

Pronome eles 
designando o sujeito 
da ação, o aluno 
Adjetivo capazes 
qualificando o aluno 

Pesq.: mas eles já são capazes de ler 
e compreender...)  
 

Os sentidos da pesquisadora sobre o 
papel do aluno – eles  são capazes 
de ler e escrever 

O aluno é capaz de ler 
e produzir um trabalho. 
O resultado pode ser o 

Pronome eles 
designando o sujeito 
da ação, o aluno 

Prof.: mesmo que seja assim , algo 
menor ...mas eles conseguem  
 

Aqui , ela avança : parece estar 
revendo suas concepções sobre 
aprender e desenvolver , o aluno 
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mesmo de um trabalho 
acadêmico 

Verbo conseguem, 
definindo ação do 
aluno em direção à 
proposta de leitura e 
produção 

agora pode ler e escrever – papel do 
aluno , independente de sua faixa 
etária. 
COMPARTLAHMENTO DE 
SIGNIFICADO 

 
 
 
Excerto 25–3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

Contexto: percebe-se nesse trecho do excerto um avanço no sentido de colaboração-
crítica, quando a pesquisadora aponta as contradições entre os seus sentidos e o da 
professora sobre o papel do aluno na produção do resumo e na construção do 
conhecimento. 

Categorias de análise 

• Turnos de fala – quem fala , fala para concordar , complementar , apresentar 
contradições 

• O pronome eles , marcando o aluno num papel passivo de receber/precisar 
informações externas/pareceres 

• O pronome eles/deles marcando o sentido da pesquisadora sobre o papel do 
aluno; 

• Pronome eu centralizando a responsabilização da ação na professora 
• Verbo pensar e aprofundar relacionados ao processo de leitura; perceber 

relacionado ao processo de leitura; 
• Verbo falei sinalizando a ação da professora na relação ensino-aprendizagem; 
• Substantivo  discurso elegendo o sujeito da frase. Seleção da frase inteira , 

com ênfase no discurso da professora; 
• O verbo vamos , na 3ª pessoa do plural me incluindo no processo de escolha 

das estratégias usadas em sala de aula. 
•  

Conteúdo temático Observável de ordem 
lexical 
 
 

Excerto Observações/diário de 
análise 

 
 
A Leitura prescinde 
reflexão  sobre os 
conceitos  

 
 
Verbos pensar e 
aprofundar relacionados 
ao processo de leitura 

Pesq.: então , você traz 
um tema polêmico , por 
exemplo, se você 
trouxesse um texto sobre a 
questão do petróleo , que 
foi um tema lá da primeira 
aula , quando você 
trabalhou rochas, você 
trouxe a questão 
econômica, da exploração 
do petróleo na Arábia , no 
Oriente ... então , se é um 
texto polêmico , eles 
podem se aprofundar e 
pensar “que argumentos 
tem aqui , que falam que 
nosso solo é fértil , mas a 
gente não tem as guerras , 
e porque lá existem as 
guerras ,e porque existem 
as disputas ...”  

Aqui eu quis retomar o 
assunto sobre reflexão , 
pois nessa aula sobre 
petróleo , ela me disse que 
queria proporcionar uma 
visão crítica dos alunos em 
relação ao tema , no 
entanto, não pergunta a 
opinião dos alunos , não 
procura saber o que eles já 
sabem sobre o tema 
 

Os alunos lêem e 
levantam suas 
percepções acerca do 
tema 

Verbo perceber 
relacionado ao 
processo de leitura 

Pesq.: sabe, pra fazer 
com que eles percebam 
se o texto traz alguma 
polêmica , alguma 
discussão 

A ideia era trazer para 
discussão a ação do 
aluno , o papel do aluno 
no processo de leitura 

A relação ensino- Pronome eu Prof.:Eu lembrei , que O pronome eu aparece 
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aprendizagem é 
transmissiva : o 
professor fala e o aluno 
aprende 

centralizando a 
responsabilização da 
ação na professora 
Verbo falei sinalizando 
a ação da professora na 
relação ensino-
aprendizagem 

eu falei dos prós e dos 
contras ...da disputa da 
solo 
 

novamente 
centralizando a 
responsabilidade 
enunciativa na função 
do professor.Essa 
declaração parte do 
pressuposto que se o 
professor falou o aluno 
aprendeu. 

Colaborar é apontar 
contradições  

Substantivo discurso 
elegendo o sujeito da 
frase. Seleção da frase 
inteira , com ênfase no 
discurso da professora. 

Pesq.: é você falou 
“gente ,  felizmente ou 
infelizmente ...”enfim, 
você traz essa 
discussão pra eles ... 
mas eu percebo 
Marislei que isso fica no 
seu discurso , você 
quer passar isso pra 
eles , mas sinto falta  de 
um retorno deles ...  
 

Sentido de ensino-
aprendizagem da 
pesquisadora – aluno 
com papel de 
compartilhar seus 
conhecimentos) 
Colaborar é apontar as 
contradições entre 
teoria e prática. 

A aprendizagem é um 
processo  externo e não 
de um processo de 
interação e 
compartilhamento 

O pronome eles , 
marcando o aluno num 
papel passivo de 
receber/precisar 
informações 
externas/pareceres 

Prof.: eles precisam de 
outros pareceres  
 

O sentido da professora 
sobre ensino-
aprendizagem – o 
conhecimento é externo 
ao aluno , vem do outro 
, ela não pensa que 
eles tem um papel e 
podem construir as 
suas opiniões sobre as 
disputas no oriente 
medio.) contradição 

Colaboração crítica é 
concordar inicialmente , 
para depois apresentar 
a ideia que se 
contrapõe 

O pronome eles/deles 
marcando o sentido da 
pesquisadora sobre o 
papel do aluno. 

Pesq.: é , mas do que 
que ficou pra eles , o 
que que é produção 
deles . Você entende ? 
Eu acho que ... sei lá , a 
gente podia tentar isso 
hoje , e ver o que que 
sai com o tema 
atmosfera ...( 
 

Eu falo para concordar , 
mas acrescento uma 
nova informação que se 
contrapõe à prática da 
professora 

Colaborar é aceitar a 
proposta da 
pesquisadora , com 
disposição para tentar 
transformar a sua 
prática.É trabalhar em 
parceira :vamos ver... 

O verbo vamos , na 3ª 
pessoa do plural me 
incluindo no processo 
de escolha das 
estratégias usadas em 
sala de aula. 

Prof.: vamos ver ... 
 

Com um tom positivo, 
parecendo estar 
aceitando um novo 
desafio . Partimos daí  
para o planejamento da 
aula.O verbo vamos 
indicando a minha 
participação e um 
conceito de nós no 
processo. 

 

 

Excerto 26 –3ª sessão reflexiva ( 11 de novembro de 2011) 

 Contexto: sessão para a realização do planejamento em parceria da aula de 
preparação do seminário. Percebe-se o avanço nos sentidos sobre o papel do 
professor de ciências na construção da capacidade leitora e escritora do aluno. 

• Turnos de fala : retomada em eco , falas para concordar , depois ponta a ideia 
que se contrapõe (Orecchioni,2005) 
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• Substantivo e adjetivo texto expositivo como foco da discussão 
• Advérbio de intensidade marcando os sentidos da professora sobre o trabalho 

com leitura e escrita( bastante Língua portuguesa) 
• Apropriar como verbo que define  a ação do aluno frente ao texto; 
• Substantivo linguagem referindo-se aos significados que a professora vai 

compartilhando 
• Pronome deles dando o protagonismo ao aluno no processo de produção 
• Advérbio nunca, marcando uma posição da professora em relação aos 

conhecimento dos conteúdos em Língua Portuguesa estudados pelo 6º ano. 
• Verbos associar e articular , revelando os sentidos da professora sobre o que 

os alunos podem aprender com o planejamento elaborado . 
• O adjetivo curiosa define o estado em que está a professora diante de uma 

nova situação. 

 

Conteúdo temático Observável de 
ordem lexical 
 
 

Excerto Observações/diário de 
análise 

É preciso conhecer as 
características lingüísticas do 
texto expositivo para o trabalho 
de Ciências 

Substantivo e 
adjetivo texto 
expositivo como 
foco da 
discussão 

Pesq.: quais são as características 
lingüísticas , né , a aí tem uma coisa muito 
legal que eu achei, quais são as coisas que 
a gente pode escrever num texto expositivo 
“para ordenar o texto:em primeiro lugar  , 
para começar , primeiramente ... num texto 
para comparar, do mesmo modo , da 
mesma forma , então ... 
 

A proposta tinha a 
intenção de 
responsabilizar a 
professora pelo processo 
de leitura e escrita em 
Ciências 

Compreender as características 
lingüísticas de um texto é função 
do professor de Língua 
Portuguesa 

Advérbio de 
intensidade 
marcando os 
sentidos da 
professora sobre 
o trabalho com 
leitura e escrita 

Prof.: bastante língua portuguesa  
 

Sentidos iniciais da 
professora do que é 
ensinar os recursos 
linguísiticos de um texto – 
é língua portuguesa) 

 Colaborar parte sempre de um 
concordância inicial ( retomada 
em eco),para posteriormente 
apontar o conflito de idéias. 

Retomada em 
eco da fala da 
professora; 
Apropriar como 
verbo que define  
a ação do aluno 
frente ao texto. 

Pesq.: bastante compreensão da língua 
portuguesa, porque pra eles se apropriarem 
de um gênero novo, que é um resumo , eles 
tem que entender como organiza um 
resumo . 
 

Meus sentidos de 
colaboração.Eu repito o 
que ela diz , e depois 
trago minha concepção 
de apropriação  de um 
novo gênero. Eu poderia 
ter em aprofundado essa 
discussão sobre o uso da 
língua em uso, para 
comunicar algo a alguém 
e dizer dos meus 
sentidos de ler e 
escrever, utilizando a 
língua como instrumento 
de construção de 
conhecimento. 

Ler e escrever em Ciências é 
fazer usos da linguagem. 

Substantivo 
linguagem 
referindo-se aos 
significados que 
a professora vai 
compartilhando 

Prof.: linguagem escrita mesmo ... 
 

Professora vai 
compartilhando 
significado sobre a 
linguagem 

Colaborar  é dar sinais de 
escuta, é concordar,é retomar; 
O seminário é protagonizado 

Retomada em 
eco; 
Pronome deles 

Pesq.: é a linguagem , então , isso é uma 
coisa que a gente pode trabalhar com eles 
pra eles apresentarem o seminário deles ... 

Pesquisadora retoma , 
repete , dando sinais de 
escuta,mas reitera 
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pelos alunos dando o 
protagonismo ao 
aluno no 
processo de 
produção 

frisando que o papel de 
construtor do 
conhecimento é do aluno. 

A professora nunca havia 
perguntado sobre o trabalho em 
Língua Portuguesa. 
Tomada de consciência da 
prática pouco interdisciplinar. 
  

Advérbio nunca, 
marcando uma 
posição da 
professora em 
relação aos 
conhecimento 
dos conteúdos 
em Língua 
Portuguesa 
estudados pelo 
6º ano. 

Prof.: e eu nunca perguntei , Letícia,você 
falando agora e eu lendo assim , eu nunca 
perguntei de que forma eles estudam a 
língua portuguesa , se a professora fala 
sobre a resumo( fala pausadamente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......... 

Aqui ela parece perceber 
a importância da língua 
no trabalho dela , e 
percebe que nunca 
pensou sobre isso . O 
conflito gerado possibilita  
que olhe para o trabalho 
dela com 
criticidade.Pegar esse 
trecho todo para 
mostrar contradição 
que gera conflito entre 
teoria e prática. 

Associar e articular são ações 
dos alunos percebidas no 
planejamento elaborado e, 
conjunto  

Verbos associar 
e articular , 
revelando os 
sentidos da 
professora sobre 
o que os alunos 
podem aprender 
com o 
planejamento 
elaborado . 

Prof.: Mesmo que eles estejam trabalhando 
isso em Língua Portuguesa , essa 
associação , essa passagem desse quadro 
,a lógica de articular , os exemplos de como 
eles podem começar uma introdução , como  
eles vão explanar , para depois concluir... é 
um privilégio pra eles. 
 
 
...........

A professora revela 
sentidos do que ela está 
valorizando com essa 
parceria – a articulação  
que os alunos podem 
fazer , as associações, as 
exemplificações . o que 
tem valor na construção 
do conhecimento) 
 

A professora está disposta a 
experimentar algo novo em sua 
prática .Curiosidade. 

O adjetivo 
curiosa define o 
estado em que 
está a professora 
diante de uma 
nova situação. 

 
Prof.: eu também to curiosa pra saber o que 
que vai sair ... porque é um estudo... 
 

A professora se mostra 
curiosa e apreensiva em 
relação às produções dos 
alunos 

 

Excerto 27 - 6ª aula observada: aula de 11/11/09 – planejada em conjunto pela 
pesquisadora e professora na sessão reflexiva de 11/11. ( Nessa aula houve um erro 
na  gravação e por esse motivo a descrevo em seguida) 

Início da aula 16 hs    Término 16h40 

A aula planejada constava de: 

• fazer a correção do questionário( passado na aula anterior)  coletivamente  
• apresentar a programação de leitura e produção de resumos de  texto 

expositivo com o objetivo de montar um seminário 
• Passar para os aluno, na lousa, os termos organizadores e articuladores  

possíveis  de um texto expositivo( ver texto “Escrever um texto Expositivo , 
acessado pelo site WWW.scribd.com.br , em 08/11/09)  

 
 
Com entusiasmo e de uma maneira bem humorada, a professora perguntou se eles gostariam de fazer um resumo , 
como uma “conclusão” do que aprenderam para  falarem para os colegas numa espécie de seminário .Disse “ vocês 
devem ler , colocar a atenção no que está lendo , fazer o resumo e falar no seminário” .  Eles gostaram da idéia e 
falaram em decorar o texto pra falar, e ela falou que não queria decorado, que queria que eles falassem pros colegas 
sem decorar . Brincou que na hora da apresentação, se você esquece uma palavra, fica atrapalhado “perde o papel no 
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bolso ...!!”Eles pareceram entusiasmados com a proposta, e I.( aluna falante e participativa) perguntou “ é tipo uma 
apresentação?” e a Marislei respondeu que eles podiam dar o nome que quiserem , uma apresentação , um seminário 
...   e ela falou que ia trabalhar com eles para a realização do resumo e do seminário um texto que fosse importante 
para eles em outras situações , com por exemplo um texto sobre a proteção ao meio ambiente ; e foi perguntando pra 
eles o que eles devem fazer para proteger o ambiente . Os alunos falaram em economia de água  , para preservar as 
represas , para termos energia elétrica , pois caso contrário teríamos um apagão igual ao de ontem ( em 10/11 houve 
um apagão em vários  estados brasileiros), falaram sobre as notícias que ouviram na televisão e no rádio e a 
professora ia aproveitando os comentários deles . A aluna I. falou que vários estados forma “afetados” pela falta de 
energia elétrica e a professora elogiou o termo usado pela aluna . Ela foi falando de temas atuais com reciclagem de 
lixo , economia de luz e água etc ,e eles foram ficando motivados com o fato de estudarem tais temas . Ela então 
perguntou entusiasmada : então , vocês querem fazer um seminário ? você acham boa idéia ? E os alunos 
responderam animados que sim. 
Em seguida então , ela disse que eu falaria sobre o resumo e como iríamos trabalhar , o que era resumir ... levantei e 
fui até a frente da sala e comecei perguntando para os alunos o que era um resumo , para que a gente escrevia um 
resumo , como a gente podia usar um resumo para nos ajudar , em que situações etc, etc . Eles participaram com 
ótimas respostas: 
“Para entendermos melhor o assunto. 
Para interpretarmos melhor as questões de matemática 
Para aprendermos a escrever com ortografia correta “ usar certo as letras e palavras...” 
Para aprendermos a pontuar 
Para estudar para as provas.” 
Aproveitei cada resposta e fui falando como era importante a gente escrever um texto pensando em para quem eu 
escrevo , para que eu escrevo e como eu escrevo e que todas essas preocupações deles eram corretas . 
Falei que o texto que estava no LD era o texto expositivo e que tinha o objetivo de trazer para eles novas informações 
sobre os temas de Ciências e que a leitura deve ser cuidadosa , para que possamos escrever bons resumos . Falei que 
para produzir bons textos ,a  leitura é fundamental ,e resgatar o que cada um compreendeu  era fundamental . Mostrei 
ainda a tabela com os termos mais utilizados em textos expositivos para apresentar informações , e fui discutindo com 
eles , que substituições podemos fazer para cada termo( ver tabela em anexo utilizada- acessada em 08/11/09 , pelo 
site www.scribd.com). 
Falei que , como já estávamos no final da aula , não daria tempo de colocar esses termos na lousa , mas na aula de 6ª 
feira trabalharíamos a estrutura do resumo , como fazer , que termos podemos usar , e faríamos a leitura de um texto 
sugerido pela professora para que o resumos fosse feito , para darmos início às preparações para o seminário . 
Falamos , eu e a professora sobre o projeto que era uma parceira entre eu e ela , pois a idéia de ler e resumir os textos 
expositivos do livro didático era uma proposta minha , mas que a professora tinha tido a idéia de realizar um seminário. 
Finalizamos a aula então falando desse trabalho que seria feito na próxima aula e em seguida a professora recolheu os 
trabalhos sobre Efeito estufa. 
 
Excerto 28 – 7ª aula observada ( 13 de novembro de 2009) 

Contexto: houve conversa reflexiva de 10 minutos antes da aula, entre as participantes 
da pesquisa 

• Pensar e produzir conhecimento , com verbos que enfocam a ação do aluno. 
Os alunos sintetizam a ideia; 

• Recursos coesivos adversativos, como mas ,  apresentando as idéias que se 
contrapõe entre os sentidos das participantes; 

• Pronome eles dando ênfase ao papel do aluno como central no processo de 
leitura; 

• Sempre / mesma forma ... Advérbios que descrevem os sentidos de ler , para a 
professora.  

 

Conteúdo temático Observável de 
ordem lexical 
 
 

Excerto Observações/diário de 
análise 

O aluno é produtor de 
conhecimento 

Pensar e produzir 
conhecimento , 
com verbos que 
enfocam a cão 
do aluno. 

Pesq.: a gente apresenta pra eles  que 
estamos falando desse texto presente no 
livro didático e o resumo , como a gente 
pode montar um resumo ,que termos a 
gente pode utilizar , a gente mostra na lousa 
... eu imaginei que a gente pode anotar a 
tabelinha na lousa( tabela com os 
ordenadores)e anotar o que eles vão 
falando , o que eles pensam . Eu posso ir 
anotando , enquanto você fala com eles , o 
que eles vão lembrando sobre resumo , 

Meus sentidos sobre o 
papel do aluno  
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para que serve , eu posso ir anotando na 
lousa o que eles falam , pois eles são 
produtores de conhecimento ,o 
conhecimento deles pode ser registrado  
E eu vou escrevendo tudo o que eles falam , 
as resposta ... 
 

 

O aluno precisa saber o que está 
fazendo. Ter consciência da 
função do resumo. 

 Prof.: e deixar isso inclusive especificado 
pra eles e dizer , o que vocês 
conseguiram resumir de tudo está aqui... 
sintetizado  
 

Significado compartilhado 
da importância do 
registro do saber do 
aluno. 

Os alunos lêem e refletem sobre 
o que estão lendo. 

Pronome eles 
dando ênfase ao 
papel do aluno 
como central no 
processo de 
leitura. 

Pesq.: exatamente , e eu vou escrevendo 
na lousa e eles vão consultando ... e depois 
eles vão para a leitura do texto ... eu 
imaginei a gente ler os dois textos , é uma 
idéia ,a gente leria os dois ,  que são 
curtinhos ... 
 

 

A leitura deve ser feita da mesma 
maneira que sempre foi feita. 

Sempre / mesma 
forma ... 
Advérbios que 
descrevem os 
sentidos de ler , 
para a 
professora.  

Prof.: da mesma forma que eu sempre 
leio, ou não ?  

Esse sentido de leitura da 
professora foi difícil de 
trabalhar. Ela fica na 
dúvida ,a gente conversa 
, mas na prática ela não 
consegue dar voz ao 
aluno para verificar o que 
ele compreendeu. 
 

Ler é resgatar o que os alunos 
sabem . 

Mas , como 
recurso coesivo , 
que apresenta 
uma ideia 
adversária.  

Pesq.: da forma que você sempre lê , mas 
resgatando com eles  , eles fazendo uma 
síntese de cada parágrafo Então eles 
lêem ... 
 

Aqui eu tento retomar 
com a professora a 
importância de ouvir os 
alunos e as suas 
impressões sobre o que 
estão lendo – meus 
sentidos de leitura.  
Eu concordo com a 
professora , para em 
seguida apresentar o 
conectivo adversativo 
que , de fato , apresenta 
o meu sentido de 
leitura.Mas concordar 
antes, reflete os meus 
sentidos de colaboração. 

   Prof.: por exemplo , então eles vão ler esse 
parágrafo e eu vou perguntar o que você 
entendeu disso ? O que você pode concluir , 
em poucas palavras desse parágrafo ? 

Ela parece ainda tentar 
compreender o que estou 
falando. Processo de 
compartilhamento de 
significados???  

Oralmente , os alunos são 
capazes de sintetizar o que estão 
lendo . 

Os alunos 
sintetizam a 
ideia. 

Pesq.: Exatamente, isso mesmo, vamos ver 
se eles conseguem , oralmente , já ir 
sintetizando uma idéia presente em cada 
parágrafo. 
 

 

  Prof.: bom , trabalhar toda essa parte oral e 
depois eles só vão transcrever. 
 

Sentido da professora: 
leitura é exercício de 
oralidade e não de 
reflexão sobre os 
conceitos lidos. 

  Pesq.: a parte de leitura , através da 
oralidade , sintetizando pela oralidade e 
depois, o que eu imaginei , um grupo faz 
uma síntese desse e um grupo faz uma 
síntese desse ( apontando para os textos 
que estavam na mesa), depois a gente 
escolhe um representante desse texto e um 
desse para  um apresentar para o outro em 

Aqui há um erro meu do 
que é oralidade. Discutir 
o que o texto traz não é 
focar nas questões do 
texto oral , e sim na 
compreensão do que leu. 
o correto seria uma 
discussão coletiva , 
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forma de seminário . Ele vai ter que 
apresentar para o colega uma síntese do 
que ele leu ... 
 

talvez. 

Resumir  é fundamental , para se 
ter no caderno um registro do 
que foi feito . A avaliação externa 
do pai se sobrepõe ao processo 
de reflexão do aluno. 
 
 

Todos tem .O 
verbo  ter , 
referindo ao 
registro no 
caderno, como 
uma ação que se 
sobrepõe ao 
processo de 
reflexão sobre os 
conceitos em 
Ciências. 
 

Prof.: e a parte conclusiva, todos tem . 
 

Aqui tem uma 
preocupação com o 
registro feito pelos alunos 
.  
É importante que todos 
tenham essa anotação no 
caderno.Preocupação 
com  a avaliação dos 
pais. 

Ler é compreender e entender o 
que se lê. 

Compreender e 
entender como o 
foco do processo 
de leitura 

Pesq.:todos eles vão anotar no caderno , 
vão ter uma síntese que eles vão fazer . A 
gente faz a leitura , faz a discussão oral e 
eles vão escrever um breve resumo do que 
compreenderam , eles vão fazer um 
registro do que entenderam . Metade vai 
fazer uma síntese desse texto e metade 
desse texto ...

Sentidos da 
pesquisadora de ler : 
compreender. 

 

Excerto 29-  4ª sessão reflexiva ( 25 de novembro) 

Contexto: este trecho da transcrição revela que, na 4ª sessão reflexiva, 
pesquisadora e professora estavam em processo de avaliação dos resultados da 
pesquisa. A data posta, 25 de novembro, aponta para um momento do ano em que as 
escolas precisam atribuir nota a seus alunos. Nesse contexto, a professora diz que a 
sua ideia é dar continuidade a esse trabalho no ano seguinte. Após a produção do 
resumo realizada pelos alunos para apresentação do seminário, ela estava me 
dizendo o quanto precisava replanejar a sua postura para pensar na relação ensino-
aprendizagem, pois avalia que os alunos são capazes de produzir dependendo da 
forma como o professor “passa o início, como.... introduz(enfática) aquele assunto”. A 
interação entre as participantes aparece nas retomadas em forma de eco entre os 
turnos de fala e nos pronomes escolhidos para designar os sujeitos dessa relação. 
Pesquisadora e professora utilizam o nós/nosso para falar das ações conjuntas 
realizadas.  
 

Excerto Observações/diário de análise 
Pesquisadora : queria saber da 
sensação que você teve dessa última 
aula.Porque você achou legal , Marislei ? 
( aula em que realizamos o seminário 
com os alunos ). 
Professora: o legal , eu acho assim , o 
especial da coisa , nem vou chamar de 
legal , o especial foi a união , eles 
pensarem que podiam ser um grupo , a 
equipe A ou equipe B , e troca entre eles 
, não teve nada de agressividade , “ah , 
você fez isso ou aquilo” , eles 
conseguiram trabalhar em grupo  ,um 
ajudando o outro , “ah dirá pra mim , o 
que tá acontecendo aí” , então houve 
troca minha com eles , entre eles e isso 

Ela fica impressionada com a postura dos 
alunos no grupo , com a possibilidade de 
trabalho em grupo sem agressividade- 
tem um foco afetivo na relação ensino 
aprendizagem – é importante , mas ela 
desfoca da questão da construção de 
conhecimento sobre a produção do texto 
, sobre a construção dos conceitos 
relacionados ao estudo da atmosfera. 
sentido das relações de ensino 
aprendizagem estão voltados para as 
questões atitudinais e afetivas. ler 
também é trabalhar auto estima e não 
processo de reflexão.) sentidos da 
relação ensino aprendizagem 
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foi assim ,maravilhoso ... não sei se eu 
conseguiria fazer com turma de 7º e 8º 
...eu nunca imaginei que podia fazer isso 
com turma de 5ª .... 
 
 
 
 
 

 

 SENTIDOS E SIGNIFICADOS ANALISADOS A PARTIR DAS AULAS 
OBSERVADAS 

A seguir, apresentarei os excertos selecionados das aulas observadas, que 

apontam para os sentidos das participantes da pesquisa sobre a relação ensino-

aprendizagem em Ciências e sobre a criação de um contexto colaborativo-crítico.  

Posteriormente, os excertos selecionados das conversas e sessões reflexivas, 

que apontam para os sentidos de colaboração crítica, leitura e produção de 

resumos de textos expositivos em Ciências e do papel do aluno e do professor na 

relação ensino-aprendizagem. 

 
Observações realizadas a partir da 1ª aula transcrita, e que deram o mote para a 
nossa 1ª sessão reflexiva: 

Sentidos da relação de ensino-aprendizagem na apresentação dos conteúdos de 
Ciências: os turnos da professora prevalecem e há uma predominância da exposição 
do conteúdo ao invés de uma discussão sobre o conteúdo. 

• Turnos de fala longos da professora; 
• Tempo de cópia de lousa muito extenso; 
• Aula expositiva com pouco espaço para perguntas dos alunos. Perguntas e 

observações inaudíveis; 
• Desejo de proporcionar uma aula reflexiva, mas há a dificuldade de “aguçar a 

crítica” dos alunos: 
 
“Por que, porque a nossa terra, nossa parte para o desenvolvimento dessas culturas, ela  é muito propícia. 
Já lá não , então é algo assim , como eu disse pra vocês , não sei infelizmente ou felizmente , eles tem o 
petróleo . Se bem  que , quando se tem dinheiro, né? Acaba trazendo ( inaudível) ... quer dizer , tudo é .... é 
difícil explicar sabe .... (e olha pra mim) você quer ir um pouco além pra aguçar a crítica, pra falar sobre , 
mas é difícil , você tem que ficar dosando o tempo todo.” 
 
Realização da leitura em voz alta, feita pelos alunos, cópia da lousa de 
definições que cairão em provas. Professora me explica seu método durante a 
aula: 
 
“eu páro , se não a coisa fica cansativa , pela faixa etária ... hoje é dobradinha , então vai começando a 
ficar desestimulante para eles . Então eu paro , coloco algumas definições, sempre com muito colorido na 
lousa. Eu sempre usei esse método . Chama a atenção , eles perguntam , as dúvidas começam a surgir , 
sabe ? E aí depois eu passo alguns exercícios pra terminar a dobradinha com eles ,usando novamente todo  
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aquele texto que foi lido até agora . Se  não for dessa maneira , eles não lêem em casa . É isso, 
basicamente, que eu uso nas 5as séries.” 
 

Esses dois trechos selecionados revelam ainda uma concepção de ensino 
aprendizagem em que o professor não se permite “aguçar” o conhecimento do 
aluno e fica restrito às possibilidades da “faixa etária”, concentrando-se 
“naquilo que a criança têm e não naquilo que lhes falta” (Vigotski(b),2008:11) , 
o que impossibilita a criação de novas Zonas de Desenvolvimento 
Proximal(Magalhães,2009:56). 
 
Observações realizadas a partir da 2ª aula transcrita, e que deram o mote 
para a nossa 1ª sessão reflexiva: 

Sentidos da relação de ensino-aprendizagem na apresentação dos conteúdos de 
Ciências: alunos falam pouco e baixo, o papel da professora é perguntar e responder 
as questões e a construção do conhecimento está centrada nela. 

• Turnos de fala longos da professora; 
• Aula expositiva com pouco espaço para perguntas dos alunos. Perguntas e 

observações inaudíveis; 
• Centralização da ação no professor; 
• Perguntas que não geram discussão e sim respostas simples 

(Orsolini,2005:133) 
• Diante do silêncio dos alunos : ela responde. 

 

Professora : Pessoal, o que que nós vimos na última aula ? Sem ser correção ?  
Alunos respondem , mas é inaudível . 
Professora repete o que foi dito pelos alunos:Foi o solo e a saúde ? E o que vocês tem pra me falar do 
solo e da saúde ? O que vocês se lembram? 
Aluna I. fala algo inaudível respondendo o que  lembra da aula passada .  
Professora : Não só você né I., eu quero  todo mundo ...( ninguém responde ) não se lembram de nada ? 
Eu vou fazer uma revisão ...o que que nós falamos sobre saneamento básico ? O que que tem há ver o 
saneamento básico ? Nós , uma vez população , zona urbana , necessitamos de saneamento básico ? 
Alunos:sim! 

 

Observações realizadas a partir da 3ª aula transcrita, a 1ª aula após a 1ª 
sessão reflexiva 

A função das perguntas e respostas na construção do conhecimento 
dos conteúdos de Ciências.O papel dos alunos e do professor nessa 
construção:as perguntas do professor servem para verificar o conhecimento do 
aluno e incentivar a sua participação me aula. AVANÇO  

• Turnos longos de fala da professora , aumento dos turnos dos 
alunos; 

• Nessa 3ª aula se vê uma participação maior dos alunos,mas  as 
perguntas ainda são para explicar ou esclarecer (CD ou PR) e as 
respostas são simples (CS) 

• Qual a função da pergunta: repete e avança ? O professor lança 
uma nova pergunta ? O que faz com a resposta do aluno? 
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• Perguntas para decorar o conteúdo ou para permitir reflexão? 

Professora: a evaporação,...então existe a evaporação aonde ela é dividida em três , que é ebulição , vaporização e a 
calefação e o que eu não quero que vocês esqueçam, é que quando a água entra em ebulição é aquele processo que 
quando a mamãe coloca água dentro da  leiteira para fazer um café e ela começa a ferver , desprende aquelas 
bolinhas do fundo da panela e elas vão o que , pra atmosfera em forma de vapor . Quando ela alcança aquele estado 
de fervura aquele propriamente dito , quando começa a soltar as bolhas , ela apresenta uma temperatura. Vocês 
sabem qual temperatura a água apresenta?  
J.: 100 graus Celsius 
Professora: cem graus Celsius...então o ponto de ebulição da água , que é a fervura propriamente dita ,o ponto de 
ebulição é cem graus Celsius. Ao contrário disso , quando ela se transforma em gelo , ela , há fusão , existe um ponto 
também de fusão , uma temperatura determinada para aquele estado . Quem sabe? Ele lá no fundo (aponta pra um 
aluno que levantou a mão) 
M.: zero graus Celsius 
Professora: zero graus Celsius,tá?.... Então , ponto de fusão ? Outra vez. 
Alunos em coro: zero graus Celsius 
Professora:ponto de ebulição? 
Alunos em coro: cem graus Celsius 

 

Observações realizadas a partir da 3ª aula transcrita, a 1ª aula após a 1ª 
sessão reflexiva 

O papel da produção escrita de resumo de texto expositivo na 
construção do conhecimento em Ciências: o aluno lê , entende e passa pro 
papel a idéia principal.  AVANÇO  

Observação: essa aula teve a duração de 1h30 e os alunos ficaram por 
volta de 1 hora trabalhando em suas produções. No final da aula , a professora 
não conseguiu resgatar as estratégias usadas por cada aluno.  

• Turnos longos de fala da professora , aumento dos turnos dos 
alunos; 

• Nessa 3ª aula se vê uma participação maior dos alunos,mas  as 
perguntas ainda são para explicar ou esclarecer (CD ou PR) e as 
respostas são simples (CS) 

• O tempo de cópia de lousa diminui .  
• Professora permite-se mudar sua estratégia de aula e pede que os 

alunos produzam seus textos. O texto produzido pela professora 
na lousa diminui.Ela diz : “isso é só uma introdução que eu to colocando”  

• Aparecem os sentidos sobre produção de resumo da 
professora: “leia , entende o que você leu e passa pro papel a idéia principal ...é assim 
que se faz resumo” 

• Verbos de ação relacionada ao papel dos alunos:criar , ler, 
entender, fazer , passar. Alunos protagonizando sua construção de 
conhecimento. 

• Preocupação com a estratégia usada pelo aluno: “de que forma foi que 
ele trabalhou  pra fazer resumo ,qual foi o argumento , a estratégia que ele usou pra chegar 
nesse resumo ....” 

Professora:..depois vocês vão abrir o livro lá na página cento e quarenta e nove...isso é só uma introdução que eu to 
colocando tá ? Hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente... vocês é que vão criar o resumo de vocês ...tá? 
Vocês sabem fazer resumo? 
Alunos ( todos juntos): sim  
Professora: Não é pra pular o parágrafo ...  
Alunos riem ... 
Professora: veja só hein ... coloco o primeiro com segundo , terceiro ...coloco o quarto ....não é assim não ... leia , 
entende o que você leu e passa pro papel a idéia principal ...é assim que se faz resumo  eu vou deixar vocês fazerem 
hoje, tá bom  ... nós temos duas aulas e ... mas eu já vou passar uma tarefa que vocês vão fazer em casa depois que 
terminar esse resumo ....pra encerrar essa parte dos estados físicos.” 
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Professora: dirigindo-se a um aluno que faz uma pergunta inaudível...:Então agora vocês ver  aqui , que está falando 
da água está na atmosfera , quais são os estados ...e você vai ler , vai ver qual é a idéia central e passa pro seu 
caderno 
................ 
Professora: Qual é a importância de todos atuarem em cima desse resumo ? Eu vou pedir pelo menos pra cinco 
alunos me falar de que forma foi que ele trabalhou  pra fazer resumo ,qual foi o argumento , a estratégia que ele usou 
pra chegar nesse resumo , por isso que é importante que todos façam. 

 
 
Observações realizadas a partir da 4ª aula transcrita e  1ª conversa 
reflexiva durante a aula 

O papel da produção escrita de resumo de texto expositivo na 
construção do conhecimento em Ciências: “os alunos assimilam muito mais”.  
AVANÇO no discurso da professora/na prática de sala de aula, ela volta a 
atuar centralizando a relação ensino-aprendizagem na ação do professor: “eu 
vou passar uma síntese de tudo o que nós vimos até agora.” 

Os sentidos de colaboração da professora e pesquisadora: colaborar é 
ouvir, concordar, elogiar e aceitar a colocação do outro respeitando a sua 
prática.Pouco espaço para a criação da contradição. 

• Polidez positiva (PP) nas colocações das participantes da pesquisa. 
• Perguntas para tentar entender e clarificar (P.C.) nossos sentidos de 

boa produção e de resumo. 

Professora: Olha , eu tenho que te relatar uma coisa Leticia ... 
Pesquisadora: ahn ... 
Professora:.... comecei a trabalhar com resumo depois que nós conversamos , e o que eu noto... trabalhamos resumo  
só  nessa turma .. tenho o mesmo procedimento aqui e nas outras 5as séries... e eles assimilam muito mais  
Pesquisadora: é ? ai , que bom ...(PP) 
Professora : primeiro tem que estar pedindo o resumo , e depois a explicação e por último a síntese ... eles assimilam 
muito mais ...sem dúvida  
Pesquisadora : é , que bom ....legal , bom saber ...(PP) 
Professora: eu acho que até mais ,  que a própria leitura só ... é importante ? É importante inclusive pra desinibir mas 
o resumo é espetacular(PP) , eu nunca tinha usado resumo ... 
Pesquisadora rindo ...: é ? ... e como foram as produções , foram boas M.?  
Professora: beleza , viu ?(PP) 
Pesq.:É ... que bom , fico feliz !! (PP) 
........ 
Prof.:O que você está dizendo , da montagem do resumo ? (P.C.) 
Pesq.:Como foi a produção deles(P.C.) ? Se, se  resumiu , se tinham lá os conteúdos que precisavam... 
Prof.: sim ( interrompendo a fala da pesquisadora)... você precisa de ver(PP) ...depois nós fizemos a leitura ... 
........ 
Prof.: Olha , foi maravilhoso(PP) ... deixa eu falar ... porque afinal de contas  foi a partir de uma conversa que eu tive 
com você  
Pesquisadora: que ótimo.(PP) 
Professora: to te dizendo ... eu nunca fui a favor disso , sabe ?...  
Pesq.: depois eu trago pra você M. um material também que eu tenho sobre resumo, que fala sobre resumo, que é 
bem bacana  
Prof.:Sabe porque , porque o conteúdo da 8ª série , já é mais difícil trabalhar , porque é química é física,mas até então 
, até a 8ª série, 5ª , 6 a e 7ª série dá pra trabalhar isso ...e eu vou começar , não agora  porque agora já tinha uma 
sequencia , com eles  eu comecei , com eles é mais texto . E como  7ª série o corpo humano , é muita explicação e 
muito esquema , muito desenho ... então eu acho que ainda não dá . Mas a partir do ano que vem eu vou me 
esquematizar dessa forma , como eu tenho plano de aula do 1º a 3º colegial e eu vou introduzir o trabalho de resumo . 
Pesquisadora: ah ,que bom ...(PP)  
Prof.: Foi muito bom ...(PP) 
Pesq.: Que bom ... Legal (PP) 
Prof.: Foi uma experiência boa (PP) 

 
Observações realizadas a partir da 5ª aula transcrita, a 3ª conversa 
reflexiva durante a aula 
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O papel da produção escrita de resumo de texto expositivo na 
construção do conhecimento em Ciências: “o mínimo ... as partes que eu 
queria que vocês tomassem ciência”.AVANÇO : ela propõe o resumo como 
estratégia de estudo.  

Papel do professor: centralizar no seu desejo/querer os processos de 
escolha dos conceitos que os alunos devem tomar ciência: “as partes que eu 
queria que ...” 

Prof.: ô , pessoal , quem não terminou em casa , por favor termine agora , porque eu vou passar exercícios ... terminou 
, D.? Você já terminou ? Tráz o seu ? Ótimo !!Isso , perfeito , olha só que mínimo que ficou e realmente com as 
partes que eu queria que vocês tomassem ciência !! Que número você é ? 

 

Na proposta de produção dos resumos há  AVANÇO ,uma vez que 
há a substituição dos resumos copiados da lousa elaborados pela professora, 
pelos resumos realizados pelos próprios alunos. “Agora vocês vão fazer o 
resumo” 

Prof.: eles fizeram a leitura e eu falei : agora vocês vão fazer o resumo e como eram só 2 folhas eles  fizeram , então 
deu pra fazer tranquilo... 
Pesq.: e como você fez a leitura na 4ª feira ? 
Pesq.: o mesmo procedimento que eu sempre usei ...  
Pesq.: de cada um ler um parágrafo ? 
Prof.: cada um lê um parágrafo .... e todos lêem 
 

Há AVANÇOS nos sentidos de produção de resumo. O resumo passa 
a ter um sentido: a produção de um seminário . Há aqui uma tomada de 
consciência e a percepção de um conflito que a faz rever sua prática no que 
concerne à proposta de produção escrita. “Porque eu não usava o resumo, eu 
sempre que passei a síntese pra eles.”  

Prof.: e eu ainda vou introduzir o seminário na 5ª série .. 
Pesq.: e o seminário tem o objetivo final deles falarem, quer dizer tem todo um processo de reflexão ... 
Prof.: e que está interligado ao resumo ... porque eu vou fazer com que eles através dessa nova metodologia , porque 
eu não usava o resumo , eu sempre que passei a síntese pra eles , sempre foi leitura ... é ...eles vão estar entrando 
nessa erinha da 5ª série , no resumo ( não sei quem será a professora da 6ª série , pode ser que seja eu ou não) mas 
eles já estão sabendo. E se algum professor  entrar , na área de Ciências falando em seminário , eles já vão ter 
experiência ... nem que seja mínima ... de umas duas , três apresentações aqui ...do que é realmente seminário... 

 

A criação de um contexto colaborativo crítico entre as participantes da 
pesquisa aponta para a ideia de que a colaboração prescinde de agradar o outro, de 
apontar saídas para o outro; professora apresenta o desejo de solucionar o meu 
trabalho,: “eu tenho grande saída pra você.” AVANÇO em relação à produção escrita 
de resumo .Resumo pode ser estratégia para elaboração de seminário. “Ensinamento 
assim profundo...relação entre resumo e seminário”. 

Prof.: Eu tenho grande saída pra você. Você sabe, que quando eu estou na minha casa, eu sempre penso no que 
estou fazendo ...  o que que eu posso melhorar , sempre foi assim comigo , sabe ? E eu cheguei a uma conclusão , 
Leticia , você sabe o que eu posso tirar pra 5ª séries? Um ensinamento assim profundo , e assim uma relação entre 
resumo e seminário 

 

Percebe-se os sentidos de colaboração crítica entre as participantes, em que 
prevalece reconstruções, informações e descrições( conceito discutidos no capítulo 
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teórico) de conceitos ,mais do que confrontações de concepções sobre ensino-
aprendizagem. Os sentidos das participantes sobre a criação do contexto 
colaborativo: colaborar é ouvir, informar , descrever , pensar  junto e reconstruir uma 
prática por meio da compreensão do contexto do outro.A professora toma 
consciência da sua prática,entra em conflito , o que é primordial num processo de 
transformação, mas a pesquisadora não aponta para ela esse caminho.Sentidos de 
colaboração da pesquisadora:incentivar a transformação , no lugar de apontar a 
contradição(“...seria tão legal...; seria ótimo ...”). 

 

Prof.: e eu ainda vou introduzir o seminário na 5ª série .. 
Pesq.: e o seminário tem o objetivo final deles falarem, quer dizer tem todo um processo de reflexão ... 
Prof.: e que está interligado ao resumo ... porque eu vou fazer com que eles através dessa nova metodologia , porque 
eu não usava o resumo , eu sempre que passei a síntese pra eles, sempre foi leitura ... é ... eles vão estar entrando 
nessa erinha da 5ª série , no resumo ( não sei quem será a professora da 6ª série , pode ser que seja eu ou não) mas 
eles já estão sabendo. E se algum professor  entrar , na área de Ciências falando em seminário , eles já vão ter 
experiência ... nem que seja mínima ... de umas duas , três apresentações aqui ...do que é realmente seminário... 
Pesq.: ah, seria tão legal Marislei , se você fizesse aqui na frente umas apresentações ...  
........ 
Prof.:Nossa eu pensei isso  como finalização do seu trabalho  
Pesq.: eu acho ótimo  
Prof.: De tudo o que você está preparando ... 
Pesq.: Eu acho ótimo , porque a idéia do resumo é que ele seja estratégia para alguma 

 

 

A leitura em voz alta tem a função de proporcionar aos alunos uma melhora 
na auto- estima e criar uma oportunidade onde todos possam participar da aula,uma 
vez que cada aluno lê um parágrafo.O foco da ação está no desempenho da leitura 
com boa entonação , pontuação adequada e no controle do professor. O foco não está 
na reflexão dos alunos sobre os conceitos lidos. “Mesmo procedimento que eu sempre 
usei...” 

Pesq.: e como você fez a leitura na 4ª feira ? 
Pesq.: o mesmo procedimento que eu sempre usei ... 
Pesq.: de cada um ler um parágrafo ? 
Prof.: cada um lê um parágrafo .... e todos lêem 

 

Observações realizadas a partir da 6ª aula descrita 
 

Percebe-se uma mudança no discurso da professora, no que se refere 
ao papel do aluno no contexto da sala de aula. Na proposta feita pela 
professora percebe-se uma transformação e um novo direcionamento do papel 
do aluno, que antes copiava o resumo elaborado pela professora e agora lê , 
coloca no papel , faz o resumo e fala . 

Com entusiasmo e de uma maneira bem humorada, a professora perguntou se eles gostariam de fazer um resumo , 
como uma “conclusão” do que aprenderam para  falarem para os colegas numa espécie de seminário .Disse “ vocês 
devem ler , colocar a atenção no que está lendo , fazer o resumo e falar no seminário” .   

Observações realizadas a partir da 7ª aula observada. 
 

Há AVANÇOS nos sentidos de produção de resumo. O resumo passa 
a ter um sentido: a produção de um seminário. Nessa aula, há a proposta de 
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se realizar um resumo para a preparação do seminário: “vocês vão criar o 
próprio resumo de vocês”. Antes de iniciar a produção, ela fala da leitura que 
antecede o processo de produção: ler para ver o que “entendeu disso tudo”. 
 
Prof.: bom , deixa eu voltar pro pedagógico ... ( rindo) nós vamos estar colocando a leitura e em seguida eu 
quero que vocês prestem bastante atenção naquele parágrafo que vocês estão lendo porque daí eu vou 
perguntar assim , mas de uma forma bem tranquila ,tá , não é pra ficar com medo , pode falar , “de que forma 
que você explicaria, em poucas palavras , porque a gente sabe   , isso é assim , traduzindo , um resumo 
oralmente , e depois nós vamos passar pra linguagem escrita , mas de que forma que você me explicaria 
esse determinado parágrafo , o que você entendeu disso tudo , qual foi a parte principal e a idéia que 
realmente  o autor , a pessoa , quando ele foi escrever ,   ele quis sintetizar, o que foi que você entendeu , o 
que você vai me  transmitir ... em seguida vocês vão criar o próprio resumo de vocês , através , depois da 
leitura dos textos e ...fazer uma síntese geral , o grupo A e o grupo B . 

 
No discurso abaixo,  percebemos uma mudança na concepção de 

leitura; no entanto, na ação da professora , percebe-se uma cristalização das 
suas estratégias no momento de leitura . A professora apresenta, nesse 
momento, uma tomada de consciência de sua prática, que pouco se modifica 
em relação aos sentidos de leitura em Ciências:explicar o que os alunos 
leram . A ação está centrada nela;  trabalhar a auto estima do aluno , deixar 
que ele aprenda a se expor no grupo sem constrangimento. 
 

Aluno E. lê o primeiro  parágrafo trecho do  texto sobre atmosfera .... 
Aluno S.  lê o segundo parágrafo .... 
Professora  vai corrigindo a pronuncia das palavras ... 
Prof.: então veja só hein , é que eu não consigo ficar sem falar ( dirigindo-se a mim), sabe mas eu já vou resumir... 
olha que fator primordial que atmosfera tem no nosso planeta ...  
Aluno A. continua a leitura .. 
Professora vai corrigindo a pronuncia ... pedindo pra ler mais alto ...   
Prof.: olha eu posso até repetir porque vocês não estão escutando , mas eu não vou poupar ele , ele tem que 
acostumar a ler mais alto .... 
Prof.: Então olha , nesse parágrafo da conservação , outra função da atmosfera,  a de conservação, pois  é 
responsável por permitir a vida ....  

 
A proposta de resumo aconteceu, houve  AVANÇOS no processo de 

produção escrita dos alunos . Eles leram suas produções para os colegas. É 
interessante ressaltar essa fala da professora , pois mesmo em um processo 
autônomo de produção , ela não consegue ficar “fora”  e mediar ; mas se inclui , como 
se o processo fosse focado na ação dela com professora: 
 
Professora fala a pesquisadora : já me empolguei ... já tô dentro ... ( ELA NÃO CONSEGUE FICAR DE FORA DO 
PROCESSO) 

 
 
 

 

 SENTIDOS E SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS DURANTE AS SESSÕES 
REFLEXIVAS 

1. Interação entre pesquisadora e professora. A criação de um contexto 
colaborativo crítico percebido pela interação entre as participantes de pesquisa. 
Na 1ª sessão: sentidos de colaboração das participantes: ouvir, complementar 
falas , seguindo o princípio da alternância(Kerbrat-Orecchioni,2006:44).  
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Na alternância de vozes: o objetivo é multiplicar os reguladores. Os reguladores 
funcionam como sinais de escuta e bom funcionamento da troca(Kerbrat-
Orecchioni,2006:9) : tá (regulador verbal com significação de que estou escutando) , 
assistindo ( retomada em forma de eco) 

Excerto 1: 1ª sessão reflexiva  

Para iniciar a conversa: questões abertas(qual é o objetivo, pra ela, de uma aula de 
Ciências?) 

 

Pesquisadora: “hoje é dia 23 de setembro, eu tô aqui com a professora Marislei, na nossa primeira sessão reflexiva, é... no 
horário de HTPC dela  , são onze horas da manhã ,vinte e três  do nove. Então, tô conversando com a professora Marislei 
qual é o objetivo, pra ela, de uma aula de Ciências ... 
Professora: ah, o objetivo de Ciências é colocar o aluno a par de tudo aquilo que é natural, dentro do meio ambiente. É ... 
se você for ver bem , Leticia ,na realidade , pra nós, professores de Ciências, esse conteúdo sobre Rochas ,  que você teve 
oportunidade de tá , é... 
Pesquisadora:assistindo...  
Professora: assistindo , fica um pouco difícil dentro do conteúdo programático , mas nós temos que , de uma certa forma , 
dar esse conteúdo interdisciplinar . Ou seja , a matéria de Ciências , a disciplina  Ciências tem que estar interagindo com a 
de Geografia e assim simultâneamente... 
Pesquisadora: ah , ta... 
Professora:quer dizer , o objetivo é que ele conheça , dentro do meio ambiente , algo que é natural , que é renovável , o 
que não é renovável ... e é por aí. 
Pesquisadora: e você trabalhou junto com o professor de Geografia ? 
Professora: sim , é interdisciplinar , sempre . 
Pesquisadora:tá. 
Professora: na realidade , quando eu estou passando esse conteúdo sobre Rochas , com certeza o professor de Geografia 
, dentro da disciplina dele, também ta interagindo o mesmo conteúdo programático... 
Pesquisadora: ah ... 
Professora:... é interdisciplinar. 
Pesquisadora:  então você, você, acha importante , por exemplo,  com os alunos, levantar antes o que eles já sabem sobre 
cada assunto ? 
Professora: Com certeza.O que eles aprenderam , o que eles trouxeram de bagagem do, do  Fundamental I , para que 
você possa complementar... 
Pesquisadora: ta... 
Professora:e nem sempre, você também pode, com uma aluna de 5ª série, ir além daquilo que ela tem  como entender, 
porque tem coisas que não dá pra você passar , é muito complexo . Então, até isso você tem que dosar .” 
Pesquisadora: tá...(SENTIDOS DA PESQUISADORA SOBRE A CRIAÇÃO DE UM CONTEXTO COLABORATIVO-OUVIR , 
TENTAR ENTENDER NESSA 1ª SESSÃO) 
Professora: ta? 
Pesquisadora:... o professor de Geografia  atualmente ta trabalhando isso,  Marislei , ‘cê sabe ?” 
 
 
Excerto 2 :3ª sessão reflexiva  
 
AVANÇO - Na 3ª sessão reflexiva percebe-se um avanço na criação de um ambiente 
colaborativo crítico que vai se constituindo num contexto de nós/a gente.   
 
 
Prof.: é , daí você vai estar estudando toda essa parte . Então eu pensei , até em prol da gente ter um término de 
trabalho , porque na realidade isso vai ficar muito pincelado e jogado ,então eu , eu como profissional e você também  
que já está na pesquisa e está fazendo todo esse trabalho , nós temos que dar um término nisso. 

 
Excerto 3 :3ª sessão reflexiva  
 
AVANÇO - Na 3ª sessão reflexiva percebe-se um avanço na criação de um ambiente 
colaborativo crítico que vai se constituindo num contexto de parceria  , de nós , de 
fazer junto e de ajudar o outro. 
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Prof.: e ... nós vamos fazer juntas ... nós vamos conversar juntas , e vamos explicar para eles o porque da sua postura 
de entrar dentro da aula , porque essa única turma , porque  nós estamos  trabalhando dessa forma, com o resumo ... 
porque as outras classe eu ainda não introduzi ... eu introduzi com você , porque eu pensei :é pra ela , é pra pesquisa , 
então eu vou estar ajudando 

 

AVANÇO - Na 3ª sessão reflexiva percebe-se um avanço na criação de um ambiente 
colaborativo crítico que vai se constituindo num contexto transformação, de fazer 
diferença , para todos os participantes da pesquisa  
 
Contexto 4 :3ª sessão reflexiva  

 

Pesq.: mas eu queria que não só me ajudasse , mas eu queria que fizesse alguma diferença pra eles e pra você.  

Prof.: sim , sim, com certeza,  e vai fazer diferença ... vai fazer diferença. 

 Excerto 5 :3ª sessão reflexiva  
 
AVANÇO - Na 3ª sessão reflexiva percebe-se um avanço na criação de um ambiente 
colaborativo crítico que vai se constituindo num contexto de transformação, de  
apresentação de uma idéia.Colaborar  é trazer algumas contradições percebidas em 
aula entre teoria e prática .No entanto, permanece e perdura um sentido de 
colaboração de concordar e em seguida  complementar com a ideia que se 
contrapõe,marcada por modalizações(isso,exatamente). 
 
 
Pesq.: mas eu acho que tem que falar ( ênfase) , tem que apresentar , por exemplo ,  a gente sempre pensa , num 
curso que eu estou trabalhando na Cogeae  sobre gêneros , né ,  aprendizagem de leitura e escrita por meio dos 
gêneros. E a primeira coisa , Marislei , que a gente pensa nos nossos projetos é apresentar aos alunos o para que ele 
vai ler , pra que ele vai escrever , pra que ele vai apresentar ... 
Prof.:pra que não tenham argumentos depois , no meio do caminho , “ah , mas eu não sabia , você não me explicou”..  
Pesq.: isso , exatamente , e além disso, não só para que não exista esse questionamento , mas para que o aluno veja 
sentido Marislei no que ele está fazendo.Se ele não sabe pra que ele tá lendo aquele texto , se ele não sabe pra que 
ele tá fazendo aquele questionário , pra que ele tá fazendo aquela síntese , ele não vê sentido no que ele tá 
fazendo..então , quando a gente fala pro aluno , o projeto final , o objetivo , pra onde vai se dirigir essa leitura dele , as 
leituras passam a ter um outro sentido ,então ler , para apresentar para os colegas , faz com que a leitura tenha um 
outro peso pra ele , um outro sentido , ele vai querer se apropriar daquilo , porque ele vai ter que explicar pros amigos 
depois ...  
Prof.: exatamente ... 

 
Excerto  6 :3ª sessão reflexiva  
 
AVANÇO - Na 3ª sessão reflexiva percebe-se um avanço na criação de um ambiente 
colaborativo crítico que vai se constituindo num contexto de transformação, de  
apresentação de uma idéia.Colaborar  é trazer algumas contradições percebidas em 
aula entre teoria e prática . 
 
Prof.:Eu lembrei , que eu falei dos prós e dos contras ...da disputa da solo  
Pesq.: é você falou “gente ,  felizmente ou infelizmente ...”enfim, você traz essa discussão pra eles ... mas eu percebo 
Marislei que isso fica no seu discurso , você quer passar isso pra eles , mas sinto falta  de um retorno deles ...  
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Excerto 7 : 4ª Sessão Reflexiva 

Nessa Sessão Reflexiva, após os alunos produzirem (na 7ª aula)  seus resumos e a 
professora perceber os avanços em suas produções , ela analisa nosso entrosamento 
e diz que consegue perceber que os alunos são 100% competentes. Percebe-se 
nessa fala que o contexto de colaboração crítico criado proporcionou uma reflexão 
sobre a sua prática de sala de aula. 

Professora :A minha ideia é continuar sim , com certeza. 
Pesquisadora :  a sua idéia é fazer uma leitura , por exemplo ... 
Professora ; é isso que eu quero te dizer , Leticia , pelo fato de estar no dia 25 de novembro , a idéia é continuar não 
só agora , até que eu realmente  acabe com todo o conteúdo , falta pouca coisa , mas iniciando um 2010 já com essa 
idéia , pra  essa troca com o aluno , independente de série , então é um trabalho agora que eu tenho que trabalhar , 
replanejar a minha postura e mudar , com certeza em 2010. Porque agora eu consigo ver com teu trabalho , com tua 
pesquisa , com nosso entrosamento , eu consegui perceber que eles são capazes , só depende da forma como você  
passa o início, como você introduz(enfática) aquele assunto. E eles demonstraram 100% (cem por cento) competentes. 

 
2. O papel do professor na relação ensino-aprendizagem: o professor passa o 

conteúdo , coloca o aluno a par do conteúdo , dá o conteúdo , o aluno passa 
então a conhecer o conteúdo .As disciplinas interagem. O foco da ação está no 
professor e não no aluno. Concepção de ensino aprendizagem em que o 
professor não pode ir além.  Sentido:o aluno tem um papel? tem possibilidades 
de avançar?  

Excerto 8 : 1ª sessão reflexiva 

Pesquisadora:hoje é dia 23 de setembro, eu tô aqui com a professora Marislei , na nossa primeira sessão reflexiva, 
é... no horário de HTPC dela  , são onze horas da manhã ,vinte e três  do nove. Então, tô conversando com a 
professora Marislei qual é o objetivo, pra ela, de uma aula de Ciências ... 
Professora: ah, o objetivo de Ciências é colocar o aluno a par de tudo aquilo que é natural, dentro do meio ambiente. 
É ... se você for ver bem , Leticia ,na realidade , pra nós , professores de Ciências , esse conteúdo sobre Rochas ,  que 
você teve oportunidade de tá , é... 
Pesquisadora: assistindo.... 
Professora: assistindo , fica um pouco difícil dentro do conteúdo programático, mas nós temos que , de uma certa 
forma, dar esse conteúdo interdisciplinar . Ou seja , a matéria de Ciências , a disciplina  Ciências tem que estar 
interagindo com a de Geografia e assim simultâneamente... 
Pesquisadora: ah , ta... 
Professora: quer dizer , o objetivo é que ele conheça , dentro do meio ambiente , algo que é natural , que é renovável , 
o que não é renovável ... e é por aí 
Pesquisadora: e você trabalho junto com o professor de Geografia ? 
Professora : sim , é interdisciplinar , sempre . 
Pesquisadora: ta.  
Professora: na realidade , quando eu estou passando esse conteúdo sobre Rochas , com certeza o professor de 
Geografia , dentro da disciplina dele, também ta interagindo o mesmo conteúdo programático... 
.........  
Professora:Com certeza.O que eles aprenderam , o que eles trouxeram de bagagem do, do  Fundamental I , para que 
você possa complementar...”  
Pesquisadora:“ta...”  
Professora:e nem sempre, você também pode, com uma aluna de 5ª série, ir além daquilo que ela tem  como 
entender,porque tem coisas que não dá pra você passar , é muito complexo . Então, até isso você tem que dosar .” 

 

Excerto 9: 4ª Sessão Reflexiva 

Nessa discussão, após a 7ª aula, em que os alunos lêem em grupo, produzem o 
resumo e apresentam o seminário, a professora reflete sobre a relação ensino-
aprendizagem e o papel do aluno na construção do conhecimento: eles são 
capazes. 
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Pesquisadora : e foi ... mas olha Marislei , essa coisa de você falar que eles são infantis , eles têm onze anos , e com 
onze anos eles conseguem fazer .... 
Professora:conseguem , mas eles têm um comportamento infantil , até mesmo nessa troca com a professora .. não sei 
se é uma insegurança da parte deles , por estarem saindo da 4ª série e entrando na 5ª série , e de repente para 
mostrar , “olha professora, vai com calma , porque nós ainda estamos engatinhando , viu ?’ Algumas coisa assim... só 
para subentender ... mas que na realidade eu sei que eles são capazes , e de certa forma você larga até ... você pensa 
que vai deixar ou não ...  
Pesquisadora : você tá dizendo que pega leve na 5ª série , porque eles estão vindo da 4ª série?  
Professora : é, eles tentam te passar “olha professora, pega leve ... não tinha isso na escola de onde nós viemos”( é 
uma escola só de F2) ... e eu vou com calma , fico ponderando , não deixar de dar ... e a minha forma de dar aula 
sempre foi daquela maneira , eu colocando assim ,mesmo deixando eles fazerem uso  do livro didático , mas eu vou 
sintetizando ...e não, eu vi que eles são capazes   

 
3. Os objetivos da leitura em voz alta realizada na 1ª   aula observada. Sentidos 

da professora participante da pesquisa relacionados à leitura realizada em sala 
de aula. Verbos de ação centralizam o papel de ensino-aprendizagem na figura 
do professor; pronome eu indicando a responsabilização da professora nas 
atividades de leitura; verbos indicando o papel do aluno: assimilar , prestar ( 
atenção), esperar , querer (ler), indicando um papel  menos ativo do aluno e 
menos reflexivo. 

 

Excerto 10 :1ª sessão reflexiva 

Pesquisadora: então, e o objetivo dessa atividade, dessa leitura em voz alta (realizada na 1ª aula 
observada),Marislei, qual a importância que você vê dessa leitura em voz alta? 
Prof.: e porque que eu comecei a iniciar com esse, esse projeto de ta lendo...? 
Pesq.: Isso... 
Prof.: bom , em primeiro lugar, Leticia, o que que eu fiz :  eu tinha que fazer com que os alunos prestassem atenção no 
conteúdo dado, ãnh, pra que ele não levasse isso pra casa e passasse despercebido , “ ah , eu não vou avisar minha 
mãe que tem tarefa, eu não vou revisar minha aula”( dando exemplo  de falas de aluno)  , por que a grande maioria faz 
isso ... então o que que eu fiz ... eu quis garantir  que o aluno nota dez , entre aspas , e o aluno nota zero , entre aspas 
, tenha acesso ao mesmo conteúdo . Então , de que forma : fazendo uma leitura dinâmica ,  uma leitura em voz alta, 
aonde todos pudessem ler a mesma... o mesmo conteúdo... 
Pesq.: certo ... 
Prof.: de que forma ? prestando atenção , “olha você lê um parágrafo, e sem que eu tenha que chamar o segundo da 
fila , você já entra no segundo parágrafo, e..”( como se ela tivesse  falando com os alunos) , então cada aluno vai lendo 
um parágrafo, prestando atenção no conteúdo , ta lendo junto com o amigo dele e esperando a vez dele. 
Pesquisadora.: hum,hum... 
Professora:... porque, de uma certa forma , ele tá querendo mostrar pro coleguinha do lado , que ele também sabe ler, 
que ele quer ler , no ritmo dele ... mas ele também quer ler .... e nisso você acaba, o que, ah , até de uma certa forma  
conquistando o aluno pra leitura ... tem muitos que até se recusam ...  
“ah , professora , eu não quero ler...” “ por que não , vamos lá! Os amigos vão ajudar , eu também te ajudo.” 
Pesquisadora: e eles lêem? 
Professora:lêem ...na realidade todos eles acabam lendo . 
Pesquisadora: Marislei , deixa eu te perguntar uma coisa , você não sente assim , por exemplo, quando o aluno tem 
uma dificuldade maior pra ler , que ele vai ler mais pausado  tal , você não acha que ele vai ficar mais preso à leitura , 
do que ao conteúdo , você não acha que ele fica mais atento , por exemplo, a não errar as palavras , do que prestar 
atenção ao conteúdo? 
Professora: de qualquer forma , Letícia, mesmo que seja o mínimo , ele vai assimilar, sempre , eu já tive essa 
experiência ... nem que seja o mínimo ele assimila. 

 
4. Objetivos da leitura e produção de resumo das participantes de pesquisa . 

As  modalizações da pesquisadora em relação ao uma resposta de prova-
resumo de um texto expositivo : tão formal ,tão objetiva, tão sintética.  

Os sentidos de produção de resumo da professora:o  aluno lê e explica o que 
aconteceu , mas sem perceber que está fazendo um resumo . O aluno produz sem 
reflexão: “sem que ele perceba está fazendo um resumo...” 
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A professora diz que ela tem o roteiro do trabalho . O foco não estão na produção do 
aluno , mas na ação da professora :“eu tenho o roteiro do trabalho”. 

Excerto 11 :1ª sessão reflexiva  

Pesquisadora: é esse o meu foco . Como você como professora de ciência pode ajudar o aluno a escrever dessa 
forma tão formal, tão objetiva, tão sintética que tem que ser uma reposta de prova? 
Professora: sempre deixando claro uma coisa , “você lê e me explica o que você entendeu” ... entendeu ? “Você lê o 
conteúdo e vai me explicar o que você entendeu.” Sem que ele perceba, ele tá fazendo um resumo ...  
Pesquisadora: hum , hum  
Professora: ... que se você for falar pro aluno assim “faça um resumo , ele vai pegar um texto e vai fazer assim , ele 
vai copiar o primeiro parágrafo , aí ele pula dois , três , e coloca o quarto, pula mais dois, coloca o sétimo ... 
Pesquisadora:Ele copia em pedaços,né? ... 
Professora: Isso não é resumo 
Pesquisadora:E você ensina a fazer resumo ? 
Professora:Ensino , ensino a fazer resumo ...inclusive quando nós falamos sobre trabalho , desenvolvimento do tema , 
eu sempre deixo bem claro pra eles o seguinte ... porque eu tenho o roteiro do trabalho a seguir do trabalho , você viu .. 
Pesquisadora: eu vi .. 
Professora:então é sempre ... se não me entregar, ãhn , obedecendo, respeitando aquele cronograma , aquele roteiro 
, eu me recuso inclusive a estar corrigindo ... então, é de uma certa forma  trabalhando o que ? “ não , eu tenho que ter 
a responsabilidade de fazer aquilo que exatamente a professora pediu” ... às vezes , claro , que nos primeiros 
bimestres , eu não consigo ter um resultado positivo em cima disso , mas ele vai se encaminhando .E eu sempre digo 
assim, no desenvolvimento do tema a idéia central é a seguinte, não é que você resume, ãhn , pulando pedaços do 
texto , que ele vai ficar sem nexo ... você não sabe o que você ta falando.Não! Você tem que ler ... “ah , professora , às 
vezes eu leio,mas eu não entendi” , “você vai tornar a ler , você vai reler , e vai tentar explicar , nem que seja .... porque 
nós precisamos também dessa parceria ... pro seu pai ou pra sua mãe ,quem é que te ajuda a fazer a tarefa , quem é 
que  te auxilia a fazer o trabalho do que você entendeu ... então eu ‘tô colocando não só a atitude do aluno em cima do 
estudo , como também chamando parceria para que te ajude ...  

 
5. Objetivos da produção de resumo. Após algumas sessões reflexivas , 

percebe-se uma transformação na  fala da professora . O processo de produção 
de resumo torna-se mais complexo e exige uma ação maior do aluno e do 
professor. 

Professora sugere um trabalho para o ano seguinte , temendo que não dê tempo de 
realizar uma proposta de produção ainda no ano corrente da pesquisa. 

Pesquisadora tenta e insiste para observar um possível compartilhamento de 
significados sobre a produção do resumo. Professora aceita a proposta. 

Excerto 12 : 3ª sessão reflexiva  

Pesq.:... Marislei , olha só , nós conversamos um pouquinho naquele dia na aula , e você falou : ah ,o resumo deve  
ser usado com uma fonte de pesquisa para o aluno apresentar um seminário ... 
Prof.: sim ... 
Pesq.: e aí eu fiquei pensando nisso, quer dizer , como ele vai se preparar para fazer um resumo,  para se apropriar 
daquele tema , para apresentar , por exemplo , um seminário. E aí você tinha falado assim, a gente pode fazer um 
processo de leitura em voz alta e eu dei algumas idéias, lembra ? Dos alunos lerem , e você retomar com eles , 
parágrafo por parágrafo ...  
Prof.:Chamar atenção exatamente pra’quilo que  eles devem saber , e o que realmente faz efeito , do conteúdo ... 
Pesq.: dos conceitos que você achar que são mais importantes... mas tentando ver se eles conseguem levantar esse 
conceitos... Lembra? A gente tentar fazer ... 
Prof.: eles conseguem Leticia , mas é que aí tem que fazer um trabalho assíduo . Você tem que estar fazendo o 
tempo todo , desde do início do ano , isso , com certeza vai me ajudar bastante pra 2010 .  
Pesq.: pra você planejar 2010 
Prof.: com certeza ... 
Pesq.: mas você acha que vale a pena agora , mesmo faltando um pouquinho de tempo pra aulas terminarem , um 
mês e meio , tentar fazer nesse finalzinho , uma leitura com eles , não só lendo em voz alta , que você fala do treino , 
da leitura em voz alta , da auto estima , mas uma leitura em voz alta , tentado resgatar os principais conceitos daquele 
texto ... 
Prof.: vale ...dá tempo ainda sim.. 
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Pesq.: pra eles tentarem . Acho que dá tempo ainda sim ... 
Prof.:você falando , você conversando, eu vou assim ,   na mente você vai criando já  o que você pode fazer , então , 
no caso da 5ª série , que é essa turma D , que nós pegamos como exemplo , que estamos trabalhando em cima dela , 
unicamente , o que que eu posso estar fazendo .. ah .. pra encerrar tudo isso , eu vou estar , tudo isso em questão de 
programa de 5ª série ... então vem Terra, vem Ar , vem Água e no final do conteúdo programático dessas 5as , tem 
Ecologia , uma pincelada de Ecologia . Então , isso sempre no último , porque você já fica encaminhada pra 6ª série , 
você começar Seres vivos.. 

 
 

Excerto 13: 4ª Sessão Reflexiva- 25 de novembro 

Após a realização da 7ª aula , em que os alunos lêem os textos sobre Atmosfera, 
produzem um resumos em grupo e apresentam o seminário, a professora reflete sobre 
o papel do resumo da aula de Ciências: uma troca entre os alunos, um trabalho em 
grupo, maravilhoso. 

Pesquisadora : queria saber da sensação que você teve dessa última aula.Porque você achou legal , Marislei ? ( aula 
em que realizamos o seminário com os alunos ). 
Professora: o legal , eu acho assim , o especial da coisa , nem vou chamar de legal , o especial foi a união , eles 
pensarem que podiam ser um grupo , a equipe A ou equipe B , e troca entre eles , não teve nada de agressividade , 
“ah , você fez isso ou aquilo” , eles conseguiram trabalhar em grupo  ,um ajudando o outro , “ah dirá pra mim , o que tá 
acontecendo aí” , então houve troca minha com eles , entre eles e isso foi assim ,maravilhoso ... não sei se eu 
conseguiria fazer com turma de 7º e 8º ...eu nunca imaginei que podia fazer isso com turma de 5ª ....   
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ANEXO 2 
Planejamento da aula, realizado na 4ª sessão reflexiva, no dia 11 de 
setembro de 2009. 
 
Planejamento aula 13/11/09 
Objetivo geral:  

• trabalhar  a leitura e a produção escrita de resumos de textos 

expositivos sobre o tema Atmosfera, para apresentação em seminário. O 

objetivo é que os alunos sintam-se produtores de conhecimento. 

 

Objetivos específicos :  

• trabalhar as características textuais e discursivas do texto expositivo e 

do resumo 

• trabalhar as características de seminário 

• trabalhar a oralidade e a capacidade de síntese   

• trabalhar os principais conceitos relacionado ao estudo da Atmosfera 

Material: 

• Texto selecionado do livro Terra- Nosso Planeta Azul .Editora Difusão 

Cultural do Livro 

• Texto e imagem acessado no site ------------- em 12/11/09  . 

Metodologia: 

1. Iniciar perguntando para os alunos , oralmente e coletivamente ,sobre : 

“Lembram o que  falamos na última aula ? o que vocês lembram sobre : 

O que é um texto expositivo ? 

O que é um resumo? 

Para que serve ? 

O que tem que conter em um resumo ? 

Como podemos montar um resumo ? 

Quais os termos articuladores que podemos usar ?”  

Anotar a tabela na lousa para servir de guia no momento da produção( em 

anexo). 
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Estratégia – enquanto os alunos falam o que pensam a professora registra na 

lousa o que está sendo construído pelos alunos . O objetivo é que os aluno 

sintam-se produtores de conhecimento. 

 

2. Em seguida, entregar os textos expositivos sobre Atmosfera , que eles 

ainda não leram. (Material : textos e imagens da internet e do livro Terra 

Nosso Planeta Azul.) 

 

3. Pedir que cada aluno leia um trecho do texto e tente explicar o que 

compreendeu . A idéia é que comecem a sintetizar com suas palavras o 

que vão escrever no resumo depois. Assim o aluno aprende a falar para 

os colegas e resumir os conceitos principais do texto. Aluno produtor 

de conhecimento. 

4. Pedir que os alunos escrevam um breve resumo do que 

compreenderam, com suas palavras, tentando não copiar trechos do 

texto .  

5. Ensaiar as primeiras falas para a preparação do seminário . Dois ou três 

alunos são escolhidos pela professora para falar para os colegas sobre 

o tema lido.  

 

Tempo estimado 

1- 20 minutos – discussão oral 

2- 5 minutos- entrega dos textos/organização 

3- 30 minutos- leitura e discussão sobre o texto 

4- 25 minutos-produção da síntese 

5- 20 minutos-apresentação 

Total – 100 minutos 

Importante : retomar na aula seguinte o resumo para corrigir, para que 

eles revisem os aspectos constitutivos de um resumo e os conceitos 

sobre Atmosfera. 

 

  



 

  226

ANEXO 3 
 

Questionário elaborado pela pesquisadora ao final das sessões 
reflexivas e respondido pela professora de Ciências, participante da 
pesquisa.  
 

Objetivos: perceber se houve transformação, ao longo da pesquisa, sobre os 

processos de leitura e escrita como instrumento de ensino-aprendizagem de 

Ciências e quais as impressões da participante à respeito das sessões 

reflexivas , do tema escolhido para a pesquisa , da relevância dessas 

questões na sua prática como professora. 

1- QUAL É O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM?  

R: ACREDITO SER UM ENSINO QUE "FUNCIONA". EXISTEM 

ESTRATÉGIAS PARA QUE O EDUCADOR POSSA MELHORAR O 

DESEMPENHO DO EDUCANDO.  

2-QUAL É O PAPEL DO ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM?  

R:APRENDER A LER, A ESCREVER, A INTERPRETAR O CONTEÚDO 

MINISTRADO PELO PROFESSOR EM TODAS AS SÉRIES POR ELE 

CURSADA.  

NO FUTURO, ESTE ALUNO DEVERÁ ESTAR APTO A CURSAR UM CURSO 

TÉCNICO, UMA FACULDADE OU ATÉ MESMO UMA UNIVERSIDADE E 

COMPETIR NO MERCADO PROFISSIONAL COM OUTROS CIDADÃOS.  

3-COMO VOCÊ AVALIA O TRABALHO DE LEITURA QUE VOCÊ FEZ COM 

OS ALUNOS DA 5ªD?  

R:DESEMPENHO ESTE TRABALHO EM TODAS AS TURMAS DE 5as 

SÉRIES HÁ  QUASE 22 ANOS, SEMPRE ACHEI A LEITURA O PONTO 
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FUNDAMENTAL PARA O CONHECIMENTO DO PROFESSOR PARA COM O 

ALUNO,E O ALUNO CONSIGO PRÓPRIO... ELES DESPERTAM!!!  

EXISTEM ALUNOS QUE COM ESSE TIPO DE TRABALHO, ACABAM SE 

"APAIXONANDO" POR LEITURA DE DIVERSOS CONTEXTOS,MESMO QUE 

A FAIXA ETÁRIA NÃO SEJA COMPATÍVEL.    

4-COMO VOCÊ AVALIA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TEXTO QUE 

VOCÊ FEZ COM OS ALUNOS DA 5ªD?  

R:AVALIO COMO UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO.  

EU NUNCA USEI O "RESUMO", COMO ESTRATÉGIA EM MINHAS AULAS, E 

CONFESSO TER FICADO MARAVILHADA COM O RESULTADO QUE  

OBTIVEMOS ( EU E A PESQUISADORA LETÍCIA), COM ESSA TURMINHA.  

VALE A PENA SALIENTAR, QUE SÃO ALUNOS DE MEDIANOS PARA 

SATISFATÓRIO E ISSO NOS FAVORECEU.  

85% FOCARAM A ATENÇÃO PARA O CONHECIMENTO, FOI 

SURPREENDENTE E GRATIFICANTE!    

5-VOCÊ ACHA QUE HOUVE ALGUMA TRANSFORMAÇÃO DA SUA 

PRÁTICA NESSE SEMESTRE?  

R:SEM DÚVIDA.  

6- QUAIS?  

R:A INTRODUÇÃO DE "RESUMOS NO MEU PLANEJAMENTO ANUAL, NÃO 

SÓ EM TURMAS DE 5as SÉRIES, ALÉM DA HABITUAL METODOLOGIA 

DESEMPENHADA POR MIM.  

7-O QUE VOCÊ ACHOU DA PESQUISA?VOCÊ AVALIA O TEMA COMO 

RELEVANTE? POR QUE?  

R:VOU RELATAR A EXPERIÊNCIA DA 5ªD...  
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HOUVE UM DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM COGNITIVA 

PROFUNDA, OU SEJA, "ESTIVEMOS"( EU E A PESQUISADORA LETÍCIA), 

PASSO A PASSO COM OS ALUNOS , NO QUE DIZ ORIENTAÇÃO, 

ELABORAÇÃO, EXPOSIÇÃO DE TEXTO ORAL E ILUSTRATIVO SOBRE O 

ASSUNTO (RESUMO), E O QUE FICOU SINTETIZADO AO TÉRMINO DO 

TRABALHO, É QUE ELES JAMAIS ESQUECERÃO AS AULAS DADAS PARA 

EXPLANAR O ASSUNTO.  

O TEMA É RELEVANTE POR SER IMPORTANTE EM LÍNGUA 

PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS TAMBÉM  

DEPOIS DA PESQUISA, DEVO SALIENTAR QUE O "RESUMO" É UM 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO INTERDISCIPLINAR.  

8-COMO VOCÊ AVALIA AS SESSÕES COM A PESQUISADORA? HOUVE  

CRESCIMENTO?EM QUE SENTIDO?  

R:PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE TOTAL 

IMPORTÂNCIA..ACREDITO QUE PARA AMBAS HOUVE CRESCIMENTO,E 

QUE A FLEXIBILIDADE DA EDUCADORA CONTRIBUIU BASTANTE.  

O MEU TRABALHO SEMPRE FOI TRANSPARENTE, AMO MUITO O QUE 

FAÇO, RESPEITO A CRIANÇA E IMPONHO LIMITES, POIS É NECESSÁRIO 

PARA QUE SE TENHA UM RESULTADO POSITIVO.  

ACHO QUE COM A PEQUENA EXPERIÊNCIA QUE TENHO, CONSEGUI 

OBSERVAR QUE A PESQUISADORA  LETÍCIA  APAIXONOU-SE PELO 

MAGISTÉRIO... OU MELHOR DIZENDO, PELA 5ªD!!!!  

É MINHA CARA LETÍCIA, PENA QUE SOMOS AGRACIADAS POR UM 

NÚMERO PEQUENO DE SALAS ESPECIAIS COMO ESSA MINHA 5ªD-

2009!!!!!!  

BJS QUERIDA, MARISLEI   

 


