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“A consciência se reflete na palavra como o sol em uma 

gota d’água. A palavra está para a consciência como o 

pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula 

viva está para o organismo, como o átomo para o cosmo. 

Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra 

consciente é o microcosmo da consciência humana” – 

Vygotsky, 1934/2009: 486. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivos (1) depreender e analisar os sentidos-e-significados de 

uma professora da rede pública sobre as aulas de inglês utilizando os cadernos de língua 

Inglesa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e; (2) analisar a 

interação entre professora-pesquisadora e professora-participante com o propósito de 

compreender como se deu a negociação de sentidos-e-significados entre elas. Visando discutir 

os sentidos-e-significados da professora e o processo de negociação, esta pesquisa tem como 

embasamento teórico a concepção Sócio-Histórico-Cultural (TSHC) de desenvolvimento, 

linguagem, ensino- aprendizagem, mediação e zona proximal de desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 1930, 1934), e na visão de linguagem como elemento psicológico privilegiado 

e mediador na constituição de professores críticos e reflexivos. Em relação à linguagem na 

formação de professores, foi preciso discutir a concepção reflexivo-crítica com base em Freire 

(1970/2004); Smyth (1992); Pérez Gómez (1992); Giroux (1992, 2000); McLaren (2000) e; 

documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e as Orientações 

Curriculares (2006). Esta pesquisa se insere no conceito de pesquisa crítica de colaboração – 

Pccol- (MAGALHÃES, 2007, 2009, 2011), na qual todos os participantes da pesquisa têm 

papéis ativos na construção e transformação do conhecimento. A delimitação do corpus se 

efetuou a partir dos dados coletados em uma escola pública estadual da cidade de São Paulo, e 

teve como participantes a professora-pesquisadora e a professora de língua inglesa 

(professora-participante). Os dados analisados e discutidos foram gerados a partir da 

observação e anotações de diário de campo de uma aula do Ensino Médio; gravação de uma 

aula do Ensino Fundamental; e gravação de quatro sessões reflexivas entre a professora-

pesquisadora e a professora-participante. As categorias de análise dos dados foram 

desenvolvidas pela pesquisadora e fundamentaram-se na TSHC (VYGOTSKY, 1930, 1934) e 

na concepção de colaboração (MAGALHÃES, 2007, 2009, 2011). Os resultados da análise 

indicam que a interação entre ambas as participantes possibilitou, por meio do 

questionamento colaborativo de suas práticas, a ressignificação de algumas de suas ações de 

linguagem perante o material do Estado.  

 

Palavras-Chave: professor; língua inglesa; crítico; colaboração; sentido-e-significado. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims at 1) inferring and analyzing the senses-and-meanings of a public 

school English teacher, regarding her classes using the English language book provided by the 

São Paulo Secretary of State for Education (SEE-SP) and; (2) analyzing the interaction 

between the teacher-participant and teacher-researcher in order to understand how the 

negotiation of senses-and-meanings between them took place. In view of discussing the 

senses-and-meanings of the teacher and the concept of collaboration, this research is based on 

the Socio-Cultural-Historical perspective of development, learning, mediation and the zone of 

proximal development (ZPD) of Vygotsky (1930, 1934), and on the idea of language as a 

privileged psychological mediator element in the formation of critical and reflective teachers. 

Regarding language, it was necessary to discuss the critical-reflective notion based on Freire 

(1970/2004); Smyth (1992); Pérez Gómez (1992); Giroux (1992, 2000); McLaren (2000) and; 

the official documents such as “Parâmetros Curriculares Nacionais” (1998) and “Orientações 

Curriculares” (2006). This research relies on the concept of critical collaboration research – 

Pccol -  (MAGALHÃES, 2007, 2009, 2011), in which all research participants have active 

roles in building and transforming knowledge. The delimitation of the corpus was developed 

using the data collected in a public school of São Paulo, and was composed of 2 participants: 

the teacher-researcher and the teacher-participant. The analyzed and discussed data were 

generated from the observation and “diário de campo” of one “Ensino Médio” class; 

recording of one “Ensino Fundamental” class; and the recording of four reflective sessions 

between teacher- researcher and teacher-participant. The categories used for the data analysis 

were developed by the researcher and were based on the TSHC (VYGOTSKY,1930, 1934) 

and the concept of collaboration (MAGALHÃES, 2007, 2009, 2011). The results of the 

analysis indicate that the negotiation among participants created the possibility, through a 

collaborative review of their practices, of re-signification of their actions before the English 

language book provided by SEE-SP. 

 

 

 

Key- words: teacher; English; critical; collaboration; sense-and-meaning. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A questão contemporânea parece ser relativa a como reinventar a vida 
social, o que inclui a reinvenção de formas de produzir conhecimento, uma 
vez que a pesquisa é um modo de construir a vida social ao tentar entendê-
la” (MOITA LOPES, 2006:85) 

 

Com o intuito de discutir e reelaborar uma nova proposta pedagógica e curricular para 

os Ensinos Fundamental e Médio, no âmbito do ensino de Língua Inglesa, na rede pública 

estadual, muitas ações foram realizadas desde o lançamento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN-LE, 1998; 2000). Em 2006, o Ministério da Educação lançou o documento 

Orientações Curriculares para Ensino Médio (OCEM), que serviu como referência para a 

elaboração da Proposta Curricular para os Ensinos Fundamental e Médio do Estado de São 

Paulo.  

No ano de 2007, com o objetivo de criar um currículo único para toda a rede estadual 

de ensino, iniciou-se o programa São Paulo faz Escola. Em consequência, em 2008, a 

Secretaria de Educação do Estado (SEE-SP) efetuou uma pesquisa com professores e 

coordenadores da rede pública estadual à procura de experiências bem sucedidas na educação 

que pudessem contribuir com um currículo mais significativo para alunos e professores. Desse 

modo, lançou a já referida Proposta Curricular para Ensino Fundamental e Médio. No mesmo 

ano, a Secretaria lançou os Cadernos de Orientação ao Professor, doravante CP e, em 2009, 

publicou e distribuiu os Cadernos do Aluno, doravante CA, parte integrante da Proposta 

Curricular de 6º a 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª séries do Ensino Médio.  

Dessa forma, tanto a Proposta Curricular para Línguas Estrangeiras Modernas - LEM 

(2008) quanto o CP, organizado por bimestre e por disciplina, teriam a função de dar apoio ao 

professor com sugestões de sequências didáticas, a fim de promoverem  uma certa equidade 

entre as escolas públicas estaduais, que se mostravam muito desiguais em relação ao seu 

currículo e projeto pedagógico. Tais documentos deveriam servir, ainda, como uma referência 

mais substancial aos docentes, de maneira a conduzi-los para a reflexão sobre a prática e uso 

do CP. Igualmente, o CA  teria o objetivo de ser um material de referência pessoal, com o 

qual o aluno poderia se organizar e levar para casa o que aprendeu na aula, já que até então o 

Governo não fornecia material didático para o ensino de Língua Inglesa.    

Logo no início da Proposta Curricular - LEM (2008), em Carta da Secretária, 

introdução feita pela então Secretária da Educação de São Paulo, Maria Helena Guimarães de 

Castro, fica explicitada a ideia principal do documento, que propõe “uma ação integrada e 
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articulada, cujo objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo”; ou seja, é 

uma proposta para que a ação (elaboração e aplicação de um novo currículo) tenha um foco 

definido. Da mesma forma, na introdução das OCEM (2006:5), em trecho intitulado Carta ao 

Professor, o objetivo do documento aparece como uma forma de criar um diálogo entre 

professor e escola sobre a prática docente através da discussão de conceitos, e não de criar um 

manual ou cartilha para os professores seguirem. É possível inferir, portanto, que, de acordo 

com os dois documentos oficiais, a Proposta Curricular - LEM (2008) para o Ensino 

Fundamental Ciclo II e para Ensino Médio; e as OCEM (2006), os quais servem como base 

para professor de Ensino Fundamental e Médio, têm o papel de estar sempre em sintonia com 

os Documentos Oficiais e, ao mesmo tempo, discutir conceitos de atividades que os alunos 

possam atribuir e produzir significados para a sua vida com foco na construção de uma 

aprendizagem crítica. 

Segundo Leffa (1999), a incorporação das línguas modernas “vivas”1 ao currículo 

escolar acontece durante o império, com a chegada da família real, em 1808. Naquela época, a 

questão da metodologia parecia já sofrer de “dois graves problemas: falta de metodologia 

adequada e sérios problemas de administração” (LEFFA, 1999:4). Segundo o mesmo autor, o 

desprestígio do ensino das línguas estrangeiras inicia-se durante o período do final do império 

quando foi consideravelmente diminuída a carga horária do ensino de línguas estrangeiras. 

 Voltando o foco da discussão para o século atual, a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo (2008) aponta duas principais orientações metodológicas, em um recorte na 

trajetória da história do ensino de língua inglesa no Brasil. Tais orientações são as ênfases 

estruturalista e comunicativa, que contribuíram para o quadro do ensino de língua inglesa 

como se conhece hoje. Atualmente uma terceira ênfase, que enfatiza os letramentos múltiplos, 

entra em cena com a Proposta Curricular,  

 
Pode-se afirmar que as ênfases estruturalista e comunicativa confrontam-se 
em ideias e conceitos. Já a orientação baseada no letramento sustenta-se nas 
relações existentes entre esses princípios – saber e fazer – em múltiplas 
linguagens e gêneros discursivos propiciando na construção de uma visão de 
ensino de línguas que seja capaz de promover a autonomia intelectual e 
maior capacidade de reflexão dos aprendizes, contribuindo decisivamente 
para a formação cidadã dos educandos. (2008:42) 
 

 Faz-se relevante apontar que o processo de desenvolvimento dos documentos traz 

conceitos historicamente produzidos na e pela sociedade. Contudo, eles nem sempre são 

partilhados por todos os professores que ainda demonstram dificuldade em entender as 

                                                            
1 Grifo do autor. 
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orientações e as sugestões dos documentos oficiais; alguns apresentam também certa 

resistência à utilização das atividades propostas no caderno do professor e, portanto, não 

conseguem colocar em prática as atividades, voltando para antigas práticas e metodologias 

com as quais estão acostumados e que lhes dão uma certa segurança apesar de mostrarem-se 

ineficazes para responder às demandas da sociedade atual frente ao uso de inglês como língua 

estrangeira. 

Nesse sentido, pode-se observar um problema que vem ocorrendo no contexto de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa: o professor, muitas vezes sem apoio pedagógico e/ou 

sem uma formação reflexiva crítica sobre sua prática, encontra dificuldade em internalizar e 

dialogar com as discussões pedagógicas, conceitos e teorias trazidos pelos documentos 

oficiais e materiais (cadernos do aluno e do professor) e documentos oficiais, acarretando, 

dessa forma, a prática de atividades pouco expressivas no desenvolvimento da capacidade 

crítica do aluno. O quadro do ensino de língua inglesa nas escolas públicas estaduais tem 

mostrado alunos desmotivados e professores com baixa autoestima e duvidosos da própria 

competência técnica e linguística.  

De acordo com Leffa (2011), há três “bodes”2 expiatórios responsáveis pelo fracasso 

da educação básica em geral e do ensino de língua inglesa no Brasil. O primeiro seria o 

Governo em suas diferentes instâncias municipal, estadual e federal, e a falta de políticas 

públicas para a educação. O segundo, seria o professor e a sua falta de conhecimento básico 

da disciplina que ensina. O autor argumenta que “o grande desafio não é oferecer escola para 

todos, construindo prédios, mas ter professores qualificados para a sala de aula” (LEFFA, 

2011:21). Por final, aponta o terceiro “bode” como sendo o aluno e sua falta de interesse na 

escola. A ideia que se quer dar aqui é a do ciclo vicioso, no qual todos apontam o dedo para o 

(s) culpado (s). Não há, portanto, uma união de forças para que as questões mais latentes da 

educação sejam confrontadas e resolvidas. 

Pesquisas relacionadas ao ensino de língua estrangeira são citadas, por exemplo, em 

documentos oficiais como nas OCEM (2006), evidenciando a demanda que há para pesquisas 

relacionadas a questões sobre o papel do ensino de língua estrangeira no ensino público. O 

desafio, no entanto, não é exclusivo dos pesquisadores acadêmicos, mas se estende a  gestores 

e professores de toda a rede pública. 

 

Nos PCNEM, encontram-se observações sobre o papel educacional do 
ensino de Línguas Estrangeiras. Mesmo assim, pesquisas de campo sobre o 

                                                            
2 Grifo do autor. 
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ensino de idiomas nas escolas regulares (de ensino fundamental e médio) 
apontam ser oportuna a retomada da questão. Salientamos duas indicações 
informadas nos levantamentos para reflexão. Uma primeira refere-se à 
frequência de depoimentos de pesquisados e citações de pesquisadores que 
apontam resultados desiguais entre o ensino de inglês na escola e nos 
institutos de idiomas. Uma segunda refere-se a uma implementação 
diferenciada (UECHI, 2005) adotada por algumas escolas regulares para o 
ensino de inglês. Essas instituições abrem uma estrutura paralela em forma 
de centros de idiomas. (...) Embora muitas interpretações possam emergir 
dessas duas informações, depreende-se que as falas dos alunos e dos 
pesquisadores defendem que o aprendizado de uma língua estrangeira se 
concretiza em cursos de idiomas, levando-nos a inferir que não há essa 
expectativa quanto à escola regular. (OCEM, 2006:88-89) 
 

É de conhecimento geral que há um descrédito em relação ao ensino de línguas 

estrangeiras nas escolas públicas, pois acredita-se que somente em contextos de escolas de 

idiomas seja possível que o aluno aprenda a ser fluente na língua. Isso, parte devido ao menor 

número de alunos por sala, ao material e recursos multimídia que são disponibilizados em 

uma escola de idiomas.  

Destarte, faz-se necessário e relevante o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o 

novo material criado pelo Estado, parte integrante da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008), e que tem como base os PCN do Ensino Fundamental e Médio (1998; 2000), as 

Orientações Curriculares (2006) e os resultados do SAEB (prova Brasil), do Enem e de outras 

avaliações realizadas em 20073. A fim de contribuir para o contínuo desenvolvimento desses 

materiais e, ao mesmo tempo, conscientizar os professores de língua estrangeira sobre o seu 

papel como impulsionadores do desenvolvimento crítico-reflexivo dos alunos, além de sua 

preparação para a atuação na sociedade atual e no mercado de trabalho.  

Diante das, e em consonância com as questões aqui colocadas, os objetivos do 

presente trabalho são: (1) depreender e analisar os sentidos-e-significados de uma professora 

da rede pública sobre as aulas de inglês usando o caderno de língua Inglesa da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e; (2) analisar a interação entre professora-

pesquisadora e professora-participante com o propósito de compreender como se deu a 

negociação de sentidos-e-significados entre elas. 

 Em relação aos sentidos-e-significados mais especificamente, entendo que os sentidos 

para Vygotsky são relacionados a fatos psicológicos interiores e, por essa razão, passam por 

zonas de instabilidade e fluidez; já o significado incorpora uma parte dos sentidos da palavra, 

                                                            
3 BRASIL. Secretaria do Estado de São Paulo. São Paulo Faz Escola. Disponível em: 
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spf
e2009>. Acessado dia 10 mar. 2011. 
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sendo este mais estável às possíveis variáveis do sentido. Ao passo que os sentidos são mais 

individualizados, os significados são partilhados por uma sociedade e cultura específicas.  

Tal conceito terá grande importância na análise que será feita por meio da 

materialidade discursiva4 das professoras pesquisadora e participante, considerando as suas 

visões e expectativas sobre ensino-aprendizagem e a forma com que a linguagem do professor 

se desenvolve num processo histórico, modificando-se a estrutura semântica dos significados 

das palavras e a natureza psicológica desses significados (VYGOTSKY, 1934/2009:400), 

com foco em sua prática em sala de aula e na interação entre as participantes durante as 

sessões reflexivas e; tentar colaborativamente contribuir para uma prática de ensino mais 

crítica no sentido de trazer a reflexão da relevância, dos objetivos e da eficácia das atividades 

utilizadas em sala (tendo como base as orientações do CA e do CP) pelo professor, o qual, 

segundo Liberali (2008:41) “teria, que em sua base, dar voz ativa aos estudantes em suas 

experiências de aprendizagem, e utilizar a linguagem crítica condizente para tratar dos 

problemas cotidianos”. 

 Portanto, com esse propósito, tentei discutir e responder às seguintes perguntas:  

(1) Quais os sentidos-e-significados da professora-participante sobre as aulas com o 

caderno de LI da SEE-SP?  

(2) Como se deu a negociação de sentidos-e-significados entre a professora-

pesquisadora e a professora-participante nas sessões reflexivas? 

Dentre os pesquisadores que se detiveram ao tema de ensino de língua estrangeira 

(LE) com foco em como o material didático é trabalhado pelo professor, encontram-se: 

Roselli (2003), cuja pesquisa procurou tratar da autonomia do professor de inglês em relação 

ao livro didático; Campos-Gonella (2007), no estudo do material didático como tendo papel 

motivador na aprendizagem dos alunos; Ladeia (2007), que propôs o estudo dos critérios 

utilizados pelos professores na complementação dos livros didáticos utilizados em sala de 

aula levando em consideração as diretrizes dos PCN; Viana (2010), a qual discutiu a forma 

com que o professor compreendia o material do Estado (caderno de orientações ao professor) 

e sua aplicação em sala, dando ênfase ao prescrito e ao realizado; Lopes5 (2010) também 

                                                            
4 É importante frisar que a noção de análise da materialidade discursiva aqui utilizada refere-se 
também à análise de práticas sociais, assim como em Fairclough (1989/1990) ao dizer que analisar o 
discurso como prática social é comprometer-se a também analisar “as suas condições sociais, tanto as 
condições imediatas de um contexto situacional e condições mais remotas de estruturas sociais e 
institucionais” (FAIRCLOUGH, 1989/1990:26). 
5 Durante as pesquisas de Lopes (2010) e Viana (2010), o Caderno dos Alunos ainda não havia sido 
distribuído, somente os do Professor. 
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pesquisou os cadernos do estado, no entanto, de acordo com a percepção dos alunos sobre a 

aprendizagem em inglês perante o material didático do estado. 

Assim como algumas das pesquisas citadas acima, este trabalho também almeja a 

discussão do ensino de língua inglesa, e a forma como é utilizado o material didático em sala 

de aula na rede pública de ensino e; além disso, contribui com o desenvolvimento de novas 

categorias de análise na negociação dos sentidos-e-significados da professora sobre as aulas 

de inglês, com o apoio dos CP e CA, por meio de um contexto de colaboração entre as 

participantes. 

A presente pesquisa está inserida no grupo de pesquisa ILCAE (Inclusão Linguística 

em Cenários de Atividades Educacionais) e, assim como é discutido nas OCEM (2008) 

acredita na importância da discussão e problematização do ensino de LE “em face de valores 

“globalizantes” e o sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de 

Línguas Estrangeiras” (OCEM, 2008:87). De forma a tentar criar novas maneiras no modo 

com que professores e pesquisadores assumem seus papéis em um contexto de pesquisa 

educacional.  

Nesta introdução, fiz um apanhado sobre as últimas mudanças que ocorreram em 

relação ao ensino da língua inglesa nas escolas públicas do Estado de São Paulo, sendo uma 

dessas mudanças o desenvolvimento e a introdução de um caderno para alunos e professores. 

Também foram abordados alguns obstáculos vivenciados por professores e alunos no 

contexto de ensino de língua inglesa, como o despreparo dos professores em relação à língua, 

a falta de materiais e apoio pedagógico, alunos desmotivados, entre outros. Além disso, foram 

levantados outros trabalhos que tiveram como foco o ensino da língua inglesa com ênfase no 

material didático. Por final, eslcareci os objetivos e as perguntas desta pesquisa e como estes 

estão alinhados com as necessidades atuais no ensino de língua inglesa na rede pública.  

Este trabalho foi dividido em três capítulos principais: o primeiro a Fundamentação 

Teórica, no qual é feito uma discussão sobre o papel da Linguística Aplicada para o 

desenvolvimento da presente pesquisa; assim como a discussão da Teoria Sócio-Histórico-

Cultural (TSHC) de Vygotsky e os conceitos norteadores do trabalho: a zona proximal de 

desenvolvimento (ZPD), mediação, sentido-e-significado e por fim, a abordagem reflexivo-

crítica.   

O segundo capítulo concerne os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, 

assim como a sua justificativa. Também envolve o contexto de pesquisa e seus participantes; 

também são apresentadas as categorias de análise e o desenho da análise indicando quais 

foram as escolhas tomadas para o desenvolvimento da análise de dados. Para finalizar o 
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capítulo, a credibilidade de pesquisa, mostra o percurso feito pela pesquisadora em 

apresentações e congressos durante os meses do desenvolvimento da pesquisa, assim como a 

colaboração de colegas e grupos de pesquisa. 

Já o terceiro capítulo traz a análise e a discussão dos dados gerados através dos 

procedimentos metodológicos apresentados no segundo capítulo; o levantamento dos 

sentidos-e-significados das aulas selecionadas para análise e, as análises das sessões 

reflexivas entre professora-participante e professora-pesquisadora, a fim de tentar responder 

às perguntas de pesquisa. O elemento final ficará a cargo das considerações finais e 

perspectivas para o futuro. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo trazer as bases teóricas que serão fundamentais para 

as discussões e análises deste trabalho. Primeiramente, discuto a visão de Linguística 

Aplicada que informa esta pesquisa. Em segundo lugar, discuto a Teoria Sócio-Histórico-

Cultural (TSHC) de Vygotsky, e os principais conceitos-chave que serão usados como base de 

implementação nesta pesquisa. Em terceiro lugar, farei a relação entre a TSHC e o ensino de 

língua inglesa e finalmente, termino com a discussão sobre a abordagem reflexivo-crítica que 

embasa este trabalho. 

 

 

1.1. Como a Linguística Aplicada informa a minha pesquisa? 

 

A fim de tentar responder à questão: “Como a LA informa a minha pesquisa”? Penso 

ser pertinente retomar algumas questões que fizeram e ainda fazem parte da história do 

reconhecimento da LA como ciência. Celani (1991) aponta o ano de 1946 como importante 

no cenário da emergência de uma nova disciplina na Universidade de Michigan, nos Estados 

Unidos e, três décadas depois na Europa (CELANI, 1988:23-24). No Brasil, o primeiro 

programa de pós- graduação stricto sensu em LA é criado nos anos 70, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

Desde o início da de sua criação, a definição de LA sempre foi assunto para debates 

em diversas áreas do conhecimento. Celani (1991) nos dá alguns exemplos de qual era a visão 

epistemológica da LA de estudiosos de outras áreas; algumas dessas visões entendiam a LA 

como ensino/aprendizagem de línguas; ou uma área que consumia e não produzia teorias e; 

por final, uma área interdisciplinar. Atualmente, Celani (1991:34) argumenta que “está claro 

para os que hoje militam na LA do Brasil que embora a linguagem esteja no centro da LA, 

esta não é necessariamente dominada pela linguística”. De acordo com a autora: 

 
Concordando com Kaplan (1980:63-64), podemos afirmar que não há 
atividade humana na qual o linguísta aplicado não tenha um papel a 
desempenhar. Por estarem diretamente empenhados na solução dos 
problemas humanos que derivam dos vários usos da linguagem, os linguistas 
aplicados estão envolvidos em trabalho que tem uma dimensão 
essencialmente dinâmica. (CELANI, 1991:36-37) 
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Moita Lopes, pesquisador que aparece frequentemente nas discussões sobre a 

Linguística Aplicada, argumenta que alguns pesquisadores debatem que a melhor forma de 

tratar sobre a natureza da Linguística Aplicada como área de investigação “é através do 

desenvolvimento de pesquisa” (MOITA LOPES, 1996:17).  O mesmo autor argumenta que o 

que parece ocorrer no campo é uma mudança de paradigma, ou seja, “um interesse pelo 

estabelecimento de regras e padrões para a investigação científica em LA” (MOITA LOPES, 

1996:18). A natureza do percurso de investigação dentro da LA, utilizado nesta pesquisa pode 

ser caracterizado nas palavras de Moita Lopes (1996), 

 
Trata-se de pesquisa: (...) que focaliza a linguagem do ponto de vista 
processual; c) de natureza interdisciplinar e mediadora; d) que envolve 
formulação teórica; e) que utiliza métodos de investigação de base 
positivista e interpretativista. (MOITA LOPES, 1996:19) 
 

Em resumo, a LA é entendida aqui como uma área de investigação aplicada, 

mediadora interdisciplinar, centrada na resolução de problemas de uso da linguagem, que tem 

um foco na linguagem de natureza processual, que colabora com o avanço do conhecimento 

teórico, e que utiliza métodos de investigação de natureza positivista e interpretativista. 

(MOITA LOPES, 1996:22-23) 

Ainda em discussões recentes, alguns autores como Pennycook (2006); Fabrício 

(2006); Moita Lopes (2006) e; Rojo (2006), enfatizam o papel da LA inserida em um 

paradigma crítico. Pennycook (2006) explicita o processo crítico quando este vai além da 

questão da interdisciplinaridade, e leva o foco para as teorias trans, as quais permeiam 

questões éticas, ideológicas e de valores morais referentes à pesquisa e ao seu objeto de 

estudo. Para que isso seja possível como afirma Pennycook (2006:73-74) é preciso atravessar 

fronteiras e, se necessário, transgredir essas fronteiras disciplinares convencionais, e ir além 

dos limites normativos. 

Nesse quadro de uma LA crítica, o sujeito da concepção cartesiana positivista é, 

portanto, transformado no sujeito social, cujas problematizações e discussões não podem ou, 

mais do que isso, não devem ser feitas em relação a concepções estruturalistas e a-históricas 

de linguagem, e sim, através de uma concepção de linguagem como “em permanente 

flutuação, por entender que ela é inseparável das práticas sociais e discursivas que constroem, 

sustentam ou modificam as capacidades produtivas” (FABRÍCIO, 2006:48). 

Posso dizer que a presente pesquisa, enfatizou questões de linguagem relacionadas ao 

ensino de língua inglesa em um contexto educacional. A linguagem tratada na pesquisa 
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emergiu dentro de um contexto de interação e negociação entre professora, alunos e 

pesquisadora e, portanto, tem cunho social e mediador. Durante toda a investigação houve 

uma preocupação com o processo, e não somente com o produto final. Prova disso são 

apresentadas por meio dos instrumentos de coleta e ações de linguagem, que permitiram às 

participantes a reflexão de suas práticas durante toda a pesquisa.  

Em outras palavras, foi preciso analisar e compreender as visões inseridas no contexto 

da professora-participante sob alguns aspectos de ensino-aprendizagem de LE, e a forma com 

que a linguagem (os discursos da professora-pesquisadora e participante) se desenvolveu num 

processo histórico, com foco em sua prática em sala de aula e na interação entre as 

participantes.  

Como já mencionado anteriormente, tive como objeto focal de estudo a linguagem e 

interação entre as participantes da pesquisa, além disso, também trabalhei com questões que 

são concernentes à área de Educação e Psicologia, sob um enfoque sócio- histórico, conforme 

discute Rojo (2006), 

 
[...] esse movimento iterdisciplinar de empréstimos é fundamental para a 
emergência de muitos dos enfoques atuais em LA, que vão buscar em outras 
disciplinas seus fundamentos e métodos. No caso da perspectiva sócio 
histórica ou sociocultural, é na psicologia social de Vygotsky e de seus 
seguidores que pesquisadores em LA, voltados sobretudo para as políticas e 
linguísticas e o ensino de línguas, vão buscar seus instrumentos iniciais de 
reflexão. (ROJO, 2006:255) 
 

Assim, a presente pesquisa como um todo, esteve intimamente relacionada a questões 

éticas e ideológicas. As visões e expectativas dos participantes de pesquisa foram de extrema 

relevância para que a pesquisa se configurasse como colaborativa. Além disso, o papel do 

pesquisador como interventor, não somente como observador “neutro” e possibilitador, e sim 

como redator de transformações tanto própria quanto do outro, caracteriza a pesquisa dentro 

de uma LA transgressiva, preocupada com questões contemporâneas e de relevância social e 

política, capaz de causar revoluções constantes no modo de fazer pesquisa. Nas palavras de 

Rojo (2006:258), “não se trata de qualquer problema - definido teoricamente - mas de 

problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam 

ganhos a práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor qualidade de vida”. 
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1.2. A Teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky (TSHC) 

 

A fim de tentar responder às questões (1) e (2) elaboradas anteriormente, esta pesquisa 

terá como embasamento teórico a concepção Sócio-Histórico-Cultural (TSHC) de 

desenvolvimento de Vygotsky, a qual propõe “caracterizar os aspectos tipicamente humanos 

do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da 

história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 

1930/1994:25)6.  

Dentro dessa concepção será fundamental a discussão do método e da questão da 

linguagem; além disso, discutirei os conceitos desenvolvidos por Vygotsky (1930, 1934) 

sobre mediação, zona proximal de desenvolvimento (ZPD) e sentido-e-significado. E, 

finalmente, a relação entre a concepção Sócio-Histórico-Cultural e os conceitos acima 

mencionados com a questão de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

 

1.2.1. O Método na Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

 

A questão do método para Vygotsky (1934/2009) tornou-se fundamental, de forma 

que segundo o autor, somente rompendo com o método utilizado até então pela Psicologia 

Moderna, seria possível estudar a complexa questão do pensamento e da linguagem. Para o 

autor, o grande erro metodológico da psicologia científica estava no fato de que “funções 

psicológicas particulares foram objeto de análise isolada; o método de conhecimento 

psicológico foi elaborado e aperfeiçoado para o estudo desses processos isolados e 

particularizados” (VYGOTSKY, 1934/2009:1), sendo que “o ponto central de todo esse 

problema é, evidentemente, a relação entre o pensamento e a palavra”7 

O ponto central, como argumenta Vygotsky, passa a ser a relação entre pensamento e 

linguagem, opondo-se a uma ideia mecanicista na qual o pensamento era estudado 

separadamente da linguagem e vice-versa: 

 

Ao pesquisador que resolvesse resolver a questão do pensamento e da 
linguagem decompondo-a em linguagem e pensamento sucederia o mesmo 
que a qualquer outra pessoa que, ao tentar explicar cientificamente quaisquer 
propriedades da água – por exemplo, por que a água apaga o fogo ou se 
aplica à água a lei de Arquimedes -, acabasse dissolvendo a água em 

                                                            
6 Utilizei duas edições de “A Formação Social da Mente” neste trabalho. As edições foram as de 1994 e 2007. 

7 Ibid, p. 1. 
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hidrogênio e oxigênio como meio de explicação dessas propriedades. Ele 
veria, surpreso, que o hidrogênio é autocombustível e o oxigênio conserva a 
combustão, e nunca conseguiria explicar as propriedades do todo partindo 
das propriedades desses elementos. (VYGOTSKY, 1934/2009:5) 
 

O autor argumenta ainda que, numa visão mecanicista e dualista, na qual -- o 

pensamento e a linguagem eram estudados isoladamente e de forma desconexa, a linguagem, 

perdia a sua relação com a função intelectual e afetiva (VYGOTSKY, 1934/2009).       

Newman & Holzman (2002:42), acrescentam que Vygotsky vai além da mera 

oposição ao método da Psicologia científica da época, de forma que “seu desafio intelectual se 

dirige ao pensamento ocidental na íntegra, incluindo o pensamento sobre o pensamento”. De 

fato, em seus escritos, Vygotsky evidencia a rejeição de uma concepção sobre o pensamento e 

linguagem que se iniciou na Antiguidade, que identificava o pensamento com a linguagem, 

como se fossem a mesma coisa; o que criava um paradoxo que, para Vygotsky, seria resolvido 

assim que fosse considerada a relação entre os dois - pensamento e linguagem. De acordo 

com Vygotsky (1934/2009:3), “se o pensamento e a linguagem coincidem, são a mesma 

coisa, não pode surgir nenhuma relação entre eles nem a questão pode constituir-se em objeto 

de estudo, uma vez que é impossível imaginar que a relação do objeto consigo mesmo possa 

ser objeto de investigação”.  

Ao estudar o processo de desenvolvimento das atividades mentais superiores, 

Vygotsky apoiou-se no materialismo histórico-dialético8 da teoria marxista , a qual tem como 

premissa o fato de que “aquilo que os indivíduos são depende das condições materiais de sua 

produção” (MARX, 2002:18). A discussão metodológica em Vygotsky, apoiada no 

marxismo, foi revolucionária pelo fato de quebrar paradigmas não só dentro da área da 

psicologia, mas também na forma de se fazer pesquisa nas áreas humanas em geral.  

Segundo Newman & Holzman (2002:29) o valor do trabalho de Vygotsky “reside em 

seu método – em que os resultados do método e o método mesmo são inseparáveis”. Segundo 

Vygotsky (1930/1994:86) o método deve ser instrumento-e-resultado, e argumenta que “o 

método é ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo”. 

Além disso, Vygotsky incorporou a ideia de “atividade”, ou de “personalidade ou traços”9 em 

oposição à de comportamento, utilizada por seus contemporâneos Behavioristas da época; 

como argumentam Newman & Holzman (2002:16): 

                                                            
8 Nas palavras de Newman & Holzman (2002:16): “a distinção tradicional entre materialismo dialético 
(aquele aplicado à natureza) e materialismo histórico (aquele aplicado às estruturas e instituições 
sociais) distorce dualistamente o método marxista. Preferimos o termo sintético materialismo 
histórico-dialético”. Optei, assim como os autores acima, em usar o termo separado por hífen. 
9 Grifos do autor. 
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[...] ele sustenta que a atividade humana (enquanto ainda não-específica) 
produziu uma específica atividade humana, isto é, o trabalho, como a 
organização fundamental do relacionamento entre seres humanos e natureza, 
e que existem consequências psicológicas dessas formas de atividade. 
 

Ou seja, o método materialista histórico-dialético de Marx para estudar o sistema 

capitalista, foi levado adiante e desenvolvido por Vygotsky na psicologia (NEWMAN & 

HOLZMAN, 2002:25) e, foi através desse método de caráter monista, que Vygotsky 

desempenhou uma revolução do método no qual propunha contribuir com uma visão não-

dualista, que existia nas ciências humanas no mundo ocidental, como identificam Newman & 

Holzman (2002: 26): 

 
Durante centenas de anos, o pensamento ocidental tinha acumulado uma lista 
quase infinita de dualismos ou bifurcações filosóficas e metodológicas: 
mente, corpo; forma, conteúdo; passado, presente; particular, universal; 
indivíduo, sociedade; indivíduo grupo; empirismo, idealismo; permanência, 
mudança; consciente, inconsciente; premissa, implicações da premissa. 

 

Newman & Holzman (2002) apontam ainda que a metodologia marxista apreendida 

por Vygotsky é mais complexa do que o materialismo histórico-dialético visto simplesmente 

como a unidade de opostos, já que a contestação marxista era a filosofia em geral e, “insistia 

em que o ponto de partida da ciência e da história é a vida-que-se-vive e não as interpretações 

ou abstrações extrapoladas da vida” (NEWMAN & HOLZMAN, 2002:24).  

O método dialético apreendido por Vygotsky através da teoria marxista foi 

fundamental para o desenvolvimento e orientação da construção do seu próprio método e 

elaborações teóricas as quais levam em consideração o papel da interação social e da relação 

homem/mundo no constante desenvolvimento dos processos mentais humanos. Para 

Vygotsky (1930/2007)10, fazer um estudo sócio-historicamente fundamentado não é remeter 

ao passado, mas sim estudar o processo de desenvolvimento e mudança do objeto. 

É, portanto, por meio da investigação da linguagem na vida que se vive, baseada em 

uma visão dialógica do mundo que se constituiu esta pesquisa, trazendo o foco para a 

interação e negociação entre os participantes da pesquisa dentro de um contexto sócio-

histórico. 

 

                                                            
10 Utilizei duas edições de “Pensamento e Linguagem”, como recursos bibliográficos neste trabalho, 
sendo estas as edições de 1994 e 2007. 
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1.2.2. A Visão Sobre Linguagem na Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

 

Na visão da TSHC a linguagem tem uma função comunicativa, e nasceu desta 

necessidade entre os homens no processo do trabalho (VYGOTSKY, 1934/2009). Na visão de 

Vygotsky, a comunicação humana é mediatizada pela linguagem e difere da dos animais 

justamente por sua base racional e organizada, a qual tem a “intenção de transmitir ideias e 

vivências” (VYGOTSKY, 1934/2009:11). 

Essa relação entre a linguagem e a atividade prática, segundo Vygotsky é iniciada 

desde que somos crianças, por meio da fala egocêntrica11. Vygotsky (1930/2007) usa o termo 

fala egocêntrica, para explicar como a criança a utiliza, não somente como prática 

individualizada para conversar consigo mesma, mas também  como meio de resolução de 

atividades práticas que envolvem outros subjetivamente. O autor explica que a chamada fala 

egocêntrica desenvolve-se, eventualmente, em fala socializada. Essa dinâmica continuaria até 

o momento em que fosse atingido o momento crucial no desenvolvimento da criança, no qual 

esta passa a internalizar a fala que antes serviria para pedir ajuda ao adulto na resolução de um 

problema. Segundo Vygotsky: 

 
Em vez de apelar para o adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a 
linguagem passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal além de seu uso 
interpessoal. No momento em que as crianças desenvolvem um método de 
comportamento para guiar a si mesmas, o qual tinha sido usado previamente 
em relação a outra pessoa, e, quando elas organizam sua própria atividade de 
acordo com uma forma social de comportamento, conseguem, com sucesso, 
impor a si mesmas uma atitude social. O processo de internalização da fala 
social também é a história do intelecto prático das crianças. (VYGOTSKY, 
1930/2007:16) 

 
A dinâmica do processo descrito na citação anterior revela a função social no 

desenvolvimento da linguagem do ser humano, a qual “é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história 

social” (VYGOTSKY, 1930/2007:20); ou seja, “o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem depende dos instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da 

criança” (VYGOTSKY, 1934/2009:148-149). 

                                                            
11 Para Vygotsky (1934/2007) a fala egocêntrica não está desconectada da fala social, já que “a 
linguagem para si transcorre nas condições subjetivas e objetivas próprias da linguagem para os 
outros” (p.438). 
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Newman & Holzman (2002) enfatizam a visão de Vygotsky sobre a fala egocêntrica, a 

qual diferentemente do que defendia Piaget, era fundamentalmente social e de vital 

importância no desenvolvimento da linguagem e do significado: 

   
[...] vemos o impacto de sua insistência em que a fala é organizada e 
produzida socialmente, que a criança é histórica, que o aprender a falar é 
histórico, que o pensamento/linguagem é uma atividade sócio-histórica que 
produz atos interiores da mente, não uma expressão “exterior” de uma 
espécie fundamentalmente egocêntrica por natureza. (NEWMAN & 
HOLZMAN, 2002:140) 
 

Embora os estudos de Vygotsky se referissem a crianças, nesta pesquisa apresento tais 

concepções porque acredito que adultos também são constituídos na e pela linguagem. Além 

disso, os estudos de Vygotsky mostram a importância do social no desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem humanas.  

Explicitarei com mais detalhes os conceitos-chave da teoria vygotskiana que são 

centrais para o presente trabalho, tendo em vista que serão vistos, mais adiante no capítulo de 

análise, tecendo o processo de interpretação e discussão dos dados. 

 

 

1.3. Os Conceitos-chave da Teoria Vygotskiana 

 

A teoria de ensino-aprendizagem vygotskiana é bastante ampla e dela saliento aqui 

alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão e interpretação dos dados desta 

pesquisa. Passemos a eles. 

 

 

1.3.1. Zona proximal de desenvolvimento – ZPD  

 

Vygotsky parte de uma discussão a respeito das principais teorias sobre aprendizagem 

e desenvolvimento adotadas em sua época para mostrar que não respondiam a questões 

importantes do processo de desenvolvimento do pensamento e da linguagem e, desta maneira, 

abre o campo para apresentar suas ideias. Aquele mostra então o conceito de zona proximal 

de desenvolvimento, e argumenta que as outras abordagens consideravam o aprendizado que 

já havia acontecido, ou seja, que não representava o que a criança seria capaz de fazer e, 

portanto, não conseguiam ver que “há também o fato de que o aprendizado escolar produz 

algo fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança” (VYGOTSKY, 1930/2007:95);  



28 

 

 Ao tentar elaborar como se dá a relação entre aprendizagem e desenvolvimento nas 

crianças em idade escolar, Vygotsky (1930/2007) se opõe à três correntes de pensamento da 

psicologia. A primeira corrente dissocia o processo de desenvolvimento ao de aprendizagem, 

coloca-os em posições independentes. Psicólogos como Piaget, consideravam que para que 

aprendizagem ocorresse, seria preciso que primeiro a criança atingisse um ponto específico de 

maturação, ou seja, “os ciclos de desenvolvimento precedem os ciclos de aprendizado; a 

maturação precede o aprendizado e a instrução deve seguir o crescimento mental” 

(VYGOTSKY, 1930/2007:90).  

Já a segunda corrente defende que aprendizado e desenvolvimento acontecem 

simultaneamente. Esta se baseia no conceito de reflexo, no qual “o desenvolvimento reduz-se, 

primeiramente, à acumulação de todas as respostas possíveis”12. Segundo Vygotsky 

(1930/2007) a principal diferença entre esses teóricos e os primeiros é temporal, ou seja, o 

fato de que os primeiros teóricos acreditavam que o desenvolvimento sempre vinha antes do 

aprendizado. 

A terceira corrente, por fim, argumenta a favor de três aspectos novos, segundo 

Vygotsky (1930/2007), sendo eles: a tentativa de combinar as duas correntes citadas 

anteriormente; a visão de desenvolvimento e aprendizado como interagentes e; a ênfase dada 

ao aprendizado no desenvolvimento da criança. Segundo o autor, “um exemplo claro dessa 

abordagem é a teoria de Koffka, segundo a qual o desenvolvimento se baseia em dois 

processos inerentemente diferentes, embora relacionados, em que cada um influencia o outro” 

(VYGOTSKY, 1930/2007:90). 

Ao rejeitar as três abordagens teóricas acima, Vygotsky introduz o conceito de zona 

proximal de desenvolvimento, ao argumentar que as outras abordagens consideravam o 

aprendizado que já aconteceu, ou seja, que não representa o que a criança é capaz de fazer e 

não conseguiram observar que “há também o fato de que o aprendizado escolar produz algo 

fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança” (VYGOTSKY, 1930/2007:95); não 

levavam em consideração a diferença entre o aprendizado pré-escolar e escolar. Além disso, 

Vygotsky introduz a ideia de que para observar o desenvolvimento de uma criança, é também 

preciso considerar o que ela é capaz de fazer com a ajuda de outros: 

 
Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca 
questionaram esse fato; nunca consideraram a noção de que o que a criança 
consegue fazer com a ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, 

                                                            
12 Ibid, p. 89. 
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muito mais indicativo do seu desenvolvimento mental do que o que 
consegue fazer sozinha. (VYGOTSKY, 1930/2007:96) 

 
 

No entanto, de acordo com Newman & Holzman (2002), o olhar para a  ZPD como 

um lugar no qual temos sempre um par mais experiente e outro menos, e que é por meio do 

primeiro que o outro “alavancará” sua ZPD, é um erro metodológico dualista do instrumento-

para-resultado. Tal leitura da ZPD subverte a sua essência sócio-histórica, de forma que “a 

afirmação de que a aprendizagem ocorre na ZPD não é nem uma afirmação sobre 

aprendizagem nem sobre ZPD. Pois a ZPD não é de modo algum um lugar: é uma atividade, 

uma unidade histórica (...)” (NEWMAN & HOLZMAN, 2002:96). 

A fim de fazer a interpretação dos corpora selecionados nesta pesquisa, será preciso 

discutir o conceito de ZPD como um movimento dialógico, dialético e colaborativo. É 

dialógico porque é um conceito que sempre se desenvolve em relação ao(s) outro(s) e ao(s) 

meio(s) em que ocorre; é de natureza dialética porque age na zona de contradição e tensão 

entre os diversos mediadores na situação de desenvolvimento e; é colaborativo por ser 

possível em mediações sócio-culturais, possibilitando a negociação de sentidos-e-

significados, possibilitando a transformação coletiva dos indivíduos. 

A ZPD tornou-se um conceito chave e que permeia todos os outros conceitos e 

processos discutidos por Vygotsky, relacionados ao desenvolvimento dos processos mentais 

humanos. Ao lidar com essa visão ampla da ZPD, Vygotsky também começa a desenvolver 

com um modelo cada vez menos idealizado e mais funcional do movimento da ZPD. É o 

entendimento, portanto, da ZPD por meio de uma leitura ecofuncional (DEL RIO; 

ALVAREZ, 2007).  

Segundo Del Rio e Alvarez (2007), o entendimento da ZPD como movimento 

ecofuncional abrange e ultrapassa as chamadas ‘zonas de conflito’ as quais exploram o caráter 

histórico e evolutivo das culturas e espécies; para uma visão do sistema funcional como 

compartilhado e social, o qual atravessa a fronteira ecológica entre “o interno e o externo, o 

mental e o material, o organismo e o meio”13. Mais especificamente Del Rio e Alvarez (2007) 

consideram o conceito de ZPD como ‘conceito-chave’14 no trabalho de Vygotsky, já que ele 

abrange todas as questões que estejam relacionadas ao sistema psicológico, sendo a ZPD: 

                                                            
13 Ibid, p. 276. 
14 Meu grifo. Do original em inglês: “leading window”.  
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“(...) o sujeito, o objeto (o que é desenvolvido, os mecanismos que explicam o 

desenvolvimento) e as condições em que ocorre” (ALVAREZ, 2007:281).15 

Dessa forma, parto do princípio do desenvolvimento não como “uma simples 

continuação direta de outro, mas ocorre uma mudança do próprio tipo de desenvolvimento – 

do biológico para o histórico-social”. (VYGOTSKY, 1934/2009:149).  

 

 

1.3.2. Mediação  

 

A questão da mediação é colocada por Vygotsky (1930, 1934) como parte do processo 

que envolve o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. O seu estudo sobre a 

construção do pensamento e da linguagem tentou mostrar que havia um processo mais 

complexo, o da mediação, o qual constituía o uso de signos e de significados “em todas as 

suas manifestações concretas (desenho, escrita, leitura, o uso de sistemas de números, etc.)” 

(VYGOTSKY, 1930/2007:31): 

 
O pensamento não é só externamente mediado por signos como 
internamente mediado por significados. Acontece que a comunicação 
imediata entre consciências não é impossível só fisicamente mas também 
psicologicamente. Isto só pode ser atingido de forma indireta, por via 
mediata. Essa via é uma mediação interna do pensamento, primeiro pelos 
significados e depois pelas palavras. Por isso o pensamento nunca é igual ao 
significado direto das palavras. O significado medeia o pensamento em sua 
caminhada rumo à expressão verbal, isto é, o caminho entre o pensamento e 
a palavra é um caminho indireto, internamente mediatizado (VYGOTSKY, 
1934/2009:479). 

 
Conforme argumenta Vygotsky (1934/2009) na citação anterior, a mediação 

transforma a relação do homem com o mundo como primeiramente direta através de estímulo 

e resposta (S     R), numa indireta mediada por um elemento intermediário, a qual 

possibilitará, a posteriori, o processo de internalização. (VYGOTSKY, 1930/2007). De 

acordo com Vygotsky (1930/2007:33) o processo simples de estímulo e resposta, se 

transforma em uma equação mais complexa, na qual há um intermediário, um ato mediado, 

representado a seguir: 

 

 

                                                            
15 Grifo do autor. Do original em inglês: “(…) the subject, the object (what is developed, the 
mechanisms that account for development) and the conditions in which this takes place”. 
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S --------------- R 

 

            X 

 

Em seus estudos, Vygotsky observa que o uso da fala tem um importante papel na 

solução de problemas pelas crianças. A fala, portanto, teria um papel de estímulo indireto, 

diferentemente de instrumentos que estariam disponíveis no campo visual direto da criança. 

Tal observação também revela que: 

 
No momento em que as crianças desenvolvem um método de 
comportamento para guiar a si mesmas , o qual tinha sido usado previamente 
em relação a outra pessoa, e quando elas organizam a sua própria atividade 
de acordo com uma forma social de comportamento, conseguem, com 
sucesso, impor a si mesmas uma atitude social (VYGOTSKY, 
1934/2007:16) 
 

A citação anterior é importante a partir do princípio em que considera a interação 

social como um fator que está relacionado direta e indiretamente na construção do 

pensamento e da linguagem. Ou seja, o social é um fator que contém diversos signos e 

significados, mediadores no desenvolvimento do comportamento e construção da realidade 

dos indivíduos.  Ainda de acordo com Vygotsky (1930/1994:54): “o uso de signos conduz os 

seres vivos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento 

biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura”. 

É importante notar a inserção do outro no estudo do desenvolvimento particular de um 

indivíduo. Logo, será essencial a análise do meu papel como mediadora durante as sessões 

reflexivas. O sucesso, ou não da colaboração entre pesquisadora e professora está diretamente 

ligado à qualidade da interação das participantes. 

 

 

1.3.3. Sentido-e-significado  

 

Quando elaborei a questão do método para Vygotsky, não poderia deixar de lado a 

discussão sobre “a unidade da totalidade complexa”16: o  sentido-e-significado. A escolha da 

                                                            
16 Vygotsky (1934/2009) entende que os sentidos e significados são unidades da totalidade complexa, 
ou seja um produto que “possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, 
são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade”. (Ibid:8). 
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grafia “sentido-e-significado” (usada neste trabalho), separada por um hífen, quer mostrar que 

tanto sentido quanto significado, apesar de serem instâncias diferentes, não ocorrem de forma 

independente, pelo contrário, são interdependentes, isto é,  constituem uma totalidade. 

Vygotsky (1934/2009)17, como já mencionado, usa a metáfora da água e seus elementos 

químicos (H2O) para explicar o método de análise que propõe justamente a não separação de 

processos como o pensamento e a linguagem durante a análise18.  

Diante da perspectiva monista de Vygotsky, não poderíamos separar os sentidos-e-

significados da professora-participante e da professora-pesquisadora, já que ambos como 

unidades da linguagem são, como apontam McLaren e Giroux (2000:30), “tanto um sintoma 

como uma causa de nossas compreensões culturais”. Ainda segundo Vygotsky (1930/1994:9), 

“de acordo com a teoria marxista, mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na “natureza humana” (consciência e comportamento)”. Isto é, podemos 

inferir que os sentidos-e-significados da professora-pesquisadora e da professora-participante 

tanto refletem quanto são gerados pelas suas ações, pelos seus papéis em sala de aula e nos 

micro e macros contextos dos quais participam direta ou indiretamente. 

No entanto, mesmo não os estudando de forma independente, a diferenciação dos dois 

conceitos se dá a partir do entendimento de que os sentidos produzidos pelo ser humano, 

referem-se a eventos psicológicos da constituição da subjetividade do sujeito. Por essa razão, 

os sentidos são mais fluídos e amplos, enquanto que os significados são instituídos e 

compartilhados por uma sociedade através de produções históricas e culturais. Segundo 

Vygotsky (1934/2009:9-10): 

 
[...] o essencial e determinante da natureza interna do significado da palavra 
não está onde se costuma procurar. A palavra nunca se refere a um objeto 
isolado mas a todo um grupo ou classe de objetos. Por essa razão, cada 
palavra é uma generalização latente, toda palavra já generaliza e, em termos 
psicológicos, é antes de tudo uma generalização. Mas a generalização, como 
é fácil de perceber, é um excepcional ato verbal do pensamento, ato esse que 
reflete a realidade de modo inteiramente diverso daquele como esta é 
refletida nas sensações e percepções imediatas. Quando se diz que o salto 
dialético não é só uma passagem da matéria não-pensante para a sensação 
mas também uma passagem da sensação para o pensamento, se está 
querendo dizer que o pensamento reflete a realidade na consciência de modo 
qualitativamente diverso do que faz a sensação imediata.  

 

                                                            
17 Utilizei duas edições de “A Construção do Pensamento e da Linguagem”, como recursos 
bibliográficos neste trabalho. As edições utilizadas são as de 2001 e 2009. 
18 Segundo o autor: “(...) uma pessoa que, ao tentar explicar por que a água apaga o fogo, iria tentar 
decompor a água em oxigênio e hidrogênio e ficaria surpresa ao perceber que o oxigênio mantém a 
combustão enquanto o oxigênio é inflamável”. (VYGOTSKY, 1934/2001:397) 
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Este “estudo das moléculas e do movimento molecular” metaforizado por Vygotsky 

(1934/2009:8), tenta apresentar os problemas de uma totalidade por meio de unidades 

complexas inerentes à ela, tendo em vista o significado como “unidade palavra com o 

pensamento” (VYGOTSKY, 1934/2009:398). Os sentidos-e-significados analisados aqui 

estão representados pela palavra, a qual se torna primordial na compreensão da realização do 

pensamento, já que segundo Vygotsky (1934/2009:409) “a relação entre o pensamento e a 

palavra é, antes de tudo, não uma coisa mas um processo, é um movimento do pensamento à 

palavra e da palavra ao pensamento”. 

A importância do estudo do sentido-e-significado está justamente na “generalização 

latente” expressa pela palavra, que torna possível a comunicação entre os seres humanos e da 

mesma forma está diretamente relacionada a questão afetiva e intelectual humana. De acordo 

com Vygotsky a análise das unidades complexas, no caso os sentidos-e-significados, “mostra 

que existe um sistema semântico dinâmico que representa a unidade dos processos afetivos e 

intelectuais, que em toda ideia existe, em forma elaborada, uma relação afetiva do homem 

com a realidade representada nessa ideia” (VYGOTSKY, 1934/2009:16). 

 

 

1.4. A Teoria Sócio-Histórico Cultural e o Ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira 

 

A discussão sobre a relação entre a TSHC e o ensino de língua estrangeira se faz 

pertinente nesta pesquisa dados o contexto, em que esta foi desenvolvida. Com o objetivo de 

discutir as aulas observadas é importante ter em mente a visão sobre ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira dentro desta perspectiva teórica. A presença da discussão da TSHC 

nos documentos oficiais do Estado, como os PCNs e as OCEM, apontam a natureza dialógica 

da linguagem e a relevância do contexto sócio-histórico no ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira. 

            Uma importante afirmação de Vygotsky (1934/2007) é que a qualidade das trocas que 

se dão no plano verbal entre professor e alunos influenciará a forma como os alunos tornam o 

seu pensamento mais complexo e processam novas informações. Ainda dentro dessa 

concepção, a linguagem que emerge da interação entre o professor e seus alunos pode ser 

entendida como instrumento mediador, capaz de ampliar o significado compartilhado do 

grupo como um todo. A linguagem como instrumento mediador faz parte, portanto, de um 

processo propulsor para o desenvolvimento por meio da interação social, 
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[...] em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, 
a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos 
no processo (...) incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a 
relação entre essas pessoas. (OLIVEIRA, 2009:59) 

 
Autores como Donato & Mccormick e Aljaafreh & Lantolf (1994), estudaram 

aspectos do ensino de língua estrangeira sob a perspectiva da TSHC.  As pesquisas destes 

autores também mostram que um dos pilares para a construção de um processo de 

aprendizagem bem sucedido é, entre outros, a relação dialógica dos sujeitos dentro de uma 

comunidade linguística mediada pela linguagem. A qualidade do processo dessas interações 

irá definir se houve ou não uma atividade colaborativa, e consequentemente, o 

desenvolvimento do aprendizado.  

A pesquisa de Aljaafreh & Lantolf (1994), por exemplo, enfocou a análise do conceito 

da ZPD em um contexto de aula de língua estrangeira, por meio de análise de textos escritos 

pelos alunos. Os autores argumentam que dentre os processos mediados da atividade humana 

construídos de forma simbólica e sócio-cultural, o mais universal é a linguagem, “tendo um 

papel essencial na vida mental do sujeito”19. Da mesma forma, a pesquisa de Donato & 

Mccormick (1994) resultou em “uma tentativa de criar uma comunidade de aprendizado e 

prática linguística, na qual os estudantes tinham oportunidades frequentes de externalizar por 

meio do discurso para o professor e para eles mesmos, o seu próprio aprendizado”20. 

(DONTATO & MCCORMICK, 1994:457). 

Para a presente pesquisa, a ideia de linguagem em constante desenvolvimento em 

atividades sociais dialógicas nas aulas de língua inglesa, teve um importante papel, já que foi 

exatamente essa dialogicidade que possibilitou a negociação colaborativa entre pesquisadora e 

professora. Além disso, a inserção da questão sócio-cultural no ensino de línguas estrangeiras, 

aqui especificamente o ensino da língua inglesa, fez parte da discussão das aulas observadas 

pela pesquisadora. 

 

 

                                                            
19 Meu grifo.. Do original em inglês: “play an important role in the mental life of the individual”. 
20 Meu grifo.. Do original em inglês: “(...) an attempt to create a community of language learning 
practice in which the students had frequent opportunity to externalize in discourse to their instructor 
and themselves their own learning”. 
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1.5. A Abordagem reflexivo-crítica 

 

De acordo com Liberali (2008) apesar de serem variadas as concepções sobre reflexão 

em um contexto de formação de professores, há três ênfases que se destacam: a reflexão 

técnica; a reflexão prática e; a reflexão crítica. A reflexão crítica, apesar de estar relacionada 

às outras duas, diferencia-se principalmente pelo valor que dá aos “critérios morais e as 

análises de ações pessoais em contextos histórico-sociais mais amplos” (LIBERALI, 

2008:31). A reflexão crítica pode ser vista como um movimento que engloba um olhar para si 

mesmo que compreende o outro. Ainda segundo Liberali (2008:71) “adotar uma visão crítica 

é ter como base central a confrontação das práticas e teorias que as embasam com a 

realidade”. 

Estudos de pesquisadores como Smyth (1992) apontam uma tendência e muitas vezes 

até um “modismo” no debate sobre a abordagem reflexiva, o qual revela um discurso 

generalizante sobre o que é e como se faz reflexão crítica em formação de professores. A 

crítica feita por Smyth (1992) é a de que o professor reflexivo mostrado em muitas obras 

perde de vista a real contradição que o impede de, através da reflexão crítica, empoderar-se de 

sua prática e transformá-la desde suas bases. Isto é, Smyth (1992:268-269) argumenta que: 

 
O grande interesse sendo mostrado em relação às abordagens reflexivas no 
ensino, na formação de professores e na renovação da escola atualmente, cria 
um certo problema para nós (...) Eu quero tratar desta questão de uma 
perspectiva quase que indireta- uma que evita as permutações e combinações 
do que o ensino reflexivo realmente é. (...) Eu quero lutar com os maiores 
sistemas sociais, políticos e econômicos21. 

 
Smyth (1992) argumenta que a contradição dentro da perspectiva dita “reflexiva” que 

tem raízes no modo como a microeconomia está na forma que o Estado (‘the policy maker’22) 

lida por um lado, com o interesse de reproduzir a mão-de-obra específica a fim de fazer com 

que a máquina do Estado continue funcionando e; por outro lado,  a tentativa de que seja 

possível fazer com que essa mão-de-obra leve para o seu trabalho a flexibilidade, criatividade 

e compreensão necessárias para uma educação de qualidade. A contradição aparece de forma 

                                                            
21 Meu grifo.. Do original em inglês: “The flurry of interest currently being shown towards reflective 
approaches to teaching, teacher education, and school renewal creates something of a problem for us 
(…) I want to come at this issue from what might seem a rather oblique perspective- one that largely 
sidesteps the permutations and combinations of what reflective teaching actually looks like. (…) I 
want to struggle with the larger social, political, and economic frameworks”. 
22 Grifo meu. 
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mais latente quando Smyth (1992) revela a ironia pelas palavras de Habermas (1982 apud 

Smyth, 1992:276):  

 
[…] quanto mais o estado intervém para prover soluções administrativas 
racionais, técnicas e científicas (...) mais as normas culturais e interesses de 
grandes grupos díspares tem que ser ouvidas e, concomitantemente, maior o 
risco dele perder sua credibilidade em razão da sua definitiva inabilidade de 
trazer soluções que foram prometidas [...]23.  

 
O objetivo inicial de Smyth de mostrar o porquê tais abordagens reflexivas estão 

sendo tão largamente discutidas na formação de professores e, principalmente, a forma com 

que estão sendo discutidas em um contexto centralizador de poder e contraditório (por vezes 

hipócrita), é apontar que muito da literatura sobre abordagens reflexivas coadunam com uma 

mentalidade tecnicista e instrumentalista, deixando de lado o questionamento das reais 

condições históricas e econômicas na qual o professor age e se organiza física e mentalmente. 

Freire argumenta em sua Pedagogia do Oprimido (1970/2004), obra que serviu como 

base para a discussão sobre reflexão crítica feita por Smyth, que ações libertadoras e de 

transformação real só serão possíveis a partir do momento da “superação da contradição”, a 

qual metaforiza como “um parto doloroso”. O autor ainda argumenta na direção metodológica 

da totalidade, mais especificamente da compreensão crítica da totalidade, a qual gera “o 

esforço de propor aos indivíduos dimensões significativas de sua realidade, cuja análise crítica 

lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes” (FREIRE, 2004:96).  

O não reconhecimento de que a abordagem reflexiva precisa ser repensada também foi 

discutida por Pérez Gómez que, por sua vez, argumenta que a limitação da abordagem 

unívoca, é justamente o fato do não afastamento e consequente questionamento, cujas ações 

trazem para o fenômeno prático “complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e 

conflito de valores.” (PÉREZ GÓMEZ, 1992:99).  

Alguns aspectos do trabalho de Schön (1992) trazem importantes considerações sobre 

a abordagem reflexiva, como os conflitos do saber escolar e do processo de reflexão-na-ação e 

reflexão-sobre-a-ação. Ações essas que pretendem trazer à tona a necessidade de o professor 

refletir a sua prática enquanto ela acontece e também a posteriori como estudo de observação 

e confrontação, o que se mostrou fundamental nesta pesquisa, para o desenvolvimento das 

sessões reflexivas entre professora-pesquisadora e professora-participante, mas sem deixar de 
                                                            
23 Meu grifo.. Do original em inglês: “the more the state intervenes in seeking to provide rational, 
technical and scientific administrative solutions (...) the more it is required to listen to and 
acknowledge the cultural norms and interests of widely disparate groups and, concomitantly, the 
greater the risk it runs of losing credibility because of its ultimate inability to deliver promised 
solutions […]” 
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lado o foco sobre a negociação de valores e sentidos-e-significados, sem a qual não poderia 

haver uma ressignificação daqueles.  

Esse movimento das ações citadas anteriormente é sem dúvida essencial para o maior 

entendimento pelo professor das relações de poder que se dão em um microcontexto: o da sala 

de aula. No entanto, em seu trabalho, Smyth vai mais além e questiona uma realidade 

disfarçada que levanta a grande questão do macropoder histórico: a que interesses servem a 

minha ação? (SMYTH, 1992:299). É a partir de questionamentos como o de Smyth que 

inicia-se uma atividade dentro da abordagem reflexivo-crítica, por meio da qual como afirma 

Dewey (1979:17) ações necessitam ser investigadas “a fim de se descobrirem as bases em que 

repousam”. 

São justamente nessas bases citadas por Dewey que se constroem os conflitos de 

interesse entre o livre mercado centralizador de poder, e a real demanda de um novo 

pensamento libertador e questionador na formação de professores que precisam ser 

repensadas como forma de revolucionar práticas estanques disfarçadas com uma roupagem de 

abordagens ditas “reflexivas”.   

O presente trabalho, portanto, tem como base a abordagem reflexivo-crítica como 

discutida no trabalho de Freire (1970/2004), Smyth (1992), Giroux (2000), McLaren (2000), 

Pérez Goméz (1992) e; tem como norteadora as quatro formas de agir em relação à 

abordagem reflexivo-crítica descritas por Smyth (1992:295): o descrever (o que eu faço?); o 

informar (o que isto significa?); o confrontar (como me tornei quem eu sou?/como isto afeta a 

vida do aluno e a minha?) e; o reconstruir (como posso fazer de forma diferente?). 

Segundo Liberali (2008:42), as quatro formas de ação citadas anteriormente tomam a 

reflexão como “uma possibilidade de emancipação, uma vez que não haveria uma simples 

sujeição às teorias formais, mas um entrelaçamento entre prática e teoria, confrontação com a 

realidade e valores éticos (...)”. 

Com base na discussão acima, tentarei engajar a professora-participante em um 

processo de reflexão crítica, no qual poderão juntas, e de forma colaborativa, encontrar muitas 

respostas para suas inquietações através de um caminho alternativo que vá além de suas 

possibilidades iniciais. Construindo, dessa forma, um espaço aberto para criações de ZPDs 

criativas. 
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1.5.1.  As Sessões Reflexivas 

 

Segundo Magalhães (2007:99), a sessão reflexiva pode ser vista como um “espaço de 

negociação entre professores e pesquisadores externos” (Magalhães, 2007:99). Durante a 

pesquisa, as sessões reflexivas tiveram como principal objetivo gerar reflexão crítica na e pela 

negociação entre professora-participante e professora-pesquisadora, por meiode ações 

colaborativas, aqui usadas não no sentido de simples cooperação, mas sim no que tange as 

relações de conflito inerentes à realidade sobre a qual lidam em um contexto sócio-histórico.  

Ao levar em consideração o fato de que os sentidos-e-significados são construídos 

discursivamente e na pragmática, não são estanques e, por estarem em constante movimento, 

precisam de constante reavaliação. É possível dizer que, em um contexto crítico, 

 
[...] pesquisas que se propõe a criar experiências que culminem em 
aprendizagem, isto é, que propiciem aos participantes oportunidades para 
(a): tornarem suas ações autoconscientes e reflexivas; (b) informarem suas 
ações em uma análise crítica da prática social; e (c) verem-se e à sua 
situação social de uma nova maneira, necessitam de um método crítico de 
investigação embasado no “diálogo e na participação” (MAGALHÃES, 
2007:59).  
 

Foi exatamente por meio da negociação entre professora e pesquisadora durante as 

sessões reflexivas, que esta pesquisa tentou trazer à tona uma experiência que culminasse em 

aprendizagem pelas participantes. Em vista do embasamento teórico desta pesquisa relatado 

anteriormente, na próxima seção será mais detalhadamente trabalhada a discussão sobre a 

pesquisa crítica de colaboração, a qual permeia toda a estrutura do projeto e que será feita 

através de Magalhães (2007, 2009, 2011). 
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CAPÍTULO II  

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

2.1. Justificativa Metodológica: pesquisa crítica de colaboração  

 

Esta pesquisa se insere no paradigma crítico, que segundo Bredo & Feinberg (1982) 

considera o conhecimento a partir da perspectiva da evolução social humana. De acordo com 

os autores, o paradigma crítico tenta avaliar as contribuições do panorama individualista da 

abordagem positivista e o coletivo da interpretativista, de forma a conseguir sintetizá-los. 

Consideram ainda que, “o conhecimento deve ser observado no contexto de sua constituição, 

e potencial de contribuição na e para a evolução social, a qual é concebida em relação à 

possibilidade de evolução progressiva material e simbólica” (BREDO & FEINBERG, 

1982:272).24 

Um dos objetivos do pesquisador inserido em um paradigma crítico, segundo Fidalgo 

(2007), é o de analisar dados e almejar a emancipação e a transformação dos participantes 

envolvidos, dando ênfase a “um modo questionador de pensar e agir, quanto a criar lócus para 

que os participantes organizem a linguagem de modo intencional e reflexivo para olhar, 

compreender criticamente e analisar os sentidos de suas ações” (MAGALHÃES, 2011:15). 

Da mesma forma, Bredo & Feinberg (1982) apontam o pesquisador crítico como não passivo 

e potencial criador de possibilidades de reconstrução do seu contexto social. 

Segundo Triviños (1987:51), essa forma de agir e pensar no paradigma crítico tem 

raízes no pensamento marxista, influenciado principalmente pela concepção materialista e 

dialética. Ainda segundo a autora, o materialismo dialético como base filosófica do marxismo, 

 
[...] realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais 
para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Por um lado, 
o materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia materialista e, 
por outro lado, que é também antiga concepção na evolução das ideias, 
baseia-se numa interpretação dialética do mundo. Ambas as raízes do pensar 
humano se unem para construir, no materialismo dialético, uma concepção 
científica da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. 

 

                                                            
24 Meu grifo.. Do original, em inglês: “(...) knowledge must be seen in the context of its constitution in 
and potential contribution to social evolution, where social evolution is conceived of in terms of the 
possibility for progressive material and symbolic emancipation”. 
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Tal visão dialética do mundo compreende a consciência de homens e mulheres como agentes 

em um mundo real, já que a função da ciência social crítica é aumentar essa consciência ao 

trazer à tona as contradições das condições que são distorcidas e escondidas na compreensão 

do dia-a-dia. (COMSTOCK, 1982:371)  

Mais especificamente, esta pesquisa foi desenvolvida com base na discussão de 

Magalhães (2007, 2009, 2011) sobre pesquisa crítica de colaboração pois tanto o pesquisador 

quanto o sujeito de pesquisa têm papéis ativos na construção e transformação do 

conhecimento. Ainda segundo a autora, tal tipo de pesquisa pressupõe que se propicie a 

“igualdade de oportunidades dos participantes da interação em colocar em discussão 

sentidos/significados atribuídos a teorias de ensino/aprendizagem, em questionar e repensar 

essas teorias com base na prática”. Esse conceito será norteador durante toda a pesquisa, tanto 

na interpretação e análise da materialidade discursiva do professor em sala de aula em 

interação com os alunos, como na negociação que se deu entre professora participante e 

pesquisadora. 

Além disso, nesse tipo de pesquisa de intervenção, tanto a pesquisadora quanto a 

participante da pesquisa devem ter interesse e estar engajadas a fim de enfrentar o processo 

desafiador que é a colaboração (MAGALHÃES, 2011). A colaboração crítica, que deve ser 

entendida como um método-teórico traz um movimento de desconforto, guiado pelo 

questionamento e tentativa de solução de conflitos constante trazendo forte envolvimento 

cognitivo-emocional entre seus participantes (MAGALHÃES, 2011; JOHN-STEINER, 

2009). 

Essa concepção terá fundamental relevância para a presente pesquisa, já que há uma 

distância entre teoria e prática que transparece em forma de contradição entre o discurso 

declarativo do professor e o uso desse discurso para informar a prática (MAGALHÃES, 

2007:60). Essa distância torna-se ainda maior quando é levada em consideração a 

precariedade de recursos vivenciada pela escola pública estadual, e o isolamento do professor 

em relação aos seus colegas, alunos e ao próprio Estado, o que dificulta o trabalho daquele em 

relação não só ao material que este utiliza em sala, mas também em relação a sua prática.  

A contradição gerada entre as ações da professora, a sua realidade e os seus sentidos-

e-significados torna-se um rico material para investigação intervencionista a fim de trazê-los 

não só para a luz de interpretação, mas também como objeto para transformação: 

 
A pesquisa colaborativa (...) visa ao desenvolvimento de novos 
conhecimentos, novas compreensões e possibilidades de ação para os 
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envolvidos na pesquisa. Nessa figura são conceitos fundamentais o de 
reflexão crítica e o de colaboração. (MAGALHÃES, 2007:154) 
 

Dessa forma, acredito, assim como argumentam McLaren e Giroux (2000:35), que “a 

natureza da linguagem que usamos determina como pensamos sobre nossas experiências e o 

tipo de ação social que escolhemos para nos engajar como resultado de nossa interpretação 

de tais experiências”. É, portanto, por meio de uma linguagem crítica em um contexto de 

colaboração que tentei levantar questões pertinentes e trazer à tona contradições, a fim de 

construir novos sentidos-e-significados na negociação com a professora-participante.  

 

 

2.1.1.  A Categoria de Colaboração  

 

Os conceitos de colaboração e ZPD estão interligados, já que ambos têm como base a 

dialética como movimento de conflito ao criar, dessa maneira, novas ressignificações. 

Portanto, o conceito de colaboração é constitutivo da ZPD, na criação de espaços de 

negociação de sentidos-e-significados em contextos socioculturais. Dessa forma, tem como 

princípio a transformação coletiva como aponta Magalhães (2009:60): “desenvolver significa 

criar contextos para transformar totalidades e não particularidades”. 

Magalhães (2011) discute colaboração apoiada, entre outras, na na teoria vygotskiana 

e define-a como “categoria, uma vez que, apoiada em teorias e compreensões do mundo, 

organiza os processos sociais responsáveis pela constituição das formas de ser, as escolhas 

dos modos de ação-discursos quanto à produção e condução de pesquisas/projetos de 

extensão” (MAGALHÃES, 2011:17). Ainda segundo Magalhães (2011): 

 
[...] a categoria colaboração é também – e principalmente – constitutiva dos 
processos de produção, avaliação e reorganização compartilhadas das 
práticas enquanto mediadas por instrumentos em atividades que criem a 
todos – neste caso: professores, diretora e coordenadoras (contexto escolar) e 
pesquisadores (contexto da universidade) – possibilidades de 
questionamento de sentidos e significados atribuídos a conceitos teóricos a 
partir dos textos e referenciais curriculares que geralmente são/foram vistos 
isolados da relação teoria e prática. (MAGALHÃES, 2011:18) 

 

Dentro desta mesma perspectiva de colaboração como contradição, John-Steiner 

(2000:188) acredita que, por meio da colaboração, nos tornamos mais criativos, já que 

passamos pelo processo de através do outro, enxergamos novas formas de ação, como 

argumenta a seguir: “Através da colaboração, nós podemos transcender as limitações da 
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biologia, do tempo e alcançar um eu mais pleno, além da limitação e dos talentos do indivíduo 

isolado” 25. Por conseguinte, a importância da categoria de colaboração para esta pesquisa, 

está no fato de que possibilita contradições na negociação que se deu entre professora e 

pesquisadora, com o intuito de alavancar processos criativos e de aprendizagem de ambas. 

 

 

2.2. Contexto de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola Estadual de São Paulo. O público alvo da 

escola são moradores da região, a qual tem uma população de aproximadamente 390 mil 

habitantes26.  A maior parte da população do bairro é constituída por famílias de baixa-renda, 

as quais moram no conjunto habitacional, em casas humildes e favelas. 

A escola atende principalmente crianças e adolescentes de Ensino Fundamental (5º. ao 

9º. ano) e Médio (1ª. a 3ª. série), além de alunos de Educação Especial, somando 2.500 

alunos.  Ao todo há 62 salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de projeção, 

uma biblioteca, uma quadra de futebol e uma cantina com refeitório. No entanto, na época em 

que a pesquisa foi desenvolvida, a internet não estava funcionando apropriadamente e o 

projetor da sala de projeção havia sido roubado; além disso, a biblioteca ainda não havia sido 

organizada, e os livros encontravam-se espalhados pela sala, ou dentro de caixas, impedindo 

que os alunos e professores usassem-na para consultas locais ou empréstimos. 

No quadro pedagógico, há 100 professores, 2 coordenadoras, 2 vice-diretoras e 1 

gestora, sendo dentre os 100, 2 são professores de inglês. Além disso, trabalham 20 

funcionários cuidando da limpeza, cantina, atendimento e supervisão de alunos. As reuniões 

pedagógicas acontecem 4 vezes por ano. 

Além das aulas e atividades regulares, a escola também é aberta à comunidade para a 

realização de atividades relacionadas a programas desenvolvidos pelo Estado e pela própria 

escola, como por exemplo: Agita Galera, feira cultural, aulas e performances de dança e 

música, campeonato de futebol e futsal, casamento comunitário, campanha do agasalho, 

Domingo na Escola e dia das mães; assim como serviços comunitários nos quais profissionais 

como: cabeleireiro, advogado, dentista e oftalmologista, vão até a escola para atender a toda 

comunidade. 
                                                            
25 Meu grifo.. Do original: “Through collaboration we can transcend the constrains of biology, of time, 
and achieve a fuller self, beyond the limitation and the talents of the isolated individual”. 
26 As informações sobre o bairro foram pesquisadas no site da Prefeitura de São Paulo, com acesso em 
10/01/2012; disponível em: <www.prefeitura.sp.gov.br>. 
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2.2.1. Micro-contexto: As Turmas Observadas 

 

As turmas observadas foram uma 1ª. série do Ensino Médio e uma 6ª. série/7º27. ano 

do Ensino Fundamental. A turma da 1ª. série do Ensino Médio tinha 47 alunos de idades entre 

15 e 16 anos. Esta turma era tida pela professora-participante como a mais “bagunceira” de 

todas as suas turmas. Durantes as aulas que observei, os alunos se mostraram inquietos, sendo 

que com exceção de poucos, a maioria parecia não prestar atenção nas aulas de inglês. 

Durante uma das aulas, pude observar um grupo de alunos jogava baralho abertamente, e 

quando foram abordados pela professora para que parassem o jogo, os alunos reclamaram que 

a única razão dela estar reforçando as regras era em virtude da minha presença em sala. A 

relação entre professora e alunos mostrou-se um tanto quanto desgastada, enquanto professora 

alterava o seu tom de voz para conseguir dar aula, e a maior parte dos alunos realizavam as 

mais diversas atividades, menos aquelas pedidas pela professora. 

A turma da 6ª. série/7º. ano do Ensino Fundamental tinha 40 alunos de idades entre 11 

e 13 anos. Esta turma era considerada pela professora-participante como uma turma 

participativa e dedicada. Durante as aulas que observei desta turma, apesar de alguns alunos 

terem esquecido os seus cadernos e outros conversavam paralelamente o tempo todo, os 

alunos fizeram as atividades propostas pela professora. No entanto, poucos respondiam às 

perguntas da professora e, ou mantinham-se em silêncio fazendo as atividades, ou 

conversavam sobre outros assuntos com os colegas.  

 

 

2.3. Participantes de pesquisa 

 

Nesta seção apresento as participantes de pesquisa: a professora-participante e a 

professora-pesquisadora. Enfatizo aqui uma breve história do percurso de ambas para 

tornarem-se professoras de língua inglesa, suas formações acadêmicas e outros cursos. 

 

                                                            
27 De acordo com o Projeto de Lei nº 3.675/04, aprovado em 2006, o Ensino Fundamental passou a ter 
9 anos. Portanto, a 6ª. série passou a ser 7º. ano. Portanto, por vezes ainda me refiro à turma como 6ª. 
série do Ensino Fundamental. 
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2.3.1. A professora-participante 

 

A professora-participante, doravante Sandra28 tem 42 anos de idade e graduou-se em 

Letras em uma Universidade Particular. É professora de inglês há 10 anos, entretanto, foi 

efetivada no Estado há 5. Nos seus 10 anos de experiência, Sandra também lecionou em 

escolas particulares, não só a disciplina de língua inglesa, mas também a de língua 

portuguesa. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, a professora-participante estava cursando a 

especialização lato sensu: “Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de Inglês na Escola 

Pública”, uma parceria entre Cultura Inglesa, PUC-SP e Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo, coordenado pela Professora Doutora Maria Antonieta Alba Celani (PUC-SP), cujo 

objetivo é: 

 
[...] preparar professores, com conteúdo teórico e prático, para identificar as 
reais necessidades dos alunos e adequar as aulas ao perfil de cada turma, 
partindo da construção mútua do conhecimento. Com isso, o ensino do 
idioma passa a ser uma atividade mais dinâmica, inclusive com o uso de 
diversos outros recursos além do livro didático29.  

 
Os professores que cursam a especialização podem fazer pelo menos um nível de 

inglês na Cultura Inglesa, o que também faz parte do processo de educação continuada desses 

professores.   

Sandra começou a utilizar o caderno do aluno de língua inglesa desde que foi lançado, 

em 2008 e, desde então, o caderno faz parte da maior parte de suas aulas. Esse fator foi 

determinante na sua escolha como participante da pesquisa por mim. 

 

 

2.3.2. A professora-pesquisadora 

 

Sou formada no curso de Letras Licenciatura (com ênfase em Língua Inglesa) pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 2006, e desde o seu segundo ano de 

faculdade, dou aulas de inglês para crianças, adolescentes e adultos em escolas de idiomas e 

escolas regulares. Ainda durante a graduação vi-me diante de alguns dilemas e contradições 

levantados durante discussões ocorridas em sala de aula, sobre a elaboração de atividades e 

                                                            
28 Nome fictício, para preservar o anonimato da professora-participante. 
29 Disponível no site: <http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/social/lato_sensu> . Acessado 
em 7 mar. 11. 
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material didático para o ensino de LE (mais especificamente de língua inglesa). Essas 

discussões me levaram a refletir sobre a minha própria prática e o quanto os meus saberes 

instituídos sobre ensino-aprendizagem influenciavam o desenvolvimento e construção das 

atividades que utilizava na sala de aula. 

No entanto, foi somente quando tive contato com um projeto que contemplava a 

elaboração de material didático autêntico e a utilização deste em sala de aula para o ensino de 

Língua Inglesa para crianças de escolas públicas, que pude efetivamente compreender os 

processos e resultados de diferentes práticas em sala de aula. A partir daí começou o meu 

interesse em investigar como se dá o processo de desenvolvimento de uma aula, em diferentes 

contextos, no modo com que o professor utilizava o material didático que lhe é atribuído. 

No ano de 2009, participei do curso “Projetos de Pesquisa em Linguagem e 

Educação”, conduzido pela professora Sueli Salles Fidalgo, no COGEAE, com o intuito de 

desenvolver a ideia para um projeto de mestrado. Em 2010, iniciei o curso de Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC-SP, sob a orientação da professora Ângela B. C. T. 

Lessa. 

A seguir apresento os instrumentos de coleta e geração de dados que possibilitaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

2.4. Instrumentos de coleta e geração de dados  

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta e geração de dados30: 

questionário semi-estruturado (questionário I), observação e gravação de aulas, diário de 

campo e gravação das sessões reflexivas.  

Inicialmente, o questionário I (cf. anexo C) serviu para que conhecesse melhor o 

contexto da professora-participante (onde se formou; há quanto tempo trabalha no Estado; se 

utilizava o caderno nas aulas e como era sua aula antes do caderno). Além disso, a direcionar 

o meu olhar para o que poderia encontrar nas observações de aula.   

Já as observações, anotações do diário de campo e gravação das aulas, funcionaram 

como norte para a elaboração das questões que seriam pauta das sessões reflexivas; já que 

possibilitaram que eu observasse a professora-participante na prática e serviram de 

embasamento para o estabelecimento da negociação entre as participantes durante as sessões 

                                                            
30 Todos os dados coletados foram transcritos de acordo com as normas do NURC/SP (Projeto de 
Estudo da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo).  
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reflexivas. Também foram um importante instrumento para reflexão-sobre-ação e reflexão-na-

ação, através da qual a professora-participante pôde, ao assistir a gravação da aula, “pensar 

sobre o que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de 

outros sentidos” (SCHÖN, 1992:83). 

 

 

2.4.1. A Coleta dos Dados 

 

A coleta dos dados ocorreu entre o 2º. semestre de 2010 e o 1º. semestre de 2011, 

interrompida momentaneamente em razão do término do ano letivo. Tais momentos de coleta 

encontram-se detalhados na tabela a seguir:  

Tabela 1: Coleta de Dados31 

Dia/mês/ano Dados Instrumento de Coleta 

20/08/2010 Aula I - 1ª. série Ensino Médio Observação de aula e diário de campo 

27/08/2010 Entrega do questionário I questionário semi-estruturado 

03/09/2010 Devolução do questionário e Aula32 – 1ª. 
série Ensino Médio  

observação de aula e diário de campo 

10/09/2010 Sessão Reflexiva I gravação em áudio 

17/09/2010 Aula II - 6a. série Ensino Fundamental observação e gravação em vídeo 

22/10/2010 Sessão Reflexiva II    gravação em áudio 

22/03/2011 Sessão Reflexiva III   gravação em áudio 

5/04/2011 Sessão Reflexiva IV   gravação em áudio 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

Como mencionado na seção sobre o contexto de pesquisa, optei pela observação de 

duas turmas, uma sala do 1ª. série do Ensino Médio e uma da 6º. série/7º.ano do Ensino 

Fundamental. A escolha das duas turmas foi feita após o relato em uma conversa informal 

com a professora-participante, de que o uso do caderno no 1º. ano do Ensino Médio não tinha 

o mesmo resultado esperado como ocorria na turma da 6º série/7º.ano; tal fator me chamou a 

atenção para uma questão que poderia estar relacionada à forma que a professora utiliza o 

caderno em cada sala.  

No entanto, a professora-participante pediu para que não fossem gravadas as duas 

primeiras aulas da 1ª. série do Ensino Médio, pois ainda não se sentia totalmente confortável 

                                                            
31 Ppesq. e Ppart. referem-se, respectivamente, à professora-pesquisadora e professora-participante.  
32 A aula do dia 3/09 não foi usada por não haver dados suficientes que pudessem ser analisados.  
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para ser filmada, o que foi acatado.  Portanto, a análise da aula I (referente à aula do dia 

20/08) será discutida através dos dados que foram registrados em diário de campo. 

Adiante, passarei para a apresentação das categorias de análise e à tabela que resume 

as perguntas de pesquisa, os dados que foram analisados e as categorias de interpretação e 

análise e; por final me dedico a mostrar alguns aspectos que dão credibilidade à esta pesquisa. 

 

 

2.5. Categorias de Análise  

 

Depois de delimitado os corpora para análise, buscarei analisar e interpretar os dados 

apoiando-me na perspectiva Sócio-Histórico-Cultural (TSHC) de Vygotsky (1930, 1934); e 

na crítica de Freire (1970/2004); Smyth (1992); McLaren e Giroux (2000); McLaren e 

Gutierrez (2000); Pérez Gómez (1992); Schön (1992) e; de colaboração de Magalhães (2007, 

2008, 2011). 

Para meios de tratamento e análise dos dados, de forma que fosse possível depreender 

e discutir os sentidos-e-significados que emergiram do discurso da professora, tomei como 

base as categorias de análise e interpretação que foram desenvolvidas por mim durante o 

processo de análise. As categorias de análise foram desenvolvidas a partir de padrões que se 

estabeleceram durante as negociações.  

Após estabelecidas, as categorias permitiram que, durante a análise e interpretação das 

SRs, muitas das questões e contradições no discurso da professora e da pesquisadora fossem 

reveladas com mais clareza e, dessa forma, mostraram a qualidade das interações ocorridas 

durante as sessões.  

Deter-me-ei agora a esclarecê-las, para que então possa discuti-las mais à frente no 

capítulo de análise. A seguir, então, coloco as Categorias e Subcategorias Análise: 

 Criação de vínculo - abandono de conflito direto, criação de empatia: 

A categoria de criação de vínculo possibilitou investigar, dentro de um processo 

cognitivo-emocional, se houve e como se deu o confronto direto, ou abandono deste, nos 

momentos em que as contradições apareceram de forma mais latente. 

 Abertura para negociação: 

Em vista da natureza colaborativa da pesquisa, pôde-se verificar por meio desta 

categoria de análise a forma com que a professora-pesquisadora estabeleceu ou não uma 

abertura para que a negociação ocorresse de maneira igualitária.  
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 Justificação: 

A justificação foi uma categoria estabelecida por um padrão de interação que permitiu 

um melhor exame das escolhas e ações da professora-participante, já que por meio das 

justificativas havia uma explicação do porquê de uma ação, fala ou escolha.  

 Exemplificação: 

Os aspectos da categoria de exemplificação mostraram características tanto da clareza 

e objetividade da linguagem utilizada pela professora-pesquisadora quanto da professora-

participante, pois a sua utilização na interação foi permeada por explicações “daquilo que se 

queria dizer”.   

 Revisão da ação: 

A principal característica da categoria de revisão da ação foi possibilitar a reflexão 

prática da professora-participante em relação às aulas observadas por mim observadas. O 

padrão estabelecido se deu por meio de perguntas que tentaram revisar ações da professora-

participante nas aulas. 

 Revisão do prescrito33: 

A investigação da distância entre a ação feita e o que havia sido prescrito pelo CP e 

CA, e documentos oficiais, formam a essência da categoria de revisão do prescrito. Essa 

categoria também permitiu revisar ações práticas da professora-participante, assim como 

possibilitou verificar a internalização pela professora-pesquisadora de questões teóricas. 

Para explicitar o percurso da pesquisa desenvolvi a tabela a seguir, que resume como 

se articularam as perguntas norteadoras de pesquisa, os dados coletados e as categorias de 

análise e interpretação. 

Tabela 2: Desenho da Análise de Dados 

                                                            
33 O prescrito está sendo usado aqui como um referencial de normas, “tudo aquilo que se encontra 
antes da realização do trabalho” (SOUZA-E-SILVA, 2008:4). Ou seja, nesta pesquisa o prescrito está 
relacionado aos materiais e textos que servem de referência para a professora-participante no 
planejamento de suas aulas, como o CA e CP, e os Documentos Oficiais do Estado.  
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Tabela 2: Desenho da Análise de Dados 

 

Perguntas de Pesquisa Dados Coletados Categorias de Análise e Interpretação 

 
 
(1) Quais os sentidos-e-significados da 
professora-participante sobre as aulas com o 
caderno de LI da SEE-SP?  
 
 
 
 
 
 
(2) Como se deu a negociação de sentidos-e-
significados entre a professora-pesquisadora e a 
professora-participante nas sessões reflexivas?  
 

 
 
 Aula I 
 Aula II 
 Sessões Reflexivas I, II e III e IV.  

 
 
1. Categorias e Subcategorias de Análise: 
 criação de vínculo: abandono de conflito direto, criação de 

empatia; 
 abertura para negociação; 
 justificação; 
 exemplificação; 
 revisão da ação; 
 revisão do prescrito. 

 
2. Categorias de Interpretação: 
 ZPD;  
 colaboração; 
 mediação; 
 reflexão crítica:  
 sentido-e-significado. 

 
 

FONTE: Elaborado pelo autor.

4
9
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2.6. Credibilidade de Pesquisa 

 

O pré-projeto deste trabalho foi apresentado pela primeira vez no 9º. Fórum ILCAE – 

Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais – na PUC-SP - que teve como 

tema: “Desigualdade e Educação: Diálogos Interdisciplinares”. A apresentação se deu na 

forma de pôster no dia 5 de junho de 2009, antes do meu ingresso no mestrado, durante o 

curso: “Projetos de Pesquisa em Linguagem e Educação” da COGEAE. 

Além disso, após o meu ingresso no programa de Pós Graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), em 2010, apresentei o pôster: “A autonomia do 

professor de língua inglesa no trabalho a partir dos documentos oficiais da educação”, em 

Taubaté no CLAFPL. 

Durante o curso de mestrado no LAEL, participei de seminários de orientação e 

seminários de pesquisa, apresentando a coleta dos dados e o desenvolvimento de análise tanto 

para a minha orientadora, quanto para os meus colegas de curso. Entretanto, foi no decorrer 

do seminário de pesquisa: “Laboratório de análise de dados: Diferentes perspectivas”, em 

2011, que desenvolvi as categorias de análise usadas neste trabalho, com a colaboração da 

minha orientadora e de meus colegas. 

Da mesma forma, no primeiro semestre de 2011, durante a disciplina: “Formação de 

Educadores: A Organização Colaborativa da Linguagem para uma formação reflexivo-crítica 

do professor”, com a colaboração da professora Maria Cecília Camargo Magalhães (a Ciça) e 

de meus colegas, fizemos uma performance34 relacionada a uma sessão reflexiva (SRI) que já 

havia sido feito com a professora-participante.  

 Durante a performance ficamos em grupos e distribuímos a cada um o seu papel. 

Assim como nas sessões reflexivas, os papéis distribuídos foram os de pesquisador-

participante e professor-participante. A performance foi gravada para depois ser discutida por 

toda a sala em relação à sua linguagem e como foi desenvolvida. Essa aula foi essencial para 

que eu conseguisse compreender certas escolhas de linguagem que haviam sido feitas pelas 

participantes.  

Em 2011 participei do 18º. INPLA, com a comunicação: “Os sentidos-e-significados 

de uma professora de inglês na (re) construção de sua prática: uma pesquisa de colaboração”, 

onde apresentei partes da análise de dados e das conclusões finais desta pesquisa. Dessa 

                                                            
34 Neste contexto, o conceito de performance está sendo usado como “imitação criativa” (HOLZMAN, 
2010). Assim como é feito em uma atuação teatral, as pessoas desempenham diferentes papeis. 
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forma, pude compartilhar e discutir com colegas e professores a maior parte do processo da 

presente pesquisa, recebendo preciosas contribuições. 

Dada a trajetória de eventos, congressos e aulas na qual este projeto foi apresentado e 

discutido, a seguir darei início à análise e discussão dos dados. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo farei a análise e discussão da aula I e o levantamento dos sentidos-e-

significados que emergiram nessa aula. Logo depois, virá a análise da SR I, correspondente a 

aula I; seguindo o mesmo fluxo, farei o levantamento de sentidos-e-significados da aula II e 

análise da SRII correspondente a aula II. É importante notar que foram as aulas que 

estabeleceram as margens para a condução das sessões reflexivas. Durante a análise das aulas 

tentei responder:  (1) Quais os sentidos-e-significados da professora-participante sobre as 

aulas com o caderno de LI da SEE-SP?  

A análise dos dados foi feita a partir de uma perspectiva sócio-histórico-cultural, 

tiveram como embasamento os Documentos Oficiais: Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008), Orientações Curriculares para Ensino Médio (2006) e do PCN – LE (1998) 

Além disso, também trarei a abordagem de ensino-aprendizagem através dos letramentos 

múltiplos elaborada por Rojo (2009), para discutir a questão de como a leitura acontece 

durante a aula. 

 

 

3.1.  Aula I 

 

A análise da aula I, dada para a 1ª. série do Ensino Médio, deu subsídios para o 

desenvolvimento das sessões reflexivas que foram realizadas posteriormente. A observação e 

análise da aula I foi fundamental na compreensão da prática da professora em relação ao 

caderno de LI do Estado.  

É importante lembrar que como a aula não pôde ser gravada, a pedido da professora-

participante, as informações aqui apresentadas fazem parte do meu registro e, portanto, são 

perpassadas por suas perspectivas e interpretações. 

Descrição e análise da Aula I 

De acordo com o apresentado no CA utilizado na Aula I os objetivos das atividades 

nele organizadas são os seguintes (cf. anexo A): 

1- Relacionar o conteúdo/tema de um texto às suas experiências pessoais. 

2- Localizar informações específicas de um texto para corrigir afirmações. 

3- Interpretar afirmações não explícitas do texto. 
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4- Identificar o gênero de um texto, bem como o seu portador, pela compreensão geral. 

5- Identificar leitores-alvo de determinado gênero textual. 

6- Reconhecer e utilizar a estrutura “will/won’t + verb” para fazer previsões sobre o 

futuro. 

7- Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes 

processos pelos quais é possível identificar o significado de uma palavra. 

8- Interpretar dicas e produzir palavras cruzadas (dicas e grades). 

9- Escrever dicas de entretenimento para a seção “As Escolhas dos Críticos”. 

10- Participar de decisões coletivas para compilar, escolher e revisar textos produzidos 

pelos colegas, a fim de organizar um jornal de classe. 

Os objetivos do CA, portanto, compreendem o trabalho com estratégias de leitura, 

com a compreensão e produção de gêneros textuais e com aspectos linguísticos relacionados.  

Logo no início da aula, após terminar a chamada, a professora escreve na lousa a data 

em inglês, a página do CA em que os alunos deveriam abrir para fazer a atividade, assim 

como o tema a ser tratado na aula: horoscopes. A seguir, pede para que os alunos façam uma 

leitura rápida do texto para identificar e sublinhar os cognatos, e enquanto isso escreve na 

lousa 10 adjetivos que apareciam nos textos do caderno juntamente com os seus significados 

em português: 

 responsive: prestativo, receptivo; 

 aware: consciente, atento; 

 family oriented: voltado para a família; 

 shy: tímido; 

 understanding: compreensivo; 

 conservative: conservador; 

 sensitive: sensível; 

 moody: temperamental; 

 touchy: irritadiço; 

 self disciplined: autodisciplinado. 

A professora diz aos alunos que estes não precisam copiar o que está sendo escrito na 

lousa. Ela pede que eles encontrem os adjetivos que escreveu anteriormente na lousa nos 

textos do caderno. Os alunos leem os textos e procuram os adjetivos e então dizem em quais 

textos foi possível encontrá-los. A seguir, a professora pergunta qual a característica do texto 

A e, sem obter resposta dos alunos, começa a lê-lo em voz alta traduzindo-o para o português. 
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A professora então dá alguns minutos para que os alunos respondam as perguntas a e b, que 

vinham antes dos textos: 

a) Where can you find these texts? 

b) Who are the potential readers of these texts? 

Após os alunos terem respondido as perguntas, a professora as lê em voz alta em 

português novamente, agora obtendo a resposta dos alunos em português.  

A professora, então pede aos alunos que identifiquem os cognatos do texto e tentem responder 

os outros exercícios do CA. Após terem identificado os cognatos, os alunos respondem os 

exercícios propostos com a ajuda da professora que lê os enunciados a seguir em voz alta em 

português: 

a) There are suggestions on what you should/shouldn’t do in the texts ___ and ___. 

b) There are a lot of adjectives in texts _____ and ____. 

c) Texts ___ and ___ have a lot of predictions. 

d) Texts ___ and ___ are mainly written in the present tense. 

e) Texts ___ and ___ are mainly written in the future tense. 

f) Texts ___ and ___ contain factual information (i.e. bring statements about things 

that are done or exist). 

Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008:51), o texto usado pela 

professora faz parte de um todo, que compõe o caderno de entretenimento do jornal. Portanto, 

deveria ser trabalhado em relação ao todo, como um gênero, mas tal ação foi mudada de 

início pela professora, a qual deixa as perguntas propostas para antes do texto (Where can you 

find these texts? e Who are the potential readers of these texts?), que teriam como intuito 

refletir sobre o texto, para o final, após a identificação de cognatos. 

Até esse ponto, pude observar que a estratégia de leitura utilizada pela professora é a 

de identificar os cognatos do texto. Além disso, a forma com que trabalhou o vocabulário 

(escrevendo os seus significados em português) não permitiu que os alunos participassem de 

forma mais ativa da aula. Portanto, assumiu um papel de quem controlava a aula, dessa forma, 

dava aos alunos as informações que considerava importante sem trabalhar com eles na direção 

de construir conhecimentos de forma colaborativa.  

Tal ação da professora não condiz com o que Freire (1970/2004), assim como 

McLaren e Gutierrez (2000), discutem sobre o que a pedagogia crítica pressupõe, ou seja: a 

construção da autonomia do aluno e da sua formação como cidadão, por meio de experiências 

emancipatórias, que não enfoquem o individualismo, mas sim a construção de sentidos na 

coletividade. Segundo McLaren e Gutierrez (2000:43), “a experiência estudantil é o meio 
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fundamental da cultura, da agência e da formação de identidade, e deve receber preeminência 

no currículo emancipatório”.  

As ações da professora nos revelam então, seus sentidos-e-significados concernentes 

às práticas de leitura. Para ela, tal trabalho se resume em identificar os cognatos presentes no 

texto lido. A ação de escrever na lousa os adjetivos em inglês e sua tradução, sem desenvolver 

qualquer outro tipo de atividade concernente àqueles itens lexicais revela outro sentido-e-

significado sobre linguagem.  De acordo com as OCEM (2006:98) o projeto de letramento 

procura desenvolver um “leitor como aquele que entende que aquilo que lê é uma 

representação textual, como aquele que, diante do que lê, assume uma posição ou relação 

epistemológica no que concerne valores, ideologias, discursos e visões de mundo”. Aqui há 

uma grande contradição entre a visão de linguagem determinada pela natureza 

sociointeracional, na qual a construção de significado é social, que permeia os PCN e 

Orientações e, as ações da professora. 

 Ainda segundo Rojo (2009:12) “(...) um dos objetivos principais da escola é 

possibilitar que os alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da 

escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática”. Tal sentido-

e-significado revela que a professora acredita que ensinar e aprender inglês é fazer exercícios, 

cumprir o que está nos cadernos sem haver qualquer tentativa de agir em inglês. A língua 

inglesa é um código para ser decifrado e manipulado e não uma língua usada em atividades 

sociais. 

Outra ação da professora que dá indícios do que foi discutido acima, foi a leitura que 

fez das questões sobre o texto em português, mais uma vez controlou a atividade no que 

pareceu uma tentativa de agilizar a finalização das atividades. No entanto, ao dar a aula toda 

em português, a professora não dá oportunidade ao aluno “ao se envolver nos processos de 

construir significados nessa língua, se constitua um ser discursivo no uso de uma língua 

estrangeira”. (PCN-LE, 1998:29).  

Há outra questão importante que emergiu durante a aula, mas que por motivos dos 

objetivos desta pesquisa, não será discutido aqui. Refere-se, no entanto, à indisciplina dos 

alunos durante todo o decorrer da aula, muitos alunos pareciam estar desconcentrados sem 

prestar atenção à aula. Alguns mexiam no celular, outros jogavam baralho ou conversavam. A 

professora interrompeu a aula por diversas vezes e pediu silêncio ou a atenção dos alunos; 

além disso, fez um esforço muito grande aumentando o seu tom de voz, para conseguir ser 

ouvida por todos. Apresentarei mais adiante na análise das sessões reflexivas, que esta 

questão será constantemente abordada pela professora-participante. 
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Após a análise da aula I, fiz um levantamento de sentidos-e-significados que 

emergiram durante a aula com o CA, os quais guiaram a elaboração dos questionamentos que 

fizeram parte das negociações as participantes na sessão reflexiva I, a seguir. 

 

 

3.2. Análise da sessão reflexiva I (SR I) 

 

 A SR I foi previamente planejada pela professora-pesquisadora35 em colaboração com 

sua orientadora. Antes da SR I, a professora-pesquisadora já havia assistido a duas aulas do 

1º. ano do Ensino Médio (lembrando que somente uma foi analisada neste capítulo), a do dia 

20/08/2010, e pôde assim ter uma visão mais ampla sobre questões que deveriam ser 

discutidas nas sessões reflexivas. As análises das SRs tiveram por objetivo responder a 

segunda pergunta de pesquisa deste trabalho:  

(2) Como se deu a negociação de sentidos-e-significados entre a professora-

pesquisadora e a professora-participante nas sessões reflexivas? 

Após ter assistido a aula da professora-participante, a professora-pesquisadora pôde 

verificar alguns pontos que motivaram questionamentos visando uma negociação entre as 

duas. Os excertos foram escolhidos de forma que mostram os turnos nos quais a negociação 

teve uma ênfase maior, sendo que muitos trechos foram deixados de lado, por causa de 

digressões por parte das participantes, ou referências a temas que não são o objeto desta 

pesquisa.  

Logo no excerto 1 da SRI, a professora-pesquisadora parece querer abrir espaço para 

que a professora-participante pudesse colaborar no processo da sessão reflexiva. A primeira, 

portanto, faz várias perguntas abertas à professora-participante com o intuito de abrir a 

negociação. Embora tivesse feito um estudo sobre as aulas e levantado diversas questões que 

achou pertinente discutir, ela procura mostrar à professora-participante que estão agindo em 

colaboração e que a escolha do quê discutir é de responsabilidade partilhada.  

Tal indício aparece no excerto 1, quando a professora-pesquisadora diz no turno 1: 

Fernanda: “Você quer comentar alguma coisa da aula, tem alguma coisa que você quer 

discutir? Alguma dúvida que você encontrou quando você estava fazendo a aula ou não?”, 

abrindo o turno à outra professora a fim de ouvir o que aquela tinha a dizer, e a contribuir para 

a discussão. Essa preocupação mostra uma qualidade de interação a qual foi categorizada 

                                                            
35 Como utilizei o termo professora-pesquisadora para referir-me a mim nas SRs, optei por usar a 3ª. 
pessoa do singular ao fazer a análise delas 
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como abertura para negociação. É o que propõe Magalhães (2009:57) quando defende que 

“as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos outros (...) uma vez que todos os 

participantes estão envolvidos de forma colaborativa na negociação, na criação de novos 

significados que pressupõe novas organizações dos envolvidos”. Como mostra o excerto a 

seguir: 

EXCERTO 1 
 
1. Fernanda: Você quer comentar alguma coisa da aula, tem alguma coisa 
que você quer discutir? Alguma dúvida que você encontrou quando você 
estava fazendo a aula ou não? 
2. Sandra: Sim, bom no início eu já havia pedido para que os alunos 
trouxessem alguns materiais e esses materiais eles não trouxeram. O que 
dificultou muito a continuidade da matéria do tema bordado, que era o 
horóscopo. E também a indisciplina dos alunos atrapalharam no 
prosseguimento da aula. Muitos estavam com o celular na mão, estavam 
utilizando jogos, conversando e então até colocar a sala em ordem dificultou 
muito a aula. 
3. Fernanda: Então você acha que os objetivos da aula foram alcançados? 
4.Sandra: Não foram alcançados como deveriam. Alguns alunos 
participaram e conseguiram atingir o que eu pedi, mas houve muitos 
contratempos porque eu tive que parar a aula. 
(...) 
 6. Fernanda: (...) Você falou dos objetivos, né? E sobre a motivação dos 
alunos. Os alunos estavam motivados? Se você acha que sim, como você viu 
isso? Se quiser pode dar um exemplo... 
7. Sandra: Os alunos, eles estavam motivados no assunto, nesse tema que era 
o horóscopo. Isso eu senti motivação. Porém como eu havia falado a 
indisciplina e os alunos que não têm muito interesse atrapalharam muito a 
aula, mas eles estavam motivados sim para aprender esse assunto. Muitos 
estavam motivados. Só que a indisciplina e a bagunça estava atrapalhando, 
então... atrapalhava inclusive a motivação desses alunos estarem fazendo a 
atividade. 

 

É importante notar que a professora-participante, diz sim no turno 2, aceitando apontar 

uma dificuldade que teve. Entretanto, ao serem analisados os sentido-e-significado do que 

disse, percebe-se que sua preocupação maior é com a falta de material e a questão da 

indisciplina. Tal preocupação da professora remete a discussão feita por Leffa (2011) sobre os 

três bodes expiatórios no fracasso da escola pública: o governo, os professores e os alunos. O 

autor considera o professor como o mais acuado dos três, e argumenta que por ser o mais 

acuado, o professor quando atacado acaba por culpar o governo porque ele não dá as 

condições de aprendizagem e o aluno, pois este não se responsabiliza por seus estudos, 

levando a um ciclo vicioso de vítimas e culpados. 

Uma característica da categoria de abertura para negociação neste momento, foi o 

fato de que a professora-pesquisadora julgou ser mais produtivo ouvir as questões que a 
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professora-participante traria e, dessa forma, tentar construir um diálogo reflexivo que 

pudesse contribuir para a professora, que tinha o conhecimento mais amplo sobre quem eram 

os seus alunos e sobre o micro e macro contexto no qual estava inserida. Desse modo, a 

ênfase dada aqui foi à qualidade da interação já que, como aponta Vygotsky (1934/1994:117), 

o despertar de ZPDs se dá na interação social  e, dessa forma, desenvolve-se o pensamento 

reflexivo. Além disso, Freire (1970/2004) ressalta que o aprendizado autêntico “não se faz de 

A para B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo”.  

Outro padrão de negociação pôde ser analisado por meio dos tipos de perguntas feitas 

pela professora-pesquisadora, como mostra o exemplo do turno 6: Fernanda: “Você falou dos 

objetivos, né? E sobre a motivação dos alunos. Os alunos estavam motivados? Se você acha 

que sim, como você viu isso? Se quiser pode dar um exemplo”. Neste turno a professora-

pesquisadora faz uma afirmação com pedido de confirmação, apontando que quer direcionar a 

discussão. Entretanto, ela volta na questão da motivação, e afasta-se da questão da 

responsabilidade da aula não ter alcançado os seus objetivos, que queria desenvolver. A 

professora-pesquisadora aqui vai contra a categoria de colaboração discutida por Magalhães 

(2009:63) que traz conflitos “que por sua vez são fundamentais na reflexão crítica e 

aprofundamento de questões problemáticas em foco”. Portanto, apesar da professora-

pesquisadora querer abrir um espaço para negociação, ela ainda se distancia dos conflitos, 

constituindo dessa forma um padrão de abandono de conflito. 

  O excerto 2, aponta mais um momento da negociação entre as participantes: 

 

EXCERTO 2 
 
15. Fernanda: Ãhã. E quando você foi preparar a aula Sandra, você seguiu as 
orientações do caderno do professor? Como é que você fez para preparar 
essa aula? 
16. Sandra: Sim. Segui as orientações que estavam no caderno e fiz algumas 
adaptações também, trouxe material extra para a sala de aula. E também 
explorei mais o assunto, na primeira aula eu havia passado um texto sobre 
esse assunto que não tinha no caderno. Porque o texto explorava mais sobre 
o assunto horóscopo.  
17. Fernanda: Tá, e onde você... Qual foi a fonte do seu texto, onde você foi 
procurar o texto sobre horóscopo? 
18. Sandra: Esse texto eu encontrei em um livro de ensino médio. E ele tinha 
mais informações sobre esse assunto, né? Ele levantava inclusive uma 
questão se o horóscopo era uma ciência ou uma religião e eu levei essa 
questão para a sala e nós comentamos e fizemos algumas reflexões se eles 
acreditavam ou não, o que ele achavam. E eu prossegui depois com os 
exercícios da apostila, né? As atividades... E na última aula eu propus que 
eles trouxessem os materiais pra tarem fazendo essa análise de horóscopo, 
previsões em inglês na sala de aula. 
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19. Fernanda: Tá. E pensando na sua aula, você acha que mudaria alguma 
coisa nela? E se você fosse mudar, o que mudaria? 
20. Sandra: Ãhn:::... Eu mudaria sim, como eu falei. Eu sempre faço 
mudança na minha aula, eu não sigo a apostila, os cadernos tudo que está lá. 
Eu faço adaptação dependendo da sala de aula, dependendo dos alunos que 
eu estou trabalhando. Eu utilizo outros materiais. Eu pego outros textos para 
complementar, ou xeroco algumas folhinhas com atividades extras. Eu 
sempre faço uma adaptação no caderno, não fico só utilizando o caderno 
não. 
 

No excerto acima, a professora-participante concorda com o que foi dito no turno 15 e 

então faz uma pergunta e desse modo, tenta mostrar qual é a questão que quer discutir, ou 

seja, as orientações para o professor, no mesmo turno: Fernanda: “E quando você foi preparar 

a aula Sandra, você seguiu as orientações do caderno do professor? Como é que você fez para 

preparar essa aula?”. Imediatamente a seguir, faz uma pergunta aberta que permite que a 

professora participante exponha seu ponto de vista, como vemos no turno 19: Fernanda: “E 

pensando na sua aula, você acha que mudaria alguma coisa nela? E se você fosse mudar, o 

que mudaria? 

 A professora participante diz então que a seguiu e fez algumas adaptações, fato que 

seria bastante desejável. Como pontua Pérez Gómez (1992), em um ecossistema vivo e 

mutável que é a escola, o professor “enfrenta problemas de natureza prioritariamente prática, 

que, quer se refiram a situações individuais de aprendizagem ou a formas de comportamento 

de grupos, requerem um tratamento singular” (PÉREZ GOMES, 1992:102).  

O que se pôde observar também é que os sentidos-e-significados da professora são que 

a adaptação do CA é necessária por vezes, ou seja, o CA para a professora não traz atividades 

suficientes que explorassem o assunto. A professora-pesquisadora mostra que entendeu no 

turno 19, tá, mas tenta redirecionar a discussão e pergunta-lhe o que faria diferente e ela 

responde que faz sempre isso, sempre fez adaptações e que usa folhinhas extras. Tal atitude 

da professora nos revela que esta, apesar de ter um material pronto para ser utilizado, tenta 

levar em consideração as diferenças entre os seus alunos e prepara atividades que considera 

mais apropriadas a eles. Assim como pontua o PCN (1998) o professor necessita refletir e 

tomar decisões em relação ao que é adequado ao contexto de ensino-aprendizagem em que se 

encontra. 

Mais adiante, outro padrão observado foi a revisão da ação, que teve como principal 

característica o confrontar entre o que a professora-pesquisadora havia observado na aula e o 

discurso da professora-participante sobre o que tinha feito, quando a professora-pesquisadora 

pergunta no excerto 3, turno 66: Fernanda: “E quando você lê, você lê em inglês ou em 
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português?”; seguida da resposta: Sandra: “Leio em português, mas às vezes eu leio, eu gosto 

de ler em inglês para eles ouvirem a pronúncia” . Apesar da resposta da professora de que às 

vezes ela lê em inglês não pôde ser verificado nas aulas que foram observadas, já que em 

nenhum momento da aula a professora-participante lê o texto, ou os enunciados em inglês, 

pelo contrário, ela o faz sempre em português. É o que pode ser visto no excerto a seguir: 

 

EXCERTO 3: 
 

66. Fernanda: E quando você lê, você lê em inglês ou em português? 
67. Sandra: Leio em português, mas às vezes eu leio, eu gosto de ler em 
inglês para eles ouvirem a pronúncia. Aí eu leio assim, por exemplo, eu leio 
uma frase, ou uma linha e já traduzo. “The museum of Portuguese 
Language”. Aí eu falo: “Aqui tá falando que...” Eu vou traduzindo aos 
poucos, e eu falo: “Você estão acompanhando, eu to aqui”. Eu gosto de ler 
aos pouquinhos porque eu já cheguei e falei de todos os jeitos. Eu já cheguei 
a ler o texto todinho em inglês, “Ah, não tamo entendendo nada.” e eu falei: 
“Tá, vou ler todo em inglês e vocês acompanham, aí vou ler agora em 
português”. Tá, aí eu falei assim:  “Ah não, isso daí... eu o perdendo tempo.” 
Então eu falei, eu vou ler linha por linha e traduzo. Ou então vou ler 
parágrafo por parágrafo e vou traduzindo aos poucos, acho que assim é 
melhor. Ou às vezes, dependendo da série, se é 8ª série, 1º. ano, eu já não 
leio nada.  “Vocês vão tentar adivinhar sobre o que tá falando o texto”. E 
falo o texto fala sobre... e não traduzo não. Não faço isso não porque eles 
ficam muito mal acostumados, sabe, “não, traduz agora”, “não, eu não posso 
ficar traduzindo texto”, “vocês têm que tentar adivinhar”. (...) 
(...) 
73. Fernanda: (...) Mas aí quando você vai trabalhar estratégia de leitura 
então, você pede para eles fazerem o quê exatamente? 
74. Sandra: Tá. Aí então aqui eu faço sempre a mesma coisa. Peço pra eles 
circularem as palavras cognatas, que eles conhecem, tudo... e depois eu peço 
pra eles fazerem... me dizerem o que eles entenderam desse texto. Eu sempre 
falo isso, sobre o que que o texto tá falando. Eu sempre faço assim. Aí eles 
falam: “Ah, não dá pra entender”. “Não, mas faz ligação com algumas 
palavrinhas do texto ou desenho...” Aí eles vão falando: “Ah, tá falando isso, 
isso e aquilo...” É isso que eu faço. 
(...) 
78. Fernanda: E você trabalha com essas perguntas aqui antes do texto? Que 
é o “before reading”, então seria: “Where can you find these texts?” Isso 
daqui você trabalha com eles? 
79. Sandra: Trabalho. 
80.Fernanda: Antes de entrar no texto? Ou você entra no texto antes? 
81. Sandra Não. Eu sempre trabalho o texto antes. Não consigo entrar 
diretamente nas perguntas. 
82. Fernanda: Tá. 
83. Sandra: Eu sempre trabalho antes o texto, porque eu acho que se eu 
lançar a pergunta antes, eles não vão entender. Por que aí já pergunta: “Onde 
você pode encontrar esses textos?” Então ele tem que ver o texto. Dá uma 
olhada. Então eu acho até estranho eles colocarem a pergunta antes do texto. 
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Outra forma que a professora-pesquisadora utilizou e que possibilitou a negociação 

pela compreensão em torno das formas de agir da professora-pesquisadora, foi a confrontação 

entre o prescrito e o realizado; que destacou algumas contradições no que tangia o que a 

professora fez e o que era pedido no caderno, o que pode ser mostrado no turno 78,  no qual a 

professora-pesquisadora pergunta: Fernanda: “E você trabalha com essas perguntas aqui antes 

do texto? Que é o before reading, então seria, Where can you find these texts?”. Percebe-se 

que o tipo de pergunta feita por ela aponta para a revisão do prescrito, pois se refere a algo 

que está como instrução no CP. Neste caso, a professora, por não compreender a função das 

perguntas anteriores ao texto, não trabalha com elas antes do texto, mas sim depois, como 

mostra o turno 83: Sandra: “Eu sempre trabalho antes o texto, porque eu acho que se eu lançar 

a pergunta antes, eles não vão entender. Por que aí já pergunta: “Onde você pode encontrar 

esses textos?” Então ele tem que ver o texto. Dá uma olhada. Então eu acho até estranho eles 

colocarem a pergunta antes do texto”. 

Em relação aos excertos 1 e 3, também observou-se uma necessidade da professora-

participante de  justificar algo que não deu certo como gostaria durante a aula. Há, portanto, 

um padrão de interação estabelecido pela justificação, como nos turnos 2: Sandra: “a 

indisciplina dos alunos atrapalharam no prosseguimento da aula. Muitos estavam com o 

celular na mão, estavam utilizando jogos, conversando e então até colocar a sala em ordem 

dificultou muito a aula” e; 7: Sandra: “Porém como eu havia falado a indisciplina e os alunos 

que não têm muito interesse atrapalharam muito a aula (...)”; ou então no 36: Sandra: “(...) 

Tiveram uns que me falaram, que resistiram muito: “Não sei, não dá.”, e fez em português 

mesmo, mas alguns tentaram. Muitos tentaram fazer”. 

Portanto, na maior parte das vezes, as justificativas dadas pela professora-participante 

se mostraram relacionadas à indisciplina dos alunos, ou à dificuldade destes, como se não 

estivessem relacionadas a algo que ela poderia ter evitado ou transformado, ou seja, estava 

fora de seu alcance.  Neste ponto percebe-se também que o padrão de interação acima, indica 

a complexidade do contexto que estava sendo discutido; conforme argumenta McLaren 

(2000:204) “(...) ao examinar a arquitetura social da sala de aula, seus discursos e suas 

práticas normativas, nossos estudos revelam que o grau de controle e microgerenciamento da 

aprendizagem é intensificado na sala de aula urbana”. 

É importante pontuar que ao longo da SRI não houve uma problematização mais 

aprofundada sobre como a professora-participante utilizava as estratégias de leitura, sobre ter 

havido um problema na compreensão pela professora-participante sobre como e porque 

trabalhar com as perguntas antes da leitura do texto, como mostra o excerto 3, turno 78: 
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Fernanda: “E você trabalha com essas perguntas aqui antes do texto? Que é o “before 

reading”, então seria: “Where can you find these texts?” Isso daqui você trabalha com eles?”. 

Essa postura da professora-pesquisadora é oposta à ideia de que “a escolha da linguagem que 

fazemos como educadores, ao descrever, interpretar e analisar a realidade social é um fator 

crucial na mudança social e educacional” (McLAREN, 2000:26). Tal tipo de linguagem, 

entretanto, só aparecerá mais adiante na análise da SR II.  

Diante desse quadro, observou-se uma tentativa de estabelecimento de vínculo entre 

professora-pesquisadora e participante, como mostra o turno 6 em que a professora-

pesquisadora abandona o conflito. Ao tentar criar vínculo com a outra professora, a 

professora-pesquisadora abandona conflitos importantes para a discussão, com o intuito de 

criar empatia ao não confrontá-la diretamente. Dessa forma, há indícios da categoria de 

criação de vínculo, constituída pelas subcategorias: abandono de conflito e tentativa de 

criação de empatia. Como discute Magalhães (2009:62) “embora a colaboração seja 

constitutiva do discurso na ZPD, apenas ela não leva ao desenvolvimento, à mudança de 

totalidades (...) é necessário que sejam reconhecidas e questionadas contradições (...)”.  

Durante a SRI houve reflexão entre as participantes, como mostra a análise por meio 

da interação que se estabeleceu durante a sessão (abertura para negociação, revisão da 

ação e do prescrito); mas ela não se apresentou como crítica, já que a professora-

pesquisadora poderia ter utilizado as perguntas feitas levantando as contradições e os conflitos 

de forma mais direta e clara, aumentando as possibilidades para a negociação.  

Houve, por conseguinte, um envolvimento não apenas técnico ou funcional por parte 

da pesquisadora-participante, mas também emocional. Tal envolvimento, como aponta John-

Steiner (2000:199) está relacionado ao fato de que o processo de colaboração se dá no plano 

cognitivo-emocional, através da mediação interacional, na qual “a apropriação mútua é o 

resultado do engajamento contínuo durante o qual os parceiros ouvem, lutam, e compreendem 

pensamentos e ideias uns dos outros. (...) um bom exemplo tanto da apropriação intelectual e 

emocional”.36  

Adiante trago a análise da aula II. 

                                                            
36 Meu grifo.. No original: “(...) mutual appropriation is a result of sustained engagement during which 
partners hear, struggle with, and reach for each other’s thoughts and ideas (…) It is a good example of 
both intellectual and emotional appropriation”.  
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3.3. Aula II 

Assim como a aula I, a discussão da aula II, dada para a 6ª.série/7º.ano, também deu 

subsídios para o desenvolvimento das sessões reflexivas. Esta aula, ao contrário da anterior, 

foi toda gravada em vídeo e áudio. Os excertos escolhidos pela professora-pesquisadora nos 

exemplos a seguir, foram os que mais trouxeram questões pertinentes a esta pesquisa, e que 

justificam muitas das questões que serão observadas nas análises das sessões reflexivas. Aqui 

novamente farei o levantamento dos sentidos-e-significados que emergiram durante a aula 

pelas razões já expostas anteriormente na análise da aula I. 

Descrição e Análise da Aula II: 

A fim de contextualizar a aula que passo agora a analisar a Unidade e apresentar os 

objetivos das atividades (cf. anexo B) que constam no CA. 

Objetivos do CA: 

1. Reconhecer os meses do ano e os dias da semana em inglês (por extenso e 

abreviado). 

2. Reconhecer espaços de lazer em inglês com base na leitura de informações verbais e 

não verbais. 

3. Localizar informações específicas em um texto a partir da leitura rápida. 

4. Valorizar a existência, na cidade, de espaços de lazer e entretenimento que atendam 

a todos os moradores. 

5. Relacionar imagens e informações específicas em um texto. 

6. Localizar informações específicas em um texto para corrigir frases. 

7. Reconhecer usos do present simple e suas estruturas. 

8. Reconhecer usos do present continuous e suas estruturas. 

9. Utilizar conhecimentos prévios sobre o mundo para compreender informações em 

um texto. 

10. Reconhecer os usos do verbo can. 

11. Reconhecer os usos do verbo to be. 

12. Relacionar atividades a espaços de lazer. 

13. Reconhecer o assunto geral de um texto a partir de leitura rápida. 

14. Escrever descrições simples usando o vocabulário aprendido. 

15. Produzir um folheto ilustrativo sobre uma opção de lazer na cidade. 

Logo no início da aula, a professora-participante pede aos alunos que procurem e 

circulem no texto do CA, página 15 as palavras conhecidas e cognatas. Ao perceber que os 
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alunos não lembravam o que eram cognatos a professora dá um exemplo na lousa, como 

podemos ver nos turnos 1, 3 e 8 do excerto 1 a seguir:  

 

EXCERTO 1: 
 

1. Professora: Ô Turma! Lá na página quatorze vocês têm um texto, vocês 
vão, primeira coisa, circular todas as palavras que vocês conhecem e as 
cognatas, ok? 
2. Aluno: O que é isso? 
3. Professora: Eu já falei o que é isso, alguém lembra o que é palavra 
cognata? Você lembra Leandro? 
4. Aluno: Não. 
5. Aluno: Professora, eu posso fazer um cognato? 
6. Professora: Vamos lá então. São palavras que são semelhantes ao 
português, parecidas com o português. 
7. Aluno: Ah! Tipo... É... 
8. Professora: Por exemplo: escola, school. 
9. Aluno: Museu. 
10. Professora: Isso! Museu. Vamô lá! Cinco minutos pra fazer isso! 
11. Professora: Terminaram? 
12. Aluno: Calma aê, professora. 
13. Professora: Pronto, terminaram? 
14. Aluno: O que é cognato? 
15. Professora: São palavrinhas semelhantes ao português, tá lá na lousa. 
16. Aluno: Cognato, é o que... Professora, o que tá escrito ali? (apontando 
para a lousa) 
17.  Professora: Cognatas. 
18. Professora: Bom, agora... Tenta entender o que tá falando nesse texto aí. 
Tenta entender. 
 

Após dar o exemplo de cognato na lousa, a professora-participante pede aos alunos 

que tentem entender sobre o que o texto trata conforme vemos no turno 18: “Professora: Bom, 

agora... Tenta entender o que tá falando nesse texto aí. Tenta entender”. 

Os alunos então procuram identificar as palavras cognatas seguindo as instruções da 

professora conforme mostra o excerto 2: 

 

EXCERTO 2: 
 

21. Aluno: Porque tá escrito embaixo, museu da língua portuguesa. 
22. Professora: Pelas palavras você identificou?  E você? (apontando para 
outro aluno) 
23. Aluno: Ela nem leu. 
24. Professora: Isso você sabe, porque você circulou as palavras e entendeu. 
E você Mario? 
25. Aluno: Eu não entendi algumas palavras. 
26.  Professora: Quem mais aí entendeu diferente? 
27. Aluno: Acho que tá falando sobre museu. 
28. Professora: Quem mais? Quem mais entendeu diferente sem ser pelas 
palavras? 
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29. Aluno: (Inaudível) 
30. Professora: Pela foto, pela figura? Ele associou a figura museu, né, com a 
palavra museu. 
31. Professora: Agora me digam, precisa entender tudo de inglês para 
entender sobre o que o texto significa? 
32. Aluno: Não. 
33. Professora: Não né? Tá certo? Cêis já conhecendo algumas palavrinhas 
já ajuda, figura. Não é isso?  
 

A professora pergunta indiretamente nos turnos 22 e 24 aos alunos sobre o 

entendimento deles a partir das palavras que reconheceram no texto. Já nos turnos 28 e 30 ela 

avança um pouco mais, e chama a atenção deles para outra estratégia de leitura que é fazer a 

leitura das imagens, e conclui então os turnos 31 e 33: “Agora me digam, precisa entender 

tudo de inglês para entender o que o texto significa?”; 31: “Não né? Tá certo? Cêis já 

conhecendo algumas palavrinhas já ajuda, figura. Não é isso?”. 

É importante notar que na atividade original do CA havia duas questões que deveriam 

ter sido respondidas pelos alunos antes da leitura do texto: 

 In Portuguese, make a list of activities you can do in a museum; 

 Read the text quickly. What museum is it about? 

No entanto, a professora preferiu trabalhar diretamente com o texto conforme vimos. 

Ela demonstra seus sentidos-e-significados em relação à atividade de leitura, pois mostra ser 

importante trabalhar com as estratégias de leitura de textos, conforme está nos PCN, apesar de 

não ter desenvolvido mais a leitura, ou seja, ter aprofundado a leitura que estavam fazendo. 

Parece ter ficado satisfeita com o fato dos alunos saberem que o texto era sobre um museu. 

Pude observar que a professora trabalha o texto como se este tivesse que ser apenas 

decodificado pelo aluno por meio do reconhecimento de palavras cognatas. Segundo Rojo 

(2009) as capacidades focadas na decodificação do texto são um importante meio de entrada 

na atividade de leitura, mas como lembra autora, não esgotam a capacidade envolvida na 

atividade que deve levar a um nível de compreensão maior.  

Aqui, portanto, percebo a distância entre o sentido-e-significado na ação da professora 

e o que é discutido na Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) sobre o ensino-

aprendizagem de línguas, que deve acontecer sob o enfoque de uma perspectiva de 

letramento, baseada nos princípios de que o ato de ler deve envolver a capacidade de 

compreender múltiplas linguagens e gêneros discursivos propiciando assim um aprendizado 

de línguas que promova autonomia intelectual dos alunos.  

Outro sentido-e-significado importante da professora que observo nos excertos 

anteriores é que para ela, a língua inglesa é um sistema de códigos que devem ser 
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decodificados pelos alunos e, dessa forma, a ênfase se dá na localização e identificação de 

vocabulário. 

Não são criadas oportunidades para que os alunos reflitam e tirem suas próprias 

conclusões sobre o que leem. Como discute Rojo (2009) aquela seria uma boa oportunidade 

para que os alunos acionassem seus conhecimentos de mundo para relacioná-lo com outros 

textos que já tenham lido e assim, ir além no sentido de levantar hipóteses, fazer, fazer 

inferências, por exemplo. A professora demonstra que seus sentidos-e-significados sobre 

leitura devem compreender o trabalho com estratégias apesar de percebemos que ainda não 

consegue fazer o desenvolvimento necessário. 

Como já dito, os excertos anteriores mostraram, entre outros, a estratégia de leitura 

utilizada pela professora: a de identificar cognatos. Dessa forma, os alunos poderiam fazer 

uma leitura rápida do texto (um dos objetivos listados no caderno), e identificar o tema deste, 

por meio de cognatos ou da figura que ilustra o texto, sem que precisassem conhecer todas as 

palavras.  

O excerto a seguir corresponde ao momento da aula em que a professora e os alunos 

trabalham com as questões de compreensão do texto. A professora pede para que os alunos 

abram o livro na página 15 do CA e lê em voz alta a pergunta a, em português. Os alunos 

respondem em voz alta em português e depois escrevem a resposta no CA. Esse padrão de 

interação se repete para todas as perguntas do CA como mostra o excerto 3 a seguir: 

 

EXCERTO 3 
 

93. Professora: Vamos lá pra página 15 agora responder as questões sobre o 
museu. Questão a: onde fica o museu em São Paulo? 
94. Alunas: Na estação da Luz. 
95. Professora: Qual o local, bairro? Na estação da...? 
96. Alunas: Luz! 
97. Professora: Questão b: o museu usa tecnologia moderna? 
98. Aluna: Não! 
99. Professora: Esse museu usa tecnologia moderna? 
100. Aluno: Sim! 
101. Professora: Usa? Procura no texto aí alguma palavra que fala sobre 
isso? 
102. Aluna: Achei pro! 
103. Aluna: Tecnologia... 
104. Professora: O que está escrito ao lado? 
105. Aluna: Interativa. 
106. Professora: Então tem que copiar isso aí. Sim, usa tecnologia interativa. 
107. Professora: Procurem (no texto), a palavra tecnologia, interativa. 
108. Professora: Podem copiar todo o final da frase, ó. E recursos de 
apresentação. 
109. Aluno: Em inglês professora? (sem resposta) 
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110. Professora: Copia tudo. Todo o final da frase...e recursos de 
apresentação. 
111. Aluno: Eu tô escrevendo em inglês professora. 
112. Professora: Pode copiar em inglês sim o texto quem quiser, tá? 

 
São vários os sentidos-e-significados da professora que emergem no excerto 3. O 

primeiro é que ao trabalhar com leitura, o professor deve fazer perguntas de conteúdo que 

direcionem as respostas. Ela faz perguntas para serem completadas como no turno 95: “Na 

estação da (...)?” e perguntas fechadas tais como no turno 97: “(...) o museu usa tecnologia 

moderna?” e 99: “Esse museu usa tecnologia moderna?” Dessa forma, parece que o sentido-e-

significado que tem de leitura afasta-se da proposta de “fazer e refletir sobre o fazer com as 

ferramentas do pensar” (PROPOSTA CURRICULAR, 2008: 43), pois o aluno não tem a 

oportunidade de interpretar por si só o enunciado em inglês e tentar, dessa forma, respondê-lo, 

por meio de um fazer que não fosse dado, mas construído. 

Outro sentido-e-significado refere-se ao uso do português em sala, como é possível ver 

no excerto 3 e em toda a aula, é que a professora só trabalha em português, e não oferece a 

oportunidade de pelo menos ouvirem a língua inglesa. As OCEM (2006) apontam para a 

importância do desenvolvimento da cidadania nas aulas de língua estrangeira que possibilita o 

aluno a estender o seu horizonte de comunicação realizando interações sociais que agucem o 

seu nível de sensibilidade linguística e, tem como consequência o aumento da confiança do 

aluno. 

No excerto 3, observei que a professora considera que ler é responder, no caso 

localizar informação e copiar as respostas nos exercícios, como mostram  os turnos 102: 

Professora: “Procura no texto aí alguma palavra que fala sobre isso”; 104: “O que está escrito 

ao lado” e; 106: “Então tem que copiar isso aí”. Esses turnos nos indicam que não há 

interpretação de dados, mas uma leitura rápida do texto para meios de localização e cópia de 

conteúdo, sem avançar a aula, em oposição ao que poderia ser uma atividade em que os 

alunos tivessem que ler e interpretar por si mesmos. Assim como pontua Rojo (2009) as 

pesquisas sobre letramento nos últimos cinquenta anos mostram que a leitura ainda é 

entendida em alguns casos como mera decodificação e transposição de códigos, em vez de ser 

resultado de um processo que envolve conhecimentos variados, tais como de mundo e das 

práticas sociais letradas das comunidades em que estão inseridos e conhecimentos 

linguísticos. 

Por conseguinte, um dos objetivos principais do material, o de valorizar espaços de 

lazer e entretenimento aliado ao ensino de língua estrangeira, parece não ter sido alcançado, já 

que os alunos não puderam ter a experiência, praticar o que era proposto como tema da aula. 
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O ‘valorizar’ só poderia acontecer por meio de uma experiência cognitivo-emocional dos 

alunos em relação ao assunto tratado em sala de aula, justamente fazendo com que o tema 

museus, ultrapassasse o sentido linguístico para uma materialidade significativa para o aluno, 

como prática social.  

Como discutido nas Orientações Curriculares (2006:116) sobre as práticas de 

letramento, as quais têm por base “(...) uma atividade de linguagem que envolve conhecer o 

mundo, ter uma visão desse e refletir sobre as possibilidades e as conveniências de 

transformação social”.  Além disso, a Proposta Curricular ( 2008) também salienta que o 

engajamento do aluno em práticas de leitura desenvolve a autonomia necessária ao aluno para 

que este intensifique sua capacidade de aprender uma língua estrangeira.  

Com o intuito de responder a pergunta de pesquisa (1), desenvolvi a figura a seguir, 

que resume os sentidos-e-significados da professora nas aulas I e II: 

 

FIGURA 1: Sentidos-e-significados da professora-participante na aula II. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 Na seção seguinte, me dedicarei à análise da SR II 

 

 

3.4. Análise da sessão reflexiva II (SR II) 

 

A SR II foi pautada pela aula da 6ª. série do dia 17/09/2010 (aula II), cuja gravação em 

vídeo e  transcrição foram mostradas à professora-participante durante a sessão e, por essa 

razão, se diferencia das outras SRs. O vídeo foi um instrumento muito eficaz quanto ao 

objetivo de confrontar o discurso da professora e as suas ações durante a aula.  
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Durante a SR II é possível observar que houve momentos do diálogo em que a 

professora-pesquisadora não deu continuidade a questionamentos que seriam pertinentes, já 

que a sessão reflexiva não se caracteriza por um diálogo cotidiano, mas sim um diálogo 

complexo, no qual a qualidade de interação entre os participantes dirá se houve uma reflexão 

crítica ou não. O excerto a seguir mostra como uma questão importante foi deixada de lado, 

ou seja, abandonada, como nos turnos 175 e 177. Como nos mostra o excerto1: 

 

EXCERTO 1 
 

175. Fernanda: Mas o que eu percebi um pouco assim, não sei se você 
concorda comigo, é que quando você foi fazer as perguntas, ah levanta a 
mão quem foi, quem não foi, eu achei que poucos respondiam, assim. E 
assim, eu achei que não havia interação muito entre eles. Ficava uma coisa 
muito, você pergunta, um responde e os outros não se relacionavam, assim. 
176. Sandra: Certo. 
177. Fernanda: Então você levantou um tema assim super importante né, que 
foi o que é o museu, o que se faz no museu, qual a importância de um 
museu, né. 
178. Sandra: Certo. 
179. Fernanda: Que foi super importante pra eles. Então quais seriam outras 
maneiras de você trabalhar isso? Então, por exemplo, eu pensei na, na 
questão da, da biblioteca né. Então pra eles poderem visualizar o que seria 
um museu. (...)  
180. Sandra: É. Poderia ter pensando nisso também né, mas é tudo questão 
assim de::: gastos. 
181. Fernanda: Exatamente. Você vai ter que imprimir o negócio né, então 
vem tudo do seu dinheiro também. 
182. Sandra: Não, agora a escola tá até ajudando nessa parte. Se você quiser 
alguma coisa, uma impressão, tem né. E::: é, num, na verdade eu não pensei 
em tá imprimindo imagens de museu. Não pensei não. 

 
 
Há dois problemas fundamentais em relação aos turnos 175 e 177, em primeiro lugar, 

no turno 175: Fernanda: “(...) eu achei que poucos respondiam, assim. E assim, eu achei que 

não havia interação muito entre eles. Ficava uma coisa muito, você pergunta, um responde e 

os outros não se relacionavam”, não há uma pergunta e sim uma afirmação e; em segundo 

lugar, a questão foi abandonada logo em seguida, quando a professora-pesquisadora muda de 

assunto no turno 177: Fernanda: “Então você levantou um tema assim super importante né, 

que foi o que é o museu, o que se faz no museu, qual a importância de um museu, né”.  

Ou seja, houve a tentativa de colocação de conflito, mas a questão não foi 

problematizada de forma com que as participantes pudessem negociá-la, houve, portanto um 

abandono de conflito quando a professora-pesquisadora muda o assunto no turno 177. Por 

conseguinte, foi possível observar uma relação de colaboração neste ponto, já que o conflito 
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não poderia ter sido abandonado pela professora-pesquisadora, pois para que a contradição 

fosse superada, seria preciso que também  houvesse o engajamento da professora-participante, 

por meio de uma interação que envolvesse a ZPD por meio de “processos de internalização e 

externalização, em que tensões, contradições e conflitos” fossem levantados e negociados 

entre ambas (MAGALHÃES, 2009:56). 

Entretanto,  outro padrão de interação utilizado pela professora-pesquisadora teve uma 

ação colaborativa. Este constituiu-se do uso de exemplos pela professora-pesquisadora, para 

deixar mais claro o seu raciocínio frente às negociações que ocorreram durante a SR II. Como  

mostra o turno 179: Fernanda: “(...) Então, por exemplo, eu pensei na, na questão da, da 

biblioteca né. Então pra eles poderem visualizar o que seria um museu. (...)”, tendo como 

resposta no turno 182: Sandra: “(...) agora a escola tá até ajudando nessa parte. Se você quiser 

alguma coisa, uma impressão, tem né. E::: é, num, na verdade eu não pensei em tá 

imprimindo imagens do museu. Não pensei não”.  

O uso de exemplos foi bem recebido pela professora-participante e mostrou-se uma 

poderosa ferramenta de linguagem não só para aumentar a qualidade de interação entre 

ambas, mas também como ferramenta organizacional, e aponta um salto qualitativo na 

negociação entre ambas. Dessa forma, professora-participante e professora-pesquisadora 

parecem ter construído novas possibilidades de ação frente a uma situação inicialmente 

“irremediável”: o fato dos alunos nunca terem ido ao museu impossibilitava o entendimento 

deles sobre a aula com o tema ‘Museu da Língua Portuguesa’. Identificamos dessa forma, um 

novo padrão de negociação, um que ainda não havia sido estabelecido na SR I: a 

exemplificação. 

Ao nos debruçarmos sobre o excerto 2, é possível observar que a professora-

pesquisadora tentou trazer os objetivos prescritos no material para depois poder confrontá-la 

com o que foi realmente feito durante a aula, já que a professora-pesquisadora, de acordo com 

a análise das aulas I, II e SR I, constatou que havia uma discrepância entre o que era pedido 

nas orientações ao professor no CP, ou seja, no que era prescrito, com as ações exercidas pela 

professora-participante. É o que nos mostra o excerto 2: 

 

EXCERTO 2 
 

313. Fernanda: Eles preveem três aulas né, pra tudo.  
314. Sandra: É três aulas né, tem isso também. Ó, informações sobre o 
museu, vocabulário e retomada de tempos verbais em inglês, discussão sobre 
a relação entre museus, diversão e aprendizagem. Competências e 
habilidades, leitura de texto informativo (...) sobre museu (...) vocabulário a 
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partir (...) museu. Estratégias de ensino. Levantamento de conhecimentos 
prévios dos alunos né sobre o assunto, que foi o que eu fiz, uso de dicionário 
bilíngue. Eu não... não sei, às vezes, eu uso dicionário. Construção de 
conhecimento de forma dialogada, acho que isso eu fiz né com os alunos, 
monitoramento da aprendizagem, que eu fiquei olhando, organizado em 
duplas ou pequenos grupos. Eu geralmente nem faço nada em duplas porque 
eles mesmos sentam juntos e conversam, só se eu vejo que a sala é aquela 
sala que, que nem essa que eu te falei, que eles né, são (...) aí eu falo: Vamos 
fazer em grupo, em dupla. (...) Aí aqui, atividade 3, reconhecer o assunto 
geral de um texto a partir de leitura rápida (...) Leia o enunciado da 
atividade, circule pela sala e acompanhe (...) Eles não devem ter dificuldade 
em reconhecer o Museu da Língua Portuguesa, viu já tá errado aqui Como o 
assunto do texto, o título Museu da Língua Portuguesa, está em português. 
Acolha a resposta dos alunos e finalmente pergunte: Quem acessaria essa 
página na internet sobre o museu? (...)  
315. Fernanda: Pelo que eu entendi aqui, é que ele quer que você não entre 
no texto assim, seco, né. Que ele quer que você faça um trabalho com o texto 
assim, onde você encontraria esse texto, quem é o leitor desse texto, quem 
seria o leitor desse texto né. Então é um texto que tá em inglês sobre o 
museu da língua portuguesa. Então seriam vocês os leitores? Seria alguém 
de fora? Porque aqui tá falando estrangeiro, como tá em inglês.  
316. Sandra: Isso. 
317. Fernanda: Então o turista que vem para o Brasil, que quer entender o 
que é o Museu. Acho que esse é o objetivo assim, de fazer com que não 
entre seco no texto, mas fazer uma discussão prévia sobre ele. Só pra situar 
pra quem e o porquê desse texto. 
318. Sandra: Ah, entendi. Acho que é mais ou menos isso. Pra quem 
interessaria né, no caso. 
 

Há aqui, como mencionado no parágrafo anterior, uma confrontação para reflexão, por 

meio da revisão do prescrito. Ao abordar de forma direta a prescrição das orientações do 

professor, a professora-pesquisadora tentou colaborar para que a professora-participante 

fizesse uma revisão da sua prática, uma revisão da ação, como no turno 313: Fernanda: “Eles 

preveem 3 aulas né, pra tudo”. Haja visto que a professora-participante havia trabalhado o 

conteúdo previsto pelo CP para 3 aulas em 1 só. De acordo com Pérez Gómez (1992) a 

relevância da revisão da ação está no fato de que esta é mais um processo de investigação, do 

que a mera aplicação em um contexto, com consequências afetivo-cognitivas por meio de 

interações na vida real. 

A resposta da professora-participante no turno 313 mostrou que ela, apesar de 

confirmar que o conteúdo teria que ser dado em 3 aulas,  tem como sentido-e-significado que 

é preciso adaptar as orientações do CP, tendo em vista que tinha que cobrir o assunto em 3 

aulas. Para tal, a professora acredita que os alunos precisariam ter um conhecimento prévio do 

tema proposto no CP. É o que apresenta o excerto 3 a seguir: 
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EXCERTO 3 
 
320. Sandra: (...) Quer dizer, são atividades pra trabalhar em 3 aulas, eu fiz 
tudo isso em uma aula só. Resumi tudo. Porque se é pra você trabalhar em 3 
aulas, eles já têm que ter o conhecimento prévio, pra você conversar mais né, 
e ficar explicando. Porque você ficar falando, quanto mais eu falo, não vai 
levar a nada, eles não vão entender. 
321. Fernanda: Mas se você deixar os alunos falarem mais, por exemplo, 
com essa atividade de descrever o museu. Onde que tá? Ah, descrever o 
museum, aqui. Na primeira aula você vai fazer o que a gente chama de 
brainstorming né, você vai colocar na lousa bem grande e eles podem fazer 
uma lista. Ao invés de você, aquela coisa do papel, qual é seu papel e qual é 
o papel do aluno. Ao invés de você dizer pra eles o que é um museum, eles 
podem vir na lousa até escrever ou você pode fazer pôsteres.  
322. Sandra: Ah::: 
323. Fernanda: Né. De repente trazendo as imagens que eu falei, se eles 
deixarem imprimir aqui. Ou de repente achar um livro. 
324. Sandra: Pesquisar antes. Fazer uma pesquisa antes. 
325. Fernanda: Exatamente. 

 
 

Em relação ao excerto 3 é importante notar que outro sentido-e-significado da 

professora em relação ao ensino-e-aprendizagem é revelado, o de que o aluno precisa estar 

preparado para poder aprender, conforme o turno 320: Sandra: “(...) Porque se é pra você 

trabalhar em 3 aulas, eles já tem que ter o conhecimento prévio, pra você conversar mais né, e 

ficar explicando (...)”.  

Ou seja, ela parece valorizar mais o saber prévio do aluno, do que o seu potencial de 

aprendizagem, que segundo Vygotsky (1930/2007) está diretamente relacionado à ZPD e à 

ideia de que por meio de sua mediação os alunos poderiam ultrapassar barreiras do contexto 

sócio-histórico, desenvolvendo-se além de seus limites.  

Tal sentido-e-significado foi percebido pela professora-pesquisadora, que pela 

exemplificação, parece ter trazido para a negociação, algumas alternativas de novas 

interações possíveis entre professora e alunos, nas quais estes tivessem um maior espaço para 

colaborar durante a aula, como no turno 321, do excerto 3. Conforme discutem os PCN 

(1998), o incentivo à criatividade possibilita atenuar as relações de poder dentro da sala, além 

de dar oportunidade para o aluno contribuir de maneira mais atuante.  

A resposta da professora- participante ao turno 321, também  mostra que ela estava 

aberta à negociação ao dizer no turno 322: Sandra: “Ah:::”, como completa a ideia da 

professora-pesquisadora conforme os turnos 323: Fernanda: “ De repente trazendo as imagens 

que eu falei, se eles deixarem imprimir aqui. Ou de repente achar um livro” e; 324: Sandra: 

“Pesquisar antes. Fazer uma pesquisa antes”. Além disso, a professora-participante também 

estava engajada na negociação, ao ponto de iniciar uma ressignificação sobre alguns de seus 
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sentidos-e-significados, na qualidade do ensino-aprendizagem de seus alunos. Ou seja, o fato 

da professora dizer que poderia ter pesquisado antes da aula, mostra que inicia um novo 

processo, no qual a ideia de uma aula sobre museus para os seus alunos não está tão fora de 

seu alcance quanto acreditava.  

Esta SR, por ter sido a segunda, parece ter aberto um espaço de confiança, processo 

iniciado já na SR I, entre as professoras pesquisadora e participante, o que consideramos 

essencial para que o processo de negociação fosse possível. Os padrões de negociação 

estabelecidos entre as participantes mostraram indícios de um desenvolvimento nos padrões 

de interação e de criação de novas ZPDs, já que novas possibilidades foram construídas, a 

partir do que já estava sendo feito pela professora-participante.  

Tais padrões revelam uma característica que é constitutiva da colaboração, pois esta é 

um processo que se dá de forma dialética por meio do enfrentamento de conflitos e 

contradições, fazendo com que o diálogo entre professora-pesquisadora e professora-

participante criasse uma situação de respeito mútuo e aprendizagem (MAGALHÃES, 2007; 

FIDALGO, 2007; JOHN-STEINER, 2000). Entretanto, houve indícios de abandono de 

conflito por parte da professora-pesquisadora, prejudicando a qualidade da mediação na 

negociação e silenciando contradições latentes que precisam ser ressignificadas. 

Seguirei adiante com a análise da SRIII. 

 

 

3.5. Análise da sessão reflexiva III (SR III) 

 

Ao ler as transcrições das SR I e SR II no período de coleta de dados, algumas lacunas 

forma observadas e  precisavam de um desenvolvimento mais aprofundado como, por 

exemplo, a colocação de conflito. Por essa razão, a SR III reflete a tentativa de uma maior 

problematização de questões que emergiram durante as sessões reflexivas anteriores, como a 

questão das estratégias de leitura usadas pela professora-participante, a compreensão do 

prescrito, a preparação ou planejamento de aula, a tradução como ferramenta facilitadora e a 

dificuldade dos alunos na compreensão do texto. 

Aqui, como nas outras SRs, houve momentos que levaram a professora-participante a 

rever a sua ação, o que novamente proporcionou a possibilidade de abertura para 

negociação, como vemos nos turnos do excerto 1 a seguir:  
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EXCERTO 1 
 

28. Fernanda: Então eu queria assim, que você descrevesse, eu observei a 
sua aula, eu sei o que você fez, mas eu queria que você me descrevesse 
assim, mais ou menos, o que você faz com um texto desse, por que, como 
você começa, o que você pede para os alunos. 
29. Sandra: Tá. Entendi. Não, de início, eu sempre é::: peço assim da mesma 
forma, pra eles tarem circulando todas as palavras cognatas né [Fernanda: 
Uhum] as palavras que eles já conhecem, aí depois que eles fazem isso eu 
pergunto pra eles: Vocês sabem sobre o quê que o texto tá falando? A gente 
fala falando, o texto não fala né, uma professora me falou isso: (...) o texto 
não fala. O que a gente fala então? 
30. Fernanda: Porque a gente fica viciado em falar algumas palavras, que o 
texto tá falando. 
(...) 
33.Sandra: Vocês sabem sobre o que o texto trata? Aí eles logo já: “Ah é 
sobre o museu né. Tá aqui”. Aí eu pergunto: Como é que vocês sabem que é 
sobre o museu? Aí eles pegam alguma palavrinha, essa palavra museum, eles 
pegam, falam: museu. Aí eles pegam algumas palavrinhas, algumas 
palavrinhas e vão falando né. 
34. Fernanda: Uhum. 
35. Sandra: Mas o tá falando no texto? Aí alguns já vão olhando algumas 
coisas assim e falam: “Ah, tá falando que é::: alguma coisa assim de 
português, não sei quê.” Aí eles falam alguma coisa. Aí tudo bem. Aí depois, 
depois eu::: leio, leio junto com eles. Falo, então vamos ler o texto. Eu vou 
ler junto com vocês. Eu, na verdade, assim, eu traduzo. 
36. Uhum. 
37. Sandra: Eu vou lendo parágrafo por parágrafo e vou traduzindo o texto 
pra eles. Nem sempre. Depende da série, quinta-série eu faço isso, quinta e 
sexta. Agora, se é, por exemplo, pra ensino médio, eu já não faço isso. Eles 
têm que tentar descobrir sozinhos sobre o que tá falando, sobre o que tá 
dizendo né.  
38. Fernanda: E você já tentou fazer assim ó, ler, por exemplo, ler esse 
parágrafo aqui, depois que eles já circularam os cognatos, e trabalhar 
parágrafo por parágrafo então, ao invés de ir traduzindo. Então, por exemplo, 
aí você lê pra eles né “The Museum of Portuguese Language, aí você leu, aí 
você trata desse parágrafo aqui primeiro. 
39. Sandra: É. Eu faço isso. 
40. Fernanda: Você já tentou fazer isso? 
41. Sandra: Já. Já.  
42. Fernanda: E deu certo? 
43. Sandra: Já...Não, eu já cheguei fazer, primeiro ler ele assim todinho 
[Fernanda: Tá] aí eu li ele assim todinho, depois pego e explico. Só que eles 
não acompanham. 
44. Fernanda: Mas se você dividir por parágrafo? 
45. Sandra: Aí sim, fica melhor. 
46. Fernanda: Você acha que fica melhor? 
47. Sandra: Fica, fica melhor. 
(...) 
53. Sandra: É. Acho que é porque eu to tão viciada assim em já ir traduzindo 
né, aí não deixo também eles tá pensando, tá tentando né 

 
No excerto 1,  como já mencionado, é possível perceber que houve uma tentativa de 

iniciar uma negociação quanto às estratégias de leitura e compreensão de texto. A professora-
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participante parece considerar que a melhor forma de trabalhar o texto é por meio de 

cognatos, conforme mostra o turno 29: Sandra: “(...) peço assim da mesma forma, pra eles 

tarem circulando todas as palavras cognatas né (...). Além disso, outra estratégia que parece 

usar por vezes é a tradução do texto para o português, como diz no turno 37: Sandra: “Eu vou 

lendo parágrafo por parágrafo e vou traduzindo o texto pra eles. Nem sempre. Depende da 

série (...)”. Esses turnos confirmam os sentido-e-significados dela sobre a leitura de textos 

como localização de palavras e conteúdo, conforme vimos na análise da aula II. 

A professora-pesquisadora, ao perceber que havia espaço para negociação, coloca os 

conflitos de forma mais direta a fim de aprofundar a questão sobre leitura, ou seja, utilizou 

argumentos que tentaram levantar e negociar contradições. É o que vemos no turno 50: 

Fernanda: “(...) Você acha que você precisa traduzir palavra por palavra? (...)”; turno 53 

Sandra: “É. Acho que é porque eu to tão viciada assim em já ir traduzindo né, aí não deixo 

também eles tá pensando, tá tentando né”. Na tentativa de possibilitar a criação de novas 

ZPDs, a professora-pesquisadora atua em uma zona de criticidade e questionamento de 

sentidos-e-significados (MAGALHÃES, 2009). 

Dessa forma, a professora-pesquisadora, procurou negociar um dos sentidos-e-

significados da professora-participante depreendido da análise das aulas I e II: a leitura feita 

por meio da tradução do texto para o português. A pergunta feita pela professora-participante 

no turno 38: Fernanda: “E você já tentou fazer assim ó, ler, por exemplo, ler esse parágrafo 

aqui, depois que eles já circularam os cognatos, e trabalhar parágrafo por parágrafo então, ao 

invés de ir traduzindo”, iniciou um padrão de interação colaborativo estruturado pela 

exemplificação. 

A resposta da professora-participante no turno 53: Sandra: “É. Acho que é porque eu 

to tão viciada assim em já ir traduzindo né, aí não deixo também eles tá pensando, tá tentando 

né”, traz indícios de que ela pôde refletir sobre sua ação e perceber que a tradução do texto é 

utilizada por ela por ser um “vício” e não porque a considera uma estratégia de leitura e que, 

além disso, não está deixando os seus alunos pensarem ou tentarem. Tal afirmação da 

professora-participante mostra que ela inicia uma ressignificação do seu papel como 

mediadora em situações de leitura, que se distancia de visão vertical, na qual ela explica e os 

alunos ouvem, para uma visão mais dialógica, na qual o conhecimento e coproduzido 

(FREIRE, 1970/1897). 

 Pela primeira vez em uma sessão reflexiva, a professora-pesquisadora iniciou uma 

negociação apoiada diretamente por um documento oficial que traz argumentos teóricos, a fim 

de basear as suas ideias, levando o texto das OCEM (2006) para a SR III. O excerto 2 mostra 
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a forma como a professora-pesquisadora desenvolveu sua argumentação e tentou criar um 

contexto de ressignificação. É o que mostra o excerto a seguir: 

 

EXCERTO 2 
 
184. Fernanda: Aí eu dei uma lida (OCEM) pra ver se tinha alguma coisa 
legal, tal. E ai ele fala muito sobre letramento, multiletramentos. Aí eu 
pensei assim, ah o quê que é isso? Vamos ver se ele explica aqui. Aí eu achei 
legal que eles reproduziram uma atividade pra gente comparar. Olha só que 
legal. ‘Reproduzimos abaixo a comparação de uma atividade de leitura A e 
B...’ Essa é atividade A e essa é a atividade B. ‘A atividade A tem sido 
citada por alguns teóricos (não conheço esses teóricos) para ilustrar a  
relação entre leitura crítica e trabalho de letramento’. Então assim, fica uma 
coisa meio abstrata, se você pensar. Aí eu gostei que ele deu um exemplo. 
Então qual que seria a atividade A? ‘Uma professora leva um anúncio 
publicitário sobre o dia das mães, extraído de uma revista, pede aos alunos 
que o leiam e respondam a perguntas tais como: A quem se dirige? Que é 
aquilo que a gente tava conversando.  
185. Sandra: Uhum. 
186. Fernanda: ‘O anúncio atende a que necessidades ou desejos, saúde, 
popularidade, conforto, segurança? Que argumentos não estão sustentados? 
Que recursos gráficos são utilizados para realçar certas informações no 
texto? 
187. Sandra: Os recursos né. 
188. Fernanda: É. Exatamente. ‘Como o custo do objeto anunciado se 
apresenta minimizado ou disfarçado?’ Isso aqui lógico, não é pra quinta-
série né, mas... ‘Por que o anúncio utiliza depoimentos de pessoas? Que 
palavras ou ideias são utilizados para criar uma impressão específica 
particular?’ Quer dizer, você não tá trabalhando::: com palavrinhas... 
189. Sandra: Só o vocabulário. Você tá trabalhando com o texto. 
190. Fernanda: Exatamente, com tudo. De onde vem esse texto? Pra quem 
ele atende? Qual o público que ele vai né. 

 

A professora-pesquisadora levou as OCEM para a SR III a fim de ler com a 

professora-participante alguns trechos que achou pertinente para a discussão, como mostram 

os turnos 184 e 186, no qual a professora-pesquisadora lê o texto para a professora-

participante. O objeto de discussão aqui foi uma continuação sobre leitura, com o apoio dos 

exemplos de leitura encontrados na OCEM baseada na teoria de letramentos múltiplos.  

Novamente, por meio da exemplificação, houve uma tentativa de levantar outras 

possibilidades que não somente a localização de cognatos como estratégia de leitura.  

A resposta da professora-participante no turno 189: Sandra: “Só o vocabulário. Você 

tá trabalhando com o texto”,  dá indícios de que ela parece ver uma diferença em trabalhar o 

texto como um todo, e trabalhar somente com vocabulário. Como aponta Rojo (2009), em 

uma perspectiva de letramentos múltiplos, as estratégias de leitura devem compreender a 
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ativação de conhecimento de mundo, a antecipação ou predição de conteúdos ou de 

propriedades dos textos, checagem de hipóteses, comparação, entre outros.  

Foi possível observar que, durante a SR IV, houve um desenvolvimento em relação à 

professora-pesquisadora, que argumentou de forma mais clara e colocou os conflitos de forma 

mais direta, mas respeitando o conhecimento e experiência da professora-participante; 

utilizando, por exemplo, perguntas que criassem espaço para que a professora-participante 

pudesse colocar a sua opinião ou de contra-argumentar caso não concordasse com a 

professora-pesquisadora. É o que o mostra o excerto 1, nos turnos 39: Fernanda: “E você já 

tentou fazer assim ó (...)”; 40: “Fernanda: Você já tentou fazer isso?”; 42: Fernanda: “E deu 

certo?”; 44: Fernanda: “Mas se você dividir por parágrafo?”; 46: Fernanda: “Você acha que 

fica melhor?”. 

Como consequência, também houve indícios de ressignificação de alguns sentidos –e-

significados na materialidade discursiva da professora-participante, principalmente em relação 

à leitura. Conforme podemos verificar nos turnos 53: Sandra: “É. Acho que é porque eu to tão 

viciada assim em já ir traduzindo né” e; turno 189: Sandra: “Só o vocabulário. Você tá 

trabalhando com o texto”. 

A seguir, darei procedimento à análise da SR IV. 

 

 

3.6. Análise da sessão reflexiva IV (SR IV) 

 

A SR IV corresponde à última sessão entre as professoras participantes. Esta 

representou o fechamento do planejamento da coleta e geração de dados desta pesquisa.  

Como a SR IV foi a última das SRs, a professora-pesquisadora tentou negociar e 

investigar mais a fundo questões relacionadas à escolhas teóricas e práticas da professora-

participante. A escolha dos excertos para a análise desta SR levou em conta trazer trechos que 

tivessem uma ligação entre as SRs anteriores e tentar dar um fechamento para algumas 

questões que emergiram ao longo das negociações. É o que mostra o excerto 1: 

 

EXCERTO 1 
 

9. Fernanda: Então tá bom. Bom, o que eu queria te perguntar então 
em relação à aula do sexto ano37 né, do museu, é::: eu queria que você 

                                                            
37 A professora-pesquisadora comete um erro em relação à série e ao invés de dizer 6ª. série, diz 6º. 
ano. 
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pensasse comigo um pouco em qual foi seu papel naquela aula. Você 
Andréia, como professora de inglês, qual foi o seu papel naquela aula 
e qual foi o papel dos alunos naquela aula? Quais foram seus 
procedimentos, questões que você levantou na aula e qual foi o papel 
deles? Pode pensar, não precisa responder de pronto. 
10. Sandra: Certo. (Pausa) Bom, é::: pra mim eu acho que aquela aula, 
ela, é::: foi assim uma::: uma ponte do, do contexto, pra eu tá 
conhecendo o contexto que os alunos estão inseridos, o conhecimento 
que eles têm de mundo com relação à atividade. Então foi na verdade 
assim uma descoberta pra eles, uma expansão desse tema do, do 
museu né. Eles tiveram a oportunidade, mesmo não conhecendo 
pessoalmente, mas do conhecimento passado oralmente sobre as 
variedades do, do, dos tipos variáves de museus. Então eles tiveram 
essa oportunidade. Acho que mesmo sendo passado oralmente, eles 
tiveram oportunidade de saber que existe né no mundo outros tipos de 
museus. 
11. Fernanda: Uhum. Legal. E qual foi seu papel como professora de 
inglês? 
12. Sandra: Bom, foi::: importante eles tarem conhecendo um texto 
em outra linguagem, é aspectos culturais do nosso país né em outra 
língua né, fazer relação do, do vocabulário que eles conhecem, os 
cognatos. E assim, foi importante pra eles tarem assimilando o que 
eles conhecem em outra língua. 

 
A professora-pesquisadora, nos turnos 9: Fernanda: “qual foi o seu papel naquela aula 

e qual foi o papel dos alunos naquela aula? Quais foram seus procedimentos, questões que 

você levantou na aula e qual foi o papel deles?” e; 11: Fernanda: “E qual foi seu papel como 

professora de inglês?”,  tentou trazer os sentidos-e-significados da professora-participante e 

investigar se este haviam sofrido alguma ressignificação. A escolha lexical da professora em 

sua resposta no turno 10: expansão do tema, oportunidade de conhecer, descoberta., mostra 

que para ela a aula teve um importante papel na vida dos alunos, no entanto ela não responde 

à pergunta que questionava sobre o seu papel como professora. 

Como não obteve a resposta que estava procurando, a professora-pesquisadora 

pergunta novamente no turno 11, sobre o papel da professora-participante como professora de 

inglês, e tem como reposta  no turno 16: Sandra: “Bom, foi::: importante eles tarem 

conhecendo um texto em outra linguagem, é aspectos culturais do nosso país né em outra 

língua né, fazer relação do, do vocabulário que eles conhecem, os cognatos. E assim, foi 

importante pra eles tarem assimilando o que eles conhecem em outra língua”. Novamente, a 

professora-participante não respondeu a pergunta, e fala sobre a importância do conteúdo que 

foi aprendido e não sobre o seu papel na aula. 

Aqui, é possível observar que a professora parece esquivar-se em responder qual a 

importância do seu papel como professora. Portanto, a professora-participante parece não 
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valorizar tanto a importância da mediação da sua linguagem durante as aulas como criadora 

de novas ZPDs criativas (MAGALHÃES, 2009; NEWMAN & HOLZMAN, 2010). Apesar 

disso, ela mostra conhecer bem qual a importância do que e para que se ensina a língua 

inglesa e, portanto, a ênfase é dada ao conteúdo. 

Algumas questões teóricas não haviam sido abordadas durantes as SRs anteriores e, 

por essa razão, a professora-pesquisadora abriu a negociação na tentativa de investigar as 

referências teóricas adotadas pela professora para dar as suas aulas. Conforme mostra o 

excerto 2: 

 
EXCERTO 2: 

 
29. Fernanda: Você acha que as atividades que foram feitas durante a aula 
foram sócio-interacionistas? E se você acha que sim, por quê? E se você 
acha que não, por quê? 
30. Sandra: Acho que sim, as atividades foram porque a maioria é::: foram 
questões querendo saber, porque assim, se eles já conheciam, se eles já 
foram, o que tinha no museu né, pra tá fazendo essa interação com o que eles 
conhecem já e com, e com o que os amigos também comentavam. Então eles 
interagiam assim: “Olha, eu conheço esse que é assim, eu conheço outro que 
era isso”. Então eles mesmos, entre eles começaram a fazer comparações a 
partir do conhecimento que eles tinham. 
31. Fernanda: Uhum. Porque você fala do aluno ativo né. O quê que é aluno 
ativo na sua visão? 
32. Sandra: O aluno é aquele que questiona, que::: traz o conhecimento dele, 
a experiência que ele tem, faz comparação, indaga, tira dúvidas também né. 
Ele tá a todo momento interagindo, interferindo no::: tema proposto. Mesmo 
que ele tenha assim conhecimento do assunto, ele sempre interage de alguma 
forma, sempre. É um aluno que tá sempre participando né. 
33.  Fernanda: Uhum. Você considera os seus alunos participantes? 
34. Sandra: Considero, mas nem todos, não a maioria, alguns. Na verdade, 
assim, é a minoria, a maioria é passivo.  
35. Fernanda: E você tá entendendo passivo como? Qual sua visão sobre o 
aluno passivo? 
36. Sandra: O aluno que só escuta né o que tá passando pra ele, não 
questiona, às vezes, não entende, quando você pede pra fazer atividade, ele 
vem perguntar sobre o assunto. Então ele não participa de nada, ele só ouve, 
escuta e depois ele tem dúvida. Então ele::: ele só aceita o que foi colocado, 
não questiona em momento algum sobre o assunto. Várias vezes eu falo na 
aula, se vocês não entenderam, pergunta né. E tem muito aluno que mesmo 
assim, não pergunta. Depois que termina toda atividade que ele fala que não 
entendeu. Então ele é um aluno passivo, ele só tá aceitando né e não 
questiona nada pra ele tá tudo certo. 
 

A teoria Sócio-Interacionista foi abordada pela professora-pesquisadora, pois a 

professora-participante havia dito em outro momento que identificava as atividades do CA 

como sendo baseadas nela. Por essa razão, a pesquisadora achou relevante abrir a discussão 

para esse tópico e  investigar a relação que a professora-participante fazia entre teoria e 
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prática, como mostra o turno 29: Fernanda: “Você acha que as atividades que foram feitas 

durante a aula foram sócio-interacionistas?”. As escolhas lexicais mostradas a seguir na 

resposta da professora mostraram a relação que ela faz da teoria com a prática: interação com 

o que já conhecem, comparações entre os alunos do conhecimento que já tinham. . O discurso 

da professora-participante sobre o conhecimento que os alunos têm, revelou que ela parece 

valorizar não só o conhecimento sistêmico dos alunos, mas também o seu conhecimento de 

mundo, e que esse conhecimento beneficia a interação dentro de sala de aula.  

Esta visão está concatenada com a discussão dos PCN (1998) sobre a visão 

sociointeracional que valoriza o conhecimento de mundo do aluno na qualidade de interação e 

criação de ZPDs entre professor-alunos e aluno-aluno. Além disso, ao ser perguntada sobre o 

que considerava ser um aluno ativo, a professora-participante responde que são alunos que: 

trazem conhecimento e experiência, indagam, tiram dúvidas, interagem, interferem. Ao 

contrário do que para ela são os alunos passivos: não questionam, não participam de nada, só 

aceitam.  

No entanto, as observações e análise das aulas I e II mostraram que a interação entre 

professora-alunos resumiu-se em pergunta do professor e resposta do aluno para completar os 

exercícios do caderno em português, portanto, não aprofundou nenhum dos dois tipos de 

conhecimentos citados anteriormente. Vemos aqui, dessa forma que muitas vezes, as ações da 

professora-participante observadas durante as aulas pela professora-pesquisadora, não estão 

concatenados ao seu discurso quanto à teoria que diz embasar as atividades das suas aulas.  

A seguir, a análise do excerto 3 mostra o momento em que professora-pesquisadora, 

ao observar a distância entre a teoria que  a professora-participante disse embasar as 

atividades feitas em aula e a sua prática,  considerou pertinente trazer à negociação as aulas do 

curso de reflexão no qual ela participava. 

 

EXCERTO 3: 
 

113. Fernanda: O que mais? Você tava contando da reflexão, então, do 
curso. 
114. Sandra: O curso, então, o curso me ajudou nisso, me ajudou a refletir 
na minha prática, na minha ação em sala de aula. 
115. Fernanda: Você acha que você consegue hoje fazer uma ponte entre 
teoria e prática? Você acha que as teorias que você aprende lá no curso, você 
consegue trazer pra sua prática? Você consegue visualizar aquilo que você tá 
aprendendo lá? (...) 
116. Sandra: Não, não, consigo. Consigo sim fazer isso né. Por exemplo, 
atitudes que eu tinha antes, assim, sala de aula, de atividades que eram mais 
memorização, de repetição né, que é aquele método behaviorista, eu já não 
utilizo mais, esse é um método que eu já não uso. Depende da situação, mas 
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não totalmente né. O foco só em gramática, eram coisas que antes eu usava, 
não faço mais isso. Tô sempre fazendo um, um paralelo com o conhecimento 
de mundo deles, a necessidade que eles têm, que eles precisam, certo, e::: 
fazendo essa, essa relação mesmo com as teorias, com as teorias, com a 
prática, tudo junto. Então não é que nem antes que eu tinha assim uma, uma 
visão linear, se é só gramática, é só gramática, não, totalmente diferente. 
Minha aula é bem expositiva, vários assuntos são focados ao mesmo tempo, 
antes eu não tinha essa visão. Hoje a visão é totalmente diferente. 

 
Aqui é possível observar que a professora-participante parece demonstrar que tem 

dificuldade de fazer relações entre as teorias que aprende no curso de Reflexão e a sua prática. 

É o que  mostra os turnos 115: Fernanda: “(...) Você acha que as teorias que você aprende lá 

no curso, você consegue trazer pra sua prática?” e; 116: Sandra: “Não, não, consigo. Consigo 

sim fazer isso né. Por exemplo, atitudes que eu tinha antes, assim, sala de aula, de atividades 

que eram mais memorização, de repetição né, que é aquele método behaviorista, eu já não 

utilizo mais (...). Como mencionado anteriormente, os sentidos-e-significados no discurso da 

professora-participante não eram os mesmos que emergiram nas suas aulas.  

Conforme argumenta Liberali (2008:25) “a transferência das formas de agir para 

diferentes contextos está intimamente relacionada à sua transformação ou internalização e, 

posterior externalização”. O turno 116 dá indícios, portanto, de que a dificuldade da 

professora-participante pode estar relacionada ao fato de que a professora, apesar de ter 

mudado muito a sua prática devido ao curso de reflexão, ainda parece não ter internalizado 

totalmente o que aprendeu no curso para o seu contexto prático e, dessa forma, conseguir 

transformar a sua prática. 

 

 

3.7. Conclusão da Análise 

 

Com o intuito de tentarmos responder a pergunta: (2) Como se deu a negociação de 

sentidos-e-significados entre a professora-pesquisadora e a professora-participante?, 

tentarei trazer os aspectos que considerei mais relevantes nas SRs.  

A negociação durante a SRI mostrou-se não tão colaborativa, em relação ao uso de 

uma linguagem que consideramos não ter sido crítica pela professora-pesquisadora. Ou seja, 

conflitos e contradições não foram colocados pela professora-pesquisadora, que parece ter 

dado ênfase para uma criação de vínculo com a professora-participante. No entanto, apesar da 

linguagem não ter trazido uma tentativa de discutir contradições, houve muitos momentos de 

abertura para negociação, caracterizado pelo uso de perguntas que tentaram incluir a 
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professora-participante de forma ativa na discussão e que, dessa forma, permitiram alcançar 

alguma reflexão sobre as suas ações de linguagem, e os objetivos de um contexto particular 

(MAGALHÃES, 2007:134), referentes à aula I. 

Em relação à SRII houve o desenvolvimento de pelo menos quatro categorias: a 

colocação de conflito, que ainda não havia sido desenvolvida na SRI; a exemplificação, que já 

havia sido observada; a criação de vínculo, também já observada na SRI; a revisão do 

prescrito e a revisão da ação, sendo que estas foram frequentemente desenvolvidas em 

sequencia pela professora-pesquisadora, de forma que acabou desenvolvendo-as sempre em 

conjunto. 

A colocação de conflito, apesar de constituir um importante desenvolvimento na ação 

da professora-pesquisadora, é logo abandonada por ela em alguns momentos da SRII. No 

entanto, a exemplificação mostrou-se uma poderosa ferramenta de linguagem que trouxe uma 

alternativa no modo de negociar sentidos-e-significados da professora-participante quanto à 

forma desta usar estratégias de leitura, por exemplo. E, por meio da criação de vínculo, a 

professora-pesquisadora tentou manter o engajamento da professora-participante durante a 

negociação. A análise de como se deu a revisão da ação e do prescrito mostrou evidências de 

que essas possibilitaram uma reflexão prática por parte da professora-participante. 

Durante a SRII houve indícios de um início de ressignificação na linguagem usada 

pela professora-pesquisadora, modificando, de certa forma, o padrão de interação entre as 

participantes, mais colaborativo em comparação à SRI. 

Em resumo, a SRIII, além do aprofundamento dos padrões de interação representados 

pelas categorias já vistas anteriormente, também possibilitou um redirecionamento em relação 

ao desenvolvimento de uma linguagem mais crítica da professora-pesquisadora, que se afasta 

do abandono do conflito e passa a colocá-los de forma mais direta. Foi também mostrado que 

em alguns momentos, essa linguagem teve um indicativo de ressignificação de um sentido-e-

significado da professora-participante. 

Finalmente, por meio da análise da SRIV foi possível verificar contradições entre 

muitos dos sentidos-e-significados que emergiram durante as aulas, e os sentidos-e-

significados que foram verificados no discurso da professora-participante na SRIV. Vimos, 

contudo que as contradições parecem estar relacionadas à questões ligadas a visão da 

professora-participante sobre a sua importância como professora na sala de aula, e à  um 

processo de não internalização de teorias e conceitos. Vimos que apesar de sua prática já ter 

mudado muito como ela mesmo disse, em razão do curso que frequenta sobre reflexão, esta 

ainda não consegue fazer uma ponte da teoria com a sua prática.     
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Conforme já discutido no capítulo I, a análise linguística do presente trabalho baseada 

na TSHC, contemplou o processo de investigação de uma pesquisa intervencionista, através 

do paradigma crítico de colaboração, o qual possibilitou a criação de ZPDs durante vários 

momentos e, cujo resultado, não foi “a simples soma de processos elementares, como 

considera a psicologia associacionista e sim uma forma qualitativamente nova” que aparece 

no processo de desenvolvimento da pesquisa como um todo (VYGOTSKY, 1930/1994:86). 

Tais processos puderam ser investigados por meio das categorias de análise que emergiram 

dos discursos das participantes, e das categorias de interpretação que ajudaram a mostrar que 

houve uma grande incidência de abertura para negociação de sentidos-e-significados e 

tentativa de engajamento pela professora-pesquisadora da professora-participante.  

Portanto, a negociação foi conduzida de maneira colaborativa, já que não partiu de 

uma imposição de nenhum dos lados, e sim por meio de questões que por vezes levantaram 

conflitos e contradições. Tais conflitos e contradições foram essenciais na ressignificação nas 

ações de linguagem das participantes.  

No entanto, a inexperiência da professora-pesquisadora, o curto espaço de tempo em 

que os dados foram gerados, apesar de terem trazido um rico material, ainda não foram 

suficiente para uma transformação que levasse a reconstrução das ações da professora-

participante a partir das sessões reflexivas. Assim como a professora-participante, a 

professora-pesquisadora também mostrou momentos de incerteza sobre o seu papel como 

pesquisadora crítica. Como argumenta Magalhães (2009) o método de pesquisa crítica de 

colaboração não se dá em um contexto simples, uma vez que há uma relação direta com o 

emocional dos envolvidos, os quais são tirados da sua zona de conforto para uma zona de 

ação transformadora. 

Dessa forma, o processo de análise desta pesquisa, dentro da perspectiva crítica de 

colaboração, mostrou ter sido um espaço de auto-conhecimento para a professora-

pesquisadora (MAGALHÃES, 2009), já que esta teve um desenvolvimento significante ao 

longo do processo de negociação. Além disso, abriu uma janela para o conhecimento dos 

micro e macro contextos e os papéis que moveram os seus participantes. 

As categorias e subcategorias de análise que constituíram o processo de interação entre 

professora-pesquisadora e professora-participante aparecem compiladas na figura a seguir: 
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FIGURA 2: Categorias de Análise38 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 

3.8.   Considerações Finais e Perspectivas para o Futuro 

 
“Como posso dialogar, se alieno a ignorância , isto é, se a vejo sempre no 
outro, nunca em mim? 
Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por 
herança, diante dos outros, mero “isto”, em quem não reconheço outros eu? 
Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens 
puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são 
“essa gente”, ou são “nativos inferiores”?” (FREIRE, 1970/1987:80) 
 

Os questionamentos postulados na epígrafe que abre esta seção por Freire 

(1970/1987), são considerados como norteadores em  qualquer tipo de processo de 

desenvolvimento humano. Eles argumentam principalmente a favor da igualdade entre os 

homens e o olhar para o outro que nos constituí como sujeitos.  

Como mostrei durante todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa, passei por 

momentos de incerteza em relação ao meu papel como pesquisadora; à possibilidade de 

trabalhar com o tipo de metodologia que havia escolhido. Muitas vezes minha insegurança 

revelou-se em atitudes não questionadoras. Temia insultar a professora, ou parecer arrogante. 

Além disso, todas as vezes que fui à escola me senta insegura. Era um ambiente não 

muito acolhedor e por vezes revelou-se hostil, com professores que gritavam com crianças e 

adolescentes em meio aos corredores, pois estes se agrediam física e verbalmente. Todos 

                                                            
38 Agradeço ao grupo de colegas do Seminário de Pesquisa: “Laboratório de análise de dados: diferentes 
perspectivas”, ministrado pela Professora. Dra. Ângela B. C. T. Lessa, que colaboraram na criação das categorias 
de análise.  
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esses fatores vinham à minha mente enquanto fazia as sessões reflexivas e por várias vezes 

pensei: “o que eu faria no lugar da professora?”; “como seria a minha aula se eu estivesse 

nesse micro-contexto”? 

Meu sentimento inicial, quando comecei a observar as aulas, por um lado, foi pensar 

que seria impossível lecionar para alunos que simplesmente viravam às costas para a 

professora e jogavam baralho abertamente. Mas, por outro lado, ao longo das observações de 

aula, a dinâmica professora-alunos foi ficando mais clara e pude compreender melhor muitas 

atitudes que inicialmente me chocaram em relação àqueles. Pude também observar nas salas 

dos professores que parecia não haver um diálogo aberto entre estes e a coordenação, e o 

espaço para reuniões pedagógicas era limitado, como mostrei no contexto de pesquisa – 4 

reuniões pedagógicas por ano em uma escola com 2.500 alunos. A conversa dos “corredores” 

era de que a escola era desorganizada, e muitas vezes os professores só sabiam de eventos no 

dia em que eles ocorriam.  

É fato que em uma de minhas observações de aula me deparei com os alunos todos 

fora das salas e no pátio da escola. Quando indaguei a professora ela me pediu desculpas por 

não ter avisado que não haveria aula, mas que ela também não havia sido avisada do evento 

daquele dia. Evento para o qual a professora deveria ter se preparado atividades da disciplina 

de língua inglesa com os alunos, mas não pôde fazê-lo. 

Ao observar a escola como um todo, posso dizer que o trabalho desenvolvido nesta 

pesquisa, para ter os resultados esperados, deveria ter acontecido durante um período maior de 

tempo, além de contar com mais professores-participantes. Ademais, teria que envolver não 

só professores, mas também a coordenação da escola em um trabalho conjunto e de 

colaboração. 

O quadro do ensino-e-aprendizagem de língua inglesa nas escolas públicas até o 

término desta pesquisa não parecia promissor. Aliás, o quadro da educação pública em geral 

não parecia promissor, já que no mês de fevereiro de 2012, o jornal Folha de São Paulo39 

publicou uma reportagem sobre a contratação de professores que haviam sido reprovados em 

um prova de seleção aplicada pelo próprio Estado de São Paulo, pelo Governo Alckmin. A 

razão, segundo a reportagem era a falta de professores qualificados e urgência para repô-los, 

até mesmo nos bairros considerados nobres. Tais notícias trazem um sentimento de angústia e 

ao mesmo tempo desânimo. Por mais que façamos (pesquisadores, coordenadores, professores 

e alunos) o nosso melhor, ainda há demandas básicas a serem supridas, como, por exemplo, o 

                                                            
39 FOLHA DE SÃO PAULO. Artigo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/27708-
alckmin-chama-professores-reprovados-para-dar-aulas.shtml>. Acessado em 25 fev. 2012. 
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fato de que o professor precisa no mínimo, dominar o conteúdo do assunto que está 

ensinando; o que como mostra a reportagem citada acima, não é sempre o caso. 

Ao escrever estas considerações finais penso que a experiência trazida por esta 

pesquisa, muito me fez compreender as ações de outras pessoas, assim como as minhas. Foi 

por meio das observações das ações da professora que pude compreender que tipo de 

professora eu era e como eu gostaria de ser. Aprendi que mesmo com todos os problemas da 

escola, cada indivíduo tinha (e tem) a sua parte de responsabilidade. Mas não me cabe fazer 

julgamentos e encontrar culpados, mas sim soluções a partir de ações colaborativas. 

Acredito que depois desta experiência de vida, estou mais preparada (mas nunca 

totalmente) para enfrentar desafios iguais ou maiores com mais maturidade e conhecimento. 

Posso dizer que considero esta pesquisa como uma grande ZPD, não como espaço, mas como 

um processo de desenvolvimento que dificilmente terá um fim.  Tenho ciência de que se meu 

caminho for trabalhar com formação de professores, terei que lidar com muito mais do que 

apenas a “desorganização” de uma escola. Estarei lidando com professores com pouca ou 

quase nenhuma formação na área em que lecionam, violência, negligência, conflitos de poder 

e, principalmente os meus próprios conflitos internos. 

Espero que este trabalho possa trazer um novo olhar para o problema abordado e seja 

de valia para outros pesquisadores e professores que já estejam  ou desejam entram em um 

processo de ressignificação e transformação de suas práticas. 
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Anexo A: Caderno de LI, v. 3 (1ª. série EM) 
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Anexo B: Caderno de LI, v. 3 (6ª. série/7º. ano EF) 
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Anexo C: Questionário I 

 

Questionário - I 

 

1- Qual o seu nome e idade? 

2-  Qual a sua formação (onde estudou no Ensino Médio e Graduação)? 

3- Há quanto tempo trabalha como professora no Estado? 

4- Quando começou a usar o material do Estado (cadernos) na disciplina de Língua Inglesa? Você os 
utiliza em todas as aulas? 

5- Qual a sua opinião sobre o material do Estado (caderno de orientações do professor e do aluno) na 
disciplina de Língua Inglesa? Relate as dificuldades de trabalhar com esse material e os seus pontos 
positivos. 

6. Antes do material ser dado aos alunos e professores, como você dava aulas? Que tipo de 
planejamento você fazia? Tem uma cópia de como era? Você utilizava que tipo de material. Tem 
algum para me mostrar? 
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Anexo D: Documentos - Comitê de Ética 

 

 


