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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender criticamente as relações entre 

professora e alunos de  oitavo e nono anos em aula de língua inglesa em uma escola da 

rede privada da cidade de São Paulo e o processo de produção de novos modos de 

pensar e agir desses participantes a partir da criação de contextos colaborativos 

organizados para reflexão crítica sobre si mesmos nas relações com colegas e 

professora. Especificamente, busca investigar como as relações são organizadas e quais 

os diferentes papeis de aluno e professora nesta turma, além de verificar quais modos de 

agir são construídos coletivamente em sala de aula e qual a relação com a 

intencionalidade em agir. A fundamentação teórica está embasada no monismo 

spinozano (1677/2011) e sua discussão sobre afeto, além da Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural (TASCH) como discutida nos trabalhos de Vygotsky (1930/2008; 

1934/2008; 1987), Leontiev(1977) e Engeström (1987; 1999; 2001); nos conceitos de 

dialogia e alteridade segundo Bakthin (1929/2002; 1979/2003) e Magalhães e Oliveira 

(2011) e nos conceitos de colaboração e reflexão crítica discutidos por Magalhães (2010; 

2009; 2007). Neste contexto, a aula de inglês é compreendida como uma atividade sócio-

histórico-cultural, em que alunos e professora são participantes ativos e efetivos na 

construção do objeto coletivo. Em termos metodológicos, está apoiada nos pressupostos 

da Pesquisa Crítica de Colaboração - PCCol, segundo Magalhães (2009). As relações 

entre os participantes caracterizam-se como colaborativas, uma vez que a colaboração é 

central para o compartilhamento de novos significados e produção de novos modos de 

ser e agir no mundo. Os dados foram analisados a partir das categorias desenvolvidas 

por Bronckart (1997), Smyth (1992), Liberali (2004), Magalhães (2004), Orsolini (2005), 

Pontecorvo (2005), Brookfield&Preskill (2005); Magalhães e Fidalgo (2007). A discussão 

dos dados aponta para a criação de novos contextos colaborativos em sala de aula que 

promoveram transformações nos modos de agir dos sujeitos da atividade, possibilitando 

o desenvolvimentos de novos papeis de aluno e professor e ampliando as possibilidades 

de desenvolvimento e atuação no próprio contexto. 

 

 

Palavras – chave: Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural; afeto; colaboração. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to understand critically the relations established 

between a teacher and 13 elementary students in the English Class at a private school in 

São Paulo city and the process of production of new ways of thinking and acting of these 

participants when collaborative contexts organized for critical reflection take place in the 

classroom. More specifically, it aims at investigating how these relations are organized 

and which roles teacher and students play in the group, as well as verifying which ways of 

acting are built collectively in the classroom and their relation with intentionality. The 

theoretical framework is based on Spinoza (1677/2011) and the concept of affect, the 

Social Cultural Historical Activity Theory (TASHC) as discussed in Vygotsky (1930/2008; 

1934/2008; 1987), Leontiev(1977) e Engeström (1987; 1999; 2001); the concepts of 

dialogism and otherness according to Bakthin (1929/2002; 1979/2003) and Magalhães e 

Oliveira (2011); and the concepts of collaboration and critical reflection as proposed by 

Magalhães (2010;2009;2007).In thiscontext, theEnglishclassisunderstood as a social 

cultural historical activity, in which students and teacher are active and effective 

participants in the construction of a collective object. It is organized according to the 

methodological principles of the Critical Collaborative Research (PCCOL) as proposed by 

Magalhães (2009). The relations among participants can be characterized as collaborative 

once moments are created in which collaboration is essential for the sharing of new 

meanings and the production of new ways of being and acting in the world. Data was 

analyzed following categories developed by Bronckart (1997), Smyth (1992), Liberali 

(2004), Magalhães (2004), Orsolini (2005), Pontecorvo (2005), Brookfield&Preskill 

(2005);Magalhães and Fidalgo (2007). The data analysis points at the creation of the 

collaborative contexts in the classroom which promoted transformation in the ways of 

acting of the subjects of the Activity, making way for the development of new roles of 

student and teacher, thus broadening the possibilities of development and performance in 

the context given. 

 

 

Key words: Cultural Historical Activity Theory; affect; collaboration. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é 
por meio delas que ele passar a existir. Cada pensamento tende a 
relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre 
as coisas. Cada pensamento move, amadurece e se desenvolve, 
desempenha uma função, soluciona um problema. 

(VYGOTSKY, 1934/ 2011) 
 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender criticamente as relações 

entre professora e alunos de oitavo e nono anos em aula de língua inglesa em 

uma escola da rede privada da cidade de São Paulo e o processo de produção de 

novos modos de pensar e agir desses participantes, a partir da criação de 

contextos colaborativos organizados para reflexão crítica sobre si mesmos nas 

relações com colegas e professora. 

 Tal trabalho almeja agregar-se a outras pesquisas que enfocam o papel 

central da linguagem na construção de relações colaborativas entre sujeitos 

atuantes em contexto escolar e que tem sido desenvolvidas no campo da 

Linguística Aplicada, a fim de contribuir com transformações no cenário sócio-

histórico-cultural em que estes sujeitos estão inseridos. Além disso, esta 

dissertação integra uma série de pesquisas crítico-colaborativas sobre essas 

questões, desenvolvidas pelo grupo LACE (Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar), instituído no Departamento de Linguística Aplicada e estudos 

da Linguagem (LAEL), nesta universidade. O LACE, liderado pelas Profas. Dras. 

Maria Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Liberali, apoia-se em uma 

concepção de Linguística Aplicada (LA) transgressiva, crítica e performativa 

(PENNYCOOK, 2006), cujo foco está na investigação de problemas da sociedade 

em contextos distintos, mediados e constituídos na e pela linguagem. 

Compreende, ainda, a pesquisa crítica de colaboração como “um processo de 

avaliação e de reorganização conjunta da prática que permite a construção de 

ações, instrumentos, conhecimentos relacionados às necessidades dos 

participantes” (MAGALHÃES & FIDALGO, 2007). Nesse contexto, temos “o 

pesquisador e o praticante em relação de reciprocidade, como participantes no 

ato de manter ou de reconstruir o mundo social, estabelecendo uma comunidade 



9 
 

dialógica.” (LIBERALI, 2009). Mais especificamente, esta dissertação também 

colabora com o projeto de pesquisa de minha orientadora, Profa. Dra. Maria 

Cecília Camargo Magalhães, junto ao CNPQ, sob o título: Método, Linguagem e 

Formação Reflexivo-Crítica de Educadores: Escolhas metodológicas na criação 

de contextos colaborativos para aprendizagem e desenvolvimento (2011). 

O questionamento mobilizador desta pesquisa partiu de minha 

necessidade pessoal de desenvolver novas formas de agir e me relacionar com 

meus alunos no dia-a-dia de sala de aula.Toma como princípio minha insatisfação 

diante de escolhas que eu costumava fazer, como professora, para lidar com 

questões referentes aos tipos de relações que se construíam entre os alunos de 

minhas turma e também entre mim e os alunos.  

Em minha experiência no ensino de inglês como língua estrangeira para 

crianças e adolescentes, inúmeras vezes presenciei a produção de atos de 

desrespeito e agressividade direcionadas a membros de uma mesma turma, ou a 

turmas diferentes, ou a mim, como professora. Nestas ocasiões, meu primeiro 

recurso era sempre “falar sobre o assunto”, o que em outras palavras significaria 

parar tudo o que estivesse acontecendo em sala de aula para dizer a eles 

firmemente que aquele tipo de comportamento era inaceitável, e que eles não 

podiam se relacionar daquela maneira por que aquele tipo de tratamento não era 

socialmente adequado. Estas intervenções, no entanto, não surtiam grandes 

resultados ou mudanças nos modos de agir de meus alunos, o que me deixava 

bastante frustrada como professora. 

Nestas “conversas” com meus alunos, pude compreender que estas 

produções tinham diversos objetivos, tais como: fazer uma brincadeira com o 

colega, desrespeitar ou afrontar um membro do grupo, impor-se diante do grupo 

ou fazer com que um membro do grupo se sentisse inferiorizado.  

Contudo, este comportamento aparentemente corriqueiro na rotina escolar 

me incomodava (e ainda incomoda) profundamente. Em minha compreensão, 

trata-se de uma conduta que fere e aflige muitos membros da comunidade escolar 

e que pode afetar não só a tranquilidade emocional,mas também a produtividade 

acadêmica dos alunos. 

Para sustentar a declaração acima, apoio-me em Vygotsky (1987), para 

quem aprendizagem e desenvolvimento não envolvem apenas uma questão 

cognitiva. Para ele, o afeto está intimamente ligado à cognição e ao 
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desenvolvimento da consciência do sujeito. Por isso, devemos considerar a 

existência da “unidade dos processos afetivos e intelectuais” (VYGOTSKY, 1987, 

p. 50), uma vez que cada ideia contem uma marca afetiva do sujeito que a produz 

em um determinado contexto, da mesma forma que podemos identificar nos 

modos de agir escolhidos pelo sujeito - ou a maneira que ele escolhe afetar e ser 

afetado (SPINOZA, 1677/2012), as inclinações e necessidades de seu 

pensamento. 

Desta forma, tendo como foco a compreensão dos modos de agir desses 

sujeitos, foi possível compreender que alunos avaliados como tímidos, 

desinteressados ou até mesmo incompetentes, bem como aqueles considerados 

agressivos, incorrigíveis ou excelentes carregam consigo um coletivo de vivências 

e experiências afetivas sócio-historicamente construídas sobre o ensinar-aprender 

inglês, sobre o que é ser aluno e sobre o que significa ir à escola que, por vezes, 

podem ser fatores determinantes sobre sua participação em sala de aula e 

consequentemente, sobre sua avaliação de desempenho. 

Mas acima de tudo, a questão que mais me atormentava era que, agindo 

desta forma, meus alunos deixavam de exercitar na sala de aula a ética e os 

valores que deveriam ser idealmente comungados por todos os membros de 

nossa sociedade, e que estão descritos em documentos oficiais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). No volume 8  deste documento, 

denominado “Apresentação dos Temas Transversais, Ética” a seção objetivos 

gerais aponta, na ordem em que se apresenta abaixo, que nossos alunos devem 

ser capazes de: 

 

1. compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-

a-dia1, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; (SEF, 1997, p. 6) 

2. posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; (SEF, 1997, p. 6) 

 
                                                       
1grifo meu 
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Posso afirmar que o modo de agir escolhido por mim para lidar com a 

questão das relações estabelecidas entre os sujeitos em minha sala de aula não 

surtia o efeito esperado por mim como professora. Apesar de meu esforço para 

“discutir” o problema, esta escolha não se constituía como um instrumento de 

produção de novos significados sobre as relações em sala de aula (VYGOTSKY, 

1934/ 2008). Eu tinha um problema. 

A partir disso, interessou-me compreender criticamente por que minha 

prática não surtia o resultado esperado e como eu poderia modificá-la com o 

objetivo de atingir meus alunos de maneira mais transformadora. Eu desejava 

trabalhar para torná-los agentes ativos de sua produção de conhecimento e que 

compreendessem que podem transformar seus modos de agir sobre si mesmos e 

sobre os outros, criando novas possibilidades de ser e agir no mundo 

(MAGALHÃES, 2004). O desejo, como define Leontiev (1977), se transformou em 

uma necessidade, que se constituiu como um motivo para agir e se materializou, 

para mim, no objeto da Atividade “Fazer mestrado”. 

Retomo, então, o objetivo geral desta pesquisa, descrito como 

compreender criticamente as relações entre professora e alunos de  oitavo e nono 

anos em aula de língua inglesa em uma escola da rede privada da cidade de São 

Paulo e o processo de produção de novos modos de pensar e agir  desses 

participantes, a partir da criação de contextos colaborativos organizados para 

reflexão crítica sobre si mesmos nas relações com colegas e professora. 

Para responder a este objetivo, os seguintes autores foram escolhidos para 

embasar esta pesquisa: 

Para a fundamentação teórica desta pesquisa busco apoio na filosofia de 

Spinoza a partir de Merçon (2009), a fim de abordar questões éticas e cognitivo-

afetivas envolvidas na educação com base em um projeto ético - afetivo, pois este 

é um dos pontos centrais desta pesquisa: compreender como, em uma relação 

dialética, os sujeitos envolvidos afetam e são afetados mutuamente produzindo 

constantes alterações em seu conatus, ou, sua potência de agir. Também discuto 

a definição de “desejo” segundo Spinoza, e sua relação com afeto e cognição. 

Esse conceito é importante para a definição da natureza das relações que se 

estabelecem na sala de aula. 

Também recorro às contribuições de Vygotsky (1930/2008, 1934/2008), 

Leontiev (1977) e Engeström (1987, 1999) no que se refere à Teoria da Atividade 
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Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), que estuda a atividade coletiva com base na 

relação entre sujeitos em contextos sociais determinados sócio-histórico-

culturalmente, com o objetivo principal de pensar na “vida que se vive” e como 

transformá-la. (MARX & ENGELS, 1845-46/2007).  Segundo Magalhães (2009), a 

transformação de um determinado contexto ocorre a partir da atividade coletiva e 

intencional dos sujeitos que, por meio da construção contínua das regras e da 

divisão da trabalho, mediados pela linguagem, enfocam a construção de zonas 

proximais de desenvolvimento (ZPDs) mútuas que possibilitem a compreensão de 

realidades e a transformação de totalidades. 

Além disso, enfatizo as contribuições teóricas de Vygotsky e Leontiev com 

foco, especialmente, nos conceitos relacionados a atividade e mediação, 

linguagem e ZPD, sentido e significado para a compreensão do processo de 

produção do objeto/motivo dos participantes da pesquisa em agir, os papéis que 

atribuem a si e aos outros na aula de inglês e como esses papéis e modos de agir 

podem ser ressignificados a partir da construção de novas  relações em sala de 

aula. 

Finalmente, discuto a organização da linguagem para colaboração e 

contradição com foco nos conceitos de dialogia e alteridade, que abordarão a 

produção de relações entre os sujeitos da Atividade “aula de inglês” e sua relação 

com a atribuição de sentidos e significados quanto a papéis em sala de aula a 

partir da reflexão sobre modos de agir. Também abordarei brevemente as 

questões de ética, valores, cidadania e a construção de um agir cidadão bem 

como sua relação e relevância para a construção de relações colaborativas em 

sala de aula. 

Com o ensejo de que o presente trabalho possa contribuir para as 

reflexões nas áreas de LA, Ensino de Língua Estrangeira, Educação e correlatas, 

um levantamento foi feito em sites oficiais como Acervus (UNICAMP), Dedalus 

(USP), Lumem (PUC/SP), Scielo e Portal de Periódicos CAPES, no intuito de 

pesquisar o estado da arte em nosso campo de estudo. As buscas foram 

realizadas pelas palavras-chave: afeto, afetividade, colaboração e ensino de LI 

que, neste trabalho, se configuram como conceitos centrais. 

Interessados neste mesmo contexto, muitos pesquisadores têm se 

dedicado a estudar o ensinar-aprender na escola. Entre as contribuições dos 

pesquisadores do LACE, destacam-se os trabalhos de Magalhães, que desde 
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1990, enfatiza a importância de investigar a relação da teoria com a prática nas 

ações de professores, coordenadores, supervisores e diretores e que, atualmente, 

se dedica a investigar como as escolhas metodológicas permitem a criação de 

contextos colaborativos para aprendizagem e desenvolvimento com os projetos 

“Colaboração e Contradição como elementos constitutivos de processos de 

produção compartilhada de conhecimento na condução de pesquisas em 

contextos escolares” (2010) e “Método, Linguagem e Formação Reflexivo-Crítica 

de Educadores: Escolhas metodológicas na criação de contextos colaborativos 

para aprendizagem e desenvolvimento” (2011). 

Destaco, ainda, os recentes trabalhos realizados por participantes do grupo 

de pesquisa LACE que de alguma maneira se relacionam com esta pesquisa: 

Arruda (2006) se propôs a investigar o discurso da sala de aula para a 

compreensão do sentido atribuído à Atividade de ensino-aprendizagem de LI 

quanto à construção de cidadania. Seu estudo pôde verificar que há contradição 

no sentido de cidadania da professora, caracterizada pela tensão entre novas 

teorias e as condições empíricas da sala de aula e do trabalho profissional, o que 

dificulta a construção da cidadania como “atividade desejável” em sala de aula. 

Também na LA, Freire (2010) se dedicou a estudar o papel dos aspectos 

afeto-cognitivos na participação de alunos adolescentes em aulas de francês. Os 

resultados apontam para uma grande influência das questões afetivas na ação 

dos alunos em sala de aula e indicam também que, por meio da vivência de 

experiências cognitivas emocionalmente relevantes (perejivanie), o desejo de 

aprender em francês parece ter se tornado latente. 

No que tange à questão do ensino de LE, Hirano (2003) fez um trabalho 

muito importante na área da LA, ao refletir sobre as questões de identidade de 

aprendiz, de um aluno de inglês e as ações pedagógicas que visam à 

transformação dessa identidade. Em termos de resultado, nota-se que a 

dificuldade de aprendizagem e a identidade de aprendiz estão em estreita relação 

e que, por serem sócio-historicamente construídas, estão em constante mutação. 

Essa transformação culminou com as novas representações do papel de aluno ao 

final do processo. 

Na área da psicologia da educação, o estudo da afeto-cognição também se 

faz presente. Ressalto o trabalho de Scharpf (2008), que se propôs a investigar, a 

partir da perspectiva dos adolescentes, os sentimentos, que neste trabalho são 
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compreendidos como afetos, presentes na relação entre professores e alunos 

vulneráveis socialmente na Rede Pública de Ensino. O estudo apontou para a 

importância do papel do educador como responsável em compreender e atender 

às necessidades específicas da faixa etária em questão e em buscar diferentes 

estratégias e metodologias de ensino para atrair a curiosidade dos alunos. 

Na mesma área de pesquisa, Gaspar (2009) estudou um projeto 

desenvolvido em uma escola pública da região periférica da Grande São Paulo, 

cujo objetivo seria dar melhor qualidade às relações interpessoais, considerando 

que uma melhor convivência promoveria um clima mais propício à aprendizagem. 

Os dados, colhidos a partir de depoimentos dos alunos, apoiam essa hipótese. 

Já no tocante à filosofia, o estudo de Silva (2008) tem o objetivo de 

identificar os sentimentos expressos pelos alunos do ensino médio da escola 

pública acerca das aulas de filosofia e as situações provocadoras desses 

sentimentos. Os resultados indicam que a dimensão afetiva tem um papel 

considerável no processo de ensino-aprendizagem na aula de Filosofia. Isso 

porque se constatou que, em relação a essas aulas, prevaleceram os sentimentos 

desagradáveis em detrimento dos agradáveis, embora os alunos anseiem 

compreender melhor a si mesmos e ao mundo onde vivem por meio da Filosofia.  

Por sua vez, Segundo (2007) buscou definir as práticas e comportamentos 

do professor que facilitam ou dificultam a aprendizagem do aluno. Sua análise 

aponta que afetividade e cognição são indissociáveis e se influenciam 

mutuamente e que conhecer a evolução da afetividade ao longo do 

desenvolvimento, principalmente na adolescência, auxilia o professor no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Este breve panorama tem o objetivo de justificar a presente pesquisa, já 

que ela não se limita a compreender criticamente as relações que se estabelecem 

entre os sujeitos participantes desta pesquisa e os papeis por eles 

desempenhados. Busco, com este trabalho, compreender a questão do afeto 

como maior e mais ampla que sua aparente funcionalidade para a aprendizagem 

de novos conteúdos, pois o foco da pesquisa está em compreender o processo de 

produção intencional de novos modos de agir e pensar desses participantes.  

Secundariamente, esta pesquisa também tem sua relevância por ter sido 

desenvolvida em uma escola particular de excelência na qual, diferentemente do 

que tende a ser declarado pelo senso comum, também existem conflitos e 
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contradições que merecem atenção. Além disso, os sujeitos participantes desta 

pesquisa são adolescentes que possivelmente terão posições de poder quando 

adultos, o que justificaria minha preocupação com a construção de novos modos 

de agir mais colaborativos e de um contexto colaborativo de ensino–

aprendizagem no qual meus alunos possam exercitar uma nova forma de ver o 

outro e colaborar com ele.  

Assim sendo, e tendo como objetivo geral compreender criticamente as 

relações entre professora e alunos de oitavo e nono anos em aula de língua 

inglesa em uma escola da rede privada da cidade de São Paulo e o processo de 

produção de novos modos de pensar e agir desses participantes, a partir da 

criação de contextos colaborativos organizados para reflexão crítica sobre si 

mesmos nas relações com colegas e professora, defino como objetivos 

específicos desta dissertação compreender criticamente as relações entre os 

participantes na sala de aula. Compreender criticamente: 

 como as relações são organizadas e quais os diferentes papeis de 

aluno e professora; 

 que modos de agir são verificados nas relações da sala de aula e qual a 

relação com a intencionalidade em agir. 

Tais objetivos desdobram-se em questões que foram tomadas como base 

desta pesquisa, formuladas abaixo: 

1) Qual a organização da linguagem na construção das relações na sala de 

aula de inglês para a compreensão dos modos de agir em relação ao 

outro? 

2) Que tipo de relações são construídas e que papeis de aluno e de 

professora são constituídos? 

 

Do ponto de vista metodológico, essas questões me ajudarão a observar 

se a linguagem – um instrumento de mediação constitutivo da relação entre os 

participantes – propicia ou não a construção de contextos colaborativos 

organizados para reflexão crítica sobre si mesmos nas relações com colegas e 

professora, com consequente produção de novas formas de ser e agir no mundo.  

Considerando a análise de dados, interessa analisar se a linguagem cumpre o 

papel descrito acima a partir dos estudos de Bronckart (1997/2007) sobre o plano 

geral do texto, conteúdo temático e escolhas lexicais, além dos trabalhos de 
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Orsolini (2005), Pontecorvo (2005), Smyth (1992), Magalhães (2004) e Liberali 

(2004) sobre a análise de turnos conversacionais. Os estudos de 

Brookfield&Preskill (2005); Magalhães e Fidalgo (2007); Smyth (1992)e Liberali 

(2004) apoiarão o estudo sobre os tipos de perguntas. 

Tendo completado esta breve introdução, apresento a organização geral do 

trabalho, que está dividido em três capítulos, sendo o primeiro dedicado à 

fundamentação teórica. Apresento o monismo spinozano, que é a base filosófica 

desta dissertação, com foco no conceito de desejo. Sigo com a introdução da 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASCH), enfatizando as 

contribuições de Vygotsky (1930/2008; 1934/2008), Leontiev (1977) e Engeström 

(1987, 1999) e abordo ainda a questão da organização da linguagem para a 

colaboração e a contradição, com foco nos conceitos de dialogia e alteridade 

(Bakthin, 1929/2002; Magalhães e Oliveira, 2011).  

No capítulo 2, exponho a escolha pela pesquisa crítica de colaboração, que 

vem ao encontro do arcabouço teórico apresentado. Explico as características do 

contexto no qual este estudo se insere, apresentando os participantes da 

pesquisa e os procedimentos para a produção e organização dos dados. Para 

melhor compreensão do leitor, apresento a síntese descritiva das doze aulas 

coletadas e o quadro de categorias para análise e interpretação dos dados 

selecionados.  

No capítulo 3, dedicado à discussão dos resultados, retomo as perguntas 

de pesquisa e, a partir da analise de excertos das aulas, procuro respondê-las 

com base no aporte teórico adotado na fundamentação teórica.  

Finalizo a discussão com as Considerações Finais sobre o trabalho 

desenvolvido.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

   

Se alguém faz algo que imagina afetar os demais de alegria, 
ele próprio será afetado de alegria, que virá acompanhada da ideia 
de si próprio como causa, ou seja, considerará a si próprio com 
alegria. Se, contrariamente, fez algo que imagina que afeta os demais 
de tristeza, considerará a si próprio com tristeza.  

(SPINOZA, 1677/2011) 
 

Neste capítulo apresento o arcabouço teórico desta pesquisa. 

Considerando que o foco deste trabalho está na compreensão crítica sobre a 

construção de relações entre os sujeitos participantes da aula de inglês, entendo 

ser necessário definir inicialmente que relações são essas e como elas se 

organizam. Para dar conta dessas questões, organizo este capítulo em três 

seções: 

(1) O monismo spinozano,em que apresento alguns conceitos de Spinoza 

com foco na discussão dos conceitos de desejo, afeto e cognição. Esses 

conceitos são importantes para a definição da natureza das relações que se 

estabelecem na aula de inglês; 

(2) A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASCH) para a 

compreensão: (a) do processo de produção do objeto/motivo dos participantes da 

pesquisa em agir, os papéis que atribuem a si e aos outros na aula e como esses 

papéis e modos de agir podem ser ressignificados a partir da construção de novas 

relações em sala de aula. Enfatizo as contribuições teóricas de Vygotsky e 

Leontiev com foco, especialmente, nos conceitos relacionados a atividade e 

mediação, linguagem e ZPD, sentido e significado e (b) da Atividade “aula de 

inglês” que, com base em Engeström,  organiza as relações na sala de aula e a 

transformação das mesmas, motivada pela transformação dos participantes, 

regras, divisão de trabalho e sua relação com a comunidade escolar e fora da 

escola. 

(3) A organização da linguagem para colaboração e contradição, 

questões centrais na constituição de si e do outro (dialogia e alteridade), 

que abordarão a produção de relações entre os sujeitos da Atividade “aula de 

inglês” e sua relação com a atribuição de sentidos e significados quanto a papéis 
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em sala de aula a partir da reflexão sobre modos de agir. Abordarei aqui as 

questões de ética, valores, cidadania e a construção de um agir cidadão bem 

como sua relação e relevância para a Atividade “aula de inglês”; 

Todas as questões acima apontadas contribuem para a compreensão do 

central papel da linguagem na construção de relações entre os sujeitos na aula de 

inglês, bem como para a tomada de consciência dos participantes desta pesquisa 

sobre si mesmos e sobre os outros – colegas e professora –, e sobre os 

significados de suas ações na sala de aula, em relação à sua aprendizagem e a 

dos colegas, bem como trabalhar para sua transformação. 

 

 

1.1 O monismo spinozano: alguns conceitos 

 

Esta seção discute os conceitos gerais do monismo spinozano, importantes 

para a definição da natureza das relações que se estabelecem entre os sujeitos 

na aula de inglês. É importante destacar que a filosofia de Spinoza alicerça a 

fundamentação teórica deste trabalho, pois foi por ela que pude, como 

pesquisadora e sujeito participante da pesquisa, compreender criticamente meu 

modos de agir como professora, possibilitando-me, hoje,  escolhas intencionais  

sobre minhas ações. Esta transformação gerada pelo estudo dessa base filosófica 

será discutida ao longo desta dissertação. Dada a importância que atribuo ao 

trabalho desse filósofo e seu poder transformador, e baseada na evidência de seu 

quase desconhecimento, inicio com uma rápida apresentação de Baruch de 

Spinoza, discutindo, em seguida, seus conceitos gerais quanto ao modo de 

compreender o mundo.  

Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632 no seio de uma família judia. Sua obra 

afrontou os padrões cognitivos de sua época de maneira revolucionária e 

provocativa, tendo negado veementemente a visão dualista e cartesiana 

predominante nas correntes filosóficas de Descartes com as quais Spinoza 

debatia. Adotou uma visão monista sobre o homem e o mundo, o que significa 

compreender Deus (totalidade) como imanente, rejeitando toda e qualquer forma 

de transcendência. Como consequência de tal posicionamento, foi, por muitos 

anos, interpretado como ateu e por isso sumariamente banido da comunidade 

judaica bem como de outra qualquer. Em consequência, passou a estreitar seus 
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vínculos com outros intelectuais também hereges e exilados, vivendo uma vida 

simples como polidor de lentes e rejeitando toda e qualquer forma de luxo ou 

privilégio até o fim de seus dias.  

Surpreendentemente, mesmo sendo um teórico tão impactante pode-se dizer 

que, para a grande maioria, Spinoza é, ainda, um ilustre desconhecido. No 

entanto, estudar sua filosofia foi essencial para minha formação, pois a partir dele 

pude redefinir minha compreensão sobre meu trabalho como professora em 

minha pesquisa de mestrado, entendendo melhor o que faço, como faço, para 

que faço e por que faço.  

Conforme mencionado no parágrafo anterior, Spinoza apresenta uma visão 

monista sobre o homem e o mundo, o que significa afirmar que todas as coisas 

são partes de um todo único e inseparável ou, em termos spinozanos, que todas 

as coisas são modos de uma mesma substância, ou um Deus imanente. Em suas 

palavras: 

 

[...] Por substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por 

si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de 

outra coisa do qual deva ser formado(SPINOZA, 1677/2011, p.13). 

 

Assim, há, para ele, uma só natureza constituída por uma série de 

atributos, ou modos, que expressam, de formas distintas, sua única essência 

eterna e infinita, sendo estes modos finitos por representarem partes deste todo. 

O homem, então, seria um modo finito de representação desta substância, o que 

nos leva a pensar que somos todos ao mesmo tempo únicos, por sermos finitos e 

parciais, mas também totais, por sermos também parte do todo.  

 Ao relacionar os conceitos de Spinoza com meu trabalho como professora 

de inglês com minhas turmas posso compreender a importância das relações 

colaborativas entre os integrantes de uma sala e, por meio delas, o fortalecimento 

de todos. Desta maneira, posso compreender cada integrante como alguém 

singular em sua constituição e, ao mesmo tempo, como um terceiro corpo por se 

compor pelos  integrantes do grupo, com maior potência em agir. São as relações 

entre os participantes que formarão algo maior ou não, uma vez que poderão 

contribuir para a produção de um todo complexo cuja potência em agir é ampliada 

ou de relações  não colaborativas, em que a potência em agir é diminuída.  
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Merçon, apud Chauí (2009, p.40), afirma que a grande contribuição de 

Spinoza está em “conceber o ser humano como efeito finito de uma causa 

imanente infinita que, por ser imanente, nele não apenas se exprime, mas 

também lhe imprime sua marca: ser uma potência causal.”Essa potência causal é 

a determinação da própria essência do agir que produz tudo o que existe no 

mundo, sendo assim viver é o mesmo que agir. Determinar o homem como a 

expressão parcial da potência de agir da substância ilustra bem a advertência que 

Spinoza nos faz: não somos “um império em um império” (1677/ 2011, p.97). Ao 

contrário, somos todos modos de uma mesma substância e, por isso, afetamos 

outros modos e somos afetados por esses mesmos modos em maior ou menor 

intensidade. Elabora-se, então, a definição de afecção, ou, afeto: a ação que nos 

constitui como modos e que exercemos na relação com outros e conosco 

mesmos, a partir das escolhas que fazemos sobre nossa ação: 

 

 [...] as afecções são os próprios modos. Os modos são afecções da 

substância ou dos seus atributos [...].Em segundo lugar, as afecções 

designam o que acontece ao modo, as modificações do modo, os efeitos 

dos outros modos sobre este(DELEUZE, 2002, p.55). 

 

Na sala de aula, a maneira como afetamos e somos afetados tem impacto 

direto sobre as escolhas que fazemos, produzindo diferentes resultados na 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, na aula de inglês. Por isso, é de 

grande importância que os integrantes do grupo tenham consciência de seu papel 

na produção de relações com colegas e professora, já que a partir delas diversas 

relações podem ser construídas – construtivas ou destrutivas - que serão 

descritas ainda nesta seção.  

A intensidade com a qual afetamos e somos afetados a partir das escolhas 

que fazemos sobre nossos modos de agir, no mundo, interfere direta ou 

indiretamente em nossa potência como agentes em contextos particulares, ou em 

nosso conatus, como define Spinoza. Conatus é, para Spinoza, ao mesmo tempo, 

a potência singular de cada modo para existir, resistir e persistir e o agente 

caracterizador desses modos. Em outras palavras, nos tornamos individuais, ou 

corpos, segundo Spinoza, pelo conatus que cada modo possui, mas estamos 
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simultaneamente conectados ao todo por sermos modos da potência da 

substância, denominada por Spinoza como perfeição.  

Tal diferenciação sobre o conatus de cada modo não produz, no entanto, a 

hierarquização dos seres, vale lembrar. Na visão spinozana monista, cada um de 

nós exercerá essa potência de agir no mundo, nas relações com outros “corpos”, 

em maior ou menor intensidade, dependendo de como nos constituímos como 

corpos. Assim, quanto mais conatus um corpo possui, mais apto ele é a ser 

movido pela própria força, e menos determinado ele será por forças externas. Por 

outro lado, mesmo que um corpo seja menos potente, ele “sempre poderá 

perseverar no existir, com a mesma força que começa a existir, razão pela qual, 

sob esse aspecto, todas as coisas são iguais” (SPINOZA, 1677/ 2011: 158).

 Porém, se todos somos iguais hierarquicamente, por que haveríamos 

desejar nos fortalecer, ou aumentar nosso conatus? Sob a perspectiva monista, 

um corpo busca fortalecer seu conatus, porque isso afeta a forma como pertence 

ao todo, ou o quanto colabora com outros corpos.  

 Na aula de inglês, a busca pelo fortalecimento do conatus de cada 

integrante do grupo tem como objetivo criar contextos colaborativos para que 

esse integrante se sinta cada vez mais potente para agir na relação com outros, 

de modo que a totalidade se constitua o mais próximo possível da que ele 

considera como ideal e que também atenda às necessidades dos outros 

integrantes do grupo que também buscam fortalecer seu conatus. É na relação 

colaborativa com outros corpos que um corpo tem seu conatus potencializado ou 

não.  

A relação, sob o ponto de vista spinozano, pode ser caracterizada por ser 

de composição, decomposição ou indiferença, e define o tipo de encontro que se 

constituirá entre os corpos, podendo ser estes felizes ou tristes. Considerando 

que os corpos podem aumentar seu conatus guiados pelo desejo de colaborar 

com o objetivo de se aproximar cada vez mais do desejado, concluímos que os 

mesmos buscariam relações de corpos que se compõem, ou seja, que aumentem 

a potência de agir e formem algo maior e mais complexo do qual muitos fazem 

parte, constituindo um encontro feliz.  

Contudo, se um corpo se relaciona com outros corpos em decomposição 

ou indiferença, isto significa dizer que esses corpos não convém ou não se 

compõem, porque diminuem sua potência de agir e, consequentemente, 
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produzem individualização, isolamento e distanciamento da perfeição, definido 

como um encontro triste.  

Idealmente, encontros marcados pelo empenho de nosso pensar, para 

vivenciar nossas potências, por meio de relações alegres e com abertura para a 

compreensão de que somos limitados, seriam o meio pelo qual nos 

aproximaríamos cada vez mais da perfeição. Tais encontros seriam possíveis a 

partir do compartilhamento de nossas ideias por meio da linguagem.  

Spinoza categoriza a natureza das ideias em inadequadas e adequadas, 

caracterizando as ideias inadequadas como finitas e incompletas, atreladas a um 

determinado tempo e espaço, só existentes em sua singularidade, como parte 

integrante de um todo. Em relação às ideias adequadas, o filósofo as define como 

a totalidade infinita de concepções consideradas como verdadeiras. Assim, os 

corpos seriam compostos por ideias inadequadas, por serem finitas e parciais 

como é a natureza dos mesmos, enquanto a perfeição se constituiria de ideias 

adequadas, por estarem mais próximas da substância, ou do todo.  

Relacionando estes conceitos ao meu fazer como professora, posso 

admitir que se os corpos buscarem relações de composição com outros corpos, 

ou seja, se os integrantes de minhas turmas empenharem sua potência para 

produzir encontros felizes nos quais haja o compartilhamento colaborativo de 

ideias inadequadas, esses sujeitos poderão atingir a produção de uma noção 

comum.  

Merçon descreve as noções comuns como “composições de relações” que 

expressam “uma compreensão interna das razões de conveniência entre as 

coisas” (2009, p.72). Em outras palavras, uma noção comum se constitui da 

composição de diferentes ideias inadequadas que realizam aproximações 

sucessivas para a produção de ideias mais adequadas. Esse seria um movimento 

colaborativo que move o sujeito na busca do que seja ideal para si e para o outro, 

no compartilhamento com os outros de ideias inadequadas em busca de uma 

noção comum. 

Na atividade humana, tal movimento está caracterizado pela materialidade 

linguística. Assim, a linguagem é o meio pelo qual construímos noções comuns e 

o artefato que nos constitui, pois possibilita que nossas ideias inadequadas 

passem a ser cada vez mais adequadas, a partir do momento em que as 

compartilhamos socialmente e as tornamos coletivas. Portanto, uma vez que os 
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sujeitos, ou corpos, estejam envolvidos intencionalmente na produção de uma 

noção comum, o conatus, ou nossa potência de agir, também aumenta pela 

relação de colaboração e contradição que se estabelece entre esses corpos, 

mediada pela linguagem.  

Esse movimento, na sala de aula, trata não somente de se colocar de 

maneira ativa e intencional ao expressar suas ideias, mas também de ouvir o que 

o outro tem a dizer, a fim de buscar o que nos conecta a esse outro. O desejo de 

construir algo maior e mais potente em uma relação de composição produzirá um 

encontro feliz pautado pela escolha consciente sobre os modos de agir. 

Assim sendo, o papel dos encontros felizes na produção de noções 

comuns é o de proporcionar a construção de relações de colaboração entre os 

sujeitos, ou corpos, a fim de que, a partir do compartilhamento de suas ideias 

inadequadas e do estabelecimento de contradições, novas ideias mais adequadas 

se formem, produzindo mais noções comuns. A contradição como ferramenta 

para a construção dessas noções comuns mediadas pela linguagem só terá efeito 

se encontros felizes se constituírem entre os corpos envolvidos.  Nesse sentido, o 

desejo tem papel protagonista na composição desses encontros felizes. Este 

papel será discutido na próxima seção. 

 

 

1.1.1 Desejo em Spinoza 

 

Como dito acima, nesta seção discutirei o papel do desejo na composição de 

encontros felizes que promovam a construção de relações colaborativas entre os 

sujeitos que tenham como objetivo a produção de noções comuns. A fim de 

cumprir esse objetivo, parto inicialmente da necessidade de se definir o que se 

compreende por desejo a partir de Spinoza. Em suas palavras: 

 

O desejo é a própria essência do homem, enquanto esta é concebida 

como determinada, em virtude de uma dada afecção qualquer de si 

própria, a agir de alguma maneira. (SPINOZA, 1677/2011, p.140). 

 

No excerto acima, Spinoza define o desejo como nossa essência, ou 

conatus, enquanto determinado por uma afecção, o que nos ajuda a compreender 
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como cada afeto vivenciado pelo individuo produzirá formas únicas de 

relacionamento com mundo e de compreendê-lo, produzindo a singularidade. Em 

outras palavras, o que eu desejo enquanto essência difere da essência do outro, 

porque cada essência corresponde à combinação única e variável das relações 

que nos compõem como indivíduos.  

 Ao relacionar a definição de desejo segundo Spinoza com meu trabalho 

como professora de inglês, compreendo que cada turma a mim atribuída é 

composta por sujeitos singulares em suas essências e que, portanto, desejam 

diversamente uns dos outros. O grande desafio estaria em produzir relações de 

composição entre os sujeitos envolvidos com o objetivo de convergir esses 

desejos a uma noção comum. Para que isso aconteça, é essencial saber o 

porquê de desejarmos algo. É preciso desejar ativamente. 

 Merçon afirma “que a chave para a ativação do desejo não se encontra nas 

coisas que nos afetam, mas, justamente, na relação que estabelecemos com 

elas” (2009, p.88). No caso de um desejar ativo, isto significa entender como 

somos determinados pelas coisas, ou seja, em conhecer e compreender as 

causas de nossos afetos. Trata-se, portanto do exercício da razão, aqui 

compreendida como um processo intelectual e afetivo. 

 Quando entendemos como nossos afetos são determinados, nosso desejo 

também é alterado. Importante ressaltar que não se trata de mera mudança de 

perspectiva, mas de transformação em nossa maneira de afetar e ser afetado, ou 

em nossos modos de agir.  Por isso, é importante que eu, enquanto professora, 

compreenda os modos como intencionalmente escolho agir com meus alunos, 

uma vez que ocasionarão impactos e reações diferentes em cada um deles. É 

preciso também que eu compreenda que o reverso pode ser verdadeiro, ou seja, 

que a escolha, seja ela consciente ou não, feita por um aluno pode ser capaz de 

me afetar de uma maneira negativa, descompondo a relação entre nós, uma vez 

que sou parcial e defectível.  

Devido a isso, também assumo que é meu papel como professora criar 

momentos para que meus alunos e eu possamos refletir de maneira colaborativa 

sobre nossas escolhas quanto a nossos modos de agir com o objetivo de 

proporcionar a todos a oportunidade de racionalizar nossos afetos e desejar 

ativamente a busca de relações harmoniosas e colaborativas entre os membros 

integrantes de uma turma (SPINOZA, 1677/2011).  
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Na próxima seção, discutirei a teoria da Atividade sócio-histórico-cultural 

como um modelo teórico-metodológico capaz de propiciar a ativação do desejo do 

sujeito e mobilizá-lo em busca da construção de um objeto compartilhado com o 

outro que tenha como base a constituição de uma relação crítico-colaborativa 

entre os sujeitos envolvidos. 

 

 

1.2 Teoria da Atividade Sócio-histórico-cultural (TASCH) 

 

Nesta seção, discutirei a TASCH com dois objetivos principais: 

primeiramente, esta teoria será utilizada para compreender o processo de 

construção do objeto/motivo dos participantes da pesquisa em agir, os papéis que 

atribuem a si e aos outros na aula de inglês e como esses papéis podem ser 

ressignificados a partir da construção de novas relações em sala de aula. Para 

tanto, discutirei mais profundamente as contribuições teóricas de Vygotsky com 

foco, especialmente, nos conceitos relacionados a atividade e mediação, 

linguagem e ZPD, e sentido e significado.  

Abordarei ainda as questões de ética, valores, cidadania e a construção de 

um agir cidadão bem como sua relação e relevância para a Atividade “aula de 

inglês”. Em seguida, usarei a TASCH segundo Engeström (1987, 1999) com o 

objetivo de demonstrar como ela organiza as relações na aula de inglês e a 

transformação da produção, motivada pela transformação dos participantes, 

regras, divisão de trabalho e, possivelmente e parcialmente da comunidade.  

 

 

1.2.1 Atividade e Mediação 

 

A base filosófica que apoia a compreensão do conceito de atividade está 

amparada nos escritos de Marx (1845-46/207), que discute o método do 

materialismo histórico-dialético. Marx discute que o modo pelo qual a produção 

material de uma sociedade é realizada constitui-se como um fator determinante 

na organização política e das representações intelectuais da época em questão. 

Salienta que a realidade não é estática, mas está em constante transformação 

movida por suas próprias contradições. Nesse quadro, para ele, a consciência 
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sobre os meios de produção deve ser tão valorizada quanto o produto final, pois 

são esses meios de produção que revelam os contextos sociais de vida e de 

produção e consumo. A consciência quanto aos meios de produção cria um 

contexto para a compreensão crítica de questões de alienação, e de escolha de 

modos de agir quanto à vida que vivemos. Dessa forma, podemos fazer uso 

consciente de modos de agir a partir das condições que temos, o que nos ajudaria 

a escapar da alienação.  

No campo filosófico, a constituição da consciência humana é discutida de 

diferentes maneiras a partir do quadro teórico que apóia os diversos modos de ver 

como o homem compreende a si mesmo, o outro e o mundo em que vive. 

Tomando por base a perspectiva sócio-histórica, que é o paradigma que 

norteia esta pesquisa, o sujeito é resultado das vivências que ele tem na vida real. 

Sua constituição subjetiva não depende somente dele mesmo ou do meio, mas de 

como esse sujeito age no mundo.   

Desta última possibilidade interpretativa é que nasce o conceito de 

Atividade para Leontiev (1977), que tem como finalidade interpretar como a 

consciência humana é determinada. Segundo o autor, a Atividade não é uma 

soma de ações. É, na verdade, uma unidade de vida mediada pela reflexão 

mental. Leontiev investigou a atividade a fim de demonstrar que o 

desenvolvimento psíquico humano, ou a consciência, encontra sua expressão na 

atividade humana, como um produto e um derivado da vida material, que 

consequentemente se transformarão em consciência. Este movimento, 

estabelecido pela Atividade e descrito por Leontiev, demonstra a relação monista 

existente entre os conceitos de produção material e consciência na vida do 

sujeito.  

Para ele, uma atividade distingue-se de outra pelo seu objeto e se realiza 

nas ações dirigidas a este objeto. Deste modo, a atividade humana não pode 

existir a não ser em forma de ações ou grupos de ações que lhes são 

correspondentes. No entanto, Leontiev (1977) também define que os sujeitos com 

foco em modos de agir se apropriam de instrumentos que permitem criar novos 

modos de agir, nunca tendo acesso ao objeto em si, mas aos mediadores desse 

objeto. Por isso, o objeto da atividade se modifica e se expande de acordo com os 

modos de agir que os sujeitos conscientemente escolhem.   
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Observe-se a representação gráfica do que é atividade na perspectiva 

sócio-histórica:  

 

Figura 1: Representação gráfica da atividade 

 

 

Leontiev (1977) define o objeto como desejos que se transformam em 

necessidades que se materializam em objetos. A relação do sujeito com esse 

objeto dependerá do conjunto de vivências e experiências que o sujeito traz 

consigo – ou como afeta e é afetado por este objeto, em termos spinozanos.  Este 

conjunto de vivências e experiências poderão ser mediadoras das ações que esse 

sujeito conscientemente escolherá para se aproximar de seu objeto, ou, 

resgatando Spinoza novamente, como ele fará escolhas sobre os tipos de relação 

– de composição, decomposição ou indiferença –que construirá com os outros 

sujeitos em função do objeto da Atividade. 

Por isso, o motivo que leva o sujeito a agir é a objetificação da necessidade 

desse sujeito que se materializa no objeto da atividade. Este objeto será mediado 

pelas escolhas feitas pelos sujeitos sobre seus modos de agir no mundo e pelas 

relações que construirão com os outros sujeitos da Atividade.  

Assim, a atividade caracteriza-se sempre por sua orientação para o objeto 

e preenche um propósito específico, sendo o motivo a força que direciona a 

atividade. Como afirma Leontiev (1977), não pode haver atividade sem motivo.  

Contudo, é importante retomar que o motivo é, antes de tudo, o desejo do 

sujeito materializado em uma necessidade que impulsiona este sujeito para a 

ação. Assim, se desejo conhecer, saber, aprender e me desenvolver, essa 

necessidade se constituirá como um objeto que será perseguido pela força motriz 

que caracteriza o motivo, constituindo-se a Atividade. Portanto, a produção de 

novos modos de agir aconteceria em atividade, uma vez que: 
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[...] o mundo sensível à sua volta não é uma coisa dada diretamente da 

eternidade, sempre igual a si mesmo, mas antes, o produto da indústria e 

do estado em que se encontra a sociedade, isto é, um produto histórico, o 

resultado da atividade de toda uma série de gerações [...] (MARX e 

ENGELS 1845-46/2006, p. 31-32) 

 

Constata-se, assim a importância da bagagem sócio-histórica dos 

indivíduos no que se refere à produção dos modos de agir no mundo. Durante 

toda a nossa existência nos relacionamos com o conhecimento que pré-existe a 

nós e o transformamos pelas escolhas que fazemos, ou produzimos novas formas 

de afetar e ser afetado na relação com o outro. Com isso, deixamos novas formas 

de conhecer/agir para as gerações futuras. Essa bagagem só existe porque ela 

advém de relações sociais permeadas pela linguagem, que é também um produto 

social nesse contexto. 

 

 

1.2.2 A Atividade “aula de inglês” segundo Engeström 

  

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), baseada nas 

discussões de Vygotsky (1930/2008, 1934/2008), Leontiev (1977, 1978) e 

Engeström (1987, 1999, 2001) está fundamentada no estudo da relação entre 

sujeitos em contextos sociais determinados sócio-histórico-culturalmente e 

orientada a objetos diversos. 

Em uma mesma atividade haverá sujeitos  participando mobilizados por 

necessidades diferentes, ainda que agindo coletivamente. Dessa maneira, cada 

sujeito da atividade participa compartilhando a construção de um objeto que 

aparentemente é do coletivo e de cada um dos participantes individualmente, mas 

que, muitas vezes, é múltiplo. 

Nesse quadro, as necessidades dos diferentes sujeitos envolvidos podem 

assemelhar-se, mas nunca serão iguais, o que traz a necessidade de 

compreensão desses sentidos atribuídos em contextos mediados por regras 

compartilhadas pelos envolvidos na atividade que organiza a divisão de trabalho 

para que as diversas necessidades dos participantes na produção do objeto da 

atividade sejam saciadas. É importante lembrar que os interagentes precisam 
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fazer escolhas quanto a modos de participação intencionais da atividade. Esta 

participação será mediada pela linguagem, que é o instrumento utilizado pelos 

sujeitos para estabelecer suas relações na atividade.  

Ao perceber que sua necessidade pode ser preenchida pela participação 

colaborativa na atividade que tem seu objeto compartilhado, o sujeito se percebe 

como parte de um todo que almeja se aproximar o máximo possível deste objeto 

compartilhado, e compreende que as escolhas que ele faz sobre seus modos de 

agir afetam este todo que ele partilha, ou a comunidade. Tem-se um sujeito 

monista, na visão spinozana.  

Liberali, baseada em Engeström (1987), elenca os componentes de uma 

atividade e os define como no quadro a seguir: 

 

     Sujeitos Participantes diretos na construção do objeto/ motivo da atividade em 

foco. 

    Comunidade Participantes não diretos que compartilham o objeto da atividade por 

meio da divisão de trabalho e das regras dos contextos dos 

participantes e paralelamente, neste caso, da comunidade escolar. 

     Divisão  

     de Trabalho 

São ações intermediárias realizadas pela participação individual na 

atividade, mas que não alcançam independentemente a satisfação da 

necessidade dos participantes. São tarefas e funções de cada um dos 

sujeitos envolvidos na atividade, mediadas pelas regras construídas 

pelo grupo. 

     Objeto O que satisfará a necessidade desejada. Tem caráter dinâmico, 

transformando-se com o desenvolvimento da atividade. Trata-se da 

articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado que se transforma 

no objeto final ou o produto. 

     Regras Normas explícitas ou implícitas, padrões e teorias que organizam os 

modos de agir de quem age e para quê. 

     Artefatos/            

Instrumentos    

Ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, 

passíveis de serem controlados pelo seu usuário e que revelam a 

decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance de fim predefinido 

(instrumento para o resultado) ou constituído no processo da atividade 

(instrumento e resultado) (Newman&Holzman, 2002) 

Quadro 1: Componentes de uma atividade, com base em  Liberali, 2009, p.12. 
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 Nesta dissertação, são componentes da Atividade em foco: 

 

 

     Sujeitos 

 

A professora – pesquisadora e o grupo de alunos. 

 

     Instrumento  

Mobília da sala de aula, aparelhagem de áudio e vídeo, lousa, 

material escolar em geral da professora e dos alunos, livro didático, 

os conteúdos vistos anteriormente os novos conteúdos a serem 

apresentados e a linguagem. 

 

     Objeto 

     Múltiplo 

_ Construir conhecimento linguístico e cultural sobre a língua inglesa 

a fim de desenvolver tanto a capacidade comunicativa quanto a 

autonomia discursiva de meus alunos. 

_ Criar oportunidade de reflexão sobre as ações nas aulas de inglês 

para a constituição da consciência sobre fazer escolhas e tomar 

decisões sobre nossos modos de agir.  

 

     Regras 

_ Valores dos alunos e da professora, as regras desenvolvidas por 

esta turma, as regras de uso da linguagem em sala de aula, as regras 

do departamento de inglês no colégio e as regras do colégio em geral.

 

     Divisão de trabalho 

Professora:  

_Propõe atividades didáticas, monta contextos, explica, orienta os 

alunos, rediscute papéis, conduz as atividades, conscientiza alunos 

sobre o comprometimento de cada um com o sucesso escolar próprio 

e do grupo, escuta o que os alunos têm a dizer. Renegocia regras, 

aponta modos de agir que poderiam ser ressignificados pelo grupo, 

cria contextos para a ressignificação desses modos de agir e para 

que os alunos contribuam com suas reflexões acerca desses modos 

de agir e das questões de disciplina; 

Alunos:  

_Envolvem-se nas propostas da professora, engajam-se nas 

atividades, colaboram com seus saberes, atuam na construção de 

saberes de forma colaborativa. Engajam-se no movimento de 

ressignificação das ações e modos de agir em aula, colaboram com 

seus saberes, agem de forma a demonstrar seu compromisso com a 

criação de um ambiente colaborativo de aprendizagem a partir das 
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atividade. Como aponta Vygotsky, é nesse espaço de conflito e tensão que são 

criadas mútuas ZPDs, espaços em que sentidos e significados são confrontados 

pelos sujeitos e compartilhados por todos.  

Em outras palavras, é exatamente nessa interação que surgem novos significados 

compartilhados sobre o objeto, transformando sua condição inicial a partir da 

transformação de uma base precedente. Essa forma de produção coletiva de 

significados, denominada por Engeström (2001) de ciclo expansivo,é descrita pelo 

autor a partir de sete ações: 

 

 

 

        1. Um indivíduo questiona uma prática comum a fim de encontrar e 

definir problemas e contradições; 

 2. As contradições são analisadas por todos;  

 3. Os indivíduos envolvidos na tarefa propõem a construção de 

uma nova solução para o problema encontrado; 

 4. Um exame do novo modelo proposto é feito;  

 5. A implementação do novo modelo é feita;  

 6. Os sujeitos envolvidos avaliam o novo processo;  

 7. A consolidação da nova prática é feita. 

 

Quadro 3: As sete ações do ciclo expansivo 

 

 

 Esta sequência de ações é representada graficamente por Engeström 

(2001) conforme a imagem abaixo: 
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1.2.3 Linguagem e ZPD: afeto e cognição 

 

Um conceito fundamental no pensamento de Vygotsky é a centralidade da 

linguagem nas relações. Em suas discussões, com base no Materialismo 

Histórico Dialético (MARX& ENGELS, 1845-46/2008), a linguagem organiza as 

relações dialógicas e dialéticas entre sujeitos participantes em práticas sócio-

histórico-culturais. No contexto escolar, a organização colaborativo-crítica, como 

proposta por Vygotsky, é central para o processo de produção de conhecimento e 

da construção de relações na ZPD, o que será discutido nesta seção. 

Tratando dos processos cognitivos, Vygotsky (1934/2008) aponta que a 

aprendizagem só é válida na medida em que conduz ao desenvolvimento, 

salientando a concepção de que o desenvolvimento não é restrito apenas a uma 

função, mas a uma série de funções. Vygotsky dedicou uma atenção especial ao 

desenvolvimento dos conceitos na criança, e discutiu o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, em que a criação de ZPD tem papel 

fundamental. 

Na discussão da produção conceitual, Vygotsky distingue os conceitos 

cotidianos, que são aprendidos pela criança em suas experiências sócio- culturais 

diárias, dos conceitos científicos, introduzidos pela educação formal. Em suas 

investigações nesse campo, salienta o fato da importância destes últimos serem 

produzidos em cooperação sistemática entre o professor e a criança (Vygotsky, 

1934/2008).  

Para ele, na interação com outros, o indivíduo é capaz de se envolver em 

atividade desenvolvimental de forma volitiva, em lugar de uma ação espontânea 

apenas. Baseado nesta compreensão das relações entre os sujeitos, Vygotsky 

introduz o conceito de ZPD.  

O conceito de ZPD traz esclarecimento sobre a compreensão do processo 

de aprendizagem e desenvolvimento não só de crianças, mas do ser humano de 

forma geral. É fato que este conceito continua sendo bastante discutido pelos 

seguidores de Vygotsky, recebendo diferentes interpretações conforme as 

diferentes compreensões das relações entre sujeitos enfocadas pela teoria 

vygotskiana. Na perspectiva sócio-histórica, a ZPD pode ser considerada como o 

conceito mais importante de Vygotsky e também pode ser entendida como uma 

zona de possibilidades, em que os sentidos dos participantes são colocados em 
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discussão para a construção de novos significados, que teriam a possibilidade de 

transformar totalidades (NEWMAN & HOZMAN, 1993/2002). Os autores 

ressaltam que a ZPD, para ser coerente com o pensamento dialético marxista de 

Vygotsky, deve ser encarada como uma unidade revolucionária, pois é nela que a 

relação com o outro produz a aprendizagem e o desenvolvimento, o que levaria à 

transformação de totalidade. Em uma visão dialética das relações que organizam 

a linguagem na atividade social, a produção é inseparável do produto. Nesse 

sentido, Newman e Holzman (1993/2002, p.90) defendem que a “revolucionária 

descoberta monista de Vygotsky do radicalmente sintetizado indivíduo-em-

sociedade-na-história é a expressão sociológica da ZPD”. 

Magalhães (2009, p.61), com base em Newman e Holzman (1993/2002), 

discute ZPD como:  

 

Uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora prático-crítica, 

em que colaboração e criticidade são imprescindíveis à possibilidade de 

criação de “novas trilhas” (desenvolvimento). O foco está na criação de 

novos significados em que as mediações são “pré-requisito” (instrumento) 

e “produto” (desenvolvimento). Nesse quadro, produto e instrumento, 

como mostram os pesquisadores, formam uma unidade dialética, a 

totalidade “instrumento e resultado”.  

 

Para Magalhães (2009), a ZPD é uma zona de ação criativa, uma atividade 

transformadora em que os conceitos de colaboração e criticidade são centrais. Na 

Atividade “aula de inglês”, esses conceitos são de extrema importância, 

especialmente quando se estuda a organização da linguagem em contexto 

escolar. Isso porque os participantes se constituíram sócio-histórica e 

culturalmente em diferentes experiências, e a organização colaborativo-crítica da 

linguagem na ZPD pode criar contextos para que todos coloquem seus pontos de 

vista e negociem a produção de novos conhecimentos. 

Nessa direção, Magalhães (2009) enfatiza que o conceito de ZPD, além de 

ser um espaço dialético de formação coletiva, é também um espaço em que as 

contradições entre sentidos sócio-histórica e culturalmente produzidos podem ser 

enfocados, discutidos e possibilitem ressignificações de sentidos e o 

compartilhamento de novos significados e de novas criações. Portanto, pensar na 

Atividade Aula de Inglês como um espaço para criar ZPDs significa entender que 
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numa atividade, é necessário que sejam reconhecidas e questionadas 

contradições entre o objeto da atividade, instrumentos, ações dos participantes, 

regras que embasam as relações e a qualidade da divisão do trabalho, que 

conflitos sejam enfocados e trabalhados. 

Contudo, coerentemente com sua visão monista spinozana, Vygotsky não 

dicotomiza cognição e afeto, tampouco separa essas duas instâncias da 

dimensão social. Para ele, o afeto está intimamente ligado à cognição e ao 

desenvolvimento da consciência do sujeito. 

Apesar da questão do afeto e sua relação inseparável com a cognição não 

ter sido tão profundamente explorada por Vygotsky, ele ainda assim afirma que 

um dos maiores defeitos da psicologia tradicional é compreender afeto e cognição 

isoladamente, pois esta compreensão transformaria o pensamento em um 

sistema autônomo que estaria separado do desejo, da intencionalidade e dos 

motivos que levam o sujeito a agir. Procedendo desta forma, daríamos um 

tratamento simplista a algo que é infinitamente mais complexo. (VYGOSTKY, 

1987) 

Na compreensão de Vygotsky, devemos considerar a existência da 

“unidade dos processos afetivos e intelectuais” (VYGOTSKY, 1987, p.50), uma 

vez que cada ideia contem uma marca afetiva do sujeito que a produz em um 

determinado contexto, da mesma forma que podemos identificar nos modos de 

agir escolhidos pelo sujeito – ou a maneira que ele escolhe afetar e ser afetado 

(SPINOZA, 1677/ 2011) – as inclinações e necessidades de seu pensamento. 

Vygotsky afirma que a afetividade humana encontra-se entre as funções 

psicológicas superiores, as mesmas que também são usadas para a elaboração 

dos conceitos científicos. Entretanto, nenhuma das funções psicológicas 

superiores ocorre na ausência de relações sociais que as contextualizam, o que 

significa dizer que “(...) o sentimento, o pensamento e o desejo – que formam a 

tríplice natureza social da consciência – são historicamente constituídos nos 

contextos ideológico, psicológico e cultural.” (MOLON, 2003, p.94). 

Além do desejo, Vygotsky chama a atenção para o papel das 

necessidades, dos motivos e da personalidade na constituição humana. Em toda 

vivência estão presentes uma ou mais necessidades. As necessidades se 

integram entre si, formando os “motivos”, e cada motivo é uma combinação 

particular de sentidos subjetivos, organizados nas mais diversas áreas de 
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atividade humana (VYGOTSKY, 1987). Os motivos são extremamente 

importantes na discussão sobre cognição-afeto, uma vez que a consciência 

humana se constitui pela motivação. Nesse sentido é possível afirmar que não há 

desmotivação em agir. O sujeito sempre terá seu motivo para escolher agir de 

determinada maneira.  

Esta dissertação entende, portanto, o conceito de ZPD como um espaço de 

criação colaborativa/ construção colaborativo-crítica, uma vez que pensa na 

atividade aula de inglês como atividade coletiva, como uma zona em que a 

colaboração na troca entre os sujeitos gera transformações das práticas, por meio 

da negociação de sentidos e do compartilhamento de novos significados, que se 

materializam na linguagem. Nesse contexto, a ZPD foi construída a partir da 

criação de um espaço de discussão em que os sujeitos da atividade pudessem 

pensar sobre seus modos de agir em sala de aula, bem como suas motivações, 

de forma crítico-colaborativa, confrontando seus sentidos com o objetivo comum 

de produzir significados compartilhados como ponto de partida para que 

transformações possam ocorrer. 

As concepções vygotskianas de sentido e significado serão discutidas a 

seguir, uma vez que, como apontado acima, elas são centrais para esta 

dissertação. 

 

 

1.2.4 Sentidos e significados atribuídos a si mesmo e ao outro em 

aula    

 

Os conceitos de sentido e significado, centrais na obra de Vygotsky, são 

também essenciais para esta pesquisa, uma vez que, mais uma vez, tem-se 

como objetivo compreender criticamente as relações entre professora e alunos e 

o processo de produção de novos modos de pensar e agir desses participantes. 

Ou seja, interessa-me compreender quais são os sentidos que esses alunos tem  

sobre si mesmos e sobre os outros como alunos  e como esses sentidos podem 

ser ressignificados durante o processo de produção de novos modos de agir.  

Vygotsky (1934/1987) propõe uma distinção entre significado e sentido, 

compreendendo-os como duas faces do signo. Para ele, o significado é o 

conteúdo mais estável da palavra, construído e compartilhado pela comunidade. 
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O sentido da palavra, por outro lado, é pessoal, trazido pelo individuo a partir de 

suas experiências e historia. Desta forma, o sentido expressa a consciência, ou 

como pontua Vygotsky (1934/2008, p.181): 

 

O sentido de uma palavra é a soma dos acontecimentos psicológicos que 

essa palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido, 

dinâmico que tem várias zonas de estabilidade desigual. 

 

Apoiado em Vygotsky e Marx, Leontiev (1977) também faz uma diferença 

entre sentido e significado. Para Leontiev, o significado relaciona-se com o objeto 

da Atividade, enquanto o sentido, assim como em Vygotsky, é mais individual e 

está relacionado com a necessidade e o motivo de cada sujeito, ou seu desejo 

materializado em ação. Portanto, é nas ações do sujeito que o sentido pessoal se 

revela.  

Por outro lado, Bakhtin (1979/2003, p.19) enfatiza o caráter dialógico da 

palavra, que vai além da relação sentido-significado, pois se configura enquanto 

uma arena de luta pela significação: 

 

A palavra é o signo ideológico por excelência, pois, produto da interação 

social, ela se caracteriza pela plurivalência. Por isso é o lugar privilegiado 

para a manifestação da ideologia; retrata as diferentes formas de significar 

a realidade, segundo vozes, pontos de vista daqueles que a empregam. 

Dialógica por natureza, a palavra se transforma em arena de luta de vozes 

que, situadas em diferentes posições, querem ser ouvidas por outras 

vozes. 

 

De acordo com Bakhtin, a língua está em constante evolução na interação 

verbal social dos interlocutores. Quando um sujeito fala, ele abre possibilidades 

de respostas. O ouvinte compreende e (re)avalia o enunciado (BAKHTIN, 

1979/2003) a partir da ideologia, de seus pensamentos, seus valores. O locutor, 

por sua vez, espera essa compreensão responsiva de seus interlocutores, mesmo 

porque seus discursos já são responsivos à interpretação das necessidades do 

contexto. Dessa forma, todo enunciado se configura como uma resposta a outros 

enunciados precedentes e até futuros. Portanto, em cada um deles existe um 

reflexo, um diálogo com outros enunciados. Em outras palavras, um determinado 
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enunciado sempre afetou, afeta ou afetará e foi, é ou será afetado por outros 

enunciados. 

A partir dessa compreensão sobre palavra e linguagem, posso 

compreender que o significado da palavra é construído na interação social, ou na 

Atividade. A construção de uma relação de composição (SPINOZA,1677/2011) 

crítico-colaborativa (MAGALHÃES, 2010;2009;2004) entre os sujeitos envolvidos 

resultaria em uma busca constante pela produção de significado, ou uma noção 

comum (SPINOZA, 1677/2011).  

Nessa perspectiva, Vygotsky (1930/2008) aponta que a linguagem é o 

instrumento cultural e psicológico por excelência e é por meio da linguagem que a 

relação entre os sujeitos é construída, que se transmite e se constrói cultura, que 

o pensamento se organiza e que novos modos de agir são produzidos. Quando o 

sujeito se engaja na Atividade de maneira volitiva e intencional, os 

sentidos/significados são reconstruídos e internalizados.  

Concluo, então, que a linguagem possui materialidade e que por isso ela é 

instrumento – e – resultado (NEWMAN &HOLZMAN, 1993/2002) do processo de 

interação ente os sujeitos da atividade, ao passo que eles internalizam e 

externalizam os conceitos discutidos e podem reorganizar suas estruturas 

cognitivas e afetivas, possibilitando novas compreensões sobre si mesmo e sobre 

o outro.  

Esta pesquisa compreende o papel central da linguagem tanto para a 

compreensão das relações que se estabelecem entre os sujeitos na aula de 

inglês quanto para a produção de novos modos de agir e entende que é pela 

linguagem que se pode almejar a construção de relações mais harmoniosas e 

éticas entre as pessoas.   

A compreensão sobre ética que se aplica a essa dissertação será discutida 

mais adiante, na seção 1.3. 

 

 

1.3 A organização da linguagem para Colaboração e Contradição:  questões 

centrais na constituição de si e do outro  

 

Esta seção se propõe a pensar sobre a linguagem como um espaço para 

reflexão e negociação, que tem como objetivo criar uma possibilidade de 
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organização de novos modos de agir entre os sujeitos envolvidos em Atividade.  

O foco está na produção compartilhada de novos significados, evidenciada por 

meio da organização linguística estabelecida entre os participantes.  

O pressuposto central é de que a produção de novos modos de agir, por 

meio da organização da linguagem para a colaboração e a contradição, cria a 

possibilidade, na Atividade “aula de inglês”, de os participantes 

construírem/assumirem modos de ação que permitam a ampliação de seu 

repertório cognitivo e emocional. 

Neste trabalho, colaboração e contradição são compreendidas segundo 

Magalhães (2009,p.56): 

 

Colaborar, em qualquer contexto, (...) significa agir no sentido de 

possibilitar que os agentes participantes tornem seus processos mentais 

claros, expliquem, demonstrem com o objetivo de criar, para os outros 

participantes, possibilidades de questionar, expandir, recolocar o que foi 

posto em negociação. Implica, assim, conflitos e questionamentos que 

propiciem oportunidades de estranhamento e de compreensão crítica aos 

integrantes.  

 

Em meu trabalho como professora, a cada oportunidade que crio em aula 

para que meus alunos e eu reflitamos sobre as escolhas que fazemos, a cada vez 

que os sujeitos envolvidos na atividade ouvem e são ouvidos, a cada momento 

em que nos percebemos e somos percebidos, nós, como grupo, abrimos espaço 

para que nossos sentidos sejam materializados na linguagem e confrontados com 

os sentidos dos outros envolvidos, de modo que esses confrontos possam gerar 

novas compreensões sobre o que pensamos sobre nós mesmos e sobre os 

outros, produzindo novos significados compartilhados pelo grupo. Trata-se, 

portanto, do estabelecimento de relações crítico-colaborativas entre os sujeitos da 

Atividade. 

Para que possamos compreender melhor como este tipo de relação se 

desenvolve, dois conceitos centrais para Bakhtin (1929/2002)podem ser de 

grande ajuda: a dialogia e a alteridade.  

Brait (2001,p.98) define dialogismo com base em duas dimensões 

estreitamente relacionadas: “como fundador da natureza interdiscursiva da 

linguagem e como estreitamente relacionado ao conceito de alteridade”. Amorim 
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(2004) aponta para o fato de que a alteridade se constitui na relação entre o 

sujeito e seus outros. 

Fato é que nós, seres humanos, avaliamos a nós mesmos e aos outros nas 

interações com esses outros. Quando participamos de uma interação, deixamos 

traços de nossas leituras de mundo nos outros com quem interagimos, mas 

também nos apropriamos de significados que nos seriam alheios anteriormente. 

Segundo Magalhães e Oliveira (2011,p.110), 

 

entender as relações de dialogia e alteridade, no desenvolvimento das 

relações de colaboração crítica, significa entender os motivos em agir, em 

relação à compreensão das necessidades dos participantes. Significa, 

também, a construção coletiva negociada do objeto da atividade em foco, 

o porquê das escolhas feitas, das regras que organizam os contextos 

específicos em foco e dos papéis dos participantes na divisão de trabalho. 

 

Trata-se, para essa dissertação, de pôr em foco questões tais como o 

respeito e a solidariedade ao próximo que rotineiramente seriam colocadas de 

lado na rotina da sala de aula frente a necessidades que, em geral, não são 

frequentemente questionadas nas discussões nos contextos escolares, como o 

cumprimento de tarefas didáticas planejadas para uma determinada aula, 

independentemente dos conflitos que se instauram em sala de aula. 

Para tanto, é essencial que a relação crítico-colaborativa promova a 

negociação, a parceria, o diálogo, a responsabilização, a confiança mútua, o 

respeito e a escuta à fala do outro, abrindo espaço para novas formas de se 

relacionar e agir.  

A linguagem, como já mencionei anteriormente, está inseparavelmente 

relacionada a essa discussão, uma vez que construir uma relação critico-

colaborativa entre os sujeitos envolvidos na Atividade envolve propiciar a 

apropriação de novas organizações discursivas que revelem o intuito maior de se 

unir ao outro, ao mesmo tempo que se deseja ser único, em uma relação 

dialógica e dialética de profunda interdependência. É no outro que encontramos a 

nós mesmos. 
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1.3.1 Questões de ética, valores e cidadania 

 

O ensino de ética, valores e cidadania na escola é, possivelmente, um dos 

temas mais abordados nas discussões atuais sobre a educação no Brasil. 

Acredito que esta demanda premente seja fruto da maneira como os espaços 

escolares se constituem atualmente: individualistas e marcados por separações – 

seja nas divisões dos alunos em salas de aula ou na fragmentação das disciplinas 

escolares, seja nas relações que se estabelecem entre os sujeitos envolvidos, 

tendo professores e alunos separados por uma barreira invisível, porém muitas 

vezes instransponível.  

Diante deste cenário, a ética, os valores e a cidadania se apresentam 

como possíveis caminhos para que a reorganização dos espaços escolares 

ocorra. Contudo, uma pergunta se coloca: o problema da formação ética na 

escola é algo recente? 

Sócio-historicamente, a resposta é negativa. A ideia de que a escola deve 

se comprometer com a formação ética de seus alunos não é nova. Aristóteles 

(2007) já dizia que devemos formar para a ética. Para ele, uma sociedade 

democrática forma cidadãos democráticos, ao mesmo tempo em que uma 

formação democrática aperfeiçoa uma sociedade democrática. Portanto, em sua 

visão caberia à escola formar pessoas para lutar pelo interesse comum, ou por 

sua ética. Mas o que seria esta ética?  

Cada sociedade estabelece um conjunto de valores compartilhados e 

concernentes ao bem e ao mal, ao que é permitido e o que é proibido, ao que é 

correto e o que é errado. Este conjunto de valores – ou regras – seria válido para 

todos os membros deste grupo e desejado por todos como um ideal. Esta seria, 

então, a ética desta sociedade.  

Contudo, vista dessa maneira, a ética se apresentaria como um conjunto 

de regras estáticas e rígidas que determinariam o modo como uma sociedade 

vive. Sabemos que sócio-historicamente isto não é verdade, uma vez que cada 

povo, em cada época, desenvolve sua própria ética, como aponta Vygotsky 

(1924/2001).  

Seria um erro pensar que, desde sempre, nós, seres humanos, temos as 

mesmas respostas para questões que nos afligem. Com o passar do tempo, as 
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sociedades mudam e também mudam os seres humanos que as compõem. 

Portanto, a moralidade humana deve ser enfocada no contexto histórico e social.  

Em outras palavras, a ética se transforma pela ação do homem sobre si 

mesmo ao longo da historia. Partindo deste pressuposto, compreendo a ética 

como abordada por Liberali (2009, apud Chauí, 2002), para quem a reflexão 

constituída por discussão, problematização e interpretação do significado dos 

valores morais seria a verdadeira ética.  

Todavia, antes de serem discutidos e problematizados, os valores morais 

foram formados por gerações anteriores a nossa e nos foram deixados como 

legado sócio-histórico de produção de conhecimento. Como eles se formaram 

seria a questão. 

Os valores referem-se a trocas afetivas que o sujeito realiza com o mundo 

e consigo mesmo. Ou seja, eles são fruto da maneira como afetamos e somos 

afetados uns pelos outros - no sentido spinozano - ao longo de nossas vidas. 

Estas trocas afetivas que ocorrem nas relações, como define Spinoza 

(1677/2011), formam o grupo de valores que nos constituem individualmente e, ao 

mesmo tempo, nos compõem com o grupo social a que pertencemos e com o 

qual compartilhamos estes valores, formando algo maior e mais complexo, que 

seria a ética.  

Ainda sobre as trocas afetivas, ou relações, reitero que, para Spinoza 

(1677/2011), estas podem ser de composição, decomposição ou indiferença, o 

que significa dizer que as experiências com trocas afetivas também podem ser 

boas, ruins ou indiferentes. Cada uma destas experiências produzirá uma nova 

maneira de se relacionar com o mundo, produzindo valores ao mesmo tempo 

individuais e coletivos a partir destes afetos.  

Por isso, é possível afirmar que os valores são mutáveis e podem ser 

reconstruídos pela ação do homem a partir dos afetos em um determinado tempo 

e espaço. Esta reconstrução pode produzir novas éticas para uma sociedade.  

Penso que seja esta a razão pela qual a educação para a ética, os valores 

e a cidadania seja um tema tão recorrente na escola, como dito inicialmente. Esta 

forma de compreender a formação de valores traz esperança e luz para os 

educadores e a comunidade escolar como um todo e ressignifica a função da 

educação nos dias de hoje.  
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A escola atual concorre com inúmeros outros espaços de aprendizagem, 

tais como as novas tecnologias. Contudo, estes espaços não contribuem 

necessariamente para a formação de um sujeito cidadão. É neste nicho que a 

escola pode se inserir: trabalhar os conteúdos, sejam eles escolarizados ou não, 

de forma a dar a eles caráter formativo para o aprendiz. É preciso que a escola 

abandone o modelo transmissivo de educação ao qual tem se apoiado ao longo 

de sua sócio-historia.  

Além disso, todos os dias a comunidade escolar lida com um currículo 

oculto: a formação de cidadania. A partir disso, Liberali (2009, p.242) coloca que: 

 

Discutir a cidadania como atividade desejável na atualidade está ligada, 

então, a questionar e entender os valores como possíveis de serem vistos 

de diferentes maneiras. Achar que um posicionamento acontece apenas 

por que algo é um direito ou um dever não constrói a postura ética, mas a 

subordinação e o assujeitamento.  

 

Fato é que a escola fica engessada na medida em que se constitui como 

um grupo de regras arbitrárias para estabelecer patamares de obediência. Nesta 

perspectiva, a ideia da autoridade do professor se materializa na adesão do aluno 

a uma regra pela obediência cega, não por que ela foi elaborada 

compartilhadamente e é considerada razoável. Por isso, currículos fechados no 

conteúdo calam o aluno, que acaba optando por não argumentar ou participar da 

rotina da sala de aula. Estas escolhas geram outras dificuldades, tais como o 

desinteresse e a indisciplina.  

O processo educativo deveria, então, contemplar um trabalho pautado em 

valores éticos visando o desenvolvimento de competências que permitam lidar 

com a diversidade humana e com os conflitos de ideias presentes nas relações 

cotidianas, superando as exclusões, os preconceitos e as discriminações. Por 

consequência, um currículo escolar sobre a ética pede uma reflexão sobre a 

sociedade contemporânea na qual está inserida a escola.  

Para estabelecer a discussão sobre o tema acima, tomo como pressuposto 

inicial que a educação formal é condição necessária, mas não suficiente, para o 

desenvolvimento da cidadania plena e para a consolidação da igualdade de 

oportunidades entre as pessoas. Além de promover o acesso aos conhecimentos 
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e bens culturais exigidos pela sociedade contemporânea, a escola deveria buscar 

estratégias que promovam o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, e social 

das crianças e que permitam a formação de valores para uma vida digna e 

saudável. 

Parto, então, do pressuposto de que é preciso possuir critérios, valores, e, 

mais ainda, estabelecer relações e hierarquias entre esses valores para nortear 

as ações em sociedade. Situações dilemáticas, ou dramas, como explica 

Vygostsky(1934/ 2008), da vida colocam claramente essa necessidade.  

Concluo que a ética não é uma disciplina especializada. O que nos guia 

como conduta são práticas sociais herdadas de todo o nosso entorno social que 

podem ser reconstruídas e ressignificadas pela ação do homem sobre sua 

realidade. Esta compreensão traz duas repercussões para a escola, segundo 

Carvalho (2004).  

A primeira delas é que a formação ética conta necessariamente com a 

participação do professor e da comunidade escolar, mas não se limita a isso. 

Ocupar-se da formação ética na escola é uma tarefa comum a todos: a 

merendeira, o porteiro, o zelador, o coordenador, o diretor, as famílias, os 

professores e alunos. Portanto, não se trata de uma capacidade ou habilidade a 

ser desenvolvida. É uma maneira de compreender a vida e por isso, formamos 

para a ética muito mais pelas ações que pelo discurso. 

A segunda é que a escola tem papel relevante na formação ética uma vez 

que ela compreende que esta formação não se descola do próprio conteúdo a ser 

ensinado. Na literatura temos exemplos de condutas éticas e não éticas que 

podem ser discutidas em sala de aula.  Os exercícios desafiadores de matemática 

podem trazer à tona debates éticos acerca de temas como a resiliência frente às 

dificuldades. A lição de casa pode propor uma reflexão sobre a honestidade, por 

exemplo, quando o aluno escolhe não copiar a resposta da tarefa que é oferecida 

por um amigo. O inglês pode contribuir abrindo um mundo de culturas diversas 

com éticas e valores muito diferentes dos nossos, mas que devem ser 

compreendidos e respeitados como valores de um grupo social. Em outras 

palavras, é preciso haver intencionalidade no planejamento para o ensino de 

ética, valores e cidadania na escola.  

Nesta dissertação, a intencionalidade no planejamento para a abordagem 

destes temas tem seu foco na reflexão sobre os modos de agir em sala de aula e 
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os afetos que produzimos a partir destas escolhas, com o objetivo de, a partir 

disso, produzir novas formas critico-colaborativas de relacionar consigo mesmo e 

com o outro e de assumir novos papeis – mais ativos e conscientes - nestas 

relações.  

 

 

1.3.2 Agir cidadão: fazer escolhas e tomar decisões 

 

“Fazer escolhas, tomar decisões”, foi o lema do Projeto Ação Cidadã - fase 

3, no ano de 2012, mas também foi o norte de escolha para o título deste 

trabalho. Explico-me.  

O Projeto Ação Cidadã é parte integrante das ações do Programa Ação 

Cidadã - PAC, iniciado em 2002 e que já está em sua terceira fase. O programa é 

um trabalho de intervenção crítico-colaborativa em Institutos de Ensino Infantil, 

Fundamental e Médio da rede pública, particular e conveniada, situadas em áreas 

carentes de São Paulo. Parte de necessidades específicas e circunscritas a esses 

contextos, com vistas à formação de alunos, professores, diretores e 

coordenadores para educação básica e à construção da cidadania, em cada um 

dos contextos particulares de ação. Tem sua centralidade na linguagem e na sua 

articulação com outras áreas do saber, tais como Educação, Sociologia e 

Psicologia. O programa é pautado pelos seguintes princípios teórico-filosóficos:  

 a compreensão das atividades perpassa pela compreensão da 

linguagem que a realiza;  

 a pesquisa acadêmica e os trabalhos de extensão precisam ser 

interinfluenciáveis; 

 a formação em cadeia de todos os envolvidos é fundamental, e a 

transformação almejada inclui não apenas a transformação dos 

indivíduos, mas também das condições de existência de sua 

comunidade.  

 

Na terceira fase (2010- 2012), o Programa teve como projetos:  

1) Aprender Brincando , realizado junto a instituições de educação infantil 

de São Paulo; 
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2) Educação Multicultural , realizado com crianças e jovens de 3 a 29 anos 

para o trabalho em línguas internacionais;  

3) Múltiplos Mundos, realizado por meio de eventos e de plataforma virtual 

para integrar participantes dos vários projetos, educadores e pesquisadores 

nacionais e internacionais; 

 4) Aprender Brincando histórias infantis, em Tempo de Aprender. 

 

O foco principal do programa está na compreensão, discussão e ação 

colaborativa crítico-criativa, pautada pela ética e pela interdependência. São 

valores constitutivos do programa a colaboração, a criticidade, a criatividade, a 

ética interdependente, a responsividade e a responsabilidade. 

Como participante do grupo LACE, meu projeto de pesquisa não foi 

exatamente construído a partir dos projetos do PAC, apesar de ter participado 

como voluntária do projeto Aprender Brincando ao longo de todo o ano de 2012.  

Contudo, o lema do ano de 2012, “fazer escolhas e tomar decisões”, foi 

marcante para mim no desenvolvimento de minha pesquisa, uma vez que ele 

propôs como reflexão a perspectiva de que para se fazer escolhas e tomar 

decisões é preciso conhecer, refletir e deliberar sobre o que se deseja a fim de 

que essas escolhas sejam pautadas pelo saber e pela consciência do significado 

destas ações a partir da possibilidade de escolhas variadas. Segundo Liberali 

(2009), o mais importante é que cada um saiba por que certas escolhas são feitas 

e qual o valor delas para si mesmo e para a coletividade. 

Assim, nesta dissertação o lema “fazer escolhas, tomar decisões” ganha 

corpo a partir da reflexão crítico-colaborativa sobre os modos de agir que 

governam a sala de aula e como eles podem ser ressignificados de forma a 

atender as necessidades de todos os sujeitos da atividade a partir da consciência 

sobre as escolhas que fazemos e o exercício da intencionalidade sobre decisões 

que tomamos. Este movimento reflexivo tem como objetivo maior a produção de 

cidadania pelo agir no mundo.  

 A pergunta “Porque escolho agir assim?”, colocada como parte do titulo desta 

dissertação, foi escolhida intencionalmente com o intuito de representar a reflexão 

que foi proposta a mim, como pesquisadora, no ano de 2012. 
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CAPÍTULO 2. 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 
 
    
     

(...) os homens transformam as circunstâncias e o próprio 
educador precisa ser educado (...)A coincidência da mudança das 
circunstâncias e da atividade humana ou automudança só pode ser 
considerada e compreendida racionalmente como práxis 
revolucionária.     (MARX, 1845-46/ 2007) 

    

Este capítulo expõe a escolha pela pesquisa crítica de colaboração que 

vem ao encontro do arcabouço teórico apresentado. Explicam-se as 

características do contexto no qual este estudo se insere, apresentando os 

participantes da pesquisa e os procedimentos para a produção e organização dos 

dados. Para melhor compreensão do leitor, apresenta a síntese descritiva das 

doze aulas coletadas e o quadro de categorias para análise e interpretação dos 

dados selecionados. Em seguida, expõe os aspectos éticos e de credibilidade que 

permearam o desenvolvimento desta investigação. 

 

 

2.1 A pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

 

A Pesquisa Crítica de Colaboração (doravante PCCol) é uma metodologia 

de pesquisa de intervenção formativa na e pela qual os alunos e professora-

pesquisadora podem construir conjuntamente novas possibilidades de ação e 

reciprocidade nos modos de compreender e transformar sentidos e significados 

ao questionar contradições, negociar regras, organizar a divisão de trabalho e 

realizar ações coletivas de forma colaborativa, intencional e crítica.  

Como define Magalhães (2010, p.28), 

     

 A PCCol tem como meta organizar pesquisas apoiadas em uma práxis 

crítica como atividade transformadora e criativa, em que as relações entre 

teoria e prática são entendidas dialeticamente, em sua autonomia e 

dependência mútua, isto é, como práxis. 
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 Nessa concepção, o pesquisador e o participante estão em relação de 

reciprocidade uma vez que o conhecimento, na visão dos teóricos críticos como 

Bredo &Feinberg (1982), configura-se como uma possibilidade de transformação 

social de todos aqueles que estão envolvidos no projeto de pesquisa. Nesse 

quadro, a PCCol é pensada a partir da “vida que se vive”, com base no 

materialismo histórico-dialético, cujo enfoque está nos “indivíduos reais, a sua 

ação e as suas condições materiais de vida, tanto as que encontraram, como as 

que produziram pela sua própria ação” (MARX & ENGELS, 18445 - 46/2007: p. 

17).  

Nesta pesquisa, a PCCol atua na formação crítica e reflexiva do grupo com 

o  objetivo de auxiliar seus membros a repensar seus papéis em sala de aula e 

reavaliar suas escolhas sobre modos de agir, levando-os a construir novas 

maneiras de interagir e se relacionar consigo mesmo e com os outros na 

Atividade “aula de inglês”.  

A linguagem, neste quadro metodológico, tem um papel importante como 

instrumento constitutivo da produção do objeto da atividade em foco e da 

subjetividade dos participantes. 

A criação de espaços colaborativos e dialéticos pode oferecer aos 

participantes a oportunidade de refletirem sobre suas ações, compreenderem 

seus sentidos e os dos outros participantes e questionarem sentidos atribuídos a 

conceitos e valores seus e de outros, num movimento único em que a 

colaboração é estabelecida e a contradição possibilitada.   

Nesse quadro, pretende-se enfocar a linguagem como instrumento-e-

resultado que cria espaços de colaboração nos quais os participantes discutem 

sua prática, confrontam ideias e reconstroem suas ações. (NEWMAN & 

HOLZMAN, 1993/2002) 

No entanto, Magalhães (2010) aponta que a construção de um ambiente 

colaborativo não é uma tarefa fácil, pois os participantes envolvidos na atividade 

se constituem diferentemente por serem parte de contextos sócio-histórico-

culturais diversos, com diferentes compreensões sobre o mundo e sobre si 

mesmos e que, consequentemente, divergem em suas escolhas sobre modos de 

agir.  
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Por isso, o trabalho colaborativo estará sempre focado nas contradições 

que se materializam nas relações humanas, pois é a partir da negociação dessas 

contradições que a colaboração também se materializará. 

Indo além, o trabalho colaborativo terá sucesso somente se houver um 

ambiente de confiança entre os participantes, o que significa dizer que haverá 

espaço para ouvir e ser ouvido, respeitar e ser respeitado, compreender e ser 

compreendido; caso contrário, o as relações colaborativas não se estabelecerão 

devido ao desrespeito às contradições que cada um dos sujeitos da atividade traz 

consigo.  

Em outras palavras, é preciso que relações de composição sejam 

construídas entre esses sujeitos com o objetivo de produzir encontros felizes e 

ativos, que poderão resultar na construção de noções comuns entre esses 

sujeitos. Essas relações de composição serão elaboradas a partir das escolhas 

conscientes dos sujeitos da atividade sobre suas ações, ou o modo como afetam 

e são afetados. Tais escolhas, quando feitas conscientemente e com o intuito de 

se compor com o outro, influenciarão os conatus dos sujeitos da Atividade de 

maneira positiva, ativando o desejo de colaborar e construir algo comum a todos e 

que atenda tanto às necessidades focais de cada um dos sujeitos da Atividade 

quanto às necessidades globais desse grupo de sujeitos. (MERÇON, 2009). 

Essas considerações apoiam a escolha da PCCol para o desenvolvimento 

desta pesquisa, cujo objetivo é compreender criticamente as relações entre 

professora e alunos de  oitavo e nono anos em aula de língua inglesa em uma 

escola da rede privada e o processo de produção de novos modos de pensar e 

agir  desses participantes, a partir da criação de contextos colaborativos 

organizados para reflexão crítica sobre si mesmos nas relações com colegas e 

professora. 

 

 

2.2 A Construção do Objeto desta Pesquisa  

 

Inicialmente o objeto desta pesquisa foi construído por mim, professora-

pesquisadora, a partir de um grande incômodo que eu sentia sobre a maneira 

desrespeitosa, descomprometida e individualista com que meus alunos se 
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relacionavam em sala de aula, que se materializava na linguagem usada por eles 

ao interagirem.  

Naquele momento, ou no início deste mestrado, tudo o que eu tinha era 

uma pergunta: “Por que eles agem assim?” e uma série de tentativas frustradas 

de resolver esses conflitos presentes em minha sala de aula através do “falar 

sobre”, sempre expressando minha indignação e minha desaprovação quanto a 

este tipo de conduta a cada ocorrência em sala de aula.  

No entanto, minha intenção era a de reorganizar o contexto da sala de aula 

de maneira que os alunos se constituíssem de forma crítica colaborativa sobre 

suas ações. Esta postura pretendida implicava em um engajamento consciente 

dos alunos nessas situações vividas no cotidiano escolar, que eu, a partir de 

minhas intervenções “falando sobre” esses conflitos, não conseguia produzir.  

Magalhães (2011, p.15) entende a PCCol como uma “opção teórico-

metodológica que possibilita aos pesquisadores a construção de contextos de 

negociação (colaborativos) (...) com foco na compreensão e na transformação de 

sentidos e significados que dão forma às escolhas diárias.”  

Foi somente após compreender que, baseada na PCCol, minhas ações 

deveriam estar pautadas na produção de momentos de reflexão crítica 

colaborativa sobre as ações de sala de aula que gerassem novas formas de agir 

coletivamente e de se relacionar consigo mesmo e com o outro no cotidiano 

escolar é que pude elaborar novas formas de intervenção que gerassem os 

resultados por mim almejados e compartilhados com meus alunos.  

Desta forma, a PCCol se constitui como uma pesquisa de intervenção com 

foco na “teoria do tornar-se” (Holzman, 2009, p.17), que dá ênfase não apenas 

“ao que é”, mas também ao “vir a ser”, como uma metodologia de “instrumento e 

resultado” (Newman & Holzman, 1993).   

Os resultados produzidos pela discussão critico-colaborativa sobre as 

minhas ações em sala de aula e as relações que se estabelecem nesse contexto 

serão analisados e discutidos no capitulo 3 desta dissertação.  
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O Colégio também conta com excelente infraestrutura física, como 

descrito: 

Figura5: A infraestrutura do Colégio Albert Sabin. 

 
A escola oferece também uma grande gama de atividades e cursos 

extracurriculares tanto para os alunos e suas famílias quanto para os 

colaboradores, como descritos a seguir:  

 

 

Atividades e Cursos Extracurriculares: ALUNOS 

 

Saídas pedagógicas 

Participação em Olimpíadas 

Participação no Programa Sabin + Esporte e Cultura 

Preparação para os exames internacionais de proficiência 

Aulas de apoio pedagógico 
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Módulo de preparação para o vestibular 

Participação no projeto do voluntariado 

Palestras 

Festival de Teatro 

Quadro 4: Atividades e Cursos Extracurriculares oferecidos aos alunos 

 

As famílias também são convidadas a participar do calendário de palestras 

planejado anualmente pela direção do colégio, bem como das apresentações de 

gala das peças de teatro encenadas a cada ano letivo.  Quanto aos 

colaboradores, as atividades são descritas na tabela abaixo: 

 

 

Atividades e Cursos Extracurriculares: COLABORADORES 

 

English at Sabin: cursos de inglês gratuitos 

Aulas de informática para conhecimentos básicos 

Aulas de língua portuguesa para desenvolvimento da escrita 

Desenvolvimento de projetos de informática 

Palestras  

Quadro 5: Atividades e Cursos oferecidos aos colaboradores 

 

Há também o calendário de eventos promovidos anualmente pela escola, 

que também envolve alunos, suas famílias e os colaboradores de maneira 

intensa. São eles: 

 A Olimpíada Estudantil; 

 A Festa Junina, cujo lucro de arrecadação é doado a instituições de 

caridade; 

 A Semana Sabin, que apresenta diferentes temáticas a serem 

desenvolvidas a cada ano; 

 A Mostra Cultural, aberta a visitação; 

 Homenagens aos Dias dos Pais e das Mães; 

 As formaturas da Educação Infantil, Fundamental I e II e Ensino 

Médio.  
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Trata-se, portanto de uma escola muito ativa e movimentada, com 

participação impactante na vida dos membros de sua comunidade. 

É também uma escola que estabelece o relacionamento com as famílias 

pautado no respeito, na clareza de ideias, de intenções e na transparência das 

atitudes. Entre seus objetivos, o principal é proporcionar aos alunos e suas 

famílias um local em que se concentrem qualidade de ensino, competência, 

compromisso, prazer em aprender e respeito. 

As famílias atendidas pelo colégio não são oriundas somente do entorno, 

mas também dos bairros Morumbi, Alto de Pinheiros, Alto da Lapa e de outros 

municípios, como Cotia, Carapicuíba, Embu das Artes e Osasco. Para chegarem 

ao colégio, a grande maioria dos alunos do Colégio Albert Sabin utiliza transporte 

particular ou transporte escolar devidamente regulamentado.  

Os pais, em sua maioria, têm como formação o nível universitário e, como 

já mencionado, os alunos provêm de famílias de classe média e média alta. São 

famílias que demonstram grande visão crítica da realidade, além de serem muito 

participativas, questionadoras e colaboradoras, e também bastante presentes na 

rotina escolar. 

 

 

2.3.2 O Projeto Político Pedagógico   

 

O Colégio Albert Sabin tem uma proposta pedagógica2 inspirada na 

concepção sócio-interacionista, cuja abordagem é propiciar acesso ao 

conhecimento socialmente produzido e acumulado pelos homens ao longo da 

História, por meio de uma grade curricular sistematizada, que visa garantir o 

pensamento global, o debate de ideias, a convivência e o respeito como 

elementos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. 

Para o colégio, uma pessoa bem formada deve ser capaz de perceber, 

sentir, transformar, adaptar, captar, reformular os conhecimentos intelectuais e as 

experiências vividas. Isso, porque, para o colégio Albert Sabin o objetivo é formar 

agentes gerenciadores de informações e não meros acumuladores, tendo como 

                                                       
2A proposta pedagógica do Colégio Albert Sabin estava em processo de reformulação e reescrita 
durante a realização desta pesquisa. 
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pressuposto que aprender é construir significados e ensinar é dar oportunidade 

para essa construção. 

Ao longo do processo pedagógico, o Colégio Albert Sabin empenha-se 

para que o aluno tenha um crescimento integral que possibilite uma autonomia 

intelectual, assim como um bom nível de informações, acompanhado de uma 

capacidade de reflexão, preparando-o para uma escolha profissional consciente. 

A preocupação não tange só a esfera acadêmica, mas perpassa por um 

posicionamento frente ao mundo globalizado, no qual o ser humano deve ser 

capaz de posicionar-se, rever-se, respeitar diferenças, conviver com elas, 

capacitando-o para contribuir e participar, de forma crítica e criativa, no meio em 

que vive. 

Na escola, tão importante quanto ler o mundo e a interagir com ele, deve 

estar presente um intenso e constante exercício de interação entre as pessoas, 

para desenvolvimento da verbalização das próprias ideias, os exercícios de 

argumentação, o confronto pacífico de diferentes visões, o trabalho cooperativo e 

o convívio solidário. 

O colégio tem sua filosofia educacional apoiada em quarto pilares:  

 excelência acadêmica;  

 proficiência em idioma estrangeiro,  

 qualidade de vida (por meio do incentivo à prática de esportes, arte e 

cultura);  

 e encantamento.  

 

Nota-se a importância dada ao aprendizado da língua estrangeira nessa 

instituição, já que a proficiência em inglês é colocada como um dos pilares da 

escola. Este fato será descrito com maiores detalhes na próxima seção.  

 

 

2.3.3 O Ensino de Inglês no Colégio Albert Sabin 

 

Como mencionado acima, a proficiência em língua estrangeira é um dos 

pilares da filosofia educacional do colégio. Sendo assim, grande atenção e 

importância são dadas a este segmento da escola.  
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No colégio Albert Sabin, a disciplina de língua inglesa tem um 

departamento separado e prédio próprio, que conta com dezessete salas de aula, 

um laboratório de aprendizagem de línguas e um centro multimídia com 

computadores e acesso à internet. O departamento tem também uma 

coordenadora pedagógica e uma assessora, que cuidam de uma equipe de vinte 

e dois professores de inglês, sendo somente um deles um homem. Há também 

duas estagiárias, que cuidam das aulas de reforço e apoio e duas secretárias que 

atuam junto a todos os integrantes do departamento.  

Toda essa infraestrutura se faz necessária por que o ensino de inglês está 

presente em todos os segmentos do colégio, desde a educação infantil, passando 

pelo ensino fundamental I e II até o ensino médio.  

Na educação infantil, a professora de inglês é chamada de “professora 

especialista”, e a grade escolar oferece duas aulas de 50 minutos cada por 

semana. Nesta fase, a professora atua com toda a turma – cerca de 24 alunos em 

média – e tem o apoio da professora estagiária da turma para auxiliá-la. Esta 

“professora especialista” trabalha com as mesmas turmas pelo período de um 

ano. 

No Ensino Fundamental I, as turmas de cerca de 34 alunos passam a ser 

divididas em dois grupos de dezessete alunos cada, e duas professoras são 

destacadas, uma para cada turma. Essas professoras compartilham o trabalho 

desenvolvido com suas respectivas turmas com o objetivo de trazer uma certa 

homogeneidade às ações como um todo. Essas professoras também 

permanecem com as mesmas turmas por um ano e as aulas ainda tem duração 

de 50 minutos cada, ocorrendo duas vezes por semana. 

No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, as turmas de cerca de 32 a 

34 alunos passam a ser dividas em grupos de no máximo 15 alunos, com um 

professor por turma. O curso passa a ser dividido por estágios de acordo com o 

nível de conhecimento linguístico, conforme demonstra a tabela abaixo: 
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Nível de conhecimento 

linguístico 

 Estágios 

Básico  TB1, TB2, TB3, TB4 

Intermediário 

 

INT1, INT2 

UPP1, UPP2, UPP3 

FCE1, FCE2, FCE3 

Avançado ADV1, ADV2, ADV3 

CPE 

Quadro 6: Estágios das aulas de inglês 

 

Abaixo, o significado das abreviações que denominam os estágios listados 

acima: 

 

Abreviação Significado 

TB Teens Basic 

INT Intermediate 

UPP UpperIntermediate 

FCE FirstCertificate in English 

ADV Advanced 

CPE Certificate of Proficiency in English 

Quadro 7: Significados das abreviações 

 

Vale mencionar que o cumprimento de todos os estágios listados acima 

não é obrigatório, pois há a possibilidade do aluno se submeter a testes de 

nivelamento ao longo de seus anos na escola com objetivo de pular estágios e 

avançar no curso.  

Neste segmento os professores tendem a compartilhar menos o que é 

produzido em sala de aula com professores que estejam dando o mesmo curso, 

ou mesmo com outros colegas da equipe, dado que o trabalho com as turmas 

toma um caráter mais individualizado devido às diversas demandas que cada 

grupo de alunos traz consigo. O compartilhamento acontece de forma mais 

frequente com a coordenação do departamento, pois toda a equipe de 

professores tem uma reunião individual semanal agendada com a coordenadora 
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ou sua assessora. Essas reuniões têm como objetivo auxiliar o professor com 

suas turmas e orientá-lo sobre as diretrizes a serem tomadas em cada caso, além 

de ouvi-lo quanto às suas demandas e dificuldades profissionais. Trata-se de um 

momento tanto de organização prática do departamento quanto de formação 

profissional do professor. Além disso, há também uma reunião pedagógica 

quinzenal com todo o grupo de professores de inglês, liderada pela coordenadora 

do departamento e sua assessora. 

Como dito no início desta seção, um dos pilares da filosofia educacional do 

Colégio Albert Sabin é a proficiência em língua estrangeira. Este objetivo se 

materializa em dados numéricos para a direção da escola a partir de metas que 

são propostas a todos os segmentos da escola. Para o departamento de inglês, 

as metas de 2011 foram: 

 

Metas propostas Resultados obtidos 

 

Média mínima de alunos por sala: 

_12 alunos para as turmas de 

ensino fundamental II; 

_11 alunos para as turmas de 

ensino médio. 

 

_12 alunos por sala nas 

turmas de ensino fundamental II; 

 

 

Aprovação nos exames 

internacionais de proficiência 

(FCE/CAE/CPE): 

 

_mínimo de 55 alunos 

aprovados ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

_ 81 alunos aprovados ao 

longo do ano. 

 

Vestibulares: 

 

_ Obtenção de média mínima 

7,0 na aplicação de oito simulados de 

 

 

 

_ A média geral dos alunos do 

terceiro ano do ensino médio foi de 



60 
 

vestibular ao longo do ano para as 

turmas do terceiro ano médio. Dos 

oito simulados aplicados, cinco 

deveriam ser de universidades 

federais. 

7,8. O grupo era composto por 90 

alunos. 

Quadro 8: Metas propostas ao departamento de inglês para o ano de 2011 

 

 

Tendo descrito a proposta do ensino de inglês no Colégio Albert Sabin, 

continuarei com a descrição de minha trajetória como professora. 

 

 

2.4. Os participantes da pesquisa 

 

São participantes desta pesquisa eu, como professora-pesquisadora e os 

alunos do Inter 2. 

 

 

2.4.1 O Percurso da Pesquisadora 

 

Minha trajetória como professora carrega uma certa peculiaridade. Iniciei 

minha carreira no ensino de língua inglesa quase que por acaso, perto de 

completar meus dezoito anos, quando fui convidada a lecionar em uma pequena 

escola de idiomas em São Bernardo do Campo - SP, cidade na qual eu residia na 

época. Em 1995, eu era uma jovem adulta que tinha cursado o ensino médio com 

formação técnica em Química e que viu naquele convite para lecionar algumas 

aulas de inglês a chance de continuar exercitando essa língua estrangeira com o 

benefício de ser paga para fazer isso. Naquele momento, seria impossível 

vislumbrar que tal convite me levaria a encontrar o caminho pelo qual me 

apaixonei e que me trouxe até o mestrado em Linguística Aplicada em 2011.  

Depois de um ano trabalhando como professora de inglês, decidi prestar 

vestibular para o curso de Letras e em 1996 ingressei na Universidade de São 

Paulo (USP), onde me graduei em 2001 nas licenciaturas Português/Inglês na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Logo após minha 
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graduação, participei como ouvinte do programa de mestrado em Língua e 

Cultura, na mesma faculdade. Contudo, não levei o projeto adiante por um 

simples motivo: sentia, aos vinte e quatro anos, que me faltavam bagagem, 

vivência e experiência para desenvolver uma pesquisa. 

Naquela época, percebi que não gostaria de fazer de meu trabalho uma 

compilação de postulados teóricos vazios de significado prático e real para mim. 

Eu queria ter o que compartilhar, contribuir de alguma forma para o campo da 

pesquisa e para o desenvolvimento de minha área de trabalho. Por fim, decidi 

adiar este projeto temporariamente e desenvolver outros aspectos de minha 

formação profissional, além de continuar atuando como professora de inglês em 

diversos segmentos: aulas para adultos, crianças e adolescentes, aulas “in 

company” e de apoio escolar. Ainda em 2001, fui admitida para trabalhar no CEL 

LEP, renomada escola de inglês da cidade de São Paulo. Cursei uma longa 

trajetória nesta instituição, tendo trabalhado nela por dez anos.  

Durante esse período, busquei formação técnica sobre ensino de língua 

estrangeira e fiz alguns cursos no exterior. Obtive diplomas de proficiência em 

língua inglesa e também o International Certificate of English Language Teachers 

(ICELT), oferecido pela Universidade de Cambridge e que tem por objetivo 

instrumentar professores de língua inglesa para as práticas de sala de aula. 

Recebi diversos treinamentos in service, além de ter participado de diversos 

workshops e refreshers ao início de cada semestre letivo. Contudo, com o passar 

do tempo as questões sobre “como” dar aulas de inglês cederam lugar aos meus 

“por quês”: por que eu fazia determinadas escolhas metodológicas, por que 

muitas vezes essas escolhas não funcionavam com meus alunos, por que certos 

alunos desistiam ao longo do caminho, por que os conflitos trazidos por meus 

alunos eram colocados de lado em prol da execução do planejamento minucioso 

da aula do dia. Pouco a pouco, meu interesse pelo educar cresceu e se tornou até 

maior que o interesse pelo ensino de língua estrangeira.  

Comecei, então, a buscar os cursos de formação da COGEAE-PUC/SP e 

me inscrevi no curso “Formação de professores de inglês”, em 2009.  

Paralelamente, também em 2009, tive a oportunidade de ingressar no 

Colégio Albert Sabin como professora de inglês. Apesar de estar feliz com meu 

trabalho no CEL LEP, vi no colégio a oportunidade de redirecionar minha trajetória 
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profissional no sentido que me interessa mais atualmente: a educação. Decidi 

encarar o desafio e mudei. 

Esta escolha trouxe grande crescimento pessoal e profissional para mim 

por se tratar de uma realidade absolutamente diversa daquela com a qual estava 

habituada a lidar diariamente. Foi preciso aprender a administrar uma série de 

demandas antes inexistentes em minha rotina, tais como a convivência diária e 

contínua com os conflitos em todas as instâncias da escola, o contato direto e 

intenso com as famílias dos alunos e grande volume de acontecimentos diários. 

Apesar de ter sido difícil para mim no início, tinha a certeza de que estava no 

lugar certo e que ali teria a chance de desenvolver um trabalho que tivesse um 

caráter mais formador que instrumentador.  

Foi então que o desejo de fazer o mestrado reacendeu em mim. Percebi 

que já tinha adquirido a vivência e a experiência da qual sentia falta há dez anos 

atrás, mas que me faltava aporte teórico para nortear minhas escolhas como 

educadora. Em 2010, matriculei-me no curso on-line “Elaboração de Projetos de 

Pesquisa”, oferecido pela COGEAE-PUC/SP, e iniciei a escrita do projeto de 

pesquisa. Ao final do mesmo ano, fui aceita no programa LAEL-PUC/SP e 

ingressei no mestrado no LAEL.  

No ano de 2011, comecei a integrar o GP LACE. Durante as aulas, em 

contato com as teorias discutidas, fui apresentada a embasamentos teóricos que 

puderam explicitar e contribuir com muitas práticas vivenciadas por mim e outros 

colegas de grupo. Essa vivência me possibilitou refletir e atuar de uma forma 

diferenciada tanto em minhas aulas de inglês quanto no meu grupo de colegas no 

trabalho, transformando minha maneira de compreender a realidade. 

A participação nesse GP possibilitou conhecimento e aprofundamento 

teóricos, por meio de inúmeras discussões nos seminários de pesquisa e 

orientação, nas aulas, em congressos e em outras oportunidades de encontro 

com o grupo, que contribuíram substancialmente para reconfigurar minhas 

concepções, despertando um interesse incessante pela busca do 

aperfeiçoamento de minhas práticas profissionais. 

Além do aprendizado pessoal possibilitado pela participação no GP LACE 

o que mais me encanta nesse grupo é o comprometimento ideológico e cidadão 

de seus participantes. É um grupo reconhecido por sua consistente produção 

acadêmica e, sobretudo, engajado em projetos comprometidos com a 



63 
 

compreensão- transformação das condições de vida de comunidades carentes. 

Sinto-me honrada em poder contribuir de alguma forma para o grupo e grata por 

ter sido acolhida de forma tão receptiva e carinhosa por todos aqueles que têm 

uma trajetória mais longa que a minha no GP LACE.  

 

 

2.4.2Os alunos do Inter2 

  

A turma escolhida para participar desta pesquisa era composta por 13 

alunos do ensino fundamental II, com idades variando entre 13 e 14 anos, sendo 

que no segundo semestre de 2011, período correspondente à coleta de dados, 

dois deles cursavam o nono ano e os outros 11 cursavam o oitavo. O estágio de 

inglês que eles cursavam naquele semestre era o Inter 2 e nenhum deles 

estudava o idioma em institutos de língua fora da escola.  

Todos os alunos tinham idades compatíveis com suas séries escolares, 

mas os dois alunos do nono ano já haviam reprovado dois estágios do curso de 

inglês ao longo de suas trajetórias escolares desde o sexto ano. Isto é possível 

devido ao fato de que, conforme explicado anteriormente, nesta fase o curso de 

inglês no Colégio Albert Sabin passa a ser organizado a partir dos níveis de 

conhecimento de cada aluno. Isto significa que um aluno pode ser aprovado em 

inglês no ano que ele esteja cursando, caso esse aluno atinja a pontuação total 

necessária de 24 pontos, mas pode reprovar o estágio de inglês caso ele não 

atinja a pontuação necessária para aquele semestre. Foi exatamente isso que 

aconteceu com os dois alunos dessa turma que cursavam o nono ano. 

De maneira geral, trata-se de uma turma com conhecimento de inglês 

adequado para o estágio em que estão segundo as normas da escola, mas com 

diferentes constituições de maturidade e auto-confiança. Tais variáveis interferem 

diretamente no desempenho de cada um em sala de aula, fazendo com que 

alguns se exponham mais oralmente que outros quando reunidos como grupo. 

Este fato é importante por que, como também mencionado anteriormente, na 

disciplina de língua inglesa os alunos são avaliados tanto na parte escrita, com a 

aplicação de provas, quanto na parte oral, sendo observados tanto a produção 

oral do aluno em sala de aula quanto seu desempenho na prova oral.  
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No que tange o relacionamento pessoal, alguns alunos desta turma tendem 

a ouvir os colegas com menos frequência que outros, impondo-se de forma por 

vezes agressiva. Este comportamento também tende a influenciar a maneira de 

se constituir como aluno de cada membro do grupo, fazendo com que alguns 

alunos tendam a silenciar mais suas vozes que outros. Este traço característico 

desta turma é relevante por que foi isto que me levou a escolher esta turma como 

foco desta pesquisa.  

Na próxima seção, descreverei o processo de produção e seleção de 

dados desta pesquisa. 

 

 

2.5 Produção de dados  

 

Os dados da pesquisa foram produzidos a partir da videogravação de 

minhas aulas entre os meses de outubro e novembro de 2011. Foram gravadas 

12 aulas de cinquenta minutos cada, em dias diferentes e escolhidos de forma 

aleatória. As duas primeiras aulas foram transcritas de forma integral e as outras 

dez parcialmente. Esta escolha foi feita pelo fato de as duas primeiras serem 

momentos de reflexão crítica que mostram o grupo discutindo sentidos e 

compartilhando significados coletivos, sendo essa temática altamente relevante 

para este trabalho. Para as outras aulas, as transcrições foram feitas de forma 

parcial e com o objetivo de compreender criticamente como os significados 

compartilhados no momento de reflexão crítica se materializaram na linguagem 

durante as aulas da segunda metade daquele semestre (outubro e novembro de 

2011). 

A seguir, apresento uma breve descrição dos conteúdos linguísticos 

abordados nas aulas gravadas. Esta descrição, aparentemente informativa, na 

verdade ilustra o modelo de ensino-aprendizagem, pautado na abordagem 

comunicativa, que constituía minha prática como professora no inicio da 

realização desta pesquisa e que foi construído sócio-historicamente ao longo de 

meus anos de prática em sala de aula.  

Dado que o objetivo geral desta dissertação é de compreender criticamente 

as relações entre professora e alunos de oitavo e nono anos em aula de língua 

inglesa em uma escola da rede privada e o processo de produção de novos 
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modos de pensar e agir  desses participantes a partir da criação de contextos 

colaborativos organizados para reflexão crítica sobre si mesmos nas relações 

com colegas e professora, a compreensão de meu ponto de partida em minha 

prática como professora é essencial para que se compreenda as escolhas que fiz 

ao longo do desenvolvimento deste trabalho e como meus modos de agir se 

transformaram a partir da reflexão sobre minha forma de trabalhar. Esta 

discussão será aprofundada no capítulo 3 desta dissertação. 

 

Aula Objetivo 

 

01 

Desenvolver sessão reflexiva: conversar sobre o 

desempenho escolar e o andamento do curso de inglês 

02 
Desenvolver uma sessão reflexiva: conversar sobre o 

desempenho escolar e o andamento do curso de inglês 

03 Introduzir e praticar descrições 

04 Produzir descrições 

05 Compartilhar a leitura do livro paradidático 

06 Produzir descrições;  

Introduzir e praticar predições sobre o futuro 

07 Produzir predições sobre o futuro 

08 Discutir a predição: “I Will be rich” 

09 Compartilhar a leitura do livro paradidático 

Introduzir o segundo condicional 

10 Praticar e produzir o segundo condicional 

11 Compartilhar a leitura do livro paradidático 

12 Revisar o conteúdo da segunda metade do curso 

 

Quadro 9: apresentação dos conteúdos abordados nas aulas gravadas 

 

Saliento que, no intervalo entre as aulas produzidas, assisti a todas elas e 

confeccionei um diário reflexivo pessoal que tinha a função de apoiar minha 

reflexão sobre as escolhas a fazer durante o processo de vídeo gravação. 

Destaco, porém, que esses momentos reflexivos, embora façam parte da rede de 
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atividades que mobilizaram o movimento de expansão do objeto deste projeto, 

não são foco da análise, conforme apontado no objetivo da pesquisa. 

Pela grande quantidade de material produzido, recortes se fizeram 

necessários para a viabilidade de análise. Contudo, houve dificuldade na seleção, 

devido à riqueza dos dados. Foram selecionadas as duas primeiras aulas 

integralmente, e trechos das aulas 08, 10 e 12, das doze produzidas. Essa 

escolha ocorreu devido a critérios de análise estabelecidos por mim em conjunto 

com minha orientadora e que serão descritos com mais detalhes na seção 

“seleção de dados”. 

 

 

2.6 Seleção de dados 

 

Como mencionado na seção anterior, devido à quantidade de material 

produzido, foi necessário fazer um recorte nos dados. Foram selecionados, então, 

momentos característicos do processo. O critério básico da seleção foi a 

pertinência para responder as perguntas de pesquisa: 

 

1) Qual a organização da linguagem na construção das relações na sala de 

aula de inglês para a compreensão dos modos de agir em relação ao 

outro? 

 

2) Que tipo de relações são construídas e que papeis de aluno e de 

professora são constituídos? 

 

Para responder a essas perguntas, destaquei excertos em que os 

participantes revelam sentidos sobre o ensinar-aprender inglês, sobre o que é ser 

aluno na turma de inglês e sobre como as relações de sala de aula se organizam. 

Para localizar transformações de sentido e compartilhamento de significados, bem 

como para estudar os mecanismos de interação que propiciaram tais 

transformações, foi necessário escolher trechos das aulas gravadas durante a 

pesquisa que marcaram momentos que exemplificam estas ressignificações.  
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2.7 Categorias de análise dos dados 

 

 Conforme exposto anteriormente, por estar inserida na Linguística 

Aplicada, a presente pesquisa se configura na área da linguagem e para a análise 

foram considerados os níveis contextual-enunciativo, discursivo e o linguístico, 

com o objetivo de esclarecer os procedimentos que foram utilizados.  Para tanto, 

os seguintes recursos de análise foram escolhidos: 

 

 O aspecto enunciativo: plano geral do texto e conteúdo temático 

 

Com o intuito de discutir e analisar as interações ocorridas nas aulas, os 

dados foram organizados e categorizados a partir do plano geral do texto, por 

meio dos conteúdos temáticos, materializados pelas escolhas lexicais dos 

participantes (BRONCKART, 1997/2007). 

Esses dois planos de análise – plano geral e conteúdo temático – permitem 

identificar os assuntos que são tratados pelos participantes revelando, entre 

outros aspectos, os sentidos, os valores e as principais preocupações dos 

interlocutores no plano enunciativo da linguagem.  

Também ajudam a verificar quais serão os focos da análise com vistas a 

responder as perguntas de pesquisa dessa dissertação. 

A título de exemplo, apresento o quadro abaixo com a descrição do plano 

geral do texto da primeira aula gravada. Esta aula trata de um momento de 

reflexão crítica sobre as aulas de inglês realizado logo após a entrega dos 

resultados das avaliações do meio do semestre. Após o levantamento dos temas 

produzidos nesta aula, identifiquei quais deles haviam sido introduzidos por mim e 

quais haviam sido apresentados pelos alunos. Esses dados estão organizados na 

tabela abaixo: 
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Temas introduzidos pela professora

 

Temas introduzidos pelos alunos 

 

1. Discussão sobre os  

resultados positivos dos alunos  na 

aprendizagem da língua inglesa 

 

2. Expectativas de  

aprendizagem sobre a  

língua inglesa 

 

3. Razões para se aprender inglês 

 

 

4. A opinião dos alunos sobre 

 a aula de inglês  

 

5. Pontos positivos da aula de  

inglês  

 

6. O inglês na vida real 

 

7. O que pode ser melhorado na  

aula  

 

 

 

8. Proposta de reflexão sobre 

 como agir para sanar as  

dificuldades apontadas  

 

 

Quadro 10: Temas produzidos pela professora e alunos em uma das aulas 

 

Este procedimento foi essencial para a compreensão sobre o ponto de 

partida para o recorte dos dados, que tem como objetivo responder as perguntas 

de pesquisa que este trabalho propõe.  

A partir da análise dos temas elencados na tabela acima, foram escolhidos 

como ponto de partida para o recorte dos dados os temas “7. O que pode ser 

melhorado na aula de inglês” e “8.Proposta de solução para as dificuldades 

apontadas”. Esta escolha foi pautada pela pertinência destes temas ao objetivo 
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geral desta pesquisa. A partir desta escolha, a descrição detalhada do conteúdo 

temático destes dois temas selecionados foi confeccionada, com o objetivo de 

aprofundar a análise linguística e direcioná-la para os aspectos discursivos do 

momento da enunciação, que serão apresentados abaixo.  A seguir, apresento, a 

título de exemplo, a descrição do conteúdo temático e do plano geral do texto do 

tema “7. O que pode ser melhorado na aula de inglês”. 

 

Tema Conteúdo Temático Turnos 

7.O que pode ser 

melhorado na 

aula de inglês 

*Prof. introduz o tema com proposição de 

questão problemática; 

*Alunos oferecem respostas à questão 

proposta pela professora; 

PS1 a 

Erika4 

 *Aluna apresenta crítica à conduta da 

professora em sala de aula; 

*Professora responde à crítica voltando a 

discussão para o grupo; 

*O grupo todo se desarticula e a discussão 

se perde; 

Gabi1 a PS5 

 *Professora usa a desarticulação da 

discussão como exemplo para tentar 

abordar a questão problemática inicial 

novamente; 

 *Alunos discutem a questão problemática 

com a professora e compartilham suas 

opiniões e sentimentos sobre o tópico; 

PS6 a Isa5 

 *Professora discute com os alunos a 

relevância do problema agora 

compartilhado na sala; 

*Alunos apresentam seus pontos de vista 

sobre o problema e compartilham seus 

pontos de vista. 

 

 

 

PS13 a 

Turma1 

 

Quadro 11: descrição do conteúdo temático e do plano geral do texto do tema 7
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 O aspecto discursivo: a análise de turnos 

 

o Classificação 

A análise qualitativa de turnos foi realizada a fim de compreender o padrão 

de interação entre os sujeitos da pesquisa.  O objetivo é verificar se os sentidos 

declarados durante as interações puderam ser compartilhados. 

Kerbrat-Orecchioni (1996/2010) classifica os turnos em três tipos: 

1) como uma intervenção iniciativa, que inicia um novo assunto; 

2) como uma intervenção reativa, que responde a uma intervenção iniciativa; 

3) como uma intervenção avaliativa, que acusa a recepção da intervenção 

reativa. 

Ao analisar os turnos, estas categorias me auxiliarão a compreender 

 

se o participante é responsável pela abertura ou pela conclusão do tema 

em debate e por que e para que toma a palavra, além de fornecer 

informações sobre o engajamento dos participantes na interação. 

Colabora também para compreender os padrões de colaboração 

desenvolvidos durante o trabalho, como o discurso foi sendo ou não 

construído, e de que maneira os sentidos foram declarados gerando a 

possibilidade de novos significados compartilhados. (ARANHA, 2009, 

p.43). 

 

Exemplifico a análise de turnos desenvolvida nesta pesquisa com um 

pequeno excerto extraído do tema “7. O que pode ser melhorado na aula de 

inglês”. 

 

Excerto Aspectos discursivos: análise de turnos 

Introdução do tema: 
 
PS1: É.. tem uma coisa que  
incomoda um pouco pra mim 
ainda. Posso dividir? (Turma 
demonstra estar atenta) O que 
vocês acham dessa história de 
atravessarem uns aos outros 
quando vocês estão falando? 
Erika1: São interrupções, né, 
teacher? 
 

 

PS1: Turno Iniciativo com colocação de questão 
problemática 
 
 
 
 
 
 
Erika1: Turno reativo à PS1: apresentação 
 de esclarecimento 
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Karina1: É feio. 
PS2: Por que que atravessa? Por 
que faz isso? Por que atravessa? 
Isa1: Por que esquece de levantar 
a mão. 

Karina1: turno reativo à PS1: resposta avaliativa 
PS2:intervenção iniciativa: pedido de explicação 
 
Isa1: turno reativo a PS2: apresentação da  
         explicação pedida 
 

Quadro 12: Análise de turnos de um excerto extraído do tema 7 

 

o Desenvolvimento e pertinência 

 

Ainda com vistas à análise de turnos, Pontecorvo (2005, p.71) definiu e 

desenvolveu as seguintes dimensões: 

 

 desenvolvimento, como a dimensão que se manifesta no fio condutor do 

raciocínio que se mantém de forma coerente quando passa de um 

interlocutor para outro, fazendo a interação avançar e progredir  mediante a 

introdução de novos elementos e novas expectativas; e o não 

desenvolvimento, que se verifica quando o discurso de intrinca ou quando 

há uma situação de inércia, de bloqueio do raciocínio coletivo. Alguns 

exemplos de categorias que se definem pelo desenvolvimento são: trazer 

elementos novos, relacionar, contrapor-se argumentando, compor relações 

de nível mais alto, problematizar e estruturar. Já a repetição, a confirmação 

e a referência a experiências pessoais definem a dimensão de não 

desenvolvimento. 

 pertinência: que possibilita distinguir se a progressão (ou não) do discurso 

coloca-se no tema proposto, geralmente, pelo professor e compartilhado 

pelos interlocutores, ou se existem desvios mais ou menos importantes do 

objeto principal. Assim, a pertinência se associa ao desenvolvimento no 

sentido de compreender se um determinado desdobramento de uma 

interação se desenvolve de maneira pertinente ou não. 

 

De forma a promover a melhor visualização desta categoria de análise e 

suas marcas materiais na linguagem, apresento o quadro a seguir 
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Desenvolvimento 

 trazer elementos novos; 

 relacionar; 

 contrapor-se argumentando; 

 compor relações; 

 problematizar; 

 estruturar. 

Pertinência 

 

 desenvolver o  discurso de 

acordo com o tema proposto; 

Não desenvolvimento 

 repetir; 

 confirmar; 

 referir-se a experiências 

pessoais 

 

Não pertinência 

 

* introduzir desvios, interrupções e 

distanciamentos do objeto de fala. 

Quadro 13: Marcas materiais de desenvolvimento e pertinência na linguagem 

 

Estas categorias foram de grande ajuda para a análise de dados, uma vez 

que, nesta dissertação, admite-se a discussão como um raciocínio exteriorizado 

coletivo, no qual o conhecimento se constrói mediante o emaranhar dos 

argumentos por meio de um pensamento coletivo, que passa de um para o outro, 

como se não se tratasse mais de indivíduos diferentes, mas de um único sujeito 

que fala com mais vozes. (BAKHTIN, 2003). A partir desta definição, pude 

analisar como as dimensões da linguagem se materializaram nos enunciados 

produzidos em sala de aula e de que forma elas contribuíram, ou não, para a 

construção de relações mais colaborativas entre os sujeitos desta pesquisa.  

 

o A co-construção do raciocínio 

 

Pontecorvo (2005) afirma que o raciocínio sobre um argumento específico 

se constrói muitas vezes pela contribuição de vários interlocutores. Em outras 

palavras, ocorre um pensar em conjunto, denominado pela autora como o 

fenômeno de co-construção do raciocínio.  

A co-construção do raciocínio se manifesta em uma série de formas 

conversacionais, sendo algumas delas: 
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                      A cooperação na complementação da asserção:  

Definição: Exemplo: 

O objeto de discurso é compartilhado 

por que se está pensando na mesma 

coisa. Por isso, cada interlocutor 

precisa do outro para construir uma 

oração completa; 

PS14: Tem que parar a aula, atrasa 
conteúdo e desmonta o esquema que a 
gente está montando.  
 
Erika6: Perde o... não, eu ia falar 
besteira.  
 
Bianca1: Foco. 
 
Erika7: Isso! Perde o foco. 
 

A interação elíptica: 

Definição: Exemplo: 

Ocorre quando trechos da conversa 

não são explicitados por que as frases 

não são produzidas de forma completa. 

No entanto, o andamento do discurso 

realizado pelos outros faz entender que 

a complementação ocorreu 

implicitamente; 

 
PS12: E como você se sente quando 
isso acontece? 
 
Victor3: Mal, por que eu não... não é 
por que ela já sabe que ela tem que 
ficar me atravessando. 
Erika4: É mancada, né. 
 
Manu4: É, tipo... 
Isa5: Ou até quando a pessoa não 
sabe e mesmo assim... 
 
 

A retomada: 

Definição: Exemplo: 

Quando há a retomada de um tema 

introduzido por um outro interlocutor 

com a intenção de incluir pequenos 

acréscimos, variações, elaborações ou 

integrações. Pode ocorrer de forma 

mais ou menos explicita no discurso.  

 
Erika5: Tem que parar a aula e atrasa 
conteúdo.  
 
PS14: Tem que parar a aula, atrasa 
conteúdo e desmonta o esquema que a 
gente está montando.  
 
 

 

Quadro 14: Formas conversacionais  
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Como os o dados que serão usados para a análise neste trabalho partem 

de uma sessão reflexiva que se pretendeu ser colaborativa, a co-construção do 

raciocínio sustentará a análise de dados desta dissertação no sentido de observar 

se o raciocino foi realmente construído de forma conjunta e democrática, com 

espaço para ouvir e ser ouvido. Tais características evidenciariam a construção 

de relações colaborativas entre os sujeitos envolvidos na Atividade nas quais haja 

espaços para compartilhar sentidos e construir significados acerca de questões 

relevantes para o grupo.  

 

 Os tipos de pergunta 

 

Analisar os tipos de perguntas com o objetivo de observar se e como essas 

perguntas favoreceram – ou não – o aprofundamento do que estava em 

discussão faz-se essencial nesta dissertação, já que este foi o caminho escolhido 

por mim, como pesquisadora, para a condução do momento de reflexão e 

feedback com meus alunos – ponto de partida da coleta de dados. Além disso, a 

análise desta categoria pode me auxiliar a compreender se houve, ou não, 

mudança nas regras e divisão do trabalho, bem como mudanças no padrão de 

relacionamento entre os participantes.  

Os tipos de perguntas feitas pela professora durante a aula foram 

essenciais para levantar as contradições encontradas na fala do outro bem como 

para compreender os sentidos dos sujeitos acerca dos temas listados 

anteriormente. As categorias utilizadas como base para a análise de dados estão 

baseadas nos trabalhos de Smyth (1992), Brookfield&Preskill (2005), Magalhães 

e Fidalgo (2007), Liberali (2008) e estão resumidas a seguir: 
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Tipo de 
pergunta 

Explicação Subtipos Explicação Exemplo 

 
Perguntas 
fechadas 

 
Perguntas que 
induzem a um 
certo tipo de 

resposta 
sugerido pelo 

falante 
 

 
 

Indutiva de 
sim/ não 

 
Perguntas que 

pedem 
concordância ou 
discordância sem 

maiores 
explicações 

 

 
PS47:Vocês 
entendem? 
Não é uma 

questão que eu 
posso 

administrar 
sozinha. 

 
 
 
Perguntas  
Abertas 
 
 
 
 

 
 
 
Perguntas que 
fazem avançar 
o raciocínio. 
 
 
 
 

 
 

Pedido de 
clarificação 

 
 

Perguntas que 
propõem o 

esclarecimento de 
dúvidas e o 

aprofundamento 
do objeto em foco. 
 

Isa7: Dar uma 
bala. 

PS22:Dar uma 
bala? 

Manu7: Aí 
você vai dar 
parabéns pra 

pessoa que fez 
a coisa errada?
 

 
Questão 
hipotética 

 
 

 
Perguntas que 
estabelecem 
hipóteses e 

proporcionam a 
criação de 
cenários 

alternativos 

 
PS25:E se  

a gente 
tentasse tomar 
uma decisão 

um pouco mais 
madura? 

 
 

 
Perguntas 
que pedem 

síntese 
 
 

 
Perguntas que 

propõem a 
síntese do que foi 

discutido e 
exigem uma 

abstração por 
meio de resumo 
ou conclusão.  

 
PS49: Então 

pessoal, 
fazendo um 
fechamento. 
(30)O que a 
gente tem de 
positivo pra 

manter? 

 
Perguntas de 

relação ou 
extensão 

 
 

 
 

 
Perguntas que 
propiciam um 

maior 
envolvimento dos 
participantes na 

discussão, 
criando um 
ambiente 

colaborativo. 
 

PS34:O que 
vocês acham? 
Um código... 

Um sinal, algo 
que ajudasse a 

pessoa a 
entender que 

ela deu aquela 
escorregada... 
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Quadro 15: os tipos de pergunta, elaborado com base em RYCKEBUSCH, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Perguntas  
Abertas 
 

 
 
 
Perguntas que 
fazem avançar 
o raciocínio. 
 
 
 
 

 
Perguntas 

com foco no 
descrever 

 

 
Perguntas que 

auxiliam os 
participantes na 
compreensão do 
contexto em que 
estão inseridos. 

 

 
PS9:E de que 
maneira isso 
acontece? 

 
Perguntas 

com foco no 
informar  

 
 

 
Perguntas que 

procuram explicar 
as ações dos 

participantes por 
meio das ações 

que os embasam. 
 

 
PS4: A pessoa 
já sai 
falando...Mas 
por quê? 
 

 
Perguntas 

com foco no 
confrontar  

 
Perguntas que 

ajudam os 
participantes a 

perceber como as 
suas ações 

influenciam o 
modo de agir e de 
pensar de outras 

pessoas. 
 

 
PS12: E como 
você se sente 
quando isso 
acontece? 

 

 
Perguntas 

com foco no 
reconstruir 

 
 

 
Perguntas ligadas 
à reorganização 

da açãodos 
participantes.  

 
PS16:Como é 
que a gente vai 
resolver essa 
questão do 
povo 
atravessar um 
a fala do 
outro? 
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 O aspecto linguístico: as modalizações 

 

Definidas por Bronckart (1997/20007, p.131), como “avaliações formuladas 

sobre alguns aspectos do conteúdo temático”, as modalizações se revelam pelas 

escolhas lexicais feitas pelos sujeitos no momento da enunciação. Para esta 

dissertação, analisar as modalizações produzidas por mim e por meus alunos tem 

sua relevância colocada por que elas revelam no plano linguístico os sentidos dos 

sujeitos sobre o que está sendo discutido a partir de seus pontos de vista.  

A tabela abaixo ilustra, a partir da análise de dados, quais tipos de 

modalizações foram produzidas com mais frequência pelos sujeitos participantes 

desta pesquisa. As definições apresentadas estão baseadas em Bronckart 

(1997/2007). 

 

MODALIZAÇÕES 

 
TIPOS 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

LINGUÍSTICAS 

 

EXEMPLOS 

 
Lógicas 

Aferem julgamento sobre o 
valor de verdade das 
proposições anunciadas, que 
são apresentadas como 
certas, possíveis, prováveis, 
improváveis, etc. 
 

 
 
 

 
 

Auxiliares de 
modalização tais como 
dever – em seu sentido 
de dedução, ou poder, 
em seu sentido de 
possibilidade; 
Locuções adverbiais 
que revelem as 
percepções descritas 
acima. 

 
 

PS6: (...) talvez o ponto que 
a gente possa melhorar 
mais nessa sala seja a 
questão de ouvir o outro. 
Isa5: Ou até quando a 
pessoa não sabe e mesmo 
assim... 

Deônticas 
 
Avaliam o que é um 
enunciado à luz dos 
valores sociais, 
apresentando os fatos 
enunciados como 
(socialmente) permitidos, 
necessários, desejáveis, 
etc. 

  

 
Advérbios e orações 
impessoais que 
indiquem 
obrigatoriedade; 
Uso de verbos auxiliares 
tais como dever, em seu 
sentido de obrigação. 

 

 
Victor3:... não é por que ela 
já sabe que ela  
tem que ficar me 
atravessando. 
Erika5:Tem que parar 
 a aula e atrasa conteúdo.  
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Apreciativas 
 
Traduzem um julgamento 
mais subjetivo, apresentando 
os fatos enunciados como 
bons, maus, etc. na visão de 
quem avalia 

 
 
Adjetivos , advérbios ou 
orações adverbiais 
apreciativas, tais como 
bonito, feio ou 
infelizmente.   

 
 
Karina1: Éfeio. 
Erika3: A pessoa já chega, 
pega meu lugar. Eu fico 
muito p. da vida. 
Gabi1: E você responde, 
esse é o pior. 
 

Quadro 16: as modalizações: seus tipos, características linguísticas e 

exemplos. Elaborado com base em ARANHA, 2009. 

 

 

2.8 Categorias de interpretação 

 

Os dados desta pesquisa estão sendo analisados com base no quadro da 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, o que significa afirmar que a 

separação entre a análise e a interpretação não é possível devido ao caráter 

dialógico e dialético da linguagem neste contexto. A partir deste contexto, a 

interpretação dos resultados da análise está apoiada na compreensão da relação 

entre as marcas linguístico-discursivas e o aporte teórico que embasa esta 

dissertação, que foi discutido no capítulo 1. Retomando o arcabouço teórico que 

sustenta esta investigação, e tendo como finalidade guiar o leitor durante a leitura 

do próximo capítulo, as categorias centrais de interpretação estão resumidas no 

quadro a seguir. 

Quadro 17: Categorias de interpretação  

 Afeto 

 Colaboração 

 Dialogia e alteridade 

 Sentidos e significados sobre modos de agir 

 A organização da linguagem – ZPD 

 O padrão relacional ente os participantes 

 Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 
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2.9 Credibilidade da pesquisa 

 

Desenvolver um trabalho científico é uma tarefa árdua no que diz respeito 

ao comprometimento do pesquisador com a verdade das informações, já que se 

espera do profissional uma postura ética e crítica que lhe permita manter-se fiel 

aos princípios norteadores do paradigma de pesquisa no qual se encontra. 

Por isso, algumas ferramentas e recursos foram utilizados para garantir 

este comprometimento. Lincoln & Guba (1985, apud Fuga, 2009) apontam alguns 

instrumentos de trabalho por meio dos quais o pesquisador pode garantir a 

credibilidade de sua pesquisa e que foram utilizados neste trabalho: 

 

Engajamento prolongado 

Como professora – pesquisadora, meu engajamento com o desenvolvimento 

desta pesquisa foi intenso e contínuo, o que permitiu que questionamentos sobre 

os caminhos a escolher para a condução do trabalho tivessem espaço e que 

novas escolhas fossem feitas. 

Peerdebriefing 

Durante os dois anos de Mestrado, tive a oportunidade de submeter a pesquisa a 

várias revisões por pares. Pesquisadores que não fazem parte do contexto desta 

pesquisa puderam avaliar as questões deste trabalho, propiciando a exploração 

de pontos da investigação que pareciam claros para mim como pesquisadora, 

mas que, muitas vezes, abriram espaço para dúvidas aos leitores que não 

vivenciavam o contexto desta pesquisa. O compartilhamento dessasdúvidas 

provocou modificações durante toda a condução da pesquisa.  

Triangulação 

Foram utilizados diferentes métodos de análise, abordagens teóricas e fontes de 

dados, como aulas, entrevistas e relatos, no intuito de atingir os objetivos da 

pesquisa da forma mais clara e fiel possível. 

Quadro 18: Critérios de credibilidade 

 

 

Além disso, a credibilidade desta pesquisa também foi construída no 

decorrer de todo o processo por meio de reflexões e discussões com colegas de 
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curso do GP LACE e de outros grupos, em sessões de estudo, apresentações do 

trabalho nas disciplinas, nos seminários de orientação e orientações individuais. 

Ao longo da pesquisa, também participei de congressos, fóruns, simpósios, 

seminários e mini-qualificações dentro e fora da PUC-SP, para a apresentação e 

discussão dos dados coletados em diferentes etapas. Nessas ocasiões, foram 

recebidas inúmeras sugestões e questionamentos que contribuíram para revisões 

e enriquecimento deste trabalho. 

Para atestar as questões ligadas à ética e à confiabilidade do presente 

trabalho, listo abaixo os diversos momentos em que esta pesquisa pôde ser 

exposta a diferentes olhares que não os da pesquisadora. 

 

 

Evento Tipo de 
apresentação 

Local Data 

Exame de 

qualificação 

 PUC - SP 2012 

Apresentação em 

congresso 

Minicurso II Fórum ISCAR Brasil 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

(UFJF) – Juiz de Fora 

– MG 

2012 

Apresentação em 

congresso 

Comunicação 5o SIAC – Simpósio 

de Ação Cidadã 

Colégio Albert Sabin 

– Osasco – SP 

2011 

Participação em 

congresso 

 18o. InPLA – 

Intercâmbio em 

Linguística Aplicada 

PUC – SP – SP 

2011 

Apresentação em 

disciplina de 

mestrado 

Apresentação de 

trabalho oral e 

escrito 

Disciplina: “LA II – 

Linguagem e 

produção de 

conhecimento” 

2012 

Apresentação em Apresentação de Disciplina: 2012 
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disciplina de 

mestrado 

trabalho oral e 

escrito 

“Metodologia de 

pesquisa: Pesquisa 

crítica de 

colaboração” 

Apresentação em 

disciplina de 

mestrado 

Apresentação de 

trabalho oral e 

escrito 

Seminário de 

pesquisa: “De 

saberes globais para 

a construção de um 

saber local” 

2012 

Apresentação em 

disciplina de 

mestrado 

Apresentação de 

trabalho oral e 

escrito 

Disciplina: “Conceitos 

de Atividade no 

ensino – 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

2011 

Apresentação em 

disciplina de  

mestrado 

Apresentação de 

trabalho oral e 

escrito 

Disciplina: “Pesquisa 

de intervenção: 

escolhas 

metodológicas em 

pesquisa” 

 

2011 

Apresentação em 

disciplina de 

mestrado 

Apresentação de 

trabalho oral e 

escrito 

Disciplina: “TL II: 

Formação de 

educadores: a 

organização da 

linguagem para a 

colaboração  

2011 

Discussões em 

Seminários de 

Orientação  

Apresentação do 

desenvolvimento 

da pesquisa e 

análise de dados 

PUC – SP 2011 - 2012 

 

Quadro 19: Momentos de exposição da pesquisa a diferentes olhares 
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Informo ainda que os responsáveis pela direção da instituição na qual foi 

realizada a pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos e a forma como os 

dados seriam coletados, aprovando sua realização e a divulgação do nome do 

colégio. Obteve-se, também, a permissão por escrito dos pais dos alunos da 

classe pesquisada para o uso do direito de imagem, para transcrição e audição de 

suas falas durante as aulas. 

Finalmente, este trabalho foi submetido e avaliado pelo Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP em 21 de maio de 

2012, sob o número de parecer 24952. O documento comprobatório desse 

parecer encontra-se nos anexos. 
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CAPÍTULO 3.  
ANÁLISE, COMPREENSÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 
 

In partnerships we see ourselves through the eyes of the others, and 
through their support we dare to explore new parts of ourselves. 

(JOHN – STEINER, 2000) 
   

Nas parcerias podemos nos enxergar pelo olhar do outro, e por meio 
de seu suporte ousamos explorar novas partes de nós mesmos. 

         (JOHN – STEINER, 2000) 
 

Este capítulo está organizado para analisar, compreender e discutir 

questões de afeto e colaboração em sala de aula, como proposto. Para isso, 

enfoca:  

1) a organização da linguagem na construção das relações na sala de aula 

para a compreensão dos modos de agir de alunos e professora na relação 

com o outro; e 

2) os tipos de relações construídas na constituição de papeis de aluno e de 

professora. 

É importante apontar que os eixos que guiam as questões de pesquisa 

serão analisados concomitantemente ao longo deste capítulo em três momentos, 

considerados no decorrer da produção de dados, isto é, no início, no meio e no 

final da condução da pesquisa.  

 

 

3.1. Momento 1: relações e papeis em sala de aula 

Para a compreensão das relações e papeis em sala de aula neste momento 

inicial da pesquisa, descrevo a situação enunciativa: o momento de produção e os 

objetivos da interação; a linguagem que organiza e revela papéis de aluno e 

professora na condução das discussões, nas tomadas de  decisões, bem como na 

compreensão do objeto em foco, e dos modos como os alunos e professora 

percebem a si mesmos e aos outros nas relações em sala de aula. 
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3.1.1. Situação enunciativa 

 

Participaram da interação eu, como professora de inglês, em uma escola 

em que os alunos provêm de lares, usualmente, de médio-alto poder aquisitivo. 

São famílias para as quais a atividade social “estudar” tem seu valor social 

claramente colocado, sendo o estudo o caminho para a construção de uma vida 

bem-sucedida.  

É final de setembro de 2011, em sala de aula, e os alunos acabaram de 

receber as avaliações da metade do semestre letivo. Como professora, organizei 

um momento de feedback com os alunos da turma de inglês do Inter 1, que  

haviam recebido as notas quantitativas – que são as notas que levam em conta a 

oralidade e a escrita em língua inglesa, bem como a participação em sala de aula 

e a relação com os colegas. Todos conversavam paralelamente sobre assuntos 

diversos e estavam felizes, porque as notas recebidas revelavam que tinham 

atingido bons resultados quantitativos. Neste momento pedi aos alunos que, em 

duplas, refletissem sobre sua aprendizagem e desenvolvimento até o momento. 

Esse momento de reflexão foi planejado como uma situação de troca 

dialogal com o objetivo inicial de criar contexto para que os alunos refletissem 

sobre sua aprendizagem e desenvolvimento. Todavia, era meu objetivo específico 

encaminhar a discussão para um aspecto do relacionamento em sala de aula que 

se constituía como uma questão problemática para mim como professora: a 

dificuldade de alguns em ouvir o que os colegas tinham a dizer e a constante 

interrupção das discussões em foco para introdução de temas de interesse 

específico e que se constituíam como um ato de desrespeito entre os colegas e 

comigo. Essa era uma questão que eu tinha dificuldade em sair do tradicional agir 

da professora em falar sobre, sem o envolvimento dos alunos. Decidida a envolver 

os alunos na discussão, diversos temas (BRONCKART,1997/2012) foram 

abordados até que eu conseguisse abordar o tópico que motivou o 

desenvolvimento deste projeto. Para que se tenha um ideia geral do que foi 

discutido nesta aula, retomo a tabela abaixo, apresentada no capítulo anterior 

deste trabalho. Os temas estão organizados de acordo com o padrão de iniciação: 

professora ou alunos. 
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Temas introduzidos pela professora

 

Temas introduzidos pelos alunos 

 

1. Discussão sobre os  

resultados positivos dos alunos  na 

aprendizagem da língua inglesa 

 

2. Expectativas de  

aprendizagem sobre a  

língua inglesa 

 

3. Razões para se aprender inglês 

 

 

4. A opinião dos alunos sobre 

 a aula de inglês  

 

5. Pontos positivos da aula de  

inglês  

 

6. O inglês na vida real 

 

7. O que pode ser melhorado na  

aula  

 

 

 

8. Proposta de reflexão sobre 

 como agir para sanar as  

dificuldades apontadas  

 

 

Quadro 10: Temas produzidos pela professora e alunos em uma das aulas 

 

Como dito acima, o objetivo específico de organizar este momento de 

reflexão era abordar a questão de “ouvir o outro” com meus alunos e discuti-la. Por 

isso, para a análise de dados desta dissertação, somente os temas “7 - O que 

pode ser melhorado na aula” e “8 - Proposta de solução para as dificuldades 

apontadas”, com foco na primeira aula gravada, foram discutidos, por serem os 

mais relevantes para a compreensão inicial do objetivo a que esta pesquisa se 

propõe.  
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Como já apontei, era meu objetivo inicial estabelecer um diálogo em sala de 

aula, de forma a, inicialmente, fazer com que os alunos compartilhassem comigo e 

entre si seus sentidos sobre os modos como agiam com os colegas para que 

compreendessem suas ações e se posicionassem  diante de uma situação de 

conflito. Assim, tentei suscitar a discussão com foco em questões de valores e 

afetos que embasavam as relações em sala de aula e seu efeito na aprendizagem 

e desenvolvimento da língua inglesa. Mais precisamente, intencionava levá-los a 

refletir e a tomar consciência sobre a existência de uma relação por vezes 

constrangedora e de desrespeito aos colegas e à professora e convidá-los para a 

construção de um contexto em que pudéssemos buscar soluções em que todos se 

engajassem de forma compartilhada. Juntos, renegociaríamos as regras e a 

divisão de trabalho de forma intencional, o que, como discutido por Engeström 

(1987), seria possível pelo fato de as necessidades de diferentes sujeitos 

envolvidos em uma atividade poderem se assemelhar – apesar de nunca serem 

iguais. Por isso, há que se compreender os sentidos atribuídos em contextos 

mediados por regras compartilhadas pelos envolvidos na atividade, que organizam 

a divisão de trabalho para que as diversas necessidades dos participantes na 

produção do objeto sejam saciadas. No caso de minha turma, essa seria uma 

nova tentativa de introduzir modos de agir mais colaborativos em sala de aula, que 

possibilitassem que os alunos fossem reflexivos sobre suas ações e seus afetos, 

como aponta Spinoza (1677/2011), de forma a proporcionar a eles a chance de 

fazer melhores escolhas e tomar decisões mais acertadas acerca de seus modos 

de agir em sala de aula.  Essas questões serão discutidas a seguir. 

 

 

3.1.2. A organização da linguagem e os papéis sociais dos 

interlocutores 

 

Neste momento inicial, tanto a professora quanto os alunos revelam, em 

suas ações traços de modos de agir típicos da escola, isto é, com regras e divisão 

do trabalho claramente apoiadas no modelo escolar tradicional, em que o 

professor toma as decisões e os alunos agem para enquadrar-se nos papéis que 

usualmente organizam a sala de aula. Nesse quadro, o respeito à fala do 

professor e a disciplina são bastante valorizados e a voz da escola se materializa 
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nas regras e também nos papéis de professor e aluno. É interessante apontar que, 

mesmo sendo meu objetivo criar outra organização, assumo, em muitos 

momentos, papéis tradicionais, o que revela muitas vezes o modo como entendo 

necessário organizar minha fala e, em outros, o quanto é difícil escapar dos 

modelos tradicionais. O exemplo a seguir revela o modo como intencionalmente 

iniciei a discussão, ainda organizada com foco em minha compreensão da 

situação.  

 

Excerto 1: A colocação do conflito 

PS1: É.. tem uma coisa que  incomoda um pouco pra mim ainda. 

Posso dividir? 

 (Turma demonstra estar atenta) O que vocês acham dessa história de  

atravessarem uns aos outros quando vocês estão falando? 

Erika1: São interrupções, né, teacher? 

Karina1: É feio. 

PS2: Por que que atravessa? Por que faz isso? Por que atravessa? 

Isa1: Por que esquece de levantar a mão. 

PS3:Por que esquece de levantar a mão. Que mais? 

Erika2: A pessoa já sai falando, assim. 

PS4:A pessoa já sai falando.  Mas por quê? 

Erika3: A pessoa já chega, pega meu lugar. Eu fico muito p. da vida. 

Manu1: Às vezes você espera tipo meia hora assim, né?  

(Demonstra o braço levantado em sinal de espera) 

Erika4: E a pessoa chega: “Oh, professora!” 

 

Gabi1: E você responde, esse é o pior. 

PS5:Eu, Simone, ou o professor? 

Gabi2:Às vezes você, né! 

PS5: (Olhando para os outros alunos) Eu, Simone, ou o professor?  

(Todos começam a falar ao mesmo tempo sem se ouvirem. PS aguarda alguns 

segundos). 
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A escolha feita por mim para iniciar a discussão com os alunos foi bastante 

cuidadosa, como revela a colocação inicial do conflito de forma modalizada É.. tem 

uma coisa que  incomoda um pouco pra mim ainda.. A pergunta que se segue, 

com um pedido de permissão: Posso dividir?, intencionalmente pensada para 

chamar a atenção dos alunos para o problema a ser colocado e, a pergunta aberta 

feita para apresentar o problema e a necessidade de resposta: O que vocês 

acham dessa história de atravessarem uns aos outros quando vocês estão 

falando? 

Essa forma de agir foi pensada pelo fato de que, em turnos anteriores, eu já 

havia perguntado aos alunos o que eles achavam que poderia ser melhorado na 

aula, mas não obtive quaisquer críticas à maneira como as aulas eram 

conduzidas. Para eles, a aula era ótima e tudo corria bem. Não houve qualquer 

menção quanto à maneira como eles se relacionavam em sala de aula ou sobre as 

escolhas que faziam sobre como agir em relação aos colegas, durante a aula. 

Muito possivelmente, a avaliação dos alunos sobre as aulas serem efetivas ou não 

estava baseada nos resultados quantitativos positivos das avaliações que, como já 

mencionado anteriormente, revelavam aprendizagem e desenvolvimento.   

Assim, as escolhas das modalizações apreciativas de quantidade “um 

pouco” e de tempo “ainda” buscam expressar meu julgamento acerca do problema 

(BRONCKART, 1997/2012), em uma tentativa de atenuá-lo e torná-lo 

compartilhável e passível de resolução. O mesmo ocorre com a pergunta fechada 

indutiva de sim/não: “Posso dividir?”. Ao fazer esta pergunta, eu tinha como 

objetivo construir um contexto de colaboração (MAGALHÃES, 2009) no qual 

haveria espaço para o compartilhar.  

Note-se, no entanto, que ao invés de compartilhar meu problema de 

maneira narrativa/descritiva, ou seja, dizendo diretamente a meus alunos o que 

me incomodava na dinâmica de sala de aula, eu escolho lançar uma pergunta 

aberta com foco no informar, que tem como objetivo explicar as ações dos 

participantes por meio das ações que os embasam. Assim, a pergunta feita aos 

meus alunos, iniciada por “O que vocês acham..?” visa pedir que eles digam o que 

pensam sobre os atos de desrespeito às falas dos colegas, em uma tentativa de 

trabalhar a construção do objeto da atividade  de forma compartilhada e 

colaborativa (ENGESTRÖM, 2001). 
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A partir da compreensão de que os alunos não estavam habituados a 

refletir sobre modos de agir, sentimentos e questionamentos sobre as ações da 

sala de aula, estabeleci o diálogo exercitando o papel de apresentadora da 

proposta de reflexão sobre as aulas de inglês, mas, ao mesmo tempo, buscando 

desequilibrar a relação de lugares sociais determinada  pelo estabelecimento 

usual de relações de poder, como descrito acima. Para isso, tentei colocar-me 

como um sujeito argumentante e uma agenciadora política da discussão em sala 

de aula, demandando dos alunos ouvintes que fossem capazes de reagir e de 

interagir diante das propostas e teses que lhes foram apresentadas (LIBERALI, 

2010). 

Afirmo que, neste momento inicial, a construção do objeto da atividade 

ainda não é coletiva (ENGESTRÖM, 2001). Ao contrário esta construção parte 

unilateralmente de minhas colocações, perguntas ao grupo, e revela a seguinte 

constituição de organização da linguagem: 

 

 

Professora pergunta      aluno responde      professora espelha a fala do aluno e 

faz nova pergunta       aluno responde nova pergunta. 

 

Esquema 1: Movimento inicial 

 

Ao escolher agir desta forma, busquei proporcionar a meus alunos uma 

oportunidade de refletir criticamente e conjuntamente sobre as razões pelas quais 

a conduta de constante interrupção dos colegas acontecia naquela sala. Em 

outras palavras, procurei construir com minha turma uma ZPD de possibilidades, 

em que os sentidos dos participantes foram colocados em discussão para a 

construção de novos significados compartilhados que poderiam transformar 

totalidades (VYGOTSKY, 1934/2008). 

Contudo, a centralidade das perguntas na fala da professora e das 

respostas na fala dos alunos também demonstra que as regras e a divisão de 

trabalho (ENGESTRÖM, 2001) que constituem o fazer escolar mais tradicional 

estão presentes neste grupo, deixando à mostra a marca sócio-histórica tanto no 

fazer da professora quanto dos alunos, como discute Vygotsky (1934/208).  
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Ao descreverem em conjunto o sentimento de frustração com a ação 

desrespeitosa dos colegas e da professora, Erika, Manu e Gabi não só colocam 

seus sentidos (VIGOTSKY, 1934/2008) sobre como se sentem quando são 

interrompidas, mas também colaboram na construção da linguagem ao avançarem 

seus turnos para a construção do exemplo. Linguisticamente, este excerto pode 

ser classificado como um exemplo de co-construção do pensamento e 

desenvolvimento pertinente (PONTECORVO, 2005). 

Buscando compreender esta organização da linguagem à luz de Spinoza 

(1677/ 2011), quando Erika3 expressa seu sentimento em relação a uma 

interrupção, Manu1 é afetada (SPINOZA 1677/2011) por esse enunciado de 

maneira positiva e é impelida a colaborar para a construção da descrição com 

Erika3, que por sua vez será afetada positivamente pelo enunciado de Manu1 e o 

complementará no turno Erika4. Gabi1 também se sente impelida a compartilhar 

com Erika e Manu ao avançar os turnos anteriores expressando sua avaliação 

sobre o problema. Pode-se concluir que temos, assim, enunciados em diálogo 

construindo uma relação de composição (SPINOZA, 1677/ 2011) crítico-

colaborativa (MAGALHÃES, 2010; 2009) acerca do tema proposto, na qual Manu, 

Erika e Gabi assumem papéis protagonistas na construção do objeto da atividade 

ao buscarem compartilhar seus sentidos acerca do tema proposto.  

Observe-se, também, que a fala de Gabi1 direciona a construção do 

pensamento para a inclusão da professora como co-responsável pelo ato de 

desrespeito no momento em que ela atende o chamado de alguém que 

desrespeitou a vez de outro, algo que não havia sido previsto pela professora e 

que se revela na linguagem: 

 

 

Gabi1: E você responde, esse é o pior. 

PS5:Eu, Simone, ou o professor? 

Gabi2:Às vezes você, né! 

PS5: (Olhando para os outros alunos) Eu Simone, ou o professor?  

(Todos começam a falar ao mesmo tempo sem se ouvirem. PS aguarda alguns 

segundos) 
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 Ao expressar seu sentido sobre o papel da professora na ocorrência de um 

ato de desrespeito ao outro em sala de aula, Gabi aponta a ação que cabe à 

professora na divisão de trabalho da Atividade “aula de inglês”, revelando que tais 

atos também contavam com sua participação para que se constituíssem. Como 

mencionado acima, este movimento da linguagem como uma contradição não 

havia sido prevista pela professora, que reage com uma pergunta de clarificação, 

que também expressa surpresa: PS5:Eu, Simone, ou o professor? A resposta de 

Gabi é organizada com modalização apreciativa de frequência e responde ao meu 

pedido de clarificação/confirmação: Às vezes você, né! (Gabi2). 

 A intervenção de Gabi2 expõe claramente uma face da relação professora 

e alunos que é objeto da discussão e que eu não tinha consciência, o que é 

espelhada pela pergunta de clarificação feita anteriormente e retomada em PS5, 

desta vez solicitando a participação de outros membros da turma. Neste momento, 

a discussão se desarticula e os alunos falam todos ao mesmo tempo, sem se 

ouvirem.   

 Ao instaurar, na interação, a contradição entre meus sentidos sobre meu 

modo de agir - dar suporte a ações que queria transformar -, Gabi2 abre espaço 

para que nossos sentidos sejam confrontados, de modo que esses confrontos 

possam gerar novas compreensões sobre o que pensamos sobre nós mesmos e 

sobre os outros, produzindo novos significados compartilhados pelo grupo. Trata-

se, portanto, do estabelecimento de relações crítico-colaborativas entre os sujeitos 

da atividade.  

 O excerto seguinte ilustrará como esta contradição foi essencial para que a 

discussão sobre as escolhas que fazíamos quanto a nossos modos de agir 

afetasse a todos os participantes deste momento de reflexão.  

 
 
Excerto 2: A colocação do conflito 
 
PS6: Olha o que acabou de acontecer. Olha o que acabou de acontecer nessa 

sala. Presta atenção no que acabou de acontecer nessa sala! Gente, eu acho, na 

minha opinião, e eu queria dividir com vocês, e aí vocês me ajudam a pensar, 

que talvez o ponto que a gente possa melhorar mais nessa sala seja a questão 

de ouvir o outro.  (PS fica em silêncio por alguns segundos) E aí ? 

Victor1: É verdade. 
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Isa2: (fala indistinta) 

PS7: Fala mais alto, Isa. Se coloca. 

Isa3: Não, é que às vezes não é interessante.  

PS8: O que a pessoa está dizendo? 

Isa4: Isso. 

PS9:E de que maneira isso acontece? Tenta me dar um exemplo de como isso 

acontece. 

Manu2: Tipo, você pergunta de uma coisa e a pessoa desvia totalmente do 

assunto.  

PS10: De uma maneira que não está relacionada à aula.  

Manu3: É. Não conveniente.  

PS11:Não conveniente... gostei dessa colocação (risos gerais) E por que que a 

pessoa faz isso? 

Fefa1:Teacher, àsvezes a pessoa pensa: “Eu já sei isso”. 

Victor2: Era isso que eu ia falar. Tipo, você tem uma dúvida, você vai perguntar e 

a outra pessoa já sabe e só por isso ela vai lá e começa a te atravessar falando 

coisas que é do interesse dela. 

PS12: E como você se sente quando isso acontece? 

Victor3:Mal, por que eu não... não é por que ela já sabe que ela tem que ficar 

me atravessando. 

Erika4: É mancada, né. 

Manu4: É, tipo... 

Isa5: Ou até quando a pessoa não sabe e mesmo assim... 

  

O momento de desarticulação da discussão que ocorre no final do excerto 1 

serve como instrumento para que eu possa reorganizar a discussão em torno do 

tema proposto novamente, desta vez partindo de um exemplo real, vivido pela 

turma em conjunto: 

 

PS6:Olha o que acabou de acontecer. Olha o que acabou de acontecer nessa 

sala. Presta atenção no que acabou de acontecer nessa sala! 

 

Como aponta Vygotsky (1934/2011), minha fala repetitiva na interação com 

os alunos propicia uma atividade desenvolvimental de forma volitiva, em lugar de 
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uma ação espontânea apenas, produzindo ZPDs para a retomada da discussão. A 

partir deste exemplo vivido em conjunto, busco tornar os alunos conscientes sobre 

seus modos de agir e envolvê-los volitivamente na discussão. Esta colocação 

minha: 

 

PS6: Olha o que acabou de acontecer. Olha o que acabou de acontecer 

nessa sala. Presta atenção no que acabou de acontecer nessa sala! Gente, eu 

acho, na minha opinião, e eu queria dividir com vocês, e aí vocês me ajudam 

a pensar, que talvez o ponto que a gente possa melhorar mais nessa sala sejaa 

questão de ouvir o outro.  (PS fica em silêncio por alguns segundos) E aí ? 

 

revela meu desejo de partilhar a discussão e torná-la um objeto para o grupo, o 

que está revelado nas repetições e no uso de modalizações lógicas, o que, 

segundo Bronckart (1997/2012), busca apresentar uma avaliação baseada em 

condições de verdade ou fatos atestados. Assim, nos trechos - Eu acho... Na 

minha opinião... - a condição de verdade está baseada na desarticulação da 

discussão que acabara de acontecer. Observe-se também que ao produzir as 

ações de forma modalizada, a professora busca mostrar que tem uma ideia a ser 

compartilhada, não uma verdade a ser declarada: queria dividir... vocês me 

ajudam.... possa melhorar mais.... seja... O fechamento do turno com a pergunta: 

E aí? Revela o meu desejo de que seus alunos coloquem seus pontos de vista 

acerca do tema, tornando a discussão objeto de todo o grupo.  

 Contudo, é importante também apontar que neste trecho, apesar do meu 

esforço para elaborar a discussão de forma compartilhada, algumas escolhas 

lexicais feitas por mim revelam que os alunos estão colocados em uma posição 

secundária durante a discussão: Gente, eu acho, na minha opinião, e eu queria 

dividir com vocês, e aí vocês me ajudam a pensar... Ao escolher dizer que os 

alunos me ajudariam a pensar, me coloca novamente no papel de protagonista da 

discussão, retomando um modelo mais conservador em meu modo de agir como 

professora, o que, reorganiza os papéis de aluno em posições mais tradicionais.  

Vale ressaltar que poderia ter feito outras escolhas que teriam dito mais 

adequadamente o que me propunha a fazer, tal como: E aí podemos pensar 

juntos? Essa pergunta traria o sentido de compartilhamento para a discussão e 

relações mais colaborativas. Nas discussões de Vygotsky (1930/ 2008) a 
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linguagem é o instrumento cultural por excelência e é por meio dela que a relação 

entre os sujeitos é construída, que se transmite e se constrói cultura, que o 

pensamento se organiza e que novos modos de agir são produzidos. Neste 

excerto, uma escolha lexical diferente da que foi feita teria revelado, com mais 

consistência, o sentido de compartilhamento do objeto da discussão que eu tinha 

como objetivo para este momento de reflexão. Novamente, a marca sócio-histórica 

revelada nos sentidos dos sujeitos da atividade delimita os papeis de aluno e 

professor em sala de aula.  

Tendo seus papeis reestabelecidos na interação, também o padrão de 

organização da linguagem descrito anteriormente é retomado, com a centralidade 

das perguntas na fala da professora e das respostas nas falas dos alunos. 

Contudo, a ocorrência dos espelhamentos diminui consideravelmente e passo a 

clarificar e expandir a fala dos alunos e não espelhá-las. Essa organização da 

linguagem possibilita que os alunos clarifiquem seus sentidos. O excerto a seguir 

revela isso:  

 

Victor1: É verdade. 

Isa2: (fala indistinta) 

PS7: Fala mais alto, Isa. Se coloca. 

Isa3: Não, é que às vezes não é interessante.  

PS8: O que a pessoa está dizendo? 

Isa4: Isso. 

PS9:E de que maneira isso acontece? Tenta me dar um exemplo de como isso 

acontece. 

Manu2: Tipo, você pergunta de uma coisa e a pessoa desvia totalmente do 

assunto.  

PS10: De uma maneira que não está relacionada à aula.  

Manu3: É. Não conveniente.  

PS11:Não conveniente... gostei dessa colocação (risos gerais) E por que que a 

pessoa faz isso? 

Fefa1:Teacher, às vezes a pessoa pensa: “Eu já sei isso”. 

 

Como discutido anteriormente, o uso do constante espelhamento das falas 

dos alunos para dar prosseguimento à discussão revela a necessidade da 
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professora de controlar as falas de seus alunos e fazê-las ecoar para todos os 

participantes da discussão, com o objetivo de envolvê-los. Portanto, pode-se 

afirmar que a diminuição considerável do uso deste recurso linguístico, neste 

excerto, indica uma posição menos controladora, por parte da professora, sobre a 

produção linguística de seus alunos em sala, já que, neste momento, todos 

parecem estar envolvidos na produção compartilhada do objeto da Atividade.  

Estabelece-se, então, uma nova constituição de organização da linguagem: 

 

 

Aluno se coloca      professora clarifica a colocação      aluno clarifica      

professora coloca pergunta de reflexão       aluno responde 

 

Esquema 2: nova constituição da linguagem 

 

Neste excerto, a relação que se estabelece entre a professora e alunos 

parece se distanciar um pouco do modelo mais tradicional de interação em sala de 

aula, que definiria o que espelhar das falas de seus alunos, em uma escolha 

determinista sobre o que seria certo ou errado. Ao invés, assumo um novo papel 

na relação com meus alunos ao buscar compreender suas falas por completo, a 

partir do uso da estratégia de clarificação, colaborando para que as colocações 

dos alunos sejam compreendidas por todos e que sejam fortalecidas por esta 

compreensão, em um exercício de fortalecimento do conatus do grupo. Apesar da 

centralidade do discurso ainda estar na fala da professora, parece que, neste 

excerto, faço melhor uso de minha posição de poder na relação com os alunos ao 

trabalhar em prol de esclarecer o que eles dizem para a sua própria compreensão 

e do grupo.  

Como Spinoza (1677/2011) discute, a busca pelo fortalecimento do conatus 

está baseada em nosso desejo de pertencer ao todo. Em outras palavras, ao 

buscar fortalecer seu conatus, a forma como o individuo pertence ao todo será 

afetada, bem como a forma como este individuo colaborará com o todo. Em sala 

de aula, a busca pelo fortalecimento do conatus de cada integrante do grupo tem 

como objetivo criar contextos colaborativos para que esse integrante se sinta cada 

vez mais potente para agir na relação com outros. Também, que a totalidade se 

constitua o mais próximo possível da que ele considera como ideal e que também 
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atenda às necessidades dos outros integrantes do grupo que também buscam 

fortalecer seu conatus. É na relação colaborativa com outros sujeitos que o 

individuo tem seu conatus potencializado ou não.  

Portanto, pode-se inferir que, neste momento, a relação que se estabelece 

entre os alunos e eu tem traços colaborativos mais fortes que o excerto anterior, o 

que se comprova pelo trecho seguinte a este excerto, no qual alunos e professora 

constroem um exemplo em conjunto para ilustrar as razões pelas quais as 

interrupções e o desrespeito à fala do outro ocorriam naquela sala de aula.  

 

Fefa1:Teacher, às vezes a pessoa pensa: “Eu já sei isso”. 

Victor2: Era isso que eu ia falar. Tipo, você tem uma dúvida, você vai perguntar e 

a outra pessoa já sabe e só por isso ela vai lá e começa a te atravessar falando 

coisas que é do interesse dela. 

PS12: E como você se sente quando isso acontece? 

Victor3: Mal, por que eu não... não é por que ela já sabe que ela tem que ficar 

me atravessando. 

Erika4: É mancada, né. 

Manu4: É, tipo... 

Isa5: Ou até quando a pessoa não sabe e mesmo assim... 

 

 Ao colocar sua hipótese sobre a razão pela qual as interrupções e o 

desrespeito à fala do outro ocorriam naquela sala, modalizada apreciativamente 

por às vezes, Fefa1 da inicio à construção de um exemplo compartilhado com 

Victor2, que assume a descrição do exemplo a partir de sua experiência pessoal. 

Seus sentidos sobre esta experiência estão marcados pelas modalizações 

apreciativas que ele escolhe utilizar em sua fala, como em “só por isso”. De 

acordo com Bronckart (1997/2007), as modalizações apreciativas revelam uma 

avaliação procedente do sujeito como fonte de julgamento. Quando Victor2 afirma 

que só por que seu interlocutor já compreende o que ele ainda deseja saber, em 

seu ponto de vista isso não dá a ele o direito de desrespeitá-lo com uma 

interrupção.  

 A pergunta aberta com foco no confrontar colocada pela professora logo a 

seguir, e que tem como objetivo ajudar os alunos a perceber como as ações 

influenciam o modo de agir e de pensar de outras pessoas, tem a intencionalidade 
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de revelar como estes atos de desrespeito afetam Victor. Seu sentimento de mal-

estar em relação a estas ocorrências é compartilhado por Erika4, que compartilha 

do mesmo ponto de vista, por Manu4, que concorda utilizando uma interação 

elíptica (PONTECORVO, 2005) e por Isa5, que coloca outra contradição no 

mesmo ponto de vista, mostrando uma outra face do objeto em questão. Neste 

momento, pode-se afirmar que foi construída uma noção comum acerca do tema 

em discussão.  

 Merçon (2009, p.72) descreve as noções comuns como “composições de 

relações” que expressam “uma compreensão interna das razões de conveniência 

entre as coisas”.  Na atividade humana, tal movimento está caracterizado na 

materialidade linguística. Assim, a linguagem é o meio pelo qual construímos 

noções comuns e o artefato que nos constitui, pois possibilita que nossos sentidos 

individuais passem a ser cada vez mais coletivos, a partir do momento em que os 

compartilhamos socialmente e os tornamos coletivos. Como colocado por 

Newman &Holzman (1993/2002), ela é instrumento – e resultado – do processo de 

interação entre os sujeitos da atividade.  

 Esse movimento, na sala de aula, trata não somente de se colocar de 

maneira ativa e intencional ao expressar suas ideias, mas também de ouvir o que 

o outro tem a dizer, a fim de buscar o que nos conecta a esse outro. A construção 

do exemplo em conjunto, como descrito acima, mostra os alunos e a professora 

compartilhando da ideia do próximo e expandindo-a, em uma relação critico-

colaborativa.  

Magalhães (2009) discute que colaborar, em qualquer contexto, significa 

agir no sentido de possibilitar que os agentes participantes tornem seus processos 

mentais claros, expliquem, demonstrem com o objetivo de criar, para os outros 

participantes, possibilidades de questionar, expandir, recolocar o que foi posto em 

negociação.  

 Na sala de aula, a cada oportunidade criada para que meus alunos e eu 

reflitamos sobre as escolhas que fazemos, a cada vez que os sujeitos envolvidos 

na atividade ouvem e são ouvidos, a cada momento em que nos percebemos e 

somos percebidos, nós, como grupo, abrimos espaço para que nossos sentidos 

sejam materializados na linguagem e confrontados com os sentidos dos outros 

envolvidos, de modo que esses confrontos possam gerar novas compreensões 

sobre o que pensamos a respeito de nós mesmos e sobre os outros, produzindo 
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Excerto 3: A negociação de novas regras e divisão de trabalho 

 

 

PS17: Como é que agente vai lidar com essa questão? Como é que a gente vai 

resolver, ou melhor, montar um esquema mesmo, um acordo pra tentar melhorar 

esse ponto na dinâmica da nossa aula? 

Erika7: Cantinho da vergonha, teacher. 

PS18: Cantinho da vergonha! (PS demonstra surpresa. Alunos riem.)Eu vou 

colocar a pessoa no cantinho da vergonha! (PS ainda demonstra surpresa. Alunos 

riem novamente.) Mas de que maneira esse cantinho da vergonha vai ajudar a 

pessoa? 

Bianca2: Por que ela vai sentir vergonha e não vai fazer mais! 

PS19: Meu Deus! Que autoritária! (em tom de brincadeira)  

Que pessoa mais autoritária! 

Victor4:Às vezes, ela pensou: “Putz, funciona!”  (Risos). 

Fefa3: Eu acho que você poderia pegar uma aula e colocar, tipo, o nome de todo 

mundo. Quem atropelar, faz um risco pra pessoa ver que está atropelando.  

PS20: (Demonstra surpresa com as falas dos alunos, mas fala em tom de 

brincadeira) Nossa, gente! Como vocês, estão punitivos, que terrível! 

Isa7: Dar uma bala. 

PS21: Dar uma bala? 

Manu7: Aí você vai dar parabéns pra pessoa que fez a coisa errada? 

Den1: Corta um dedo! 

PS22:Corta um dedo! Nossa, o negócio aqui tá ficando bom! (em tom de 

brincadeira irônica)Ô gente, vamos tentar pensar em algo que seja... 

Victor5: Que seja possível! 

 

 

  

O excerto acima evidencia minha surpresa ao perceber que as sugestões 

feitas pelos alunos não revelavam um caráter colaborativo como compreendido 

nesta dissertação, mas um caráter punitivo e individualista. Eram sugestões que 

apontavam para um foco que, infelizmente é usual no contexto escolar, na punição 

e não na construção de relações colaborativas nas quais os alunos tivessem 
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chance de potencializar seus conatus (como aponta Spinoza)para o bem do grupo, 

que era o meu objetivo principal ao propor este momento de reflexão. Ao contrário, 

tais sugestões colaborariam para o enfraquecimento dos conatus dos sujeitos da 

atividade, uma vez que elas expõem o indivíduo ao ridículo, castigam aquele que 

cometeu um erro, ou obrigam o colega a se submeter a uma punição, ou ainda, 

sugerem o uso de violência física  como alternativas para a solução do impasse, 

como revela o trecho, a seguir: 

 

Erika7: Cantinho da vergonha, teacher. 

Fefa3: Eu acho que você poderia pegar uma aula e colocar, tipo, o nome de todo 

mundo. Quem atropelar, faz um risco pra pessoa ver que está atropelando.  

Isa7: Dar uma bala. 

Den1 (fazendo um brincadeira): Corta um dedo! 

 

 No desenvolvimento deste excerto, pode-se observar que, a princípio, ainda 

tento desempenhar meu papel de sujeito argumentante e agenciadora política da 

discussão em sala de aula, buscando compreender e questionar as propostas a 

partir do uso da estratégia de clarificação, com a realização da pergunta aberta 

com foco no informar: 

 

PS18: Cantinho da vergonha! (PS demonstra surpresa. Alunos riem.) 

Eu vou colocar a pessoa no cantinho da vergonha! (PS ainda demonstra 

surpresa. Alunos riem novamente.) Mas de que maneira esse cantinho da 

vergonha vai ajudar a pessoa? 

Bianca2: Por que ela vai sentir vergonha e não vai fazer mais! 

 

No entanto, meu discurso perde força argumentativa gradualmente a partir 

do momento em que passo a emitir opiniões pessoais acerca das sugestões 

propostas por meus alunos, abandonando a argumentação, como mostram os 

exemplos PS19: Meu Deus! Que autoritária!; PS20: Nossa, gente! Como vocês, 

estão punitivos, que terrível! ePS22:Nossa, o negócio aqui tá ficando bom! 

Este movimento da linguagem pode ser atribuído ao fator surpresa 

colocado na discussão pelos alunos, que se constituiu como uma forte contradição 

para mim. É notório que me perco na discussão ao perceber que os sentidos dos 
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alunos sobre como lidar com problemas estão todos relacionados a uma cultura de 

punição e medo. 

Linguisticamente, por conta da contradição que se instaura neste excerto, o 

padrão de organização da linguagem sofre uma mudança, como mostra o 

esquema abaixo:  

 

 

Professora questiona       aluno responde       professora demonstra surpresa e 

pede clarificação      aluno clarifica a informação       professora demonstra 

surpresa e não contra - argumenta 

 

Esquema 3: A desarticulação da discussão 

 

 As propostas parecem enfocar uma característica do contexto escolar. 

Como Vygotsky (1934/2008;1987) discute, a categoria de sentido é pessoal e 

trazida pelo individuo a partir de suas experiências e história. Desta forma, o 

sentido expressa a consciência do sujeito. Na mesma linha de raciocínio, Leontiev 

(1977) coloca que o sentido está relacionado com a necessidade e o motivo de 

cada sujeito, ou seu desejo materializado em ação. Assim, é nas ações do sujeito 

que o sentido pessoal se revela. Com base nas discussões de Vygotsky e 

Leontiev, constatamos a importância da bagagem sócio-histórica dos indivíduos no 

que se refere à produção de conhecimento. Uma vez que todas as sugestões 

propostas pelos alunos se relacionam com uma cultura de punição e medo, pode-

se inferir que a constituição sócio-histórica desses sujeitos acerca do que significa 

colaborar para que o melhor seja feito para todos é, senão inexistente, muito 

pouco explorada.  

Durante toda a nossa existência nos relacionamos com o conhecimento que 

pré-existe a nós e o transformamos pelas escolhas que fazemos, deixando nossas 

formas de conhecer para as gerações futuras. Os alunos e a professora desta 

turma estão inseridos em um contexto escolar que tem sido construído ao longo 

dos séculos, ou seja, estão co-existindo com o conhecimento pré-existente. 

Contudo, a transformação deste contexto seria possível pelas escolhas feitas 

pelos sujeitos.  Inicialmente, entretanto, as escolhas de meus alunos não parecem 

propor a transformação dos modos de agir em sala de aula. Ao contrário, elas 
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colaboram para a permanência da realidade em que esses sujeitos vivem, o que 

pode evidenciar que essas escolhas são feitas com base em um conhecimento 

tácito rotineiro que reproduz e espelha a realidade já colocada.  

Em suas tentativas de propor ações possíveis e cabíveis para a resolução 

do impasse colocado na discussão, professora e alunos assumem papeis 

inversos, como demonstra a figura abaixo 

 

 

 

 

Figura 8: A inversão de papeis na interação  

 

Observamos que o padrão iniciativo dos turnos passa da centralidade na 

fala da professora para a centralidade nas falas dos alunos, que passam a propor 

suas ideias para a solução do problema. Como mencionado anteriormente, tais 

ideias produzem uma reação de surpresa na professora, que não contra-

argumenta nem tampouco colabora para que haja co-construção das propostas e 

o desenvolvimento pertinente da discussão, como definido por Pontecorvo (2005). 

Meu papel de sujeito argumentante e uma agenciadora política da discussão em 

sala de aula se desmaterializa na linguagem e a interação se apresenta de forma 

truncada, revelando as tensões que constituem este momento. 

2o turno iniciativo: 

Fefa

Fefa3

PS20

3o turno iniciativo: 

Isa

Isa7

PS21

Manu7

4o turno iniciativo: 

Den

Den1

PS22

Victor5
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Em uma tentativa de contornar a situação, a professora retoma o turno 

iniciativo, usando a modalização dos verbos pensar e ser. Sua asserção é 

complementada por Victor5: 

 

PS22: Ô gente, vamos tentar pensar em algo que seja... 

Victor5: Que seja possível! 

 

Esse movimento gera um novo padrão de interação e redimensiona as 

relações na discussão em sala de aula, como demonstra o excerto a seguir. 

 

 

Excerto 4: A tentativa de ressignificação dos sentidos dos alunos sobre 

colaboração  

 

PS23: Não... não é nem isso... porque eu acho que  punição não resolve... a 

punição não resolve... 

Erika8: A gente devia estimular a pessoa, ao invés de punir ela! 

PS24: Exatamente, a punição não resolve. A gente tem que arrumar outra 

saída... 

Gabi2: Lógico que resolve, lógico que resolve. 

Isa8: Ninguém vai querer perder seu dinheiro comprando bala! 

PS25: E se a gente tentasse tomar uma decisão um pouco mais madura? Por que 

assim, eu entendo.... 

Gabi3: Tipo, quem atrapalha tem que ficar suave... 

PS26:Eu entendo que vocês estejam entrando no modo da punição 

provavelmente por que é dessa maneira que vocês vivem na casa de vocês. Tô 

certa ou tô errada? 

Erika9: Pois é... 

(Alunos produzem falas indistintas de apoio) 

Gabi4: É, infelizmente é assim... 

PS27: Então, né. Só que aqui a gente pode experimentar um modelo novo. 

Erika10: Estímulo. 



105 
 

PS28: Vocês estão tendo a chance de experimentar um modelo novo, um modelo 

um pouco mais maduro, menos, menos, como é que se diz: “Toma lá, dá cá”. 

Assim, “fez isso errado, acontece isso com você”. Não! 

Como que poderia ser um modelo mais maduro de negociação? Vamos dar um 

minutinho. Junta de novo, conversa com seu par... Como é que pode ser um 

modelo mais maduro pra gente lidar com isso? 

 

  

Ao reafirmar meu sentido acerca do uso da punição para a resolução de 

conflitos, Erika demonstra compartilhá-lo ao apresentar sua perspectiva: Erika8: A 

gente devia estimular a pessoa, ao invés de punir ela! Contudo, nossos sentidos 

são confrontados com os de Gabi e Isa, que defendem o uso da punição como 

estratégia de resolução de conflitos: 

 

Gabi2: Lógico que resolve, lógico que resolve. 

Isa8: Ninguém vai querer perder seu dinheiro comprando bala! 

 

 Este momento da interação abre espaço para que o confronto de sentidos 

ocorra não somente entre professor e alunos, mas também entre os alunos, 

permitindo que a contradição se coloque de uma maneira diferente do padrão 

usual de sala de aula, provocando também mudanças nos papeis de aluno e 

professor. Em outras palavras, a contradição que se coloca entre as alunas dá a 

elas a chance de debater entre elas, abrindo espaços para vozes diferentes da 

minha, a professora, em uma construção dialógica e dialética. 
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isso, para ele, a consciência sobre os meios de produção deve ser tão valorizada 

quanto o produto final, pois são esses meios que revelam os contextos de vida. 

Assim, a consciência quanto aos meios de produção cria contexto para a 

compreensão crítica de questões de alienação, ou, no caso deste trabalho, abre 

espaço para a escolha de modos de agir na vida que vivemos.  

Dessa forma, refletindo na ação (Schön, 1992), pensei que se mencionasse 

a escola como responsável pela construção dessa compreensão, abriria espaço 

para que meus alunos iniciassem uma discussão acerca das regras que 

constituem a escola, das punições recebidas, de modos de agir de professores, 

coordenadores e os colocaria em posições mais uma vez submissas e alienadas 

sobre suas escolhas. Este não era meu objetivo.  

 Ao contrário, desejava fazer com que os alunos percebessem que a 

construção de regras e papeis poderia ser compartilhada e que, como discutido 

por Spinoza (1677/2011), esse compartilhamento a partir das relações que se 

estabelecem entre os participantes pode construir algo maior para a produção de 

todo um complexo, que vai além da sala de aula e/ou da escola. Desejava, enfim, 

enfocar a compreensão de que o todo é constituído por partes de cada um de nós 

que, por conseguinte, fazem parte do todo. Se desejamos fazer parte e construir 

novas relações entre nós, é importante que nossa contribuição seja feita de modo 

consciente, volitivo e intencional. Se desejamos que nossa realidade na escola 

seja diferente, a mudança deve começa a partir de nós, uma vez que, como 

discutido por Marx (1890/1980), a realidade não é estática, mas está em constante 

transformação movida por suas próprias contradições.   

Por isso, lanço, mais uma vez, uma pergunta à minha turma: 

 

PS28: Como que poderia ser um modelo mais maduro de negociação? Vamos dar 

um minutinho. Junta de novo, conversa com seu par... Como é que pode ser 

um modelo mais maduro pra gente lidar com isso? 

 

 O próximo excerto focará a construção deste modelo.  
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Excerto 5: A construção compartilhada de regras e divisão de trabalho 

pautadas na colaboração  

 

Isa9: E se todo mundo ficasse em silêncio ao ser atropelado? 

PS33: Um código! Ah! Isso pode ser bacana, hein! Como é que a gente pode 

fazer isso? 

Victor7: Fala aí, Bianca. 

PS34: Uma espécie de código pra ajudar a pessoa quando ela atravessa? 

Gui3: Bater palmas. 

PS35: Não... eu acho que bater palmas... 

Manu8: Vai fazer mais barulho ainda! 

PS36:Exatamente. 

Den5: Faz assim, ó! (mostra o símbolo do heavy metal. Risos) 

Bianca3:A partir do momento que você vê que a sala tá muito bagunceira, você 

levanta a mão e quem vai percebendo vai levantando  a mão. 

PS37: Mas vejam só... essa questão não pode ser observada só por mim... 

Fefa4: Todo mundo que perceber faz isso igual.  

Isa10: É pela gente. 

Bianca4: quem perceber levanta a mão... 

PS38: Quem perceber levanta a mão, é isso?  

(várias manifestações de rejeição) 

Karina5: Não, por que, tipo, ninguém vai ficar olhando pra mim! 

PS39: Ou quando você for atravessado você levanta a mão? 

Victor8: Fui atravessado! (Levanta a mão. Risos) Parei de brincar! 

PS40:Vocês entendem?Não é uma questão que eu posso administrar sozinha. 

Na verdade, o ideal seria que todos nós tivéssemos essa consciência 

sempre alerta.  

Victor9: Sem código nenhum. 

PS41: Né? Como a gente ainda tá trabalhando isso, talvez a ideia de levantar a 

mão no momento em que você for atravessado possa funcionar. 

Erika12: É... acho que sim. 

PS42: O que parece a vocês? Todos concordam? 

(Manifestações gerais de concordância. Bate o sinal do final da aula) 
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 Neste excerto, a construção de regras e divisão de trabalho pautadas na 

colaboração se materializa na linguagem pelo sistema de turnos. Observe-se que 

o número de turnos produzidos por mim neste excerto é significantemente menor 

que no excerto inicial, no qual minha fala era um instrumento de controle de 

condução da discussão. Naquele momento, cada turno dos alunos era respondido 

ou expandido por mim, como mostra o Esquema 1, na página 89. Naquele 

momento, o objeto da atividade ainda se revelava unidirecionado e não 

compartilhado, o número de participações dos alunos é bastante pequeno, o que 

evidencia pouco envolvimento com a questão proposta, por se tratar de algo alheio 

a eles.  

Em comparação com o excerto acima, o número de participações 

produzidas pelos alunos contribui para o desenvolvimento pertinente da discussão 

e para a co-construção do pensamento (como discutido por Pontercorvo, 2005), na 

produção do objeto da atividade, que é significantemente maior, o que sugere 

também maior envolvimento dos sujeitos da atividade com a construção de regras 

e divisão de trabalho que constituem esse objeto.  

Leontiev (1977; 1978) discute esse envolvimento. Para ele, a relação do 

sujeito com o objeto dependerá do conjunto de vivências e experiências que o 

sujeito traz consigo e que poderão ser mediadoras das ações que esse sujeito 

conscientemente escolherá para se aproximar de seu objeto, ou, na perspectiva 

spinozana, como o sujeito afetará e será afetado na produção desse objeto.  

Neste momento de reflexão proposto por mim com meus alunos, 

inicialmente a relação que havia entre eles e o objeto ainda é, como aponta 

Spinoza (1977/2011), de indiferença, pautada em uma cultura de punição e 

alienação. Contudo, ao longo da discussão, meus alunos têm a chance de 

ressignificar esses sentidos a partir da experiência proposta para este momento. 

Em outras palavras, temos a chance de discutir e definir conjuntamente quais 

modos de agir são adequados ou não para trabalhar com a questão do 

desrespeito em sala de aula, em uma construção compartilhada de regras e 

divisão de trabalho que produz uma relação de composição. Essa relação cria 

espaço para a construção intencional de uma noção comum, na definição 

spinozana.  

Esse esforço para o compartilhamento e a construção compartilhada de 

regras e divisão de trabalho se materializa linguisticamente no sistema de turnos. 
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Dos dez alunos presentes neste momento de reflexão, nove contribuem de alguma 

maneira neste excerto, sendo que alguns deles contribuem mais de uma vez, seja 

com uma sugestão, comentário, concordância ou colocação de contradição, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

Sugestão Isa9: E se todo mundo ficasse em silêncio ao ser 

atropelado? 

Gui3: Bater palmas. 

Den5: Faz assim, ó! (mostra o símbolo do heavy 

metal. Risos) 

Bianca3: A partir do momento que você vê que a 

sala tá muito bagunceira, você levanta a mão e 

quem vai percebendo vai levantando a mão. 

Bianca4: Quem perceber levanta a mão... 

Fefa4: Todo mundo que perceber faz isso igual. 

Comentário Victor8: Fui atravessado! (Levanta a mão. Risos) 

Parei de brincar! 

Concordância Isa11: É pela gente. 

Victor9: Sem código nenhum. 

Erika12: É... acho que sim. 

Colocação de contradição Manu8: (Palmas) Vai fazer mais barulho ainda! 

Karina5: Não, porque, tipo, ninguém vai ficar 

olhando pra mim! 

Quadro 20: As contribuições dos alunos para a construção compartilhada de 

regras e divisão de trabalho 

 

 Quanto às minhas contribuições, como já mencionado, há a diminuição 

considerável de turnos, que se materializam na  concordância de asserções, como 

em  PS36: Exatamente, e na colocação de contradições, sempre sustentadas por 

modalizações e ou modulações, tais como: PS37: Mas vejam só... essa questão 

não pode ser observada só por mim... e PS40:Vocês entendem?Não é uma 

questão que eu posso administrar sozinha. Na verdade, o ideal seria que todos 

nós tivéssemos essa consciência sempre alerta.  
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O mais relevante, contudo, é que nesse excerto, a maneira como o sistema 

de turnos se organiza revela a ressignificação dos papeis de professor e aluno 

nesta turma, o que leva ao exercício de liberdade, como discutido por Liberali 

(2009). Segundo a autora, a liberdade está na capacidade de ouvir o outro e 

definir as vozes que serão próprias, em sentido bakhtiniano.  Assim, ter 

efetivamente liberdade e capacidade para fazer algo exige de cada um o dever de 

refletir sobre as decisões tomadas, envolvendo responsabilidade. No excerto 

acima, antes irreflexivos e passivos perante as ocorrências de desrespeito ao 

outro em sala de aula, os alunos colaboram na construção de novos modos de 

agir de maneira consciente, volitiva e intencional, em papeis ativos de sujeito. 

Antes controladora em minhas falas, abro espaço para que os alunos se coloquem 

nas falas de outros, para que concordem, discordem, complementem e mesmo 

façam brincadeiras e confrontem suas ideias, sem a necessidade de minha 

constante interseção.  

Há, assim, espaço para que os sujeitos da atividade avancem para além de 

si mesmos, como discute Vygotsky (1934/2008). Para ele, as ações humanas são 

mediadas pelas ações de seus pares, em uma rede complexa de atividades 

interligadas. A zona de desenvolvimento proximal está essencialmente organizada 

nesse contexto, em que, em colaboração, os sujeitos vão além de suas 

possibilidades imediatas e podem fazer mais que fariam sozinhos.  

Magalhães (2009), discutindo o conceito de colaboração proposto acima, 

coloca que colaborar pressupõe que todos os agentes tenham voz para colocar 

suas experiências, compreensões, concordâncias e discordâncias em relação aos 

discursos dos participantes e ao seu próprio.  

Esse excerto ilustra bem a colocação feita pela autora. Desse modo, para 

que meus alunos produzissem uma noção comum acerca de como procederíamos 

quando atos de desrespeito ocorressem em aula, foi necessário a construção de 

uma ZPD colaborativa com foco na produção de relações de respeito, pautadas 

pelo ouvir, concordar, confrontar, e compartilhar, como ilustra o excerto 5.  
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3.2. Momento 2: relações e papéis em sala de aula durante o processo de 

apropriação das regras estabelecidas no momento de reflexão 

 

Para a compreensão das relações e papéis em sala de aula neste momento 

da pesquisa, descrevo a situação enunciativa - o momento de produção e os 

objetivos da interação -; a linguagem que organiza e revela papeis de aluno e 

professora na condução das discussões, e os modos como os alunos e professora 

percebem a si mesmos e aos outros nas relações em sala de aula neste momento 

de produção.  

 

 

3.2.1 Situação enunciativa  

 

A partir das aulas seguintes ao momento inicial, por várias vezes houve a 

necessidade de retomar as regras e a divisão de trabalho que foram negociadas 

nas aulas 1 e 2, como mostra a tabela abaixo:  

 

 

No.da aula 03 04 05 06 07 08 

No.de 

ocorrências 

 

02 

 

01 

 

03 

 

02 

 

03 

 

01 

Quadro 21: Retomada das regras e da divisão de trabalho definidas  

                   nas aulas 1 e 2 

 

 De todas as ocorrências3 elencadas acima, escolhi a da aula número 08 

para ilustrar este momento. A escolha por este excerto está pautada em sua 

pertinência para este momento da análise. Nessa oitava aula, ocorrida no final de 

outubro, uma discussão sobre o tema “Eu serei rico” foi proposta, com o objetivo 

de exercitar o uso do verbo auxiliar de futuro “will” para expressar predições. Este 

conteúdo já havia sido introduzido anteriormente, como descrito no capítulo 2 

(Quadro 9). Além disso, esta discussão, que foi planejada intencionalmente, 

objetivou oferecer aos alunos a chance de exercitar as regras negociadas no 

                                                       
3 A transcrição de todas as ocorrências pode ser acessada no anexo desta dissertação, no seu 
original em inglês.  
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momento de reflexão pós-avaliatório, pois havia a necessidade de ouvir e ser 

ouvido, e de atuarem em novos papeis de aluno, resultando no estabelecimento 

de novas formas de relacionamento em sala de aula.  

Nesse dia, três alunos da turma estavam ausentes devido a uma saída 

pedagógica organizada pela escola. Os que estavam presentes participaram da 

discussão proposta e atuaram de forma a proporcionar o melhor desenvolvimento 

possível do tema proposto, como os dois excertos a serem discutidos na seção, a 

seguir, ilustrarão.  

 

 

3.2.2. A organização da linguagem e os papéis sociais dos 

interlocutores 

 

Neste momento, tanto eu, como professora, quanto os alunos revelam, em 

suas ações, traços de modos de agir baseados nas regras previamente 

negociadas no momento de reflexão inicial. Nesse quadro, o respeito à fala do 

colega e o ouvir o que o outro tem a dizer se materializam na linguagem pelas 

intervenções feitas pelos próprios alunos. Neste momento, busco me colocar como 

uma participante de igual valor na organização dos turnos. 

 Os excertos 6 e 74 ,a seguir, revelam o modo como intencionalmente 

conduzi este momento e como os alunos agiram como protagonistas na condução 

da discussão, evidenciando a apropriação de novos papeis de aluno e a 

construção de relações mais colaborativas entre eles.  

 

  

Excerto 6: O exercício das regras previamente negociadas para a produção 

de novos modos de agir em sala de aula 

  

 

PS1: Bom, turma, qual é o problema com as pessoas no Brasil, em sua opinião? 

(Alunos todos começam a responder ao mesmo tempo. Professora interfere.) 

                                                       
4Os excertos escolhidos como exemplo para esta seção foram traduzidos do inglês para o 
português. A transcrição em inglês pode ser acessada no anexo desta dissertação. 
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PS2: Ei! Ei! Ei! Muita gente falando ao mesmo tempo. O que acontece com a 

gente? (Professora levanta a mão. Os alunos também se manifestam, 

levantando a mão) Ok. Quem quer ser o primeiro a falar? 

(Lu faz menção com a cabeça para falar e assume o turno. A turma ouve). 

Lu1: Há muita diferença social. Então uma parte das pessoas é muito rica e 

muitas outras pessoas são muito pobres.  

(Karina acena que deseja falar) 

PS3: Você quer dizer alguma coisa, Ká? 

Karina1: Sim. Eu quero estar... 

(Karina é interrompida por Erika, que inicia conversa paralela com Bianca. Karina 

faz silencio e aguarda. Victor interfere, dirigindo-se à Erika) 

Victor1: Você interrompeu ela. 

Erika1:Wow! Desculpa! Você pode repetir, por favor? 

Karina2: Eu estava dizendo que eu estarei “na parte pequena”. 

Gabi1:Eu também. É nóis! 

 

 

 No início deste excerto, quando a discussão é proposta e seu começo se dá 

de forma desarticulada, mais uma vez sou responsável por apontar para a turma 

que aquela não é a forma mais adequada de discutirmos algo e ajo no intuito de 

reorganizar os turnos: PS2:Ei! Ei! Ei! Muita gente falando ao mesmo tempo. O que 

acontece com a gente? (Professora levanta a mão. Os alunos também se 

manifestam, levantando a mão) Ok. Quem quer ser o primeiro a falar? 

Este movimento de minha parte poderia evidenciar que os alunos ainda 

continuam agindo de forma subordinada às falas da professora, sem consciência 

crítica de suas ações.  Contudo, a prontidão do silencio de Karina, ao ser 

interrompida em Karina1 por Erika, e a ação de Victor1 sobre essa interrupção 

mostram que a manutenção das regras compartilhadas anteriormente não se 

coloca mais unicamente em minhas mãos, como professora da sala. 

No momento em que Karina silencia sua fala ao perceber ter sido 

interrompida, ela intencionalmente retoma as regras negociadas anteriormente 

pelo grupo. Victor compartilha o movimento de Karina e materializa essas regras 

novamente na linguagem, chamando a atenção de Erika para o fato ocorrido. 

Erika, por sua vez, responde prontamente com uma demonstração clara de 



115 
 

respeito às regras compartilhadas ao se desculpar e pedir pela repetição. Este 

movimento da linguagem nesse excerto demonstra o compartilhamento de 

significados - ou a produção de noções comuns - neste grupo.  

A produção e o compartilhamento de significados, como discutido por 

Liberali (2009), implicam responsabilidade, na medida em que pressupõem a 

superação de perspectivas dogmáticas dos sentidos individuais e dos significados 

cristalizados na produção responsiva de significados compartilhados 

criativamente. As ações de Karina1 e Victor1 acerca da atitude de Erika neste 

excerto ilustram essa compreensão, uma vez que temos alunos se 

responsabilizando de forma colaborativa pela manutenção das regras negociadas 

anteriormente – que se constituíram como noções comuns, no sentido spinozano – 

e exercitando papeis ativos, diferentes daqueles que já exercitavam sobre si 

mesmos e sobre os outros.  

Além disso, ao escolher não interferir quando Victor1 se coloca, escolho 

permitir que Karina, Erika e Victor confrontem seus sentidos acerca das regras 

negociadas anteriormente e que lidem com as contradições que se colocam no 

grupo de forma colaborativa, sem a necessidade de minha interferência como 

professora para a manutenção dessas regras. Este também seria um novo papel 

para mim, como professora.  

John-Steiner (2000) coloca que colaborar é o ato de partilhar da criação que 

ocorre em um contexto sócio-histórico e que surge de um desejo de transformar e 

integrar a realidade. Para ela, a colaboração ocorre em um ambiente em que as 

pessoas têm voz, são ouvidas, questionam, compartilham questões e valores. 

Nessa esfera, o foco está no “nós”.  

Isso pressupõe assumir riscos emocionais e intelectuais para construir 

multiplicidade e interdependência produtiva, bem como, desenvolver uma visão 

compartilhada, atingir cognitivamente resultados negociados. Em função disso, 

exige uma postura dos participantes, que envolve comunicação interpessoal, 

respeito, empatia e sinceridade, como os alunos demonstram nesse trecho da 

aula.  

No excerto acima, a forma como Karina, Victor e Erika se organizam 

linguisticamente para a manutenção das regras revela a criação de um momento 

de reflexão critica nesta aula. Isso foi possível, reitero, pela linguagem. 
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sala, quando ele aponta a contradição em sua conduta. Ao contrário, Erika 

responde prontamente para o reestabelecimento das regras negociadas 

anteriormente, apoiando-se na noção comum construída por este grupo. Erika é 

afetada por Victor - no sentido spinozano - de maneira positiva e é mobilizada por 

esse afeto para se recompor na relação com o grupo. Isto só foi possível por que 

Erika ainda desejou fazer parte, transformou seu desejo em uma necessidade e a 

materializou linguisticamente em seu motivo para agir, como discute Leontiev 

(1977). 

O excerto sete, a seguir, também ilustrará a construção de relações critico-

colaborativas mobilizadas por afetos. 

 

 

Excerto 7: O exercício das regras previamente negociadas para a produção 

de novos modos agir em sala de aula 

 

Gabi6: Dinheiro é tudo! 

(Aluno se manifestam de forma negativa sobre a colocação de Gabi) 

PS10: (dirigindo-se ao grupo) Dinheiro é tudo, mesmo? O que vocês responderiam 

pra Gabi? Ela disse que dinheiro é tudo.  

Victor6: Posso falar, professora? 

PS11: Não sei... pergunte ao grupo! 

Victor7: Posso falar, grupo?  

Gabi7: (em tom de brincadeira) Não! Não pode!  

(Risos. Turma responde afirmativamente) 

Gabi8: Posso falar primeiro?  

Victor8: Eu pedi primeiro, Gabi. 

Gabi9: Ok, tudo bem. 

Victor9: Então.. tem a felicidade... 

Gabi10: sim... 

Victor10: e o amor... 

Gabi11: sim... 

Victor11: e muitas coisas que são mais importantes que dinheiro.  

Gabi12: Não, eu acho... Posso falar agora? 

(Victor assente com a cabeça) 
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Gabi13: Eu acho que com o dinheiro, a felicidade vem junto.  

 

 Mais uma vez, tento exercitar meu novo papel de professora, evitando 

afetar meus alunos negativamente com a imposição de minhas opiniões acerca de 

questões que me incomodam pessoalmente, como a afirmação de Gabi6: Dinheiro 

é tudo!  

 Ao invés, busco confrontar a opinião de Gabi com as dos outros alunos da 

turma, como em PS10:Dinheiro é tudo, mesmo? O que vocês responderiam pra 

Gabi? Ela disse que dinheiro é tudo.  

Busco, também, propiciar a oportunidade de que meus alunos se percebam 

como participantes ativos dos momentos de discussão em sala de aula, como 

quando Victor pede a palavra e eu respondo de forma a buscar o envolvimento do 

grupo, como em PS11: Não sei... pergunte ao grupo! 

Confesso que este exercício foi, por vezes, conflitivo e amedrontador para 

mim, uma vez que ao optar pelo confronto dos sentidos de meus alunos sobre a 

afirmação de Gabi neste excerto, escolhi correr o risco de abrir espaço para que a 

afirmação ganhasse força e se constituísse como um novo significado para este 

grupo. Isso era algo que eu não desejava como educadora por ser absolutamente 

contrário aos valores e princípios que eu desejava compartilhar com meus alunos 

em meu papel como professora. O caminho mais fácil para mim teria sido o de 

sufocar a voz de Gabi com minha voz de professora, reproduzindo o modelo 

tradicional de relação professor-aluno.  

Contudo, Liberali (2009) discute que a busca por preencher as 

necessidades coletivas que geram motivos coletivos – ou intencionalidade– a 

partir de situações desafiadoras, pressupõem a superação das restrições de forma 

conjunta.  Ao escolher permitir que meus alunos apresentassem suas perspectivas 

sobre a afirmação de Gabi, colocando-me em uma posição coadjuvante, dei a eles 

a chance de confrontar seus sentidos pelo exercício colaborativo de discussão de 

seus pontos de vista, como o excerto acima demonstra. Sob a perspectiva 

spinozana, ao compreender a importância das relações colaborativas entre os 

participantes nesse excerto entendo que, por meio delas, produziremos o 

fortalecimento de todos, uma vez que são as relações entre os participantes que 

formam o todo maior.  
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Note-se também a negociação de turnos entre Gabi e Victor (turnos Gabi8, 

Victor8 e Gabi9) realizada sem qualquer interferência minha e o pedido final de 

Gabi para falar, que é realizado após ela ter iniciado o turno, o que evidenciaria a 

retificação de uma ação inadequada para aquele grupo, como iniciar uma fala e 

interromper alguém: 

 

Gabi12: Não, eu acho... Posso falar agora? 

 

 Ao retificar sua fala, Gabi demonstra que deseja respeitar as regras 

negociadas previamente e compartilhadas pelo grupo, do qual deseja fazer parte. 

Como coloca Merçon (2009), a chave para a ativação do desejo não se encontra 

nas coisas que nos afetam, mas na relação que estabelecemos com elas. Ao 

estabelecer uma relação colaborativa com os outros participantes da discussão, 

Gabi busca se compor com o todo ao pedir permissão para se colocar. Ao mesmo 

tempo, também exerce um novo papel de aluna para si própria, com uma 

constituição mais colaborativa e muito diferente do tom impositivo – mesmo que 

produzido em tom de brincadeira – que ela apresenta no turno anterior: 

 

Victor7: Posso falar, grupo?  

Gabi7: (em tom de brincadeira) Não! Não pode!  

 

 A partir dos excertos colocados acima, pode-se concluir que a construção 

de relações mais colaborativas neste momento de discussão foi possível por que, 

como discutido por Magalhães (2009), os sujeitos envolvidos na Atividade tiveram 

a chance de repensar seus papeis em sala de aula e reavaliar suas escolhas 

sobre seus modos de agir, levando-os a construir novas maneiras de interagir e se 

relacionar consigo mesmo e com os outros na Atividade.  

Além disso, a criação de espaços colaborativos e dialéticos pôde oferecer 

aos meus alunos e a mim a oportunidade de refletirmos sobre nossas ações, 

compreendermos nossos sentidos e os dos outros e questionarmos sentidos 

atribuídos a conceitos e valores nossos e de outros, em um movimento único em 

que a colaboração foi estabelecida e a contradição possibilitada para a produção 

de novas formas de se relacionar consigo mesmo e com o outro. 
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Nesta pesquisa, o ciclo expansivo se organizou recursivamente da seguinte 

forma: 

1. A professora propôs a realização de um momento de reflexão com o 

grupo de alunos, na qual todos tiveram a chance de verbalizar como se sentiam 

em relação às aulas. Isso ocorreu em um momento de devolução das avaliações 

do trimestre, favorecendo a constituição da reflexão por ser um momento de 

materialização dos resultados dos alunos pelas notas atribuídas nas avaliações 

trimestrais. Em outras palavras, tratava-se de um momento adequado para 

pensar em conjunto.  

2. A professora e os alunos discutiram a constituição das aulas de inglês, 

considerando os aspectos sócio-histórico-culturais dos sujeitos envolvidos na 

atividade, as necessidades e motivos de cada um e os sentidos e significados que 

apoiavam seus discursos e ações. Como todos do grupo pareciam concordar com 

a maneira pela qual as aulas de inglês se constituíam, eu decidi apontar as 

contradições que observava em relação aos modos de agir dos membros desse 

grupo. 

3. Os participantes discutiram as contradições apontadas e se posicionam 

sobre isso. Conjuntamente, se esforçaram para construir novas possibilidades de 

ação sobre essa nova faceta do objeto da Atividade, repensando as regras e a 

divisão de trabalho.  

4. O grupo buscou experimentar esse novo modelo nas aulas seguintes. 

Neste momento, inicialmente tive um papel importante por ser a participante que 

tendeu a alertar o grupo para os momentos em que os modos de agir que foram 

questionados durante o momento de reflexão eram reavivados. Também pude 

ajudar os alunos a reconsiderar suas escolhas e gradualmente se 

conscientizarem sobre os novos modos de agir que foram compartilhados pelo 

grupo. Além disso, esses também foram momentos valiosos para mim por 

promoverem minha própria reflexão crítica quanto às escolhas feitas por mim 

sobre os modos de agir com meus alunos para que o compartilhamento dos 

significados ocorresse. 

5. Eu gradualmente abandonei o papel de agente conscientizador e monitor 

do novo modelo proposto e passei a agir como um membro mais igualitário no 

grupo ao passo que os alunos se apropriaram gradualmente de novos papeis em 
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sala de aula que antes não lhes cabiam.  

6. No andamento das aulas, o grupo algumas vezes conversou novamente 

sobre o que os motivou a repensar as regras e a divisão de trabalho nas aulas de 

inglês, retomando o objeto e rediscutindo as práticas implementadas a partir da 

sessão reflexiva a fim de realinhá-las de acordo com as necessidades do grupo. 

7. O grupo se apropriou definitivamente dos novos modos de agir.  

Vale lembrar que este é um exemplo ilustrativo sobre como o ciclo 

expansivo pôde me auxiliar a planejar minhas ações de forma intencional com o 

objetivo de produzir novas formas de agir entre os sujeitos envolvidos na 

Atividade.  

Porém, uma vez que esta Atividade se constituiu “na vida que se vive” 

(MARX& ENGELS, 1845-46/ 2007), compreendo que a sequência de ações não 

seguiu exatamente o planejamento da forma linear como proposta pelo modelo de 

Engeström (2001), o que me parece perfeitamente compreensível.  

Quando ainda idealizado, o objeto não compartilhado ainda não havia sido 

exposto às contradições que se estabeleceram entre os sujeitos envolvidos, o que 

dá a ele um caráter quase que de perfeição ao olhos do idealizador. No momento 

em que as agências (ENGESTRÖM, 2008) de cada sujeito envolvido na Atividade 

aula de inglês são colocadas como demandas a serem atendidas, o objeto toma 

outro caráter ao ser compartilhado e, consequentemente, a sequência planejada 

do ciclo expansivo sofre alterações, quebrando sua linearidade de planejamento.  

Apesar disso, ressalto que o ciclo expansivo foi um instrumento teórico-

metodológico valioso para a compreensão tanto de minha prática como 

professora e as escolhas que fiz ao longo deste trabalho, quanto de compreensão 

sobre o desenvolvimento desta pesquisa. Com ele pude entender quais caminhos 

minha pesquisa tomou, planejar como procederia e pude manter meu objetivo 

final sempre claro pela compreensão de quais passos ainda deveriam ser 

cumpridos para que o compartilhamento de significados, a produção de novas 

relações colaborativas e o desempenho de novos papeis de aluno e professor 

ocorressem neste grupo. Neste sentido, o ciclo expansivo tem sua relevância 

colocada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

E ao final de nossas longas explorações  
Chegaremos ao lugar de onde partimos. 

  E o conheceremos pela primeira vez. 
T. S. Eliot 

 

Este estudo buscou investigar a construção de relações critico-

colaborativas e a possibilidade de constituição de novos papeis de aluno e 

professor em sala de aula a partir da compreensão de afeto posta por Spinoza. 

Para compreender criticamente como estas relações se construíram e quais 

papeis se constituíram a partir desta construção, analisei dados produzidos 

durante aulas de inglês de uma turma de intermediário 2, com alunos de oitavo e 

nono anos. A partir da criação de oportunidades para que os alunos e eu 

refletíssemos criticamente sobre os modos de agir que escolhíamos adotar em 

sala de aula, novas formas de ação parecem ter sido produzidas 

colaborativamente, possibilitando, também, a atuação dos sujeitos em papeis 

antes inexistentes neste contexto.  

Ser sujeito dialógico, nesta pesquisa, significou compor-se na relação com 

o outro, negociando sentidos para a produção compartilhada de significados. Este 

compartilhamento parece ter possibilitado a transformação dos participantes. 

Evidências desta transformação se materializaram pelos papeis que eu e os 

alunos fomos assumindo ao longo daquele semestre, bem como pelo padrão 

relacional critico-colaborativo que foi gradualmente estabelecido a partir de nossas 

ações, em um movimento mediado pela organização da linguagem para contextos 

de colaboração marcados pelo desenvolvimento da consciência sobre o papel dos 

afetos nas relações e  a construção de respeito ao que o outro tem a dizer. 

Os resultados mostram que o desenvolvimento do contexto critico-

colaborativo nesta turma parece ter colocado para seus sujeitos a oportunidade de 

serem outros para si mesmos, uma vez que a colaboração ofereceu a cada 

participante a chance de agir sobre o desenvolvimento de si mesmo e do outro a 

partir do uso da linguagem como instrumento de construção de uma relação de 
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composição voltada para o respeito e o afeto, evidenciada pela ressignificação dos 

modos de agir dos alunos em sala de aula, como discutido no capítulo 3. 

Além disso, o levantamento de sentidos e a construção de novos 

significados compartilhados permitiu que as regras e a divisão de trabalho fossem 

transformadas para esta turma. No momento de reflexão que foi organizado no 

início da coleta de dados, ficou evidente que os alunos não percebiam o quanto o 

desrespeito à fala do outro e a incapacidade de ouvir o que o outro tinha a dizer 

estavam presentes naquela sala.  

Uma vez que este sentido foi levantado por mim e compartilhado com os 

alunos durante nossa discussão, ficou claro que, para eles, a via de resolução 

destes conflitos seria a punição e/ou o estímulo e que meu papel de professora 

envolvia tomar decisões individualmente sobre o que seria de interesse do grupo, 

além de mediar e resolver conflitos de forma unilateral.  Estes eram os sentidos 

dos alunos sobre as regras e a divisão de trabalho na escola, que são herdados 

sócio-historicamente e ainda não tinham sido ressignificados em seus papeis de 

aluno até aquele momento.  

Contudo, a partir da construção de relações mais colaborativas entre os 

sujeitos, novos modos de agir e novos papeis de aluno e professora parecem ter 

se revelado na sala de aula, indicando maior protagonismo dos alunos e 

responsabilização de todos pela manutenção das regras e da divisão de trabalho 

que haviam sido construídas colaborativamente para uma relação de percepção e 

respeito à existência do outro, que se materializou pela transformação do uso da 

linguagem, como mostraram os dados.  

Em uma tentativa de refletir sobre a experiência de construir-se 

colaborativamente como sujeito na relação com o outro, julgo que, para os alunos 

desta turma, certamente esta foi uma vivência inovadora no sentido de que eles 

puderam tanto atuar diferentemente como alunos quanto se relacionar com os 

colegas sob uma nova ótica, fato que, creio, proporcionou a eles a chance de 

perceber que há novas formas de ser e agir no mundo que não aquelas com as 

quais eles já estavam habituados e pouco questionavam. 

No quadro da TASCH, isto significa que, ao final, arrisco dizer que os 

alunos puderam se constituir como sujeitos da Atividade de forma volitiva e 

intencional para o compartilhamento do objeto a partir da discussão das regras e 

divisão de trabalho, que foram ressignificadas, negociadas e compartilhadas por 
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nós na sala de aula. Penso que tornar-se sujeito sócio – histórico – cultural 

configurou, para os alunos, a nova ótica de relações que menciono acima.  

Também considero que a consciência que os alunos desenvolveram sobre 

o fato de que seus atos sempre afetaram, afetam e afetarão a si mesmos e aos 

outros seria um benefício uma vez que, pela consciência desses afetos, eles 

puderam modificar e reconstruir seus modos de agir de forma a beneficiar tanto a 

si mesmos quanto aos outros, em um esforço conativo para o desenvolvimento do 

grupo. Em outras palavras, creio que os alunos puderam se perceber um pouco 

mais monistas em suas atitudes e refletir um pouco mais sobre as posturas 

dualistas que muitas vezes governam as relações entre os sujeitos no mundo. 

No entanto, penso que, idealmente, esta proposta não poderia ficar restrita 

somente ao contexto desta pesquisa, uma vez que o fato desta vivência ter se 

restringido a um pequeno grupo focal em um determinado momento sócio - 

histórico produz, de certa forma, um efeito limitador em seu poder de 

transformação  Digo isso pelo fato de que, em minha compreensão, o 

desenvolvimento da consciência acerca dos modos de agir faz parte de uma 

espécie de currículo oculto na educação, o que significa dizer que nem sempre há, 

em termos concretos, espaço para a discussão e o desenvolvimento deste 

conteúdo na prática escolar diária.  

Contudo, é inegável que este tema convive, em todo o espaço escolar, com 

todos os outros conteúdos específicos de cada uma das disciplinas do currículo. 

Por isso, penso que deveriam ser maiores  as oportunidades oferecidas para a 

discussão dessas condutas e a construção de regras e divisão de trabalho de 

maneira conjunta e colaborativa. 

Espero que a experiência vivenciada pelos alunos participantes desta 

pesquisa tenha força de resistir e se constituir como uma opção para eles sobre 

suas formas de agir e ser no mundo. A constituição atual de nossa educação não 

pode sufocar esta alternativa pela força da obediência às regras e da punição pelo 

comportamento tido como indesejado ou inadequado, o que, do meu ponto de 

vista, produz a alienação e a diminuição de nosso conatus para o exercício de 

nosso poder de ação para transformar o mundo em que vivemos.   

Este trabalho oferece, portanto, uma perspectiva para que a escola 

considere elaborar, futuramente, um projeto maior que vise à construção critico-

colaborativa de modos de agir e ser no mundo que abranja a escola em sua 
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totalidade e que se materialize nas ações de todos os sujeitos envolvidos na 

comunidade escolar.  

Quanto a mim, como professora, a experiência de me construir 

colaborativamente como sujeito na relação com o outro trouxe, inicialmente, uma 

resposta para o problema desta pesquisa, uma vez que, a partir da perspectiva 

sócio-histórico-cultural pude compreender que todos nós nos constituímos como 

sujeitos em uma totalidade pelo agir. Ou seja, era preciso que eu parasse de falar 

sobre o problema e permitisse que os alunos agissem sobre esse problema que 

havia compartilhado com eles para que soluções efetivas se materializassem em 

nossa realidade de sala de aula.  

Também foi essencial a compreensão de que este agir deveria estar 

organizado pela colaboração, o que significa que quaisquer escolhas sobre modos 

de agir feitas pelos sujeitos envolvidos – reforçando aqui minha inclusão nesses 

sujeitos – deveriam ser feitas a partir do uso da linguagem para a colaboração e a 

contradição, além de estarem pautadas pelos afetos que elas produziriam em 

todos. 

  Para tanto, foi preciso ouvir e ser ouvido, contestar e ser contestado, 

acolher e ser acolhido. Esses movimentos na relação colaborativa foram possíveis 

pelo uso da linguagem como instrumento mediador das relações, uma vez que, a 

partir da ressignificação sobre os modos de agir, o uso da linguagem em sala de 

aula passou a ter uma relevância e um papel anteriormente não atribuídos a ela 

pelos os alunos.  

No entanto, permitir que os alunos agissem sobre si mesmos e sobre os 

outros também foi um desafio para mim, pois hoje reflito que escolher se colocar 

em um papel coadjuvante como professora significa aceitar que, muitas vezes, o 

confronto de sentidos pode levar a caminhos para os quais você não deseja ir. 

Mas se for levada até lá, é preciso lembrar-se que seu objetivo maior é compor 

com seus alunos uma relação colaborativa de respeito e afeto a partir do 

compartilhamento de ideias para a construção de uma noção comum que ao 

mesmo tempo consiga produzir conhecimento cientificamente aceito e que atenda 

a necessidade de todos.  

O que quero dizer é que buscar o que nos conecta ao aluno de maneira 

irrestrita e afetiva pode ser a porta de entrada para que se possa atuar como 

educador de maneira mais efetiva para a construção de uma comunidade escolar 
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ativa, atuante e cidadã, sem nunca deixar de considerar os conhecimentos que 

sustentam uma melhor forma de agir no mundo. No sentido contrário, rejeitar o 

que vem do aluno ou limitá-lo em seu poder de ação significa torná-lo menos 

potente para si mesmo e para o mundo. Significa limitá-lo em sua existência e 

predestiná-lo a desempenhar sempre os mesmos papeis. 

 O novo papel de professora que passei a exercitar a partir deste mestrado 

modificou profundamente meus modos de agir em sala de aula e tem se 

constituído como matéria constante de reflexão sobre as escolhas que faço e as 

prioridades que coloco para cada uma de minhas turmas. Fato é que, em minha 

prática, hoje parece-me inconcebível atuar como professora em uma turma, seja 

ela qual for, e desprezar ou ignorar as questões pertinentes ao afeto em função do 

cumprimento do conteúdo da disciplina de língua inglesa. 

Hoje me esforço para oferecer aos alunos a chance de atuar tanto sobre a 

produção de conhecimento de língua inglesa quanto na construção de relações 

mais harmoniosas e afetivas em sala de aula, o que, no final das contas, acaba por 

produzir uma espécie de simbiose, uma vez que, ao construírem relações mais 

critico – colaborativas pela linguagem, o exercício da prática de língua inglesa em 

sala de aula é potencializado, produzindo maior conhecimento de inglês, que ao 

ser utilizado como instrumento de comunicação de maneira critico – colaborativa, 

também produz relações mais harmoniosas e afetivas.  

Os trechos de relatos que apresento abaixo ilustram como esta nova 

preocupação em meu fazer de professora tem se materializado em minhas aulas a 

partir do desenvolvimento desta pesquisa. Estes relatos foram colhidos ao final do 

primeiro semestre de 2012, exatamente um semestre após o trabalho realizado 

com a turma-foco deste trabalho, sob a forma de um questionário5 de cinco 

perguntas, que foi aplicado para as seis turmas que me tinham sido atribuídas 

naquele semestre. 

Ressalto, no entanto, que esses questionários não se constituem como 

dados desta pesquisa, tampouco estão sendo usados nesta seção com caráter 

analítico.  Têm somente o caráter ilustrativo mencionado acima.  

                                                       
5O questionário completo pode ser acesso no anexo desta dissertação 
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Dos sessenta e seis questionários coletados, selecionei duas perguntas e 

dez respostas de diferentes alunos pertencentes aos 6o e 7o anos do ensino 

fundamental II e de todas as séries do ensino médio. 

Os alunos de 6o e 7o ano responderam à seguinte pergunta: 

 

O que você acha importante descrever sobre a aula de inglês com a 

professora Simone? Diga por que isso é importante para você e dê um exemplo de 

como isso ocorre em aula. 

 

 

J. – 6o ano   

“Não é só por que é aula de inglês que não precisamos respeitar os outros. 

Quando alguém não tem respeito, não continuamos a aula até ter, até quem foi 

desrespeitoso falar de uma forma melhor”.  

 

M.C. -  6o ano  

“Uma das coisas mais importantes das aulas de inglês é quando ela nos faz pensar 

sobre nossas atitudes”. 

 

G. – 7o ano  

“A professora Simone ensinou English, mas ela também ensinou como ter respeito 

pela classe e refletir sobre nossos atos com os outros, independente de ser com os 

alunos ou não. Antes nossa sala era um inferno, agora melhorou muito.”  

 

R. – 7o ano  

“Eu acho importante o jeito como ela faz nós refletirmos sobre nossos problemas e 

como ela conseguiu fazer com que nós (grupo) nos uníssemos.” 

 

 

Os alunos de Ensino Médio, por sua vez, responderam a esta pergunta: 
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Dê um exemplo de algo que você aprendeu sobre vivência nas aulas de inglês 

neste semestre. Por que você escolheu este exemplo e o que isso significa para 

você. 

 

 

N. – 1o ano 

“Aprendi a argumentar sobre meus problemas com professores e com meus 

amigos. Saber defender minha opinião é importante e para resolver problemas é 

preciso saber conversar calmamente e claramente com os outros. Isso aconteceu 

principalmente quando discutimos se animais podem falar, e para resolvermos em 

grupo atitudes inadequadas feitas pelos alunos”. 

 

 

P. – 1o ano 

“Lembro-me que em uma das aulas estávamos debatendo sobre algo e um colega 

falou uma coisa errada. Nesta hora a maioria dos alunos começou a rir dela e a 

professora tomou atitude e chamou a atenção de todos para nossa atitude, nos 

fazendo refletir sobre o que fizemos. Escolhi este exemplo por que ele mostra que 

a professora Simone não nos ensina apenas o inglês, mas também a melhorar 

nosso caráter, que é algo que usaremos para toda a vida.”  

 

 

N. – 2o. Ano 

“Utilizarei o exemplo da auto-piedade, que discutimos em um debate, pois isso é 

algo extremamente importante ao longo de nossas vidas. Ou seja, a vida é repleta 

de desafios pelos quais temos que passar e, caso algo der errado, não devemos 

ter pena de nós mesmos e sim nunca baixar a cabeça e lutar até conseguirmos.” 

 

 

B. – 2o ano 

“Além de aprender a matéria de forma concreta, discussões que temos durante as 

aulas geram verdadeiros “foods for thought”, não a respeito da matéria, mas sobre 

nosso próprio comportamento como alunos e como pessoas.  
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T. – 3o ano 

“Durante as aulas debatemos desde assuntos básicos até os mais polêmicos em 

inglês e contribuímos para a melhora de cada um de nós e na superação de toda e 

qualquer dificuldade com conselhos e uma visão diferente, que deve ser acolhida e 

compreendida.” 

 

 

L. – 3o. Ano  

“É importante ressaltar que nas aulas sempre há debates de caráter 

social/filosófico/ humano e essas discussões são em inglês. Esse fato ajuda a 

formar nosso caráter humano e também treinamos nosso inglês. Com isso, aprendi 

a lidar com as pessoas e a ter mais respeito por todos, pois estes debates me 

ajudaram a enxergar as pessoas de outra forma.” 

 

 

 A partir destes relatos digo que saio desta experiência enriquecida, melhor 

como professora e como pessoa, mas também despida das certezas que antes 

trazia comigo. Mesmo assim, acredito cada vez mais na importância da linguagem 

como instrumento na construção de relações colaborativas pautadas pelo afeto e 

para a constituição e mudança das práticas humanas.  

Apesar das incertezas, o que fica claro é que nós, na categoria de 

professores e formadores, precisamos coordenar os afetos de forma a criarmos 

múltiplas ZPDs que visem o desenvolvimento da consciência dos sujeitos sobre 

seus modos de agir e ser no mundo, de modo que, volitiva e intencionalmente, 

novas realidades, mais respeitosas e afetivas possam existir.  

Entretanto, é fato que a dificuldade que senti ao me tornar pesquisadora e 

me propor a investigar a questão que conclui acima não poderia deixar de ser 

mencionada. A confecção deste trabalho significou para mim o maior desafio de 

minha carreira profissional até o presente. Fui compelida a me superar a cada dia 

diante das dificuldades inerentes ao processo. A retomada dos estudos após dez 

anos de distanciamento do mundo acadêmico, o tempo de dedicação, a calma e a 

tranquilidade necessárias para estudar temas tão profundos e tão alheios à minha 

realidade inicial e o meu desconhecimento absoluto sobre o processo de escrita do 
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gênero dissertação de mestrado são apenas alguns dos pontos a serem 

elencados. Enfim, vários elementos fizeram deste um árduo e por vezes penoso 

caminho a ser trilhado, mas que chega ao seu final com um certo tom de 

melancolia e nostalgia ao resgatar o começo de tudo em minha memória. 

Para o futuro, gostaria de desenvolver outros trabalhos que agreguem 

pesquisa e formação a partir da perspectiva afetiva spinozana de forma a tornar 

este tema mais material e visível na comunidade escolar. A elaboração de um 

projeto para a construção de modos de agir crítico-reflexivos de forma intencional e 

que abranja toda a comunidade escolar seria um ponto de partida. A formação de 

professores a partir desta perspectiva também seria um outro caminho.  

Enfim, abrem-se novas possibilidades, e já sonho outros sonhos. Este 

trabalho, que concluo neste momento, foi apenas o começo.  
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ANEXOS 

 

Excerto 6: O exercício das regras previamente negociadas para a produção 

de novos modos agir em sala de aula 

 

Versão original em inglês 

 

 

PS1:Well, guys, what’s the problem with the people in Brazil, in your opinion? 

(Alunos todos começam a responder ao mesmo tempo. Professora interfere.) 

PS2:Hey, Hey, hey! Many people speaking at the same time. What happens to us? 

(Professora levanta a mão. Os alunos também se manifestam, levantando a mão) 

Ok. Who wants to be the first to speak? 

(Lu faz menção com a cabeça para falar e assume o turno. A turma ouve). 

Lu1:There’s a big social gap. So one part of the people are too rich and many 

other people are too poor. (Karina acena que deseja falar) 

PS3:Do you want to say something,Ká? 

Karina1: Yeah, I want to be... 

(Karina é interrompida por Erika, que inicia conversa paralela com Bianca. Karina 

faz silêncio e aguarda. Victor interfere, dirigindo-se à Erika) 

Victor1:You crossed her.  

Erika1:Wow! Sorry! Can you repeat that, please? 

Karina2:I was saying that I wanna be in the small part. 

Gabi1:Me too. É nóis! 
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Excerto 7: O exercício das regras previamente negociadas para a produção 

de novos modos agir em sala de aula 

 

Versão original em inglês 

 

 

Gabi6:Money is everything. 

(Aluno se manifestam de forma negativa sobre a colocação de Gabi) 

PS10: (dirigindo-se ao grupo) Is money really everything? What would you reply to 

Gabi? She said money is everything. 

Victor6:Can I say, teacher?  

PS11:I don’t know... ask the group! 

Victor7: Can I say, group?  

Gabi7: (em tom de brincadeira) No! You can’t! 

(Risos. Turma responde afirmativamente) 

Gabi8:Can I say first? 

Victor8:I asked first, Gabi. 

Gabi9:Ok, then. 

Victor9:So... there’s hapiness... 

Gabi10:yes... 

Victor10:andlove.... 

Gabi11:yes... 

Victor11:and many other things that are more important than money. 

Gabi12: No, I think...Can I say now? 

(Victor assente com a cabeça) 

Gabi13:I think that with money hapiness comes together.  
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Dear student,  
 
Chegamos ao final de nosso semestre juntos. Agora, gostaria de conhecer sua 
opinião sobre nosso curso. Peço que leia as perguntas abaixo e responda com 
detalhes. Tudo o que você escrever será usado para minha reflexão sobre meu 
trabalho como professora. Obrigada pela ajuda!  
 
 
1 Descreva como você vê a professora Simone na aula de inglês.   
Dê exemplos que ilustrem sua opinião. 
  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Qual é o seu papel como aluno nas aulas de inglês com a professora Simone? 
Descreva, dando exemplos de sua experiência. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
3. Como são as aulas de inglês com a professora Simone?  
Descreva, dando exemplos. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
 
4. O que vc acha importante descrever sobre a aula de inglês com a professora 
Simone?  
    Diga por que isso é importante para você e dê um exemplo de como isso 
ocorre em aula.  
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
   
5. Dê um exemplo de algo que você aprendeu sobre sua vivência nas aulas de 
inglês neste semestre.  
    Por que escolheu esse exemplo e o que isso significa para você? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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