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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo geral discutir os sentidos e significados atribuídos, por um 

grupo de professores de diferentes áreas, à leitura em suas salas de aula; e as transformações 

inseridas a partir de discussões em um projeto de formação contínua, desenvolvido em um 

Instituto Federal de Ensino Médio. Especificamente, pretendeu criar contextos crítico-

colaborativos na formação contínua de professores para que repensassem a leitura como 

instrumento no processo de ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas e 

desenvolvessem práticas didáticas no trabalho com leitura e escrita.  O estudo está apoiado 

nas discussões teórico-metodológicas de Vygotsky (1930, 1934), Leontiev (1977), 

Engeström (2001, 2008, 2009, 2011) sobre a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(TASHC), seus componentes, princípios e conceitos correlacionados, como mediação, ZPD 

e agência; e nas contribuições de Magalhães (2009, 2010, 2011, 2014) e Liberali (2009, 

2011, 2013), quanto à metodologia e aos estudos da linguagem. Este referencial teórico 

fundamentou as atividades desenvolvidas por propiciar a compreensão e transformação das 

práticas com leitura, com base nas questões centrais da comunidade escolar em que a escola 

está inserida. A metodologia escolhida foi a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

conforme discutida por Magalhães (2010, 2011, 2012, 2014), pela qual a criação de 

relações colaborativo-críticas entre os participantes são centrais e a argumentação organiza 

a produção de conhecimento, como instrumento-e-resultado da investigação. Deste modo, 

este estudo está inserido no campo da Linguística Aplicada, pois entende a linguagem como 

central para a criação de contextos de reflexão crítica que possibilitem transformações. Os 

procedimentos utilizados para a coleta e produção de dados foram entrevistas 

semiestruturadas iniciais, videogravações de aulas dos professores, no início e no final da 

formação, sessões reflexivas coletivas e depoimentos de percepções reflexivas. Os dados 

produzidos foram analisados em seus aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos por 

meio da análise das seguintes categorias: conteúdo temático; articuladores argumentativos; 

tipos de perguntas; mecanismos linguísticos diversos, com base nos estudos de Brookfield e 

Preskill (2005), Liberali (2013), Ninin (2013). Os resultados revelam que as relações 

constituídas entre os participantes possibilitaram ressignificação dos professores quanto às 

práticas de leitura e aos papéis de aluno e de professor, e a transformação nos seus modos 

de agir. A prática reflexiva e o olhar crítico desenvolvido pela pesquisadora na análise dos 

dados propiciaram a sua reorganização discursiva e a ressignificação do seu papel como 

formadora. 

Palavras-chave: Formação continuada; Processos de leitura; Ressignificação de papéis.  



  

ABSTRACT 

This research aimed to discuss the meanings attributed by a group of teachers from different 

areas, to reading in their classrooms, and the changes inserted from discussions in a training 

project, developed in a Federal Institute High School. Specifically, it was intended to create 

critical-collaborative contexts in the training of teachers to rethink reading as a tool in the 

teaching and learning of different subjects and to develop teaching practices in working 

with reading and writing. This study is supported by the theoretical and methodological 

discussions of Vygotsky (1930, 1934), Leontiev (1977), Engeström (2001, 2008, 2009, 

2011) on the Social-Historical-Cultural Activity Theory (TASHC), its components, 

principles and related concepts such as mediation, ZPD and agency; and the contributions 

of Magalhães (2009, 2010, 2011, 2014) and Liberali (2009, 2011, 2013), on the 

methodology and language studies. This theoretical framework grounded the activities for 

providing the understanding and transformation of practices with reading, based on the core 

issues of the school community where the school is located. The chosen methodology was 

the Critical Research Collaboration (PCCol), as discussed by Magalhães (2010, 2011, 2012, 

2014), in which the creations of collaborative-critical relationships between participants are 

central and the argument organizes knowledge production as a tool-and-result of the 

investigation. Thus, this study is inserted in the field of Applied Linguistics, as it 

understands the language as central to the creation of critical reflection contexts that make 

transformations to be possible. The procedures used for data collection and production 

were: initial semi-structured interviews, video recordings of teachers’ classes at the 

beginning and ending of the training process; collective reflection sessions; and testimonials 

from reflective perceptions. The produced data were analyzed in their enunciation, 

discursive and linguistic aspects by analyzing the following categories: thematic content; 

argumentative articulators; types of questions; various linguistic mechanisms, based on 

studies from Brookfield & Preskill (2005), Liberali (2013), Ninin (2013). The results reveal 

that the relations that were established between participants allowed teachers’ 

resignification about reading practices and student/teacher roles, and the transformation of 

their ways of teaching. The reflective practice and the critical perspective developed by the 

researcher during the analysis of the data enabled her to reorganizing her discourse and 

redefining her role as a trainer. 

 

Keywords: Continuing Education; Reading processes; Redefinition of roles. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa discute, de forma geral, os sentidos e significados atribuídos à leitura 

por um grupo de professores de diferentes áreas, em suas salas de aula. Discute, também, as 

transformações inseridas na prática pedagógica desses professores, a partir de discussões 

em um projeto de formação contínua, desenvolvido em um Instituto Federal de Ensino 

Médio.  

Parte da necessidade de repensarmos duas questões: os modos como a leitura vem 

sendo enfocada nas salas de aula e os contextos criados para formação contínua de 

professores que atuam no Ensino Médio com foco no papel que atribuem à leitura na escola. 

Tem como ponto de partida os resultados revelados por exames, tais como: Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 1 , Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM)2 e Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA)3, que têm revelado 

que o índice alcançado pelos alunos quanto à leitura e escrita, em território nacional, é, em 

geral, bastante baixo. 

 Dessa forma, ao iniciar uma pesquisa em um Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia, com o objetivo de trabalhar, com professores voluntários, questões de leitura 

nas diferentes áreas, observei que era necessário iniciar com a compreensão do cotidiano da 

sala de aula, sobre as formas como a leitura vinha sendo tratada, no processo de ensino-

aprendizagem, pelos professores participantes. Nesse contexto, tal compreensão está 

relacionada a resultados de pesquisas quanto à organização das práticas didáticas de leitura, 

como apontam pesquisadores como Kenway (2001), Soares (2002), Silva (2003), Coscarelli 

(2003), Costa (2005), Rojo (1998, 2009), entre muitos outros. São pesquisas que discutem a 

necessidade de novas formas de letramentos, que possibilitem um enfoque com diferentes 

modalidades e mídias.  

Nos últimos anos, no Brasil, têm-se discutido propostas de trabalho de leitura nas 

salas de aula com base nos gêneros do discurso. Schneuwly e Dolz (2004/2010), por 

                                                 
1	O	Índice	de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	–	IDEB	–	é	um	indicador	criado	pelo	governo	federal	
para	 medir	 a	 qualidade	 do	 ensino	 nas	 escolas	 públicas.	 Disponível	 em:	
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideb>.	
2	Conforme	o	portal	do	Ministério	da	Educação	e	Cultura,	o	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio	–	ENEM	–	
foi	criado	em	1998,	com	o	objetivo	de	avaliar	o	desempenho	do	estudante	ao	fim	da	escolaridade	básica.	
3	PISA	 –	 Programme	 for	 International	 Student	 Assessment.	 Avaliação	 que	 abrange	 as	 áreas:	 Leitura,	
Matemática	 e	 Ciências.	 É	 realizada	 a	 cada	 3	 anos	 pela	 Organização	 para	 a	 Cooperação	 e	
Desenvolvimento	 Econômico	 (OCDE)	 com	 o	 objetivo	 de	 apontar	 indicadores	 para	 a	 discussão	 da	
qualidade	da	educação	básica	e	definir	políticas	de	intervenção.	
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exemplo, salientam a importância de essas práticas possibilitarem, aos professores, a 

construção de contextos que enfoquem o desenvolvimento de capacidades de linguagem 

necessárias para apoiar, em um trabalho com gêneros do discurso, a compreensão da 

escolha enunciativa, a organização discursiva e as escolhas linguísticas efetuadas. Essa 

questão inclui a discussão de multiletramentos4 (ROJO, 2009), o que também envolve 

focalizar diferentes linguagens, hipertextos, textos multissemióticos. 

Nesse quadro, a utilização das tecnologias da informação e comunicação e os novos 

ambientes digitais de aprendizagem são recursos que o professor pode utilizar como forma 

de se adequar à realidade, às experiências do aluno, diminuindo a distância entre escola, 

sociedade e vida, e evitando o encapsulamento do conhecimento, ao relacionar o 

conhecimento trabalhado na escola às experiências fora dela (ENGESTRÖM, 2009). 

Também podem tornar a escola um local de aprendizagem por prazer, que fala e entende a 

linguagem utilizada pelo aluno na sua interação grupal, tal como apontam pesquisadores 

que se dedicam ao estudo da utilização das novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem (cf. POZO, VALENTE, RIBEIRO, MORAN, DEMO, DUARTE, PRADO, 

ALMEIDA (apud SALGADO, 2008); COSTA, 2005; COSCARELLI, 2003; entre outros). 

  Diante das questões acima, e como integrante do Grupo de Pesquisa LACE – 

Linguagens em Atividades no Contexto Escolar, liderado por Dra. Maria Cecília Camargo 

Magalhães e Dra. Fernanda Liberali, esta investigação está apoiada nas discussões do 

Grupo. Assim, retomei e analisei as pesquisas desenvolvidas pelo GP LACE, como forma 

de compreender a base teórica e teórico-metodológica que apoia a formação de professores, 

com foco nas atividades de leitura.  

São pesquisas que visam não apenas a compreender sentidos e significados do ponto 

de vista dos participantes, mas também a intervir, buscando contribuir para que 

transformações ocorram no sentido de diminuir desigualdades e injustiças sociais. Com esse 

fim, as pesquisas do LACE se organizam como atividades prático-críticas e revolucionárias 

para transformar a totalidade dos sujeitos nelas inseridos. A partir desse propósito, por 

exemplo, pesquisas desenvolvidas pelo Projeto “Leitura e Escrita nas Diferentes Áreas do 

Conhecimento” – LEDA –,  desenvolvido por participantes do GP LACE, visam a 

possibilitar a reflexão e o aprofundamento teórico-prático de questões relativas a problemas 

                                                 
4	Esta	 pesquisa	 aborda	 multiletramentos	 conforme	 conceitos	 definidos	 por	 Rojo	 (2009).	 Letramento	
crítico:	conhecimento	e	capacidade	para	abordar	os	textos	e	produtos	das	diversas	mídias	e	culturas	de	
forma	 crítica	 numa	 visão	 discursiva	 e	 dialética.	 Letramento	 multissemiótico:	 conhecimento	 e	
capacidade	 relativos	 ao	 uso	 das	 diversas	 linguagens	 exigidas	 por	 outros	 meios	 semióticos.	
Multiletramento:	valorizar	os	letramentos	das	culturas	locais	junto	aos	letramentos	universais.	
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surgidos no trabalho com a leitura e escrita, buscando soluções. Nesse processo, destacam: 

a importância da organização da linguagem para mediar relações crítico-colaborativas em 

sala de aula e entre professores; e a ressignificação de papéis de professor, de aluno e de 

prática didática de leitura e escrita no processo de ensino-aprendizagem. 

Considerando a necessidade de criar espaços de formação crítico-reflexiva, 

mediados pela linguagem da argumentação, com o objetivo de propiciar a compreensão e a 

ressignificação de sentidos e significados, busquei apoio nas pesquisas direcionadas à 

formação de professores para o trabalho com a leitura, especificamente. Discuto-as, a 

seguir, por temas: organização da linguagem em formação crítico-colaborativa de 

professores, e práticas didáticas de leitura e escrita. 

Iniciando pela organização da linguagem na formação crítica e reflexiva dos 

professores, recorro a Magalhães (2004), que defende a necessidade de se criar contextos 

coletivos de reflexão que propiciem aos professores analisar e compreender a linguagem em 

sua materialidade, bem como as escolhas teórico-metodológicas feitas em sala de aula, 

inclusive reconhecendo a que interesses elas servem. A pesquisadora destaca a necessidade 

de envolver professores e pesquisadores na compreensão dos conflitos entre as intenções e 

ações, como proposto por Kemmis (1987) e por Smyth (1992). Nessa direção, Smyth, com 

base nas discussões teórico-metodológicas de Freire (1970), propõe que se trabalhem, como 

centrais, as ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir e suas relações com 

diferentes tipos de perguntas, para a construção de um contexto crítico-reflexivo de 

formação de professores.  

Magalhães salienta que as discussões de Smyth são base importante para a criação 

de um espaço, a que denomina Sessão Reflexiva, em que as ações acima apontadas 

medeiem criticamente a reflexão sobre as práticas didáticas e os interesses a que servem 

quanto a manter ou a transformar realidades. As sessões reflexivas, quando propiciam o 

confrontar entre as práticas e as teorias que as informam, também são apontadas por 

Horikawa (2006) como espaços que permitem aos professores ter consciência e controle de 

seus saberes, ou seja, apropriar-se do processo de reflexão. 

Já Liberali (2010, 2011) ressalta a importância de os professores participantes dos 

contextos de formação cujo objeto seja a formação crítica, envolverem-se numa cadeia 

criativa de atividade para compreenderem e compartilharem significados, tendo a 

argumentação como mediadora da colaboração.  

Canuto (2012) destaca a complexidade da leitura e dos modos de agir nas diferentes 

áreas do Ensino Fundamental e, nesse contexto, a importância de se estabelecer relações 
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que possibilitem uma mútua compreensão e transformação no processo de formação de 

professores, o que exige um espaço dialético e dialógico, visto que a linguagem é 

fundamental na constituição e mudança das práticas humanas. Ressalta a necessidade de 

estudos e pesquisas sobre a leitura como instrumento de ensino-aprendizagem e sobre a 

formação continuada para esse fim.  

Com foco na formação crítico-colaborativa de professores, Magalhães (2011), 

discutindo as escolhas epistemo-metodológicas na organização e condução de pesquisas de 

intervenção no contexto escolar, mostra a importância de se criar espaços de produção 

crítico-colaborativos para compreender e transformar valores da prática educativa. Na 

mesma direção, focalizando a colaboração em contextos de formação de professores, Ninin 

(2011) diferencia cooperação de colaboração e mostra que, a partir das discussões 

propiciadas nos encontros de formação de forma sistematizada e informada, os professores 

podem ressignificar suas atividades. 

A colaboração crítica também é objeto de reflexão de Oliveira e Magalhães (2011) 

no estudo e compreensão das formas de agir e pensar no trabalho docente. Os autores 

destacam a colaboração como um processo reflexivo-crítico em que os professores, ao se 

voltarem para a resolução de problemas em contextos reais, acabam por desenvolver a 

prática reflexiva sobre sua própria ação na relação com os outros participantes, buscando 

alternativas para efetuar transformações e, com isso, há possibilidade de desenvolvimento 

do pensamento e da ação.  

Horikawa (2006) buscou investigar e compreender os modos de leitura de textos 

científicos e a atribuição de sentidos por professores em processo de formação continuada. 

A autora considera a leitura como importante instrumento de formação crítico-reflexiva, 

podendo propiciar a transformação da prática docente e acrescenta que a formação do 

professor como crítico-reflexivo é “condição para o exercício competente da docência e a 

leitura de textos científicos (...) uma condição para se alcançá-lo” (HORIKAWA, 2006, p. 

114). 

Costa (2011), numa pesquisa integrada do grupo LEDA, pesquisou os sentidos e 

significados atribuídos pela equipe gestora sobre a formação continuada de professores 

quanto ao trabalho desenvolvido com a leitura e escrita em uma escola pública de ensino 

fundamental (1º a 5º anos) do estado de São Paulo, que apresentava baixo rendimento 

escolar. A pesquisa permitiu que as gestoras analisassem suas próprias ações e as 

compreendessem com base em teorias, possibilitando-lhes construir novos significados 

quanto ao trabalho com leitura e escrita na escola. 
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Buzzo (2008) investigou as representações sobre o trabalho docente na produção 

escrita de diário de leitura, por duas professoras de português em suas aulas de leitura. A 

pesquisadora destaca as contribuições do uso de diário de leitura como uma metodologia 

didática para o ensino de leitura. Esse instrumento possibilitou a compreensão das 

representações do trabalho docente, o que propiciou a melhoria nas formas de agir no 

trabalho com a leitura e escrita. 

Os sentidos atribuídos sobre a leitura no Ensino Médio por professores de Língua 

Portuguesa, História e Química de uma escola estadual do ABC paulista foram analisados 

por Souza (2008) na contraposição com as orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio –PCNEM (1999). Entre outras considerações referentes à 

prática das professoras, a pesquisadora aponta a não utilização dos espaços da escola para 

discussões sobre questões relativas à leitura. 

A discussão de práticas escolares é, também, enfocada por Ribeiro (2014), ao 

discutir os modos de provocar transformações no processo de ensino-aprendizagem de 

leitura e escrita, no Ensino Fundamental II (9º ano). A autora analisa práticas de leitura e de 

produção do gênero ‘currículo’ desenvolvidas como atividades sociais por alunos que 

apresentavam dificuldades. 

Da produção científica sobre formação de professores para o trabalho com a leitura, 

em sites e periódicos diversos, destaco pesquisas desenvolvidas com a finalidade de analisar 

os programas governamentais de formação para o ensino-aprendizagem de leitura, 

buscando descrever e compreender as políticas educacionais para esse fim no atual 

contexto. Nesse quadro, as representações de leitura mobilizadas por duas professoras 

alfabetizadoras, participantes do programa Ler para Aprender, oferecido pela SEE/SP em 

parceria com a UNICAMP, tornaram-se objeto de estudo de Valsechi (2009), que se voltou 

à análise das práticas de uso da língua escrita e sua contribuição para o processo identitário 

do professor. A autora ressalta ainda a importância de considerar os espaços de formação 

como possibilidade de reconstrução de saberes. 

 As significações atribuídas ao aperfeiçoamento profissional para a melhoria do 

desempenho em sala de aula por professores de Língua Portuguesa do Programa de Gestão 

em Aprendizagem Escolar – GESTAR II, foram analisadas por Bressanin (2010), buscando 

compreender a política de formação continuada de Mato Grosso. 

Também Martins (2010) analisa a proposta de formação continuada de professores 

de leitura e escrita no programa Pró-Letramento e questiona a visão de responsabilizar o 

professor pelo fracasso escolar de forma descontextualizada da dimensão política da 
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atuação docente, afirmando que a formação não se restringe a um conjunto de técnicas a 

serem aplicadas. 

O programa Ensino Médio em Rede – Programa de Formação Continuada para 

Professores do Ensino Médio, que em São Paulo foi denominado Programa de Melhoria e 

Expansão do Ensino Médio – PROMED, foi objeto de pesquisa de Matielo (2006). Além da 

prestação de contas das despesas orçamentárias, gestão escolar e ampliação e adequação 

dos espaços pedagógicos, o programa formava para a reforma curricular com destaque para 

a leitura e escrita. Segundo a autora o programa não atingiu os objetivos propostos por não 

trazer resultados práticos em sala de aula, apesar da qualidade do material que embasava as 

atividades de formação. 

As descrições e discussões sobre estudos com leitura aqui expostos constataram que 

as pesquisas, ora são direcionadas à formação do grupo gestor, ora buscam as 

representações de professores no trabalho. As direcionadas à formação de professores para 

o trabalho com a leitura, estão voltadas para o ensino fundamental como foco principal. 

Frente a esse quadro, destaco a relevância desta pesquisa direcionada à formação de 

professores que atuam no ensino médio, de modo a contribuir com a formação dos alunos 

para o uso da linguagem no desenvolvimento das capacidades organizativas no processo de 

buscar, compreender e produzir conhecimento, conforme necessidade reconhecida pelo 

Pacto Nacional do Ensino Médio5 (BRASIL, 2013). 

Definiu-se, assim, o objeto de reflexão desta pesquisa em formação contínua de 

professores: a criação de contexto crítico e colaborativo que possibilite aos professores 

repensarem a utilização de leitura e escrita em suas práticas didáticas, o que a insere nas 

discussões teórico-metodológicas da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, com 

base nas discussões de Vygotsky e de Leontiev. 

Nessa perspectiva, a formação de professores tem como finalidade propiciar 

compreensão e transformação de práticas pedagógicas, com base nas questões centrais da 

comunidade escolar em que a escola está inserida. Em conformidade com tal 

posicionamento, esta pesquisa espera contribuir para a produção de conhecimentos sobre 

formação de professores no que diz respeito ao trabalho com leitura e escrita como 

instrumento no ensino-aprendizagem das diferentes áreas no Ensino Médio, de forma a 

atender à demanda do atual contexto sócio-histórico-cultural. 

                                                 
5	O	 Pacto	 Nacional	 pelo	 Ensino	Médio	 será	 descrito	 no	 referencial	 teórico	 ao	 apresentar	 as	 políticas	
direcionadas	à	formação	continuada	de	professores	que	atuam	no	ensino	médio.	
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Adotei, para tanto, como objetivo específico deste estudo, criar contextos de 

formação que possibilitassem a organização de relações colaborativo-críticas entre 

professores e pesquisadora para a compreensão e a transformação dos sentidos e 

significados atribuídos aos processos e práticas de leitura e escrita no contexto escolar. 

Esses contextos de formação foram pensados para que os professores, na relação com esta 

pesquisadora, compreendessem as transformações quanto ao trabalho desenvolvido com 

leitura e escrita em sala de aula e sua relação com o domínio dos alunos dos seus processos 

de aprendizagem. 

Esse objetivo foi norteado pelas seguintes questões:  

1 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor, pelos professores participantes na pesquisa, emergem das entrevistas 

individuais e das aulas e discussões nas Sessões Reflexivas? 

2 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor emergem das 1ª e 2ª aulas ministradas  pelos professores e das discussões 

com os professores? 

3 – Que tipos de relações organizam as discussões nas sessões reflexivas para a 

discussão dos sentidos e significados identificados nas duas perguntas anteriores?  

 

Esta pesquisa está, assim, inserida no campo da Linguística Aplicada, que entende a 

linguagem, tal como discutida por Vygotsky e por Bakhtin, como central para a criação de 

contextos de reflexão crítica que possibilitem transformações (PENNYCOOK, 2006). 

Como apresentado acima, visa à criação de espaços para entendimento e transformação de 

práticas de leitura e escrita e está inserida no Projeto de Pesquisa de Magalhães (2015) – “A 

Pesquisa Crítica de Colaboração: construindo comunidades para aprendizagem e 

desenvolvimento, em projetos de formação de educadores”.  

Este estudo está organizado em 3 capítulos. No primeiro, discuto o referencial 

teórico, que seguirá a seguinte estrutura: apresento a Teoria Sócio-Histórico-Cultural e os 

conceitos vygotskianos que embasaram o desenvolvimento da pesquisa; a seguir, por 

objetivar a formação continuada de professores do Ensino Médio, busco as políticas, 

orientações curriculares e pesquisas atuais referentes a esse nível; discuto a linguagem na 

perspectiva da TASHC; e, ainda, as contribuições da Pesquisa Crítica de Colaboração para 

compreender e possibilitar transformações e ressignificações da utilização da leitura como 

processo e instrumento no ensino-aprendizagem das diferentes áreas.  
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No segundo capítulo, apresento o contexto em que se desenvolveu a pesquisa; 

discuto a metodologia adotada, dando destaque para a base teórica da PCCol; os 

procedimentos de produção, seleção e análise dos dados; e a confirmação de confiabilidade 

da investigação. 

No terceiro capítulo, busco a compreensão das relações vividas, dos significados 

atribuídos, inicialmente, à prática de leitura e escrita e ao papel de professor e de aluno nas 

práticas de leitura e escrita em aulas das diferentes áreas; a ressignificação dos sentidos 

durante o processo de formação; e as relações que organizam as discussões nas sessões 

reflexivas. Finalizo este estudo com Considerações que retomam o processo de formação 

dos participantes, bem como de minha constituição como formadora. 
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CAPÍTULO 1 – DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

 

O objetivo deste capítulo é discutir e justificar as bases teórico-metodológicas que 

fundamentaram esta pesquisa no estudo da realidade revelada pelos dados produzidos. Este 

capítulo organiza-se em quatro seções: na Seção 1.1, discuto a  Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural – TASHC; na Seção 1.2, enfoco os conceitos centrais para Vygotsky 

(método, mediação, ZPD, sentido e significado); na Seção 1.3, trato da formação 

continuada de professores, com foco na reflexão crítica e na organização crítico-

colaborativa da linguagem; na Seção 1.4, abordo as teorias e práticas de leitura. 

 

1.1. Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 

 

A Teoria da Atividade embasa a organização e condução desta pesquisa que está, 

centralmente, apoiada nas discussões de Vygotsky (1930, 1934), expandidas por Leontiev 

(1977) e Engeström (2008, 2009), entre outros pesquisadores. Como apontado por 

Vygotsky, a atividade é o princípio organizativo da constituição da consciência, e central 

para a compreensão das relações entre os sujeitos em contextos sócio-histórico-sociais 

determinados. Kozulin (1986/2002) salienta que Vygotsky compreende atividade como 

princípio explanatório da constituição da consciência em contextos em que as ações são 

mediadas por instrumentos físicos e psicológicos. É importante relembrar que Vygotsky 

(1930, 1934) estava apoiado no monismo6 de Spinoza e no materialismo dialético de Marx. 

Ele salienta que os sujeitos e sua história se constituem na interação com outros, em 

relações sociais, mediadas por instrumentos (ferramentas, signos e símbolos), entre eles a 

linguagem. Os seres humanos se constituem, portanto, em atividade, afetando e sendo 

afetados por outros que participam das experiências, em uma relação triangular  

Leontiev (1977) expandiu o conceito de atividade ao considerá-la um sistema do 

coletivo, no qual o objeto em construção e o motivo em agir estão baseados nas 

necessidades individuais e coletivas. O foco para ele não estava no sujeito, mas no objeto 

                                                 
6 Segundo	Liberali	(2011,	p.	45),	“com	base	em	Spinoza,	o	grupo	de	pesquisa	[LACE]	assume	uma	
perspectiva	que	tem	na	Totalidade	sua	unidade	central.	O	conceito	de	Totalidade,	como	o	que	rege	o	
todo,	explica	a	coexistência	de	mente	e	corpo	como	manifestações	da	mesma	Substância”. 



 

 20

orientado a um resultado. Leontiev faz uma distinção entre atividade, ações e operações, e 

discute a relação dialética entre essas unidades na produção do objeto da atividade coletiva. 

Um dos exemplos significativos de Leontiev para caracterizar essa distinção é o da caça 

coletiva: 

 
Quando os membros de uma tribo estão caçando, eles individualmente 
têm objetivos distintos e estão encarregados de diversas ações. Alguns 
estão assustando um rebanho de animais para outros caçadores que os 
matarão, e outros membros têm outras tarefas. Essas ações têm objetivos 
imediatos, mas o motivo real é além da caça. Juntas, essas pessoas visam 
a obtenção de alimentos e roupas para sobrevivência. Para entender o 
motivo por trás de toda a atividade. A atividade é orientada por um 
motivo (LEONTIEV, 1977, p. 62-63). 
 

 

Sannino (2009) aponta que Leontiev expandiu a unidade de análise da Teoria da 

Atividade ao demonstrar que as ações têm objetivos/metas imediatos, individuais, mas que 

o motivo real, que existe em toda atividade vai além delas: está no coletivo e é ele que 

mantém os integrantes compartilhando o mesmo objeto. Assim, Leontiev retomou a noção 

de atividade de Vygotsky, mas focando no objeto, no qual está inserido o motivo, que 

contém os sentidos pessoais, desejos e necessidades. 

Com base na mediação instrumental e semiótica discutida por Vygotsky (1930) e na 

atividade coletiva orientada ao objeto, como discutido por Leontiev (1977), Engeström 

(1999, 2008, 2009) retoma os estudos de Leontiev e “sustenta que o foco do estudo da 

mediação deveria ser na sua relação com os outros componentes de um sistema de 

atividade” (DANIELS, 2008, p. 170). A representação triangular proposta por Vygotsky foi 

expandida por Engeström com o objetivo de analisar o sistema de atividade de forma 

coletiva, mas também as ações dos indivíduos. Engeström (2009) avança, assim, a 

discussão, considerando os diferentes sistemas de atividade em interação múltipla, com 

objeto em movimento por meio de transformações expansivas, como se pode verificar pela 

figura adiante: 
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 as contradições7 como fontes de mudança e desenvolvimento, como tensões estruturais 

no sistema, quando este traz um novo elemento exterior, o que faz com que o novo, 

representado por um objeto/motivo de uma forma cultural mais avançada, entre em 

contradição com o anterior ou o objeto/motivo da forma dominante promovendo 

mudanças na atividade;  

 transformações expansivas como resultado do contexto da crítica, em que os 

participantes começam a questionar e se afastam das normas estabelecidas num esforço 

coletivo para reconceitualizar o objeto/motivo da atividade.   

 

Nesta tese, a discussão dos componentes e princípios salientados pela TASHC 

foram importantes para a análise e compreensão dos dados produzidos. Possibilitou a 

compreensão dos diferentes sentidos atribuídos e dos significados compartilhados nas 

relações entre os participantes da pesquisa na produção do objeto/motivo – a leitura como 

instrumento de ensino-aprendizagem nas diferentes áreas. Eles foram extremamente 

importantes para a compreensão das regras que apoiam a divisão de trabalho, central para a 

análise dos diferentes papéis de professor, alunos e pesquisadora–formadora no processo 

formativo na escola pesquisada e para sua transformação no decorrer do estudo. Além da 

criação de contextos que possibilitassem compreensões cristalizadas pelas experiências na 

comunidade escolar, foram decisivos para o entendimento da constituição de novos tipos de 

agência, conceito que discuto a seguir. 

 

1.1.2. Agência 

 

A ideia de coletivo bem como o da ação individual, na organização da atividade é 

fundamental para a Teoria da Atividade Histórico-Cultural. Como aponta Engeström (2011, 

p. 617), a TASHC não pode ser vista, apenas, como uma teoria psicológica, mas como uma 

abordagem interdisciplinar relevante para as ciências sociais e humanas fundamentadas no 

“conceito de sistemas de atividade coletiva”. Embora o foco seja no coletivo, o autor 

declara que a dinâmica do sujeito e questões como a subjetividade, a agência e a motivação 

têm despertado o interesse dos pesquisadores de seu Grupo de Pesquisa. Engeström (2011, 

p. 618) revela que o Grupo tem aprofundado a análise das ações dos participantes, 

buscando responder questões, a saber: “Como as pessoas se tornam engajadas e como elas 

                                                 
7	Será	discutido	em	outra	seção	deste	capítulo.	
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podem ir além das circunstâncias existentes? O que isso significa para seus processos de 

experiência nesse sentido?” Para ele, as mudanças visadas em uma atividade devem ser 

construídas gradualmente, o que demanda muito trabalho e uma reflexão contínua sobre o 

processo construtivo-intervencionista. 

As perguntas acima têm relação com o conceito de agência (agency), que descreve a 

constituição de novos modos de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nas pesquisas, que ao 

se tornarem engajados podem ir além de constituições anteriores para  modos de agir 

intencionais e transformadores. Para esclarecer o conceito de agência em recentes 

pesquisas, retomo os estudos de Edwards (2007), Stetsenko (2011) e Engeström (2011).   

Edwards (2007), em suas pesquisas, tem observado como as pessoas aprendem a 

tornar-se confiantes para a tomada de decisões. A autora retoma as ideias da Teoria da 

Atividade, sugerindo que a mediação pode acompanhar a externalização dos diferentes 

significados, chamando a atenção para a necessidade de ir além da base dialógica da 

cognição humana. Para a pesquisadora, é preciso analisar os propósitos e condições de ação 

conjunta e o conceito de “agência relacional”, que é definida como a capacidade que 

envolve oferecer apoio a outros e pedir apoio de outros nas relações. Edwards salienta que 

a agência relacional exige a aprendizagem do agir na relação com outros para interpretar 

um problema presente nas práticas sociais e saber como responder a ele. É a capacidade 

para alinhar pensamentos e ações de um com os de outros, para interpretar o mundo e agir 

sobre ele, respondendo a essas interpretações. 

Esse processo, segundo Edwards (2007), requer responsabilidade mútua e não o 

foco no individual. Como apontou Leontiev (1977), retomado por Sannino (2009), os 

sujeitos das ações têm objetivos individuais de acordo com suas interpretações, motivos, 

mas em toda a atividade existe um objeto/motivo real, que vai além dos objetos pessoais e 

mantém a unidade no coletivo. Esse é um conceito central à organização de relações que 

possibilitam o desenvolvimento de agência relacional, questão importante a esta tese, cujo 

foco está na formação de professores. 

Edwards (2007) destaca a agência relacional na ação profissional como a 

capacidade de alinhar a própria prática com a dos outros e com a mudança de objeto que 

demanda abertura de novas possibilidades dos praticantes. Aprendizagem profissional 

envolve, pois, o desenvolvimento de capacidade para a leitura do ambiente, interpretação e 

abordagem de problemas, para contestar interpretações e para a produção de novos  

recursos. A autora afirma que a agência relacional multiprofissional exige um prática 

profissional responsiva no entrelaçamento com a experiência de diferentes práticas 
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profissionais. É a responsabilidade pessoal, em um conjunto de práticas, que remove os 

praticantes da proteção dos abrigos profissionais, ou seja, dos conceitos e práticas 

cristalizadas que representam as vozes reconhecidas no e pelo discurso educacional. 

Engeström (2011) discute que o estudo de agência requer uma relação com as 

estruturas que controlam nossa vida. O autor aborda o conceito de agência transformadora 

no intuito de expressar a capacidade dos seres humanos, desenvolvida nas suas atividades 

coletivas com as transformações de suas próprias ações não intencionais. Salienta que o 

conceito de agência não se estende a qualquer ação e sim àquelas com o potencial de 

transformação, de se tornarem construtoras de história, criadoras de novos significados.  

Stetsenko (2008) também defende essa postura transformadora ativista que sugere 

que as pessoas vêm para conhecer a si mesmas e ao seu mundo, bem como finalmente vir a 

ser humano, ser histórico, por meio dos processos colaborativos de transformação do 

mundo, tendo em vista a compreensão e transformação de suas metas e propósitos.   

É importante ressaltar que o fato de participar de práticas sociais coletivas não 

impede a atuação individual dos seres humanos como agentes das práticas sociais 

transformadoras. Com essa postura evita-se a primazia do indivíduo ante as práticas sociais, 

característica das tradições positivistas e humanistas; e, também, o reducionismo social das 

práticas coletivistas unidirecionais, que tendem a excluir os processos individuais e a 

subjetividade humana. A subjetividade humana é vista, aqui, como um processo implicado 

em práticas, atividades intencionais de pessoas que, juntas, transformam o seu mundo, 

porque cada ser humano tem um papel importante a desempenhar e são transformados por 

ele em suas subjetivas dimensões. Stetsenko propõe a expansão dialética da prática 

transformadora que é de natureza ativista, crítica, ideológica e política, como forma de 

suplantar a noção de relações unidirecionadas. Aponta que a transformação intencional e 

colaborativa do mundo é o cerne da natureza humana e a base para a aprendizagem e o 

desenvolvimento, o que pressupõe relações dialéticas. Exemplifica com as relações 

unidirecionadas enfocadas nas pesquisas de Dewey e Piaget em contraposição às das 

discussões do quadro teórico vygotskiano. 

A discussão do conceito de agência relacional transformadora é central nesta 

pesquisa para a compreensão das relações criadas nas discussões e de como possibilitaram 

o desenvolvimento de formas intencionais de agir, na organização de relações 

colaborativas.      
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A seguir, discuto a base teórico-metodológica dos escritos de Vygotsky e seus 

conceitos centrais (mediação, ZPD, movimento de dupla estimulação, e sentido e 

significado).  

 

1.2. Vygotsky: base teórico-metodológica e conceitos centrais 

 

Os escritos de Vygotsky (1934) foram a base central, nesta pesquisa, para a 

organização e compreensão da formação de professores e da leitura como instrumento 

mediador das relações para o ensino-aprendizagem no contexto escolar. A discussão sobre 

o método do materialismo histórico-dialético, baseado em Marx e Engels (1845-46/1998), 

bem como os conceitos de mediação e de ZPD, o movimento de dupla estimulação por 

meio de instrumentos na relação com ensino-aprendizagem e desenvolvimento possibilitam 

a compreensão da transformação, ou não, dos sentidos e significados que apoiaram as ações 

da pesquisadora-formadora e dos professores. Essas questões serão discutidas a seguir.  

 

1.2.1. Materialismo Histórico-Dialético: metodologia instrumento-e-resultado 

 

Vygotsky (1934), desenvolvendo uma psicologia marxista, humanista, discute a 

procura do método como questão central de uma investigação. Salienta que este precisa ser 

entendido como “pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado de um estudo”, de 

modo indissociável e em relação dialética. Em suas palavras:   

 

Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 
mudança: esse é o requisito básico do método dialético. Numa pesquisa, 
abranger o processo de desenvolvimento de determinada coisa, em todas 
as suas fases e mudanças – do nascimento à morte –, significa, 
fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que “é 
somente em movimento que um corpo mostra o que é”. Assim, o estudo 
histórico do comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, 
mas sim sua verdadeira base (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 68-69). 

 

Newman e Holzman (1993/2002, p. 45), ao discutir o materialismo histórico-

dialético, apontam que a base de Vygotsky em Marx e Engels revela a oposição às 

tradições filosóficas dominantes no século XIX e ao paradigma experimental do século XX. 

As discussões marxistas contrapunham-se às concepções dominantes dualistas e a-

históricas com premissas que não integravam o processo real e “a vida que se vive”, 
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considerado por ele central na relação indissociável entre teoria e prática, ou seja, como 

práxis. Nas palavras de Marx e Engels (1845-1846/1998, p. 12, 15): 

 
A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva 
não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve 
demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de 
seu pensamento. (...) Toda vida social é essencialmente prática. Todos os 
mistérios que levam a teoria para o misticismo encontram sua solução 
racional na práxis humana e na compreensão dessa práxis. 

 

Newman e Holzman (1993/2002, p. 47) salientam que, desde a época de Bacon, o 

método era visto separado do conteúdo e dos resultados da pesquisa e entendido “como 

algo a ser aplicado, um meio funcional para um fim, de caráter basicamente pragmático ou 

instrumental”. Diferentemente dessas compreensões sobre metodologia, Vygotsky 

(1934/2001, p. 63) considera o objeto de estudo e o método como atividade prático-crítica, 

uma atividade revolucionária alicerçada na práxis revolucionária, ou seja, um objeto de 

estudo e a prática do método analisados como e no processo de mudança. Segundo Marx e 

Engels (1845-1846/1998, p. 14), “os filósofos8 se limitaram a interpretar o mundo de 

diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” 

Em sua análise da obra vygotskiana, Newman e Holzman (1993/2002) apontam 

que, contrariando a visão ocidental, Vygotsky – assim como Marx e Engels – entende o 

método como algo a ser praticado e não somente aplicado, um instrumento-e-resultado, ou 

seja, como pré-requisito e produto. Para os filósofos de base cartesiana, os instrumentos 

podem ser produzidos em massa e/ou manualmente e utilizados para um determinado fim. 

Os instrumentos produzidos em massa são separados do processo de produção, o foco está 

no resultado apenas: permanecem inalterados com o uso e não entram na constituição do 

produto a ser criado. Representam o tradicional paradigma causal “a para b”, do método 

pragmático. 

Com base nas discussões metodológicas de Vygotsky, Newman e Holzman 

(1993/2002), abordam o método da práxis, segundo o qual o instrumento é criado de forma 

específica para aquele objeto em estudo. Seu uso é definido, criado no momento da ação e 

integra o resultado, o produto específico da ação. Ele não tem identidade social pré-

fabricada fora da atividade e só é reconhecido como instrumento perante a produção do 

resultado. Instrumento e objeto são inseparáveis e definem seu usuário. Para Newman e 

Holzman (1993/2002, p. 52),  

                                                 
8	Marx	e	Engels	referem‐se	aos	filósofos	cartesianos.	
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(...) eles são inseparáveis dos resultados pelo fato de que seu caráter 
essencial (seu aspecto definidor) é a atividade de seu desenvolvimento, 
em vez de sua função. Pois sua função é inseparável da atividade de seu 
desenvolvimento. Eles são definidos no e pelo processo de sua produção. 
 

 Nesse contexto, o instrumento-e-resultado tem função, porém esta não é o aspecto 

central da definição, como em instrumento para um resultado, em que somente o produto 

tem relevância, independente do processo de sua criação, das transformações ocorridas na 

identidade do seu criador. Na visão de instrumento-e-resultado, o processo dialético é o 

destaque. Para Marx, a atividade prático-crítica revolucionária é essencial e 

especificamente humana por transformar a totalidade do que existe. 

Segundo Newman e Holzman (1993/2002, p. 58), 

 

adaptar-se à história significa comprometer-se na atividade revolucionária 
de mudar totalidades. (...) Assim, nossas “atividades” do dia-a-dia 
socialmente determinadas e mercantilizadas não são atividade nenhuma 
no sentido marxista, histórico do termo. Tal como as mercadorias 
econômicas sob o sistema socioeconômico-ideológico conhecido por 
capitalismo, elas são simultaneamente reais (socialmente) e ilusórias 
(historicamente).  

 

 Os autores diferenciam a atividade do dia-a-dia, que muda particularidades, da 

atividade no sentido marxista, atividade prático-crítica, espaço para o pensar, falar e criar 

significado, essência da atividade histórica, que nos distingue da abelha e muda a totalidade 

da existência humana. As atividades do dia-a-dia são consideradas ilusórias porque 

provocam a alienação, quando desvinculadas das necessidades dos seres humanos, de seu 

uso, tornando-se “fetiche” por estarem desvinculadas do processo pelo qual foram criadas e 

determinadas pelo social. Ou seja, na relação causal “a para b”, instrumento para um 

resultado, ocorre uma perda da essência, da significação sobre a ação. O uso do instrumento 

é apenas um elo no processo de produzir acriticamente algo.   

 Para mudar totalidades – como quer Vygotsky –, Newman e Holzman apontam que 

o instrumento utilizado é especialmente forjado para o que se deseja criar. A criação do 

produto não se limita a instrumentos preexistentes. Os pesquisadores fazem uma analogia 

entre o produto de um ferramenteiro e o que é vendido em uma loja de ferramentas para 

diferenciá-los. Nas palavras dos pesquisadores: 
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(...) o ferramenteiro e o poeta criam a unidade (totalidade) instrumento-e-
produto, já que o instrumento é materialmente definido pelo produto tanto 
quanto o produto é definido pelo instrumento. (...) O ferramenteiro tem de 
criar a totalidade instrumento-e-resultado tal como o poeta tem que criar 
significados enquanto cria o poema. Diferentemente dos usuários dos 
instrumentos da loja de ferramentas, que é definido e predeterminado pelo 
comportamento particular de usar tais instrumentos que sãos feitos para 
uma função particular (e também predeterminada), o ferramenteiro não é 
nem definido nem predeterminado. Como produtor da totalidade 
instrumento-e-resultado, o ferramenteiro é um mudador de totalidades 
históricas. Ele está envolvido em atividade revolucionária (humano-
histórica) (NEWMAN & HOLZMAN, 1993/2002, p. 62).   
 
 

Nas palavras dos autores percebe-se a essência do que diferencia o ferramenteiro 

(instrumento-e-resultado) de um consumidor (instrumento-para-um-resultado): o 

significado. O ato de significar as atividades prático-críticas do cotidiano é fundamental 

para a atividade revolucionária. Para os autores, o ferramenteiro é um transformador de 

totalidades históricas. Ele está envolvido em atividade revolucionária ao criar significado, 

numa unidade dialética entre pensamento e fala. Essa capacidade de criar significado é 

transformativa e essencialmente humana. Em seus termos: 

 

Para nós, o significado deve ser localizado precisamente na capacidade 
humana de alterar a totalidade histórica mesmo enquanto somos 
determinados (em nossa particularidade social) por ela. A atividade de 
significar é uma expressão fundamental da atividade revolucionária. É o 
ferramenteiro (nossa espécie) fazendo instrumentos-e-resultados, usando 
os instrumentos predeterminados na loja de ferramentas (incluindo 
pensamento e linguagem) e os predeterminados instrumentos da mente 
desenvolvidos por eles para criar algo – uma totalidade – não determinado 
por eles. É o significado na atividade emergente, não a imaginação 
preconcebida seguida por sua realização, que é transformativo, 
revolucionário e essencialmente humano (NEWMAN & HOLZMAN, 
1993/2002, p. 64-65). 

 

De acordo com esses autores, para Vygotsky, o processo de criação de significado e 

formação de conceito é resultado da relação dialética entre instrumentos predeterminados 

da loja de ferramentas – a linguagem9 –, que entram em contradição com os instrumentos 

predeterminados da mente desenvolvidos por eles, os pseudoconceitos (resultantes das 

relações com outros sujeitos), para criar algo novo, não determinado previamente por esses 

instrumentos. Essa é uma questão importante a esta pesquisa para pensar a organização da 

linguagem que apoiou a produção dos dados. A seguir discuto o conceito de ZPD e o 

                                                 
9	A	linguagem	será	discutida	em	outra	seção	deste	capítulo.	
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movimento de dupla estimulação, como ações metodológicas relacionadas às discussões 

acima. 

 

1.2.2. Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD)10 , mediação e  o  movimento de 

dupla estimulação 

 

A zona de desenvolvimento proximal é um construto teórico de Vygotsky, 

conceituado inicialmente como a distância entre o nível de desenvolvimento potencial, em 

que a resolução dos problemas é feita com a orientação ou em colaboração de uma pessoa 

mais capaz e o desenvolvimento real, quando o sujeito soluciona os problemas de forma 

independente (VYGOTSKY, 1934). Esta definição vem sendo usada e reproduzida por 

diversos estudiosos, mas também expandida por outros pesquisadores como Newman e 

Holzman (1993/2002), Magalhães (2009), e Engeström (2001).  

Enfocando o conceito de ZPD como fundamental na Teoria Sócio-Histórico-

Cultural, Newman e Holzman (1993/2002) a definem como a prática da metodologia 

instrumento-e-resultado, sendo um espaço coletivo para “o tornar-se”, isto é, uma atividade 

que possibilita às pessoas tornarem-se diferentes do que são em sua totalidade. A Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZPD), segundo Holzman (2009) apoiada em Vygotsky, é a 

distância entre o que é e o tornar-se. Na mesma direção, Magalhães (2009, p. 7) conceitua 

ZPD como um movimento dialético de colaboração e criticidade criativa, um espaço de 

ação e conflito que possibilita aprendizagem e desenvolvimento. Magalhães e Oliveira 

(2011, p. 107-108) afirmam que: 

  

a ZPD não é algo que pré-exista;  também não pertence ao indivíduo, que 
a carregaria consigo tal como uma função intramental, (...) configura-se 
como uma noção descritiva de processos inter-intra-extra-psicológicos, 
característicos da produção de sentidos, na e pela linguagem; um 
movimento de reorganização de linguagem nas relações interpessoais que 
criam contextos para a aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Também Daniels (2008), apoiado nas discussões de Engeström (2008), discute a 

ZPD como um espaço da aprendizagem expansiva que envolve a criação de novos 

conhecimentos e novas práticas. Como aponta o autor, trata-se de um movimento dialógico 

de transformação expansiva, que envolve a produção de novo conhecimento e novas 

                                                 
10	Esta	sigla	refere‐se	ao	conceito	em	inglês	“Zone	of	Proximal	Development”.	
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práticas para uma atividade emergente, que pode ser desencadeada pela introdução de uma 

nova tecnologia ou conjunto de regulamentos, mas não é redutível a ela. 

A importância da ZPD, no contexto educacional, está no fato de constituir-se um 

instrumento que permite aos educadores entender a organização da linguagem que propicia 

relações entre os participantes. Essas relações se organizam pela linguagem da 

argumentação, que possibilita a criação de relações colaborativas e a possibilidade de 

aprendizagem e desenvolvimento. É nessa direção que Newman e Holzman (1993/2002) 

apontam a ZPD como uma atividade revolucionária e desenvolvimental, uma vez que 

possibilita ações volitivas e conscientes do indivíduo, pelas quais, como afirma Vygotsky, a 

aprendizagem leva ao desenvolvimento. Ou seja, a aprendizagem não é desenvolvimento, 

ela o antecede e é fundamental para que ele aconteça.  

Central nesta discussão é, também, o conceito de mediação, que Vygotsky (1934) 

apresentou na discussão de ensino-aprendizagem e desenvolvimento. O autor salienta que 

os indivíduos constituem-se na interação com outros, nos contextos de suas experiências 

em relações mediadas por artefatos culturais, dos quais a linguagem é o mais importante. É, 

de fato, a apropriação dos artefatos culturais que possibilita o desenvolvimento. 

Outro princípio metodológico de Vygotsky (1930) e expandido por Engeström 

(2011) é o da dupla estimulação, pensado para compreender os meios e os métodos que 

mediavam o seu próprio comportamento, na solução de problemas pelos sujeitos. Diante de 

dificuldades surgidas que exigem do sujeito outras capacidades, que, no momento, ele 

ainda não desenvolveu de forma suficiente para a execução da operação ou ação desejada, 

Vygotsky aponta que outro instrumento pode ser utilizado na relação mediacional entre os 

sujeitos para possibilitar a solução necessária.  

Segundo Engeström (2011), a dupla estimulação consiste no uso de diferentes 

instrumentos (artefatos culturais), de modo a solucionar um problema encontrado na 

consecução da uma tarefa. Magalhães e Oliveira (2011, p. 105) salientam  que na relação 

com os participantes, o pesquisador pode inserir um novo artefato cultural, que reorganize 

os modos de pensar e agir e que amplie os “horizontes dos sujeitos, no desdobramento dos 

lugares enunciativos, na multiplicidade de vozes, na configuração da polifonia entre o que é 

dito e o como se diz”.  

Em resumo, o movimento de dupla estimulação pode possibilitar a criação de ZPD, 

envolvendo reciprocamente os participantes na solução de um problema em discussão, por 

meio de um novo instrumento, o que é importante nesta pesquisa. A seguir discuto a 

compreensão de sentido e significado a partir de Vygotsky. 
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1.2.3. Sentido e Significado 

 

Os conceitos de sentido e significado, já citados anteriormente, são centrais na obra 

de Vygotsky e essenciais para esta pesquisa. Isso porque este trabalho teve como objetivo 

específico criar contextos de formação que possibilitassem a organização de relações 

colaborativo-críticas entre professores e esta pesquisadora para a compreensão e a 

transformação dos sentidos e significados atribuídos aos processos e práticas de leitura no 

contexto escolar.  

Vygotsky (1934) discute o significado como uma unidade analítica do pensamento 

verbal na compreensão da relação entre pensamento e linguagem na constituição da 

consciência. Essa relação é considerada um processo em movimento constante de idas e 

vindas entre pensamento e linguagem. Dessa forma, o discurso é construído de fora para 

dentro e de dentro para fora, em movimento contínuo, pois sua natureza é determinada pelo 

processo sócio-histórico-cultural. Nas palavras do autor: 

 
o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do 
pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um 
fenômeno da fala ou um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem 
significado é um som vazio; o significado, portanto, é um critério da 
“palavra”, seu componente indispensável. Pareceria, então, que o 
significado poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto 
de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização 
ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são 
inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado 
como um fenômeno do pensamento (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 150). 
 
 

O significado é uma produção social com relativa estabilidade, apropriado pelos 

indivíduos nas experiências desenvolvidas pelas gerações que os precederam. Apesar de ser 

um sistema mais estável e coletivo, não se configura como uma associação estática e 

simples, mas que está em constante transformação, motivada pela relação entre os sujeitos.               

Diferentemente do significado, que tem como atributo uma relativa estabilidade, o sentido 

não é estável e, como salienta Vygotsky (1934/2001, p. 181), é “a soma de todos os eventos 

psicológicos que a palavra desperta na consciência” dos indivíduos. Há, para o autor, entre 

sentido e significado uma relação dialética em que o sentido é considerado o modo como os 

significados historicamente estabilizados são internalizados e externalizados por cada 

indivíduo.  
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Segundo Leontiev (1977), a diversidade de sentidos se deve às diferenças sócio-

histórico-culturais que surgem de diferentes sociedades, nas quais os sujeitos têm motivos 

sociais e interesses divergentes. Desse modo, o sentido pode não ser compreendido como 

individual, mas constituído de um conjunto de interesses de determinados grupos sociais.  

A produção de novos significados compartilhados no decorrer da formação é 

questão central nesta tese e, como já salientei anteriormente, têm na linguagem da 

argumentação um instrumento importante na negociação colaborativa dos diferentes 

sentidos pessoais e significados coletivos cristalizados. Isso porque a argumentação 

possibilita a criação de ZPD para a discussão entre as diferentes compreensões dos sentidos 

dos sujeitos da interação e a produção compartilhada de novos significados, bem como a 

restrição e a ampliação dos sentidos, a manutenção de importantes aspectos de significados 

partilhados e a expansão do objeto/motivo (LIBERALI, 2011). 

Em resumo, as relações entre os sujeitos na atividade, mediadas por artefatos 

culturais, possibilitam que os diferentes sentidos pessoais e significados coletivos e 

cristalizados sejam trazidos, questionados, mantidos ou transformados nas relações. O 

objetivo é criar relações em que os sujeitos ressignificam sentidos e os compartilham, 

transformando-os, o que possibilita a produção de nova totalidade, isto é, desenvolvimento 

aos participantes e a expansão do objeto/motivo.              

A seguir discuto a formação continuada de professores. 

 

1.3. Formação Continuada de Professores 

 

         Nesta seção, para discutir a formação continuada dos professores, apresento um breve 

histórico sobre políticas e programa de professores do Ensino Médio no Brasil, discuto os 

conceitos de colaboração e reflexão crítica em contextos de formação de professores e a 

linguagem como instrumento para produção de conhecimento em contextos formativos. 

 

1.3.1. Políticas e programas de formação de professores de Ensino Médio no Brasil 

 

Freitas (2002), num estudo sobre a formação de professores no Brasil, aponta que, 

no século passado, a década de 80 representou para os educadores um marco na reação ao 

pensamento tecnicista predominante nos anos 60 a 70, e que os anos 90 foram marcados 

pela ênfase excessiva na sala de aula e pelas categorias de prática e prática reflexiva, em 

detrimento de uma análise baseada na categoria ‘trabalho’ e na escola como um todo. 
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Segundo a pesquisadora, este fato, num momento histórico de abertura política e de 

democratização da escola, em que o professor recuperava a construção de si como sujeito 

histórico, trouxe consequências contrárias à luta política e ao seu reconhecimento enquanto 

profissional.  

A ênfase no caráter da escola como instituição voltada para a socialização de 

conhecimentos centrou a ação educativa na figura do professor em sala de aula, apoiada em 

políticas neoliberais, focadas no conteúdo e na qualidade da instrução, o que é contrário à 

formação humana, como apontado por Freitas (2000, apud FREITAS, 2002, p. 142). Neste 

contexto, a década de 90, considerada a “Década da Educação” representou o 

aprofundamento das políticas neoliberais como resposta aos problemas provenientes do 

desenvolvimento do capitalismo desde os anos 70. Na visão dessas políticas neoliberais, a 

educação e a formação de professores são focos estratégicos para reformas tais como: 

Educação para Todos; Plano Decenal; Parâmetros Curriculares Nacionais; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação básica, superior e infantil, educação de jovens e 

adultos, educação profissional e tecnológica; Avaliações como SAEB – Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica –, Exame Nacional de Cursos (Provão), ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio; Descentralização, FUNDEF – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; Lei da 

Autonomia Universitária; e a discussão de Novos Parâmetros para as IES (FREITAS, 2002, 

p. 142). 

Segundo a autora, essas medidas objetivavam adequar o Brasil à política neoliberal 

e constituíram base para a reforma educativa que considera a avaliação como central para 

abrir caminhos para políticas de formação, de financiamento, de descentralização e de 

gestão de recursos. Nessas políticas, para a pesquisadora, a concepção tecnicista da década 

de 1970 retorna na forma de um novo discurso: de que a globalização econômica e, 

consequentemente, a necessidade de competitividade do Brasil exige formação de mão de 

obra qualificada. Nessa direção, as políticas de formação de professores respondem às 

orientações da política neoliberal11 para as reformas educativas no Brasil.  

Discuto, a seguir, os parâmetros do MEC para o Ensino Médio, no que se refere ao 

estudo da linguagem e à inserção de leitura e escrita nos programas de formação de 

professores. Nesse contexto, as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) estão fundamentadas na perspectiva 
                                                 
11	Conforme	orientações	do	Banco	Mundial	(1995)	constante	em	“La	enseñanza	superior:	 las	 leciones	
derivadas	de	la	experiência”.	
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enunciativo-discursiva, por considerar a natureza social e interativa da linguagem, 

contrariando as perspectivas tradicionais que não consideravam o uso social da linguagem, 

estudando-a isolada do ato interlocutivo. As escolhas teórico-metodológicas estão apoiadas 

no estudo da disciplina no eixo interdisciplinar e na reflexão sobre o estudo da língua 

materna com foco no uso da língua na sua relação com a vida em sociedade. 

O documento orienta o estudo de textos com base na dimensão dialógica, o que 

possibilitaria a construção de significações no jogo da alteridade entre o “eu” e o “outro”, 

considerando os papéis assumidos pelos interlocutores (BRASIL, 2000, p. 19).  O 

documento enfatiza a produção de sentido como a principal razão de qualquer ato de 

linguagem, considerado como “a capacidade humana de articular significados coletivos e 

compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as 

necessidades e experiências da vida em sociedade (BRASIL, 2000, p. 05)”.  

Trazendo o foco para questionamentos antigos de professores de Língua 

Portuguesa, de que o trabalho com a linguagem necessita ser transdisciplinar, o PCNEM 

aponta: “Sem dúvida, esse é um trabalho de todas as disciplinas, mas pode ser a Língua 

Portuguesa o carro-chefe de tais discussões. A interdisciplinaridade pode começar por aí e, 

consequentemente, a construção e o reconhecimento da intertextualidade” (BRASIL, 2000, 

p. 19). 

A discussão da linguagem no documento PCNEM a enfoca como “mediadora dos 

atos de conhecer, pensar e dos modos de comunicar e de agir que permeiam o 

conhecimento” no contexto de práticas sociais em que o homem reproduz e transforma 

espaços produtivos “na e com a linguagem” (BRASIL, 2000, p. 05). Também traz a 

necessidade de refletir sobre as linguagens e seus sistemas, articulados por múltiplos 

códigos, e sobre os processos e procedimentos comunicativos como forma de participar 

ativamente na vida social. Nessa direção salienta como central: “confrontar opiniões e 

pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas”; “aplicar as 

tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos 

relevantes para a sua vida”; implantar o uso de tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem, considerando o foco nas possibilidades oferecidas pelas tecnologias como 

“um direito social” (BRASIL, 2000, p. 12 ). 

Na mesma direção, o confronto de opiniões e pontos de vista fundamentados em 

todas as disciplinas é considerado fundamental para o desenvolvimento crítico do aluno. No 

documento: 
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O gostar ou não de determinada obra de arte ou de um autor exige antes 
um preparo para o aprender a gostar. Conhecer e analisar as perspectivas 
autorizadas seria um começo para a construção das escolhas individuais. 
Neste caso, o aluno deixaria de ser um mero espectador ou reprodutor de 
saberes discutíveis. Apropriando-se do discurso, verificaria a coerência de 
sua posição. Dessa forma, além de compreender o discurso do outro, ele 
teria a possibilidade de divulgar suas ideias com objetividade e fluência. 
Tal exercício pressupõe a formação crítica frente à própria produção e a 
necessidade pessoal de partilhar sentidos em cada ato interlocutivo 
(BRASIL, 2000, p. 12 ). 
 
 

 As dificuldades advindas da formação básica no Ensino Fundamental necessitam, 

como sugere o documento “um diagnóstico sensato daquilo que o aluno sabe e do que não 

sabe” quanto a “um saber linguístico amplo, tendo a comunicação como base das ações” 

(BRASIL, 2000, p. 17). A linguagem generalizada adotada no documento não orienta o 

professor quanto a sentidos e significados que possam apoiar sua prática didática, embora 

seja enfocada a compreensão das práticas didáticas no sentido de possibilitarem a 

constituição de alunos que interajam como usuários efetivos da linguagem nas práticas 

sociais no mundo. Nos termos do documento: 

 

Comunicação aqui entendida como um processo de construção de 
significados em que o sujeito interage socialmente, usando a língua como 
instrumento que o define como pessoas entre pessoas. A língua 
compreendida como linguagem que constrói e “desconstrói” significados 
sociais (BRASIL, 2000, p. 17). 
 
 

Martins (2010) também afirma que, a partir da década de 1980, intensificaram-se, 

no Brasil, os estudos sobre formação de professores com o intuito de romper com a 

tendência tecnicista predominante no período de 1960 a 1970. Segundo a autora, uma 

política nacional de formação docente é de responsabilidade do MEC, por meio da 

Secretaria de Educação Básica (SEB) que elaborou a concepção e a estrutura da proposta 

de formação continuada e a organizou de forma articulada com a pesquisa e produção 

acadêmica nas Universidades. A SEB criou três programas no eixo “Formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação”, visando a formar professores em exercício sem 

a habilitação exigida: Proinfantil, Proformação e Pró-Licenciatura, buscando atender 

especificamente a formação continuada.  

Também em 2003, o MEC instituiu a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica e coordenou, junto a 20 universidades e centros de 

pesquisa selecionados pelo Edital 01/2003/MEC (BRASIL, 2006), um programa de 



 

 36

formação continuada. Conforme aponta Martins (2010), essa rede nacional, por meio de um 

Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores, definiu cinco áreas como 

prioritárias para a formação: 1. Alfabetização e Linguagem; 2. Educação Matemática e 

Científica; 3. Ensino de Ciências Humanas e Sociais; 4. Artes e Educação Física; 5. Gestão 

e Avaliação da Educação. Dentre os programas que integram a Rede estão: Pró-

Letramento, Gestar II e Profuncionário. Martins (2010) faz uma análise do programa Pró-

Letramento desenvolvido a partir de 2006, o qual, segundo ele, foi o único programa oficial 

direcionado a professores da educação básica do 1º ao 5º ano na área de alfabetização e 

linguagem para a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem da leitura, da escrita e da 

Matemática. O Pró-Letramento desenvolveu-se com foco em dois modelos teóricos: 

construtivismo e interacionismo. A proposta foi fundamentada na criação de contextos 

reflexivos para a discussão da prática dos professores para que estes compreendessem e 

transformassem sua prática docente de forma a intervir na realidade escolar, melhorando as 

condições de aprendizagem da leitura e escrita.  

Segundo Martins (2010),  apesar da perspectiva reflexiva e investigativa e do foco 

na escola como lócus de formação, a compreensão reducionista de responsabilizar o 

professor pela resolução de problemas imediatos do fracasso escolar impossibilitou uma 

formação da política da atuação docente. De fato, revelou como questões sócio-político-

econômicas da sociedade capitalista influenciam as políticas públicas de educação no país, 

que são marcadas pelas diretrizes dos organismos internacionais, como já apontado por 

Freitas (2002).  Nas palavras da autora: 

 

a formação não se limita a um conjunto de técnicas a serem aplicadas para 
resolver os problemas imediatos e deve-se considerar as dimensões 
contextuais, históricas, político-ideológicas da profissão docente: 
melhores condições de trabalho; salários dignos aos professores; 
organização curricular, bibliotecas escolares com acervo de qualidade. 
Estratégias de articulação e de continuidade do programa de formação 
continuada, formulado em bases diagnósticas das reais necessidades dos 
professores e das escolas públicas; gestão democrática, dentre outros 
(MARTINS, 2010, p. 113). 
 
 

A autora, apesar de reconhecer a relevância social e educacional do Pró-Letramento,  

afirma que o programa privilegiou “os fazeres pedagógicos” em detrimento de “saberes 

pedagógicos” e que a formação para a leitura e a escrita nos anos iniciais “não se restringe a 

uma ação homogênea e instrumental, técnica e metodológica dirigida a resolver problemas 
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educacionais que são históricos”, e envolvem interesses ideológicos, políticos e 

econômicos (MARTINS, 2010, p. 114; 121).  

Na visão da pesquisadora, é necessário formular programas que sejam 

desenvolvidos de forma sistemática, o que não acontece no Brasil, em que as políticas 

educacionais de formação continuada de professores são marcadas pela “tensão entre 

continuidade e descontinuidade”. Para Martins (2010), o Pró-Letramento não atendeu às 

demandas sociais propostas. Ela argumenta que um projeto de formação de professores 

deve enfocar o contexto sócio-histórico-cultural e as necessidades da sociedade na 

constituição dos alunos, e, para isso, focalizar demandas educacionais da escola e fora dela. 

Em suas palavras: 

 
Os programas de formação continuada que buscam superar o modelo de 
racionalidade técnica valorizam o professor como produtor de 
conhecimento, que imerso no processo de rapidez das mudanças que 
caracterizam o processo de globalização e de desenvolvimento das 
tecnologias de informação e de comunicação, impulsiona o professor a 
acompanhar essas mudanças e a assumir novas posturas profissionais que 
atendam às demandas educacionais e a redimensionar sua prática 
pedagógica. 

 
 

Também voltado à formação do professor de Língua Portuguesa, Bressanin (2010), 

num estudo de outro programa governamental o Programa de Gestão da Aprendizagem 

Escolar – Gestar II12, busca compreender o aperfeiçoamento profissional em busca da 

melhoria do desempenho do professor em sala de aula e como se caracteriza a política de 

formação continuada no estado de Mato Grosso. Em consonância com Martins (2010), 

Bressanin (2010, p. 09) afirma que os discursos presentes nas políticas públicas 

responsabilizam “o professor pela sua atuação e seu fracasso”. Segundo ela, como em 

outros programas de formação, o professor é responsabilizado pelo resultado do processo 

ensino-aprendizagem, pois, para o programa, o “professor precisa ter entusiasmo em buscar 

o aperfeiçoamento, ou seja, ter a satisfação de ensinar e estar em constante processo de 

aprendizagem ao mesmo tempo” (BRESSANIN, 2010, p. 03). Esse discurso, segundo a 

pesquisadora, desobriga o Estado de reformas que realmente solucionem os problemas 

educacionais. 

                                                 
12	O	GESTAR	II	é	um	programa	de	formação	continuada	oferecido	pelo	Ministério	da	Educação	–	MEC	–	
em	parceria	com	instituições	superiores	e/ou	convênios	com	órgãos	não	governamentais.	A	formação,	
fundamentada	 pela	 teoria	 e	 pressupostos	 da	 educação	 à	 distância,	 foi	 semipresencial	 por	 meio	 de	
oficinas	 coletivas,	 de	 estudos	 individuais	 e	 caderno	 de	 teoria	 e	 prática	 (TPs)	 e	 do	 acompanhamento	
pedagógico.		
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Analisando as teorias de leitura que orientam a formação, a autora adverte para a 

ênfase que é dada à interação autor-texto-leitor. A leitura é entendida como uma atividade 

de interação do aluno com o texto por meio do uso de estratégias adequadas para formar 

um leitor competente, cabendo, portanto, à escola, propiciar ao aluno a aprendizagem 

dessas estratégias. Nessa direção,  o trabalho de leitura proposto pelo programa aponta para 

a execução de procedimentos didáticos mecânicos, por considerar o ato da leitura como 

sendo desenvolvido por etapas que implicam determinados procedimentos e estratégias. Na 

visão da análise do discurso, base teórica de Bressanin (2010), para a compreensão do 

programa Gestar II, deve-se buscar como o texto funciona, como ele produz sentido e não 

procurar “onde está o significado do texto”, visto que não há uma única leitura possível, 

sendo todas influenciadas pelo contexto sócio-histórico. Nesse quadro, ressalta a autora, 

ensinar estratégias ao aluno não é suficiente para entender como um texto funciona e o 

processo de significação. Para ela, compreender a leitura como produção de sentido “por e 

para sujeitos” envolve considerar as condições de produção, uma vez que “esses sujeitos 

são provenientes de formações discursivas diferentes” (BRESSANIN, 2010, p. 05). 

Matielo (2006), por sua vez, analisa o programa Ensino Médio em Rede – Programa 

de Formação Continuada para Professores do Ensino Médio, que no estado de São Paulo 

foi desenvolvido no âmbito do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio 

(PROMED). Trata-se de um programa que além de formação de agentes educacionais 

ligados à prestação de contas das despesas orçamentárias, gestão escolar, ampliação e 

adequação dos espaços pedagógicos, objetivava a formação em serviço para promover uma 

reforma curricular com destaque para a leitura e escrita, orientando os professores a 

planejar propostas de intervenção no trabalho com compreensão e produção de textos. 

Os materiais abordaram quatro temas: a formação do professor/coordenador/ 

mediador no Programa Ensino Médio em Rede; o envolvimento de professores e alunos; o 

currículo da escola média; e o projeto político-pedagógico da escola. Com base em 

entrevista a participantes do Programa Ensino Médio em Rede, a pesquisadora discute que 

apesar de ser o material de ótima qualidade, o curso não atingiu os objetivos a que se 

propôs no início, ou seja, não trouxe resultados práticos em sala de aula, “tornando-se 

apenas um conjunto de teses e teorias acumuladas, provavelmente, em uma prateleira” 

(MATIELO, 2006, p. 163). Segundo a autora a falta de tempo dos professores para a 

realização das atividades propostas foi uma das principais causas de fracasso apontada por 

professores da escola pesquisada. 
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Valsechi (2008) discutiu o espaço de formação continuada como um lócus em que o 

professor (re)constrói saberes, a partir da compreensão de seus conhecimentos na relação 

com os apresentados no curso de formação. Com base no estudo de representações de 

leitura mobilizadas por duas professoras alfabetizadoras, a autora discute o processo de 

formação continuada no contexto do Grupo de Pesquisa “Letramento do professor”, 

coordenado pela Profa. Dra. Angela Kleiman (IEL, UNICAMP). Do ponto de vista 

identitário as práticas de uso da língua escrita foram analisadas em situações próprias do 

local de trabalho e quanto ao modo como contribuíram para a formação das identidades 

profissionais do professor. O objetivo era entender o que estava envolvido nos processos de 

formação para contribuir para o agir do professor, no seu contexto de ação. 

A formação, acima discutida, estava vinculada ao curso oferecido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) junto à Universidade Estadual de Campinas, 

enquanto instituição parceira. Foi um dos cursos do Programa “Ler para Aprender”, que 

compõem a rede de curso “Teia dos Saber”, desenvolvido desde 2003 por meio da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP).  

Esse programa, que revela a grande preocupação da Secretaria de Educação com a 

leitura em todos os componentes curriculares e em variados cursos direcionados à formação 

inicial e continuada de professores do ensino fundamental e médio, estrutura-se em dois 

grandes tipos de formação: descentralizada, em que os projetos são abrangentes e 

simultâneos; e centralizada, desenvolvida pelas Diretorias de Ensino procurando atender às 

necessidades e expectativas educacionais específicas de sua região. O curso em análise 

caracteriza-se como uma capacitação descentralizada, num total de 80 horas, para atender 

professores da rede pública estadual do primeiro ciclo de ensino fundamental em aulas 

ministradas na UNICAMP por pesquisadores universitários em nível de pós-graduação. Os 

professores foram avaliados por meio de elaboração de planos e projetos de leitura para o 

módulo I e II, nos quais deveriam demonstrar a articulação entre as ações do curso e sua 

prática em sala de aula. 

O referencial que embasava o curso compreendia a leitura como prática sócio-

cognitiva e sócio-cultural. A perspectiva sócio-cognitiva permite compreender os aspectos 

mentais que interferem na compreensão vista como um processo interno psicológico em 

que o leitor, por meio de estratégias cognitivas e metacognitivas relaciona os 

conhecimentos prévios à nova informação para compreender e dar sentido ao texto. 

A perspectiva do letramento considera que o trabalho com gêneros, inseridos em 

práticas sociais, forma o leitor para interagir em diversos contextos, considerando os 
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aspectos sociais dos usos da escrita. A abordagem sócio-cultural tinha como objetivo 

propiciar aos participantes o conhecimento dessa concepção para que, conhecendo-a 

substituíssem o modelo de escrita invariável, pelo uso da escrita de forma situada, como 

prática social. Com esse fim trabalharam diferentes gêneros e “exemplos de práticas sociais 

significativas, podendo ser vistas como modelos para aula” (VALSECHI, 2008, p. 803).  

Nessa perspectiva, os leitores vão construindo e negociando sentidos/significados 

para os objetos da enunciação e, com esse processo, projetando identidades por meio do 

discurso. Como resultado da pesquisa, em que foi analisada a negociação de sentidos sobre 

texto, leitura e escrita de duas professoras alfabetizadoras, bem como as identidades que 

iam sendo construídas pelo discurso de uma delas, a autora aponta a importância de se 

considerar a análise do espaço de formação como um espaço de (re)construção de saberes 

pelo professor em formação. Destaca, ainda, a quantidade e variedade de saberes que 

circulam nesse espaço, e que estão sendo “mobilizados, afirmados, retificados, revisados, 

ratificados frente a outros saberes docentes e formadores” (VALSECHI, 2008, p. 808). Daí 

a necessidade de se tomar os cursos de formação como objetos de estudo.  

Com foco no ensino médio, a formação continuada de professores em Goiás 

atendeu às orientações do Pacto Nacional do Ensino Médio no que se refere à estrutura e às 

temáticas propostas para as discussões nas escolas. O eixo central estava nos alunos e na 

formação humanista. Foi organizada para a formação de um professor em cada escola, 

considerado como “multiplicador” do Projeto, com a responsabilidade de socializar seus 

conhecimentos com os demais professores da escola. Esse profissional foi assistido por um 

formador da Secretaria Estadual de Educação, relacionado à Universidade Federal de Goiás 

– UFG, em convênio com a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, conforme 

orientações do MEC já apresentadas anteriormente por outros programas. 

O professor que aderisse ao programa denominado “Pacto Nacional pelo 

fortalecimento do Ensino Médio” deveria participar da formação na própria escola, de 

forma presencial nos horários destinados à hora-atividade perfazendo um total de 3 horas 

semanais de estudo. Receberia por essa atividade uma bolsa mensal no valor de R$200,00. 

Segundo declarações da coordenadora pedagógica de uma escola estadual, o programa foi 

desenvolvido durante o ano de 2014. 

Os programas de formação descritos pelos pesquisadores Martins (2010), Bressanin 

(2010), e Valsechi (2008) permitem-nos concordar com Freitas (2002) que já advertia para 

o fato de que a formação de professores da educação básica tem sido desenvolvida fora da 

ambiência universitária, não possibilitando assim, ao professor, a construção de uma 
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identidade como cientista e pesquisador da educação. A formação nos âmbitos da 

universidade tem sido privilégio de professores que atuam no ensino superior. Aos 

professores da educação básica são ofertadas formas restritas de formação como 

treinamento nas próprias escolas e/ou desenvolvidas por IES, patrocinadas pelo MEC13 em 

convênio com secretarias de estado e município, em encontros esporádicos e utilizando-se 

de mídias interativas e novas tecnologias, mas fora da ambiência acadêmica. Segundo 

Freitas, esse contexto muito contribui para a “desqualificação e desvalorização desse 

profissional” tornando-se um “precário processo de certificação e/ou diplomação e não 

qualificação e formação docente para o aprimoramento das condições do exercício” 

(FREITAS, 2002, p. 147-148). 

A autora afirma ainda que, também na formação continuada, há o predomínio da 

concepção pragmática e conteudista em cursos desenvolvidos por supervisores ou 

coordenadores pedagógicos, centralizados na própria escola pelos professores 

“multiplicadores”, que são formados para serem formadores de seus colegas, como na 

década de 1970. Na visão de Freitas (2002), a prática de formação continuada na própria 

escola tem elementos inovadores por tomar o trabalho concreto como categoria de análise; 

no entanto, ressalta a autora que essa prática pode reduzir as análises, uma vez que não 

aborda âmbitos mais amplos e críticos na relação com a sociedade. 

Matielo (2006, p. 86), com base em análises realizadas por Freitas (2002) e por 

outros autores, também questiona essa política de formação. Em suas palavras:  

 
Não se trata de criar ou comprar pacotes educacionais de qualificação 
profissional, considerando a existência de uma política educacional 
voltada para produzir números, que só vem fragmentar ainda mais o saber 
docente. Mas uma legitimação da identidade do próprio professor e da 
comunidade escolar no qual ele está inserido. Questiona-se mais a forma 
que vem se realizando tais capacitações do que os conteúdos e materiais 
utilizados.  

 
 

Apesar da qualidade dos materiais e do fato de alguns projetos estarem ligados a 

universidades renomadas, segundo a pesquisadora, esses programas sofrem de 

descontinuidade política das ações governamentais. Ela defende que a formação continuada 

deva apontar sempre para novas perspectivas, uma vez que “a ação docente é mais do que 

simplesmente editar leis, mas mostrar os caminhos progressivos e necessários para que se 

                                                 
13	Exemplos	desses	programas:	Parâmetros	em	Ação;	Rede	de	Formadores.	
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alcance o objetivo maior: resgatar o verdadeiro sentido da formação continuada” 

(MATIELO, 2006, p. 89). 

No entanto, O Pacto Nacional pelo Ensino Médio, documento orientador preliminar 

para a formação de professores do Ensino Médio, lançado em 2013, reedita as mesmas 

orientações para programas de formação continuada que, na visão dos autores citados não 

atendem às necessidades atuais. Segundo esse documento, para enfrentar os “grandes 

desafios do Ensino Médio brasileiro” o Ministério da Educação, associado a Universidades 

e Secretários de Estado da Educação procuraram desenvolver nos últimos dois anos 

algumas ações buscando solucionar os problemas. Dentre essas ações está um curso de 

formação continuada de professores também como forma de atender ao Decreto nº 

6.094/2007 – Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, ao Projeto de Lei nº 

8.035/2010 – Plano Nacional de Educação e à Resolução CNE/CEB nº 2/2012, que aponta 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 

Esse projeto de formação para o desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de Ensino Médio foi denominado ProEMI – Programa Ensino 

Médio Inovador, instituído por meio da Portaria nº 971/2009. Foi desenvolvido no período 

de novembro/dezembro de 2013 e de maio a outubro de 2014 nas Redes Estaduais e nas 

Instituições de Ensino Superior – IES parceiras, com o objetivo de criar contextos para os 

professores do ensino médio refletirem sobre a  temática “Sujeitos do Ensino Médio e 

Formação Humana Integral”, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio – DCNEM.  Estimava-se que 40 Instituições de Ensino Superior, 27 Secretarias de 

Estado da Educação e 20.000 escolas participassem do ProEMI. Esperava-se a formação de 

cerca de 400 mil professores. O MEC comprometeu-se a dar um incentivo a projetos de 

pesquisas com bolsas, vinculadas ao ProEMI, a professores pesquisadores que 

desenvolvessem estudos sobre temática da formação de professores do ensino médio.  

O ProEMI constituiu-se em um curso composto por grupos de estudos, 

desenvolvido nas escolas, em encontros semanais de três horas, nos horários disponíveis à 

hora-atividade, que devem ser organizados pelo orientador de estudos da instituição. A 

coordenação do projeto está sob a responsabilidade da Universidade Federal do Paraná por 

ser a coordenadora nacional da pesquisa sobre o Ensino Médio Inovador, com o apoio de 

Universidades e das Secretarias de Educação – SEDUC – para acompanhamento e 

avaliação do processo de formação dos formadores regionais e dos orientadores de estudos. 

A formação se organiza em três seminários nacionais, três seminários regionais e a 

continuidade é responsabilidade das universidades, que devem conduzir seminários 
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estaduais por meio de seus professores e estudantes de pós-graduação – mestrandos e 

doutorandos –, bem como por professores e técnicos das redes de ensino com esse nível de 

formação. 

O estudo nos grupos, nas escolas, busca aprofundamento e atualização de campos 

temáticos considerados fundamentais ao Ensino Médio tais como: “Sujeitos do Ensino 

Médio e formação humana integral; Ensino Médio e formação humana integral; O currículo 

do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação humana integral; Organização e 

gestão do trabalho pedagógico; Avaliação no Ensino Médio; Áreas de conhecimento e 

integração curricular” (BRASIL, 2013, p. 7). O documento destaca o tema “Sujeitos do 

Ensino Médio e Formação Humana Integral” como eixo central que orientará todas as 

discussões em etapas do curso.  

A proposta tem como objetivo promover a reflexão sobre a prática docente e sobre a 

importância da participação de todos os atores do processo educativo na reescrita do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. O professor deverá apresentar registros de sua 

reflexão e desenvolver uma das atividades propostas no material de estudo no contexto de 

sua sala de aula com o acompanhamento do orientador de estudos. 

A análise do conteúdo desses programas revela que eles enfocam temas relativos à 

formação geral – princípios gerais de formação integrada, projeto político-pedagógico, 

interdisciplinaridade –, que são reconhecidamente relevantes à formação. No entanto, 

pouco tempo é destinado à formação teórico-prática para subsidiar o trabalho do professor 

no desenvolvimento de sua prática em sua área de atuação. Isto é, falta o ‘como agir’, 

fundamentado em uma teoria, de modo a alcançar o objetivo proposto de formar 

professores para o trabalho com leitura e escrita; falta o ‘como orientar’ o trabalho de 

reflexão do aluno para que ocorra aprendizagem e desenvolvimento.  

Quanto à forma de conduzir as discussões em grupos, o documento declara que a 

metodologia a ser adotada “deverá proporcionar a reflexão sobre a prática educativa da 

escola, da constituição histórica de seus sujeitos na diversidade do ambiente social e 

escolar, bem como a análise, a sistematização e o registro de experiências (adotando-se 

rodas de diálogo sobre as diretrizes a partir do material produzido, mosaico da juventude, 

entre outros)” (BRASIL, 2013, p. 7). Segundo o documento, a formação proposta propicia 

“uma reflexão articulada à fundamentação teórica e à prática docente.” 

De fato, a metodologia sugerida é focada na criação de espaços para reflexão e na 

troca de experiências positivas, o que é relevante. Não há, porém, orientações sobre como 

proceder para criar esses espaços de reflexão o que me leva a questionar sobre que 
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contextos serão criados, qual definição de reflexão apoia essa criação, como compreender 

os espaços a serem criados, que práticas são desejáveis. Há muitas perguntas sem resposta, 

o que me leva a pensar que o problema permanece. A partir da compreensão do histórico 

das políticas e dos programas de formação continuada para professores de Ensino Médio no 

Brasil, a seção a seguir tratará da constituição de contextos de formação com base nos 

conceitos de reflexão e colaboração-crítica. 

 

1.3.2 Reflexão-crítica e colaboração-crítica: conceitos centrais no processo de 

formação de professores  

Nesta seção discuto o processo de constituição de contextos de formação de 

professores que se organizam, segundo a abordagem defendida nesta pesquisa, pela 

reflexão e colaboração-crítica, com base em Magalhães (2004, 2010, 2011), Liberali (2004, 

2011), Smyth (1992) e Fullan e Hargreaves (2000), autores que apontam os modos diversos 

de organização das ações do pesquisador-formador e dos professores. O breve histórico das 

políticas de formação de professores no Brasil apresentado acima, apontou para a grande 

necessidade de se repensarem os documentos e projetos institucionais, bem como a 

organização de bases claras para sua condução, e para o desenvolvimento de relações que 

reorganizem a escola de modo que professores e alunos colaborem na construção de 

conhecimento.   

Segundo Fullan e Hargreaves (2000), uma das causas de dificuldade de formação 

docente está na cultura do individualismo da comunidade escolar. Oliveira e Magalhães 

(2011) também discutem a complexidade de transformar práticas devido aos obstáculos e 

resistências advindos do espaço institucional pautados no individualismo e devido a 

sentidos sócio-historicamente construídos que embasam os processos de formação como 

um lócus do dizer pelo que está hierarquicamente superior. Outra dificuldade apontada 

pelos autores em contextos de formação refere-se ao fato de que os conteúdos da formação 

raramente se relacionam com a prática cotidiana fora da escola, enfocando um saber 

escolarizado. 

Além disso, segundo Magalhães (2004, p. 56), a linguagem nas relações entre 

professores na escola raramente está organizada pela colaboração crítica. Geralmente os 

professores discordam das ações de seus colegas sem explicitar que argumentos teórico-

práticos apoiam a discordância; em lugar disso, sugerem recomendações práticas e 

atividades bem sucedidas, no micro contexto da sala de aula.  Essa forma de reflexão – sem 
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o aporte da teoria – não se constitui uma produção coletiva de significados, apenas uma 

“discussão utilitária”, o que não permite a compreensão das práticas e do contexto 

particular de ação. Portanto, não constrói a base para que os professores possam refletir 

sobre as suas escolhas e seu significado em relação aos objetivos propostos e à 

aprendizagem dos alunos. Ou seja, como afirmam Magalhães, Liberali e Lessa (2006, p. 

19), corre o risco de cair em um de dois extremos: 

 
(1) um praticismo em que a teoria ocupa um lugar secundário ou nenhum 

na construção e na análise da prática; ou 
(2) um foco excessivo na transmissão da teoria isolada da prática. 

 
 

A discussão do processo reflexivo teve início com as discussões de Dewey, que, 

segundo Smyth (1992), fez a distinção entre ação rotineira e ação reflexiva ao mostrar que 

no cotidiano é difícil termos clareza de nossas ações. Smyth (1992) aponta que para refletir 

é necessário analisar o objeto à luz dos fundamentos que o sustentam, num esforço 

consciente e voluntário para estabelecer uma teoria apoiada em uma base sólida de provas e 

racionalidade. Schön (1992) expandiu as discussões de Dewey centrando nas necessidades 

imediatas do contexto de formação, voltadas para a compreensão das ações, por meio de 

suas descrições e narrativas de fatos do cotidiano. Esta é uma abordagem eminentemente 

pragmática, pois há pouca sustentação ou total ausência de teorias que embasem as ações. 

Os aspectos teóricos presentes nesse tipo de reflexão são apenas mencionados, sem que 

haja aprofundamento ou relação com a prática, considerando as justificativas educacionais 

para as suas ações e os objetivos alcançados. 

Smyth (1993), diferentemente, apoiado no materialismo dialético, chama a atenção 

para o fato da colonização conceitual e da banalização do termo “reflexão” nas escolas. 

Segundo ele, as abordagens reflexivas se tornaram “camisa de ferro”, um senso comum, em 

que o professor tinha que, obrigatoriamente, ser reflexivo, como solução para as escolas se 

tornarem mais autônomas e crítico-criativas. Chama a atenção para o discurso de 

autogestão, cooperação, grupos de trabalho e parcerias que, muitas vezes, disfarça métodos 

e formas prescritivas de vigilância e controle, em que o único tipo de reflexão possível é 

aquele que está de acordo com as diretrizes que definem as qualidades aceitáveis e as 

normas de bom ensino naquela instituição.  

Para Smyth (1992), a base teórica que fundamenta as ações é muito importante e o 

professor, na escola tradicional, precisa aprender a ter consciência de sua própria formação 

e da base teórica que orienta sua prática para entender se ela serve para manter o que muitas 
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vezes quer transformar, ou se o foco de suas práticas apoia, de fato, a transformação que 

objetiva. Dessa forma, o autor salienta que o sucesso de uma  proposta de reforma na escola 

depende do conhecimento, da capacidade de análise e do estabelecimento de relações que 

os professores estabelecem, bem como das condições que a escola oferece. Smyth (1992) 

ressalta que a prática reflexiva raramente é trabalhada na graduação e, na escola, 

usualmente restringe-se às discussões em reuniões de formação de professores, que nem 

sempre propiciam as condições necessárias à criação de um prática reflexiva. 

Semelhantemente, Kemmis (1987), também com base marxista, defende a 

perspectiva crítica da reflexão como forma de desenvolvimento pessoal na relação com a 

melhoria escolar. Segundo o autor, esse processo de desenvolvimento pessoal e das 

condições escolares “requer que os valores educacionais que sustentam as atividades sejam 

recuperados e criticamente examinados em seu contexto contemporâneo, social e histórico” 

(KEMMIS, 1987, p. 73). Ressalta que não basta localizar a escola social e historicamente: é 

preciso também que os participantes se localizem como agentes no processo pelo qual a 

escola chegou a ser o que é. Essa perspectiva de reflexão crítica focaliza os participantes 

como integrantes de um processo social e histórico do qual são sujeitos e objetos porque, 

simultaneamente, ajuda-os a se tornarem sujeitos conhecedores, conscientes e agentes da 

história educacional. 

Kemmis (1987), como Smyth (1992), salienta que a reflexão crítica está apoiada em 

uma relação dialética entre os participantes, bem como entre a compreensão das ações, o 

quadro sócio-histórico de sua construção e as transformações inseridas. Entende que 

escolas e sistemas são interativos no processo de reforma e que a educação somente pode 

ser transformada pela reforma das práticas que a constituem. E tal reforma requer dos 

integrantes da escola uma postura crítica e reflexiva na compreensão de seu trabalho, suas 

práticas e sua situação de trabalho. Kemmis (1987) define a reflexão crítica não como uma 

ação individual de um profissional questionando sua prática. Ela é uma forma de crítica que 

é também capaz de analisar e mudar a estrutura institucional em que os praticantes 

trabalham. 

Com base em Freire (1970), Smyth (1992; 1993), ao discutir e aprofundar seus 

estudos sobre a reflexão crítica, reconhece que Dewey e Schön trouxeram muitas 

contribuições para repensar o processo formativo do professor no ato de refletir de forma 

individual: reflexão-ação-reflexão; refletir na e sobre a ação; refletir na ação sobre a ação. 

Todavia, para ele, como para Kemmis, o processo envolve a compreensão do processo 

sócio-histórico da constituição das práticas.  
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Para discutir a construção do processo reflexivo, Smyth (1993, p. 05-06) aponta seis 

princípios-chave que são importantes para sustentar a prática reflexiva: 

 
1 – A reflexão não deve ser restrita a examinar as habilidades técnicas. 

Ela deve ser igualmente preocupada com o contexto ético, social e 
político em que o ensino ocorre. 

2 – A reflexão não deve ser restrita aos professores individualmente, 
refletindo sobre seu ensino. É necessário que haja uma dimensão 
coletiva e colaborativa. 

3 – A reflexão é um processo que está centralmente preocupada em 
desafiar os mitos dominantes, suposições e sistemas de mensagens 
ocultas, implícitas na forma como o processo de ensino e educação 
estão organizados. 

4 – Reflexão também é fundamental sobre a criação de melhorias na 
prática educativa e nas relações sociais que essas práticas propiciam. 

5 – A reflexão é fundada na crença de que o conhecimento sobre o ensino 
está em um estado provisório e incompleto e, como tal, está 
continuamente sendo modificado, em função da prática educativa. 

6 – A reflexão ocorre melhor quando começa com as experiências dos 
profissionais, sendo assistidos no processo de descrever, informar, 
confrontar e reconstruir suas teorias da prática. 

 
 

O foco de Smyth está nos tipos de ações e as perguntas a serem trabalhadas para que 

formadores e professores compreendam e transformem suas práticas para poderem 

reconstruí-las em novas compreensões. 

Magalhães (2004, p. 57-58) discute a importância das quatro ações propostas por 

Smyth (1992) com base em Freire (1970), salientando que elas organizam a reflexão crítica, 

mas não devem ser consideradas hierarquicamente. São elas: descrever (O que fiz?), 

informar (O que agir desse modo significa?), confrontar (Como cheguei a ser assim? Qual 

a função social desta aula, neste contexto particular de ação? Que tipo de aluno estou 

formando? Qual a função das escolhas feitas na construção da cidadania?) e reconstruir 

(Como posso agir diferentemente?). 

Na ação de informar, Magalhães (2004, p. 58) destaca que o formador precisa 

retomar, com os participantes da formação, as teorias de ensino-aprendizagem e de 

linguagem, refletindo sobre seus objetivos e razões para agir em determinada perspectiva, 

na relação com as necessidades do contexto escolar; ou seja, é preciso que os sujeitos 

façam escolhas, busquem soluções para os problemas levantados, conscientes de seu 

significado. Nesse processo os sujeitos podem descobrir que agem de forma contrária a 

seus propósitos e discursos ou que as razões atribuídas à não aprendizagem dos alunos 

podem ser outras.   



 

 48

Para Magalhães, o momento do confrontar é crucial para a reflexão crítica e difícil 

de ser alcançado, pois os professores e formadores, em geral, estão preocupados com 

formação de conhecimentos pontuais e não com o uso social desses conhecimentos para a 

transformação de desigualdades, diferenças e preconceitos coexistentes nas práticas 

didáticas, na relação da escola com a sociedade.  

Magalhães (2004) aponta que pesquisas com essa organização discursiva, 

dificilmente, estão presentes nos contextos de formação. As representações valorizadas no 

contexto escolar geralmente tomam o formador como a pessoa “que sabe e vai dar o 

diagnóstico”, aquele que tem o poder/responsabilidade de avaliar as práticas didáticas em 

análise como bem sucedidas ou mal sucedidas. Em contraposição, o contexto de formação 

que a autora indica,  

 
pressupõe que os professores assumam riscos na negociação dos 
significados, passando a questionar a compreensão tradicional do modo 
como o conhecimento é construído e veiculado, os papéis atribuídos ao 
professor, aos alunos, ao pesquisador e ao coordenador (MAGALHÃES, 
2004, p. 59).  
 
 

A pesquisadora propõe instrumentos a serem enfocados para desenvolver contextos 

de formação crítico-reflexiva, tais como: a escritura de diários e a organização de sessões 

reflexivas. O objetivo de ambos é propiciar a educadores ferramentas críticas para negociar, 

entender, analisar e avaliar criticamente suas representações das atividades e dos contextos 

escolares para nestes intervir; e criar um espaço que fortaleça o processo de identificação 

de professores e alunos como agentes reflexivos e críticos, que consideram as questões 

socioculturais em suas decisões. 

A sessão reflexiva construída no desenvolvimento desta pesquisa, constituiu-se um 

espaço de organização discursiva que visava à formação de professores para o processo 

reflexivo, ou seja, educadores reflexivos que compreendem e analisam sua prática e 

refletem sobre os objetivos alcançados em relação aos que objetivavam alcançar e as razões 

para isso. 

Magalhães (2004, p. 50) defende um rompimento com propostas de formação de 

professores “com foco em organizações individuais e no autoritarismo, isto é, com decisões 

tomadas por formadores sem levar em conta o contexto particular dos participantes e os 

discursos locais”. A autora propõe que os contextos de formação reorganizem as ações de 

linguagem usadas na análise das práticas de sala de aula para que estejam baseadas no 

diálogo crítico. Para ela, “práticas que propiciam contextos para que os professores se 
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apropriem de uma teoria de linguagem não são organizações usualmente enfocadas no 

contexto escolar” e “construir esses contextos não tem sido fácil” (MAGALHÃES, 2004, p. 

57; 62). Também enfocando essas discussões e no intuito de construir contextos críticos, 

pesquisadores como Fullan e Hargreaves (2000) e Magalhães, desde 1990, entre outros,  

têm discutido a colaboração como um processo relacional que pode propiciar espaços para 

a reflexão crítica e transformação de totalidades. 

Fullan e Hargreaves (2000) ressaltam, no entanto, que a colaboração nem sempre se 

constitui como uma prática reflexiva sistemática, apontando o trabalho cooperativo 

centrado na ação e baseado na sala de aula como um grande desafio. A colaboração pode 

constituir-se de forma estática e configurar-se como uma “colaboração confortável”, em 

que o que se faz é dar conselhos, trocar atividades e dicas, compartilhar material, de acordo 

com a racionalidade técnica. No entanto, esse tipo de colaboração “não atinge o propósito 

mais amplo e o valor do que é ensinado e como é ensinado”, não caracterizando, assim, 

uma prática reflexiva e crítica.  Segundo Hargreaves (1994, p. 271): 

 
A colaboração pode confinar-se naquelas áreas de trabalho dos 
professores que se apresentam mais seguras e menos controvertidas: as 
que evitam a colaboração direta na prática de sala de aula ou a reflexão 
sistemática coletiva, em benefício de apoio moral e de construir ideias e 
recursos comuns. Estas formas seguras de colaboração podem consolidar 
a prática já existente, ao invés de opor-se a ela. Estes tipos de colaboração 
podem ser cômodos, confortáveis e complacentes. 
 
 

Os autores afirmam que a colaboração confortável pode ser necessária para criar 

uma atmosfera de confiança e abertura, o que constitui a base de segurança necessária à 

implantação de processos mais desafiadores. No entanto, ressaltam que “para atingir uma 

mudança profunda e duradoura”, deve-se ir além da cooperação que compartilha 

experiências, além da reflexão localizada. Declaram que “colaborações eficientes operam 

no mundo das ideias, no exame crítico das práticas existentes, na busca de alternativas 

melhores e no trabalho árduo em conjunto, que busca implementar melhorias e avaliar seu 

mérito” ( FULLAN & HARGREAVES, 2000, p. 76). 

Nesta pesquisa, a perspectiva adotada na criação de contextos de formação de 

professores foi a da colaboração crítica (MAGALHÃES, 2010, 2011), com o objetivo de 

criar relações crítico-colaborativas (já discutidas acima). A colaboração crítica é uma 

categoria que envolve relações dialógicas e dialéticas, em que são centrais os conceitos de 

alteridade, intencionalidade na ação, em falar, ouvir e ser ouvido, respeito, interesse, 
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reciprocidade e compartilhamento, possibilitando que os participantes vejam a si mesmos 

engajados em uma tarefa conjunta (MAGALHÃES, 2011). 

Oliveira e Magalhães (2011) reiteram que para que as transformações ocorram é 

necessário focá-las em sua relação com as teorias que as embasam, visto que a busca de 

solução para os problemas da prática envolve os colaboradores numa atitude reflexiva 

sobre a própria prática na relação com a dos outros, constituindo-se “como instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da ação dos participantes” (OLIVEIRA & 

MAGALHÃES, 2011, p. 69). Também salientam que refletir criticamente não é apenas 

introduzir mudanças, mas necessita de uma compreensão das necessidades do conjunto 

para que se possa avaliar criticamente cada ato ou elemento na relação com o todo. Os 

autores esclarecem que: 

 
a criticidade não nasce do meu ponto de vista, do meu olhar; depende do 
olhar do outro, nas práticas sociais. Logo, essa relação crítico-colaborativa 
não exclui o conflito. O confronto de olhares é necessário para que se 
chegue à construção de uma determinada verdade, que não é a minha, mas 
aquela construída no compartilhamento de significados entre os 
colaboradores (OLIVEIRA & MAGALHÃES, 2011, p. 70).   
 
 

 A criação do novo é resultante das ações de colaboração crítica, em que é 

indispensável a intervenção da consciência e da prática humana. O compartilhamento de 

significados no processo de colaboração crítica, envolve a argumentação pensada para criar 

espaços de negociação. Como Liberali (2011), Oliveira e Magalhães (2011) ressaltam que 

se não houver a presença de questionamentos que permitam ao enunciador expandir a sua 

ideia, não há colaboração crítica, apenas interação entre os participantes. Por outro lado, o 

foco no questionamento, sem o processo colaborativo, pode tornar a interação autoritária 

impedindo assim, que haja compartilhamento e a expansão do objeto, como almejado, 

criando espaço para a resistência.  

Para Liberali (2011) e Oliveira e Magalhães (2011), as contradições são 

compreendidas como parte constituinte da colaboração-crítica e também de grande 

complexidade, por envolver o contexto sócio-histórico-cultural em que as discussões 

acontecem. A contradição, segundo Engeström e Sannino (2011), são tensões estruturais 

acumuladas historicamente em e entre as diferentes atividades humanas em manifestações 

discursivas, ao colocarem pontos de vista diferentes, sustentação ou refutação de 

afirmações, na busca de negociação, sendo fonte poderosa de autorreflexão e inovação 

(ENGESTRÖM, 2009). 
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As diferentes manifestações de contradição são relevantes a esta pesquisa por 

permitirem a análise de sentidos e significados das práticas de leitura e a identificação, nos 

discursos proferidos pelos professores, de sinais de dilemas, conflitos que permitam 

analisar, discutir e ressignificar uma nova organização de sala de aula, com novos papéis 

para professor e aluno, na prática da leitura como instrumento no processo de ensino-

aprendizagem. Essas contradições e conflitos precisam ser significados pelos participantes, 

compartilhando suas compreensões, para que eles criem, ou não, novos significados.  

Liberali (2011, p. 72) aponta que a colaboração crítica “é um contínuo movimento 

de percepção, participação, ação-reflexão”, em que a presença dos questionamentos é 

fundamental. Na mesma direção, Ninin (2011) argumenta que os conflitos assumem o 

papel de provocar, nos participantes, mudanças cognitivas que levam ao desenvolvimento, 

desde que eles aceitem os questionamentos e estejam mediados por uma argumentação que 

favoreça o entendimento criticamente informado dos diferentes pontos de vista, para que 

possam reconsiderar suas representações e ressignificá-las. 

A colaboração crítica constitui-se, ainda, como categoria para a compreensão e 

análise do trabalho docente e para o movimento de sua constituição como professor nas 

suas formas de pensar e agir. Nas palavras de Liberali (2011, p. 73): 

 

A colaboração necessita, assim, ser pensada na construção de um processo 
reflexivo-crítico, possibilitada por escolhas teórico-metodológicas que 
criem um contexto de mútuas zpds, como aponta Vygotsky (1934/1987), e 
por uma organização de linguagem com base na argumentação, nas 
relações entre os participantes. 
 
 

Magalhães e Fidalgo (2008) advertem, ainda, que embora a criação de contextos 

crítico-colaborativos seja essencial para o desenvolvimento do processo pedagógico plural 

e de nova totalidade, estes não são suficientes, visto que a compreensão das contradições e 

conflitos depende da capacidade dos participantes em produzir sentidos e significados 

criativos, por meio da intervenção da consciência e da prática humana.  

Liberali e Magalhães (2009), Magalhães (2011, 2013) e Liberali (2012) discutem 

como criar esses contextos de colaboração crítica e criativa com as pesquisa do GP LACE. 

Como integrante desse Grupo considero fundamental a centralidade da criação de contextos 

crítico-colaborativos para a formação continuada de professores, oportunizando-lhes 

repensarem a forma como estão trabalhando em sala de aula para reorganizar sua prática 

didática e, com isso, transformar a situação de encapsulamento do conhecimento 
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(ENGESTRÖM, 2002) e as dificuldades no trabalho com a leitura encontradas na escola e 

fora dela.  

No enfrentamento das dificuldades encontradas no decorrer desta investigação, foi 

meu objetivo criar um contexto crítico-colaborativo para a formação contínua dos 

professores e desta pesquisadora para, juntos, repensarmos a organização da leitura como 

instrumento de ensino-aprendizagem nas práticas didáticas das diferentes áreas.  

Segundo Magalhães (2011, p. 36), na colaboração crítico-reflexiva cria-se: 

 
um quadro crítico colaborativo de compreensão, questionamento e 
transformação, para negociação intencional de interpretações conflitantes 
de práticas e teorias aprendidas ao longo da escolaridade e do trabalho 
profissional e novas produções do objeto da atividade (...) um processo 
social, dialógico e dialético de internalização e externalização. 
 
 

Magalhães (2012), ao discutir a colaboração crítica apoiada em Stetsenko (2011), 

revela a centralidade da TASHC na organização de relações dialéticas entre sujeitos em 

contextos sócio-histórico-culturais determinados, mediadas pela linguagem na produção de 

objetos/motivos compartilhados, mesmo que parcialmente. Essa base teórico-prática 

contextualiza a atividade desenvolvida com os professores participantes da pesquisa. Trata-

se de uma formação pensada para analisar e discutir o contexto de ensino-aprendizagem 

com o propósito de intervir nas práticas didático-pedagógicas desenvolvidas com a leitura 

nas diferentes áreas. Buscou-se, pois, propiciar a compreensão do contexto específico em 

que se desenvolveu a pesquisa, as formas de pensar e agir dos professores das diferentes 

áreas que se tornaram objeto de reflexão, para, nos espaços de formação criados, essas 

práticas, que pretenderam ser crítico-colaborativos pudessem ser repensadas.  

A seguir, discuto, mais detidamente, argumentação e colaboração em contextos de 

formação de professores. 

 

1.3.3. Linguagem: argumentação e colaboração em contextos escolares 

 

Como apresentado anteriormente, esta pesquisa tem como perspectiva a criação de 

contextos de colaboração-crítica na escola, num processo crítico-reflexivo. Formar 

professores críticos, nesse quadro, requer que os formadores repensem a organização das 

ações de linguagem em contextos de formação, estabelecendo relação entre teoria e prática, 

de modo que os professores possam se distanciar e questionar as práticas cotidianas que 

geralmente não são questionadas. Para conseguir esse intuito, declara Magalhães (2004), é 
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necessário propiciar aos professores novas formas de organizações discursivas para que 

eles, ao se apropriarem delas, possam descrever e avaliar as práticas de sala de aula, 

compreendendo os diferentes papéis dos participantes nesse questionamento e na 

construção colaborativa de significações. 

Essa perspectiva de linguagem, além de propiciar aos participantes a 

conscientização de suas práticas pedagógicas, constitui-se também um apoio teórico aos 

pesquisadores contrários à utilização da linguagem unidirecionada em contextos de 

formação, em que um fala para o outro ouvir e interpretar. Nesta visão – de linguagem 

como prática discursiva –, pesquisadores e professores negociam e constroem juntos 

explicações e compreensões das contradições surgidas entre suas intenções e ações, 

buscando sua ressignificação. 

Portanto, é importante retomar a compreensão da linguagem como instrumento que 

medeia as relações humanas, “como meio pelo qual e no qual se constrói a 

intercompreensão entre os participantes de uma interação voltada ao entendimento e ao 

desenvolvimento autorreflexivo dos envolvidos na ação comunicativa” (MAGALHÃES, 

2004, p. 55). Segundo Magalhães e Oliveira (2011, p. 111) “a colaboração crítica supõe 

uma prática que visa à articulação entre eu, outro e outros, num processo constante e 

recursivo de transformação dos participantes e dos contextos escolares”, a partir da 

alteridade presente nos diferentes sentidos e significados, expressos por vozes sociais 

também diversas.  

Dois conceitos são fundamentais na organização da linguagem e das relações:  

colaboração e argumentação. O conceito de colaboração é fundamental na produção de 

relações idealizadas por mediar a produção compartilhada de significados que são 

negociados discursivamente, por meio da organização argumentativa da linguagem, 

visando a superar “perspectivas dogmáticas e/ou autoritárias advindas tanto dos sentidos 

pessoais como dos significados historicamente cristalizados” (LIBERALI, 2011, p. 49).  

Assim, é fundamental o papel do formador de criador de espaços em que se possa 

expandir a compreensão dos sentidos dos participantes, para que surjam novos significados. 

As relações estabelecidas com base na argumentação permitem que todos os participantes 

se envolvam para compreender a si mesmos e aos outros. Liberali e Fuga (2012, p. 135) 

esclarecem o posicionamento do grupo de pesquisa em que se insere este estudo:  

    

Entendemos a argumentação como artefato para a análise e discussão dos 
problemas e conceitos e, não como manifestação ou aceitação automática 
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de verdades prontas. Dessa forma, é fundamental que os interlocutores 
compreendam as suas ações, assumam seus papéis hierárquicos, culturais 
e sociais para que possam apreciar, avaliar os argumentos alheios, 
apresentar e/ou defender os seus próprios, compartilhar opiniões, dentro 
de uma perspectiva criativo-colaborativa de construção conjunta de 
possiblidades. 
 
 

A argumentação, na perspectiva da colaboração-crítica, é compreendida por Liberali 

(2013, p. 108) como “produção coletiva e colaborativa de significados compartilhados e 

relevantes para a comunidade”. Comentando pressupostos de Vygotsky, a pesquisadora 

lembra que  

para o autor, os sujeitos agem em atividades da vida cotidiana, nas 
relações com outros sujeitos, dentro de contextos culturais específicos 
carregados de história e criadores de histórias futuras. Nessas atividades a 
argumentação colaborativa pressupõe a participação ativa e intensa de 
cada um como parte de uma totalidade infinita (Spinoza, 1677) 
(LIBERALI, 2013, p. 108). 
 
 

Segundo a autora, a argumentação colaborativa é a base necessária para a produção 

de possibilidades de escolhas por alunos e professores no acesso a diferentes posições, por 

meio de sustentações e suportes de diferentes naturezas, contestadas por perspectivas 

contrárias, num universo de acordos possíveis ou conclusões temporárias. Dessa forma, 

 

a integração de aspectos enunciativo-discursivo-linguísticos multimodais 
(visuais, espaciais, auditivos, posturais, dentre outros) na reconfiguração 
do modo como a linguagem é usada para criação, análise, compreensão e 
interpretação da realidade escolar oferece a todos os envolvidos com 
contexto escolar importantes subsídios para atividade nesse contexto 
(LIBERALI, 2013, p. 111-112). 
 

 
A autora acrescenta que as contradições, como parte constituinte da colaboração 

crítica, se apresentam como força expansiva no movimento discursivo da argumentação 

colaborativa e se materializam por meio de elementos enunciativo-linguístico-discursivos, 

tais como conteúdo temático, tipos de perguntas, articuladores argumentativos (que 

permitem o entrelaçamento das vozes dos participantes), mecanismos de composição do 

discurso (modalização, verbais, de coesão verbal e nominal, de valoração, entre outros) 

(LIBERALI, 2013).  

 Mateus (2013), com base em Emmel et al. (1996) e Nagda et al. (2013), distingue as 

diferentes epistemologias de argumentação, muito comuns em contextos escolares, como 

ilustra o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Síntese das diferentes epistemologias para o estudo da argumentação 

Argumentação como 
debate 

Argumentação como 
discussão 

Argumentação como 
diálogo 

Combativa: dois lados 
opostos tentam provar os 
erros um do outro. 

Conceitual: diferentes pontos 
de vista contribuem para 
produção de noções abstratas e 
verdades coletivas. 

Colaborativa: múltiplos 
pontos de vista, trabalham a 
favor de uma compreensão 
compartilhada. 

Ouve-se para encontrar 
“furos”, para destacar 
diferenças e para contra-
argumentar. 

Ouve-se para inserir 
perspectivas próprias e juntar 
as partes lógicas de um modo 
intelectual. 

Ouve-se para compreender, 
fazer sentidos e encontrar 
pontos em comum. 

Reafirma pontos de vista 
dos participantes. 

Aumenta a compreensão das 
questões, no pressuposto de 
que se vive em uma realidade 
estável.  

Alarga e transforma a visão 
dos participantes. 

A experiência pessoal é 
secundária a uma opinião 
oposta. 

A experiência pessoal é 
descolada do conteúdo da 
discussão.  

A experiência pessoal é o 
principal caminho para 
conscientização pessoal e 
compreensão política. 

Defende pressupostos como 
verdades. 

Expressa contribuições 
individuais, valorizadas por 
serem as posições certas, 
claras, inteligentes e polidas. 

Revela pressupostos para 
serem reavaliados. 

Defende o próprio 
posicionamento como a 
melhor solução e exclui as 
demais.  

Considera todos os 
posicionamentos igualmente 
válidos, na medida em que 
colaborarem para esclarecer as 
questões.  

Provoca reflexão, 
introspecção sobre os 
próprios posicionamentos. 

Cria atitudes de mente 
restritiva, uma determinação 
por estar certo/a. 

 Cria atitudes de mente 
indiferente a divergências e a 
pontos de vista diversos. 

Cria atitudes de mente 
aberta para rever pontos de 
vista e transformá-los 

Busca os pontos fracos nas 
posições dos/das 
adversários/as. 

Busca os pontos fortes dos 
quadros de referência 
amplamente aceitos. 

Busca os pontos fortes em 
todas as posições. 

Rebate posições contrárias, 
e pode defender ou 
desqualificar outros/as 
participantes.  

Presume igualdade com pouca 
ou nenhuma atenção a 
diferentes identidades, status e 
poder. 

Respeita todos/as os/as 
participantes e busca não 
alienar ou ofender. 

Pressupõe uma única 
resposta correta que alguém 
já detém. 

Pressupõe que muitas 
perspectivas são expressas 
sem que sejam necessárias 
articulações entre elas. 

Pressupõe que muitas 
pessoas têm partes de 
respostas e que juntas 
podem chegar a soluções. 

Demanda conclusões. Busca conclusões com as 
quais a maioria concorde.  
Vale-se, muitas vezes, do voto 
como forma de decisão. 

Mantém-se aberta. 

                                                                                                    Fonte: LIBERALI (2013, p. 13) 
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 Em resumo, a criação de contextos reflexivo-críticos e de colaboração crítica 

ocorrem quando os participantes se apropriam de novas organizações discursivas, por meio 

da argumentação, compreendida como instrumento-e-resultado. A argumentação 

colaborativa é, pois, entendida como diálogo em que múltiplos pontos de vista atuam para 

compreensão compartilhada, no intuito de alargar e transformar a visão de todos os 

participantes, mantendo-se sempre aberta. A linguagem organizada pela argumentação 

revela os sentidos e significados dos participantes e como as relações se constituíram para a 

transformação ou não nos modos de compreender os papéis de professor, de alunos e de 

pesquisadora-formadora. 

 A seguir, discuto as teorias e práticas de leitura existentes no contexto escolar. 

 
1.4.  Teorias e práticas de leitura existentes no contexto escolar 

 

 Nesta seção, discutirei o histórico das diferentes teorias que embasaram as práticas 

de leitura na escola. Para tanto, utilizarei o seguinte referencial: Rojo (2004, 2009), 

Bressanin (2010), Cope e Kalantzis (2009), Kalantzis e Cope (2008) e a Pedagogia dos 

multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 1996). 

 Em sua análise do trabalho com leitura para a cidadania, nas escolas brasileiras, 

Rojo (2004, p. 01) declara que a escolarização não leva à formação de leitores e produtores 

de textos “proficientes e eficazes, chegando às vezes a impedi-la” porque as práticas de 

letramento desenvolvem uma pequena parcela das capacidades exigidas pelas práticas 

vigentes, quais sejam: 

 

aquelas que interessam à leitura para o estudo na escola, entendido como 
processo de repetir, de revozear fala e textos de autor(idade) – escolar, 
científica – que devem ser entendidos e memorizados para que o currículo 
se cumpra. Isto é feito, em geral, em todas as disciplinas, por meio de 
práticas de leitura lineares e literais, principalmente de localização de 
informação em textos e de sua repetição ou cópia em respostas de 
questionários, orais ou escritos (ROJO, 2004, p. 01-02).  
 
 

Retomando concepções de leitura a partir da segunda metade do século passado, a 

autora registra pesquisas que permitiram o conhecimento cada vez mais aprofundado dos 

procedimentos e capacidades envolvidas no ato de ler. No entanto, na sua visão, a leitura 

escolar “parece ter parado no início da 2ª metade do século passado” uma vez que: 
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Se perguntarmos a nossos alunos o que é ler na escola, possivelmente 
estes dirão que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral (para 
avaliação de fluência entendida como compreensão) e, em seguida, 
responder um questionário onde se deve localizar e copiar mais 
informações do texto (para avaliação de compreensão). Ou seja, 
somente poucas e as mais básicas das capacidades leitoras têm sido 
ensinadas, avaliadas e cobradas pela escola. Todas as outras são 
ignoradas (ROJO, 2004, p. 04). 

 

 A autora recorre a exames como ENEM, SARESP, SAEB e PISA, cujos resultados 

são apontados como insuficientes para uma leitura cidadã, para embasar seu 

posicionamento. Diante desse quadro de leituras lineares e literais, que não propiciam a 

relação com outros textos e discursos situados na realidade social e sintonizados com a 

vida, ela defende que as práticas de letramento e de leitura escolar em todas as disciplinas 

deveriam ser “diversificadas e alargadas, de maneira a preparar nossos jovens para uma 

leitura cidadã, inclusive na escola” (ROJO, 2004, p. 02). 

 É importante aqui retomar o histórico das teorias que orientaram as práticas de 

leitura nas escolas nas últimas décadas para situarmos as análises e reflexões das práticas às 

teorias subjacentes a elas e proceder um pensamento crítico-reflexivo na formação 

continuada. 

Até a primeira metade da década de 1970, segundo Kleiman (2004) predominavam 

os modelos behavioristas que propunham um modelo de processamento linear elementar 

para a leitura, que consistia em processar o material gráfico verbal à medida que ia sendo 

lido, da sílaba à palavra, da palavra ao grupo de palavras etc. Nessa perspectiva, aprender a 

ler associava a leitura à alfabetização e estava focada nas capacidades de decodificação 

(ROJO, 2004). 

A partir da segunda metade de década de 70, predominou a visão sustentada pelas 

ciências psicológicas, a Psicolinguística e a Psicologia Cognitiva. Havia uma continuidade 

epistemológica do modelo behaviorista, na medida em que o foco da leitura ainda residia 

no leitor e em seus processos. No entanto, o perfil de leitor dessa época era radicalmente 

diferente daquele do behaviorismo, pois nesse novo modelo, o leitor era considerado 

“inteligente, imprevisível, criativo, um leitor capaz de antecipar-se ao “estímulo”, de fazer 

hipóteses e de inferir de modos diversos para além de qualquer estímulo” (KLEIMAN, 

2004, p. 14). Nessa perspectiva o objetivo era a “compreensão do texto”, isto é, o 

reconhecimento do que nele está posto ou pressuposto e que o leitor deveria dele extrair. 
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Foram destacadas as capacidades mentais de leitura, denominadas estratégias cognitivas e 

metacognitivas do leitor (cf. KLEIMAN, 1989a, b, 1992 apud ROJO, 2004).   

Segundo Valsechi (2008) essa perspectiva permite compreender os aspectos mentais 

que interferem na compreensão, vista como um processo interno, psicológico, em que o 

leitor, por meio de estratégias cognitivas e metacognitivas, relaciona os conhecimentos 

prévios à nova informação para compreender e dar sentido ao texto. O leitor competente era 

o que fazia uso de estratégias adequadas, cabendo, portanto, à escola, propiciar ao aluno a 

aprendizagem dessas estratégias.  

No contexto da abordagem psicossocial, no auge dos estudos sobre a leitura e o 

texto, a partir dos anos 1980, Kleiman (2004) aponta que surgiu outra vertente teórica 

importante: a Linguística Textual, cujo objeto de estudo era o texto e seus mecanismos de 

textualidade, as tipologias de textos vigentes, gêneros e a intertextualidade, que passaram a 

ser considerados na legibilidade e compreensão de um texto pelos pesquisadores.  

Segundo Bressanin (2010), a utilização da leitura ainda estaria ligada à execução de 

procedimentos didáticos mecânicos, tal como orientados pela perspectiva sócio-cognitiva 

ou psicossocial, realizada em etapas, com o domínio de determinados procedimentos ou 

estratégias. Por outro lado, conforme a perspectiva da Linguística Textual, o texto se 

esclarece por si só, tendo os elementos capazes de garantir sua significação. 

De acordo com Kleiman (2004), a ruptura epistemológica na pesquisa sobre a 

leitura aconteceu nos anos 90 com os estudos sobre o letramento, que embasaram a 

pesquisa sobre leitura na Linguística Aplicada. A partir de então diversas abordagens sócio-

históricas fundamentaram as pesquisas sobre leitura. Dentre elas destacaram-se a 

abordagem histórico-cultural da leitura e a concepção sócio-histórica da escrita dos estudos 

de letramento, a qual passou a dominar o campo da Linguística Aplicada, por subsidiar a 

Análise Crítica do Discurso, a Pragmática, as Teorias de Enunciação e a Sociolinguística 

Interacional.  

Uma das precursoras dos estudos da leitura pela Análise do Discurso foi Orlandi 

(2001) cujas orientações ressaltam a importância de o leitor se relacionar com os diferentes 

processos de significação que acontecem no texto, ou seja, compreender como o texto 

funciona, como ele produz sentido e não procurar descobrir “onde está o significado do 

texto”, visto que não há uma única leitura possível. Nessa visão de leitura como produção 

de sentido “por e para sujeitos” é necessário considerar as condições de produção visto que 

“esses sujeitos são provenientes de formações discursivas diferentes” (BRESSANIN, 2010, 

p. 5), mas a escola não tem considerado essa diversidade de sujeito-leitor.  
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Segundo Bressanin (2010), é preciso considerar que existe uma historicidade que 

rege a relação dos sujeitos leitores com o texto que está sendo lido. Esta história de leitura 

afeta a compreensão do texto, visto que o mesmo leitor não lê o mesmo texto da mesma 

maneira em diferentes momentos e em condições distintas de produção de leitura, ou seja, o 

mesmo texto é lido de maneiras diferentes em diferentes épocas e também por diferentes 

leitores devido ao fato, já afirmado por Orlandi (2001, p. 21), de que “a leitura é produzida 

em condições determinadas por um contexto sócio-histórico que deve ser levado em conta”. 

Na visão da análise do discurso deve-se entender como o texto funciona, como ele produz 

sentido e não procurar “onde está o significado do texto”, visto que não há uma única 

leitura possível e que a leitura é determinada pelo contexto sócio-histórico.  

Kleiman (2004, p. 15) aponta que o objeto de estudo na abordagem sócio-histórica e 

numa perspectiva enunciativo-discursiva “é a leitura como prática social, específica de uma 

comunidade, os modos de ler inseparáveis dos contextos de ação dos leitores, as múltiplas e 

heterogêneas funções da leitura ligadas aos contextos de ação desses sujeitos”. 

A perspectiva do letramento, segundo Valsechi (2008), considera que o trabalho 

com os gêneros, inseridos em práticas sociais, forma o leitor para interagir em diversos 

contextos, considerando os aspectos sociais do uso da escrita de forma situada, como 

prática social. Nessa abordagem, os leitores vão construindo e negociando sentidos e 

ressignificando-os para os objetos da enunciação e, com esse processo, projetando 

identidades por meio do discurso. Neste sentido, o New London Group enfocou como 

central que os alunos compreendam como funciona um texto a fim de participar na 

construção do seu significado, seus efeitos de sentido, comunicando ativamente em 

contextos desconhecidos, aprendendo com seus sucessos e erros (KALANTZIS & COPE, 

2008).   

Para eles é necessário ampliar os modos de leitura para além do âmbito da escrita 

verbal e implantar com urgência, e conscientemente, a multimodalidade no aprender, 

entendida como capacidade para utilizar a diversidade de modos de significação – 

linguístico, visual, áudio, espacial... – e da multiplicidade de canais de comunicação e 

mídia no processo de ensino-aprendizagem. Com esse fim, cunharam o termo 

multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 1996) para denominar a “nova 

pedagogia”, fundamentada em dois importantes argumentos: o crescimento da diversidade 

cultural e linguística e a multiplicidade de canais e meios de comunicação (KALANTZIS & 

COPE, 2008; COPE & KALANTZIS, 2009).  

Nesse contexto, Kalantzis e Cope (2008) declaram que se tornou central aprender a 
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lidar com as diferenças linguísticas e culturais na pragmática de nossas vidas: no trabalho, 

na vida privada e cívica, visto que a tecnologia exige hoje uma relação entre as ferramentas 

e o conhecimento dessas ferramentas. Para os autores, a tecnologia é peça chave no 

processo de criação da identidade das pessoas, de diversas identidades e não mais de 

identidade una. 

Na visão da pedagogia dos multiletramentos, a linguagem verbal e outros modos de 

significação são recursos representacionais dinâmicos constantemente refeitos por seus 

usuários, visto que novos meios de comunicação estão reformulando a maneira como 

usamos a linguagem, pois o texto verbal é relacionado com o visual, o áudio, o espaço, o 

comportamento, enfim, uma crescente multiplicidade e integração dos modos de construção 

de significado envolvidos na multimodalidade e multiculturalidade (THE NEW LONDON 

GROUP, 1996;  COPE & KALANTZIS,  2009). 

Nessa perspectiva, conhecimento e significado são localizados e produzidos de 

forma histórica e social. São produções sociais, relativamente estáveis (VYGOTSKY, 

1930), evoluindo na interação. São processos dinâmicos desenvolvidos a partir de auto-

interesse do leitor, envolvendo a transformação de sentidos iniciais e a criação de novos 

sentidos na inter-relação com os diferentes modos de significação: design linguístico, de 

áudio, gestual, espacial e multimodal (KALANTZIS & COPE, 2008). 

Ao fazer uso do conceito de multiletramentos, Rojo (2009) inova por valorizar os 

letramentos das culturas locais, de seus agentes, colocando-os no mesmo nível dos 

letramentos valorizados socialmente. Inova também ao discutir o letramento crítico como 

uma abordagem discursiva, em que o leitor, ao localizar o texto no seu espaço histórico e 

ideológico, constrói sentidos dialogando com o contexto multissemiótico, exigido pelas 

múltiplas linguagens e semioses – verbal (oral e escrita), visual, musical, imagética, 

corporal e do movimento, matemática etc. – constituintes dos textos contemporâneos. Rojo 

(2012, p. 82) defende que “a leitura deve ser o eixo norteador de todo processo de ensino e 

aprendizagem e, por isso, deve ser considerada uma prática voltada para a formação de 

leitores e não de “alfabetizados””.   

A atitude dialógica – que consiste em compreender os usos e funções da leitura e 

escrita, refletir sobre as características composicionais e as relações sociais constituídas 

pela modalidade escrita – permite a compreensão da influência das novas tecnologias da 

informação e comunicação no ato de ler e escrever dos alunos em suas atividades 

cotidianas. Essas mudanças não podem mais ser ignoradas pela escola, no trabalho com 

leitura e escrita.  
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O aluno deve assumir um novo papel: de leitor em práticas plurais e multimodais da 

língua em uso, em diálogo. Tal postura lhe propicia aprender como funcionam as diferentes 

linguagens, inclusive nos novos suportes, e perceber-se como agente social tanto em sua 

cultura local como na contra hegemonia-global; ou seja, vai formá-lo para uma atuação 

cidadã, ética e crítica, que é a principal tarefa da escola na contemporaneidade, como 

afirma Rojo (2009). Segundo a autora, em nossa vida cotidiana, “circulamos por diferentes 

esferas de atividades (...), em diferentes posições sociais, como produtores ou 

receptores/consumidores de discursos, em gêneros variados, mídias diversas e em culturas 

também diferentes” (ROJO, 2009, p. 109). E a escola precisa atender a essa demanda. 

Rojo (1998, 2009, 2012), entre outros, discute novas práticas de ensino-

aprendizagem da leitura e escrita, explorando os espaços digitais para torná-los mais 

significativos para os alunos, de modo a que estes se motivem a se engajar no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do letramento crítico. Na visão da autora, o mundo atual 

espera que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens, tenham autonomia para 

buscar como e o que aprender, tenham flexibilidade.  

A essas capacidades, Liberali et al. (prelo) acrescentam outras, também demandadas 

por uma postura crítica e reflexiva: que os alunos sejam colaborativos e busquem soluções 

compartilhadas e colaborativas como forma de transformar a realidade escolar. Liberali et 

al. (prelo) sugerem novos modos de trabalho para as atividades com base em formas 

multiculturais de compreensão e representação da realidade, que se materializam na 

multiplicidade de formas. Com isso, oferecem a base para repensar o quê e como trabalhar 

um currículo na perspectiva dos multiletramentos, propiciando um ciclo de transformação 

coletiva na escola.  

Para Kalantzis e Cope (2008) e Cope e Kalantzis (2009), os alunos precisam 

desenvolver metalinguagem no sentido de explicar as diferenças no uso da linguagem oral e 

escrita, bem como as contribuições de linguagem visual, de áudio, gestual e elementos de 

design especiais na comunicação cotidiana, visto que é crescente a inter-relação entre os 

diferentes modos de significação. Além de confrontar aspectos técnicos, para se tornar 

fluentes nesses discursos, eles precisam estar imersos em práticas sociais multimodais: 

precisam ler, falar, interagir socialmente, construindo atitudes e valores sobre elas, o que 

requer multialfabetizações para além das fronteiras disciplinares. 

As discussões feitas apontam a necessidade de reformulação das propostas 

curriculares como forma de propiciar a aprendizagem de conhecimentos múltiplos criando 

contextos crítico-colaborativos em sala de aula para que os alunos se apropriem de 
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ferramentas efetivas na compreensão e na produção de conhecimento crítico. O estudo 

desenvolvido nesta pesquisa entende que o contexto sócio-histórico-cultural atual tem 

demandado novas capacidades de leitura e produção de texto. Daí a necessidade de uma 

formação de professores voltada para a organização de práticas didáticas de leitura com 

base em diferentes contextos e linguagens.  

Como apontado, vários pesquisadores discutem a necessidade de novas formas de 

multiletramentos (KALANTZIS & COPE 2008; ROJO, 2009), que envolvam alunos e 

professores de forma colaborativa (MAGALHÃES, 2004, 2009, 2011; LIBERALI, 2010) 

na produção de conhecimento pelo ato de ler e de escrever e no domínio dos processos de 

descrever e compreender padrões de representação, de buscar informações e produzir 

conhecimento (ROJO, 1998, 2009). 

Diante da necessidade de sujeitos históricos, conscientes e produtores de seus 

próprios sentidos e conhecimentos, serem capazes de interagir criticamente com as 

diferentes linguagens, culturas e suportes de comunicação, verifica-se que também a 

formação de professores precisa mudar para atender ao contexto atual. Em consonância 

com a base teórica que fundamenta as ações desenvolvidas nesta pesquisa está a 

metodologia utilizada para a análise e compreensão dos dados, como apresentada na seção 

seguinte. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 
 
 

Neste capítulo apresento o contexto da pesquisa, a metodologia adotada neste 

trabalho, o embasamento teórico pelo qual se justificam as escolhas teórico-metodológicas 

realizadas, a confirmação de confiabilidade deste estudo, os procedimentos de coleta e 

produção de dados, as categorias de análise e interpretação utilizadas para responder as 

perguntas de pesquisa: 

 1 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor, pelos professores participantes na pesquisa, emergem das entrevistas individuais 

e das aulas e discussões nas Sessões Reflexivas?  

2 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor emergem das 1ª e 2ª aulas ministradas pelos professores e das discussões com os 

professores? 

3 – Que tipos de relações organizam as discussões nas sessões reflexivas para a 

discussão dos sentidos e significados identificados nas duas perguntas anteriores? 

 

2.1. Contexto da pesquisa 

 

 Nesta seção descrevo o panorama completo da pesquisa: a escola, a concepção de 

leitura da escola, a minha entrada em campo e os participantes. 

 

2.1.1. A escola 

  

A pesquisa foi desenvolvida em um Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Conta com um prédio recém-construído, cujas salas são espaçosas e 

climatizadas, oferecendo a estrutura básica necessária: biblioteca, anfiteatro, quadras 

esportivas, academia e laboratórios: 2 de Química, 2 de Física, 1 de Águas e efluentes, 1 de 

Matemática, 4 de Informática, 4 na área da Indústria (mecânica, robótica etc.). 

Contando com 63 docentes, dos quais 64% são mestres e 22 % são doutores, há 5 

anos vem promovendo mudanças significativas na cidade ao oferecer 2 cursos superiores – 
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licenciatura em Química e bacharelado em Engenharia Elétrica –; 3 cursos técnicos de nível 

médio – Eletrotécnica, Automação Industrial e Química –; dois subsequentes – 

Eletrotécnica e Automação Industrial; e um PROEJA em Agroindústria.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do instituto federal identifica a 

instituição quanto ao seu papel social, filosofia de trabalho, estrutura organizacional, 

diretrizes pedagógicas que orientam o planejamento da instituição no período de sua 

abrangência (2012-2016), nas suas ações administrativas e atividades acadêmicas. O 

Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) postula a defesa da formação integral, 

omnilateral 14  do ser humano. Os fundamentos científicos dos conhecimentos são 

construídos a partir do trabalho enquanto práxis, buscando entrelaçar teoria e prática, 

pensar e fazer, ciências exatas e naturais e ciências humanas. Nessa visão, educação, 

trabalho, ciência, técnica, tecnologia e cultura são compreendidas como princípios que 

orientam os enunciados teórico-metodológicos e político-pedagógicos da ação educativa 

institucional. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (2013, p. 19-20), os seguintes 

princípios orientam a composição do currículo e a prática pedagógica do instituto: 

a) Integração entre conhecimento geral e conhecimento específico, entre teoria e prática, 

como princípios norteadores da construção dos diversos itinerários formativos presentes 

na Instituição;      

b) Formação técnica e tecnológica com desenvolvimento da capacidade investigativa, 

reflexiva e crítica. 

c) Formação básica sólida e formação profissional abrangente, capacitando o aluno-

trabalhador, jovem e adulto, de maneira autônoma na sua relação com as demandas de 

conhecimentos oriundos do mundo do trabalho. 

Tais princípios permitem inferir que a visão de educação, de ser humano e sua 

formação estão centradas na visão omnilateral, que considera o trabalho como princípio 

educativo e defende a formação integral. O documento institucional – PDI – não faz 

referência à concepção de leitura. Mas como objetiva desenvolver a capacidade 

investigativa, reflexiva e crítica, e tem clara fundamentação na perspectiva da formação 

                                                 
14	Maria	Ciavatta	 (2009)	busca	 em	Marx	 (1979),	 no	Materialismo	histórico,	 a	 ideia	do	 trabalho	 como	
princípio	educativo,	em	que	se	parte	do	trabalho	como	produtor	dos	meios	de	vida,	tanto	nos	aspectos	
materiais	como	culturais,	ou	seja,	de	criação	material	e	simbólica,	e	de	formas	de	sociabilidade.	Nosella	
(2007)	propõe	a	expressão	omnilateral	à	ideia	de	formação	integral	do	ser	humano	na	perspectiva	da	
educação	politécnica	marxista,	que	prevê	a	articulação	entre	trabalho,	ciência	e	cultura	na	condução	do	
homem	à	construção	de	sua	história	e	liberdade.	
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integral, omnilateral, depreende-se que as orientações para o processo de ensino-

aprendizagem e para a prática da leitura e escrita seguem a linha crítico-reflexiva, em 

consonância também com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que 

indicam um trabalho sistemático e organizado com a linguagem como forma de 

desenvolver   

 

um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar 
informações, analisar, sintetizar, argumentar, negociar significados, 
cooperar, de forma que o aluno possa participar do mundo social, 
incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos 
(BRASIL, 2000, p. 5).  
 
 

Buscando oferecer uma formação tecnológica de qualidade, na perspectiva da 

formação integrada e omnilateral, o instituto representa uma oportunidade disputada pela 

grande maioria dos jovens que não têm condições de custear uma formação de qualidade na 

rede particular, visto que, mesmo antes da delimitação da cota de 50% das vagas para 

alunos oriundos de escola pública, a instituição já destinava esse percentual aos alunos de 

baixa renda como uma de suas políticas de ação afirmativa. No entanto, essa política gera 

um problema: o alto índice de desistência e/ou retenção ao longo dos cursos. Dados 

levantados internamente pela Coordenadora de Apoio ao Ensino mostram que menos de 

50% dos alunos que ingressam no Instituto, chegam à conclusão do curso no tempo 

previsto, devido à sua formação básica. 

É importante salientar as disciplinas que compõem o currículo do 1º ano do curso 

integrado e integral em Química: Sociologia I; Metrologia; Literatura Brasileira I; Saúde, 

Higiene e Segurança do Trabalho; Química Inorgânica; Matemática I; Língua Estrangeira – 

Inglês I; Língua Portuguesa I; Química; Biologia I; Microbiologia Geral; Filosofia I; Artes; 

Processamento e Tecnologia de Alimentos; Física I; História I; Geografia I; Educação 

Física I; Introdução às Práticas de Laboratório e Introdução à Pesquisa e Inovação 

Científica.  

Para desenvolver todas as disciplinas previstas na matriz curricular do Ensino 

Técnico Integrado e Integral de Ensino Médio em Química, os alunos permanecem o dia 

inteiro na escola. As aulas iniciam-se às 7h e vão até as 12h, quando há intervalo para 

almoço e devem retornar às aulas às 14:45h, permanecendo até 18h. No entanto, muitos 

professores utilizam o horário das 13h às 14:30 h para realizar seus plantões de 

atendimento ao aluno e/ou repor/antecipar aulas. Esse fato é frequente no cotidiano dos 
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alunos e, segundo eles, dificulta o rendimento escolar, por restringir o tempo livre dos 

estudantes, que se sentem cansados no final do dia. 

Como professora na área de Educação, tomei conhecimento do problema da 

retenção e da necessidade do Instituto em desenvolver práticas didáticas mais significativas 

e capazes de contribuir para o desenvolvimento do domínio da leitura entre os alunos do 

ensino médio. Diante desse fato, elaborei este projeto de pesquisa como forma de contribuir 

com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, ao criar um contexto de formação 

continuada e contextualizada para os sujeitos da pesquisa.  

Discuto a seguir a concepção de leitura do documento do IFG. 

 

2.1.2. A concepção de leitura que emerge do documento da instituição.  

 

Com o objetivo de levantar sentidos e significados constantes no documento 

orientador da instituição para relacioná-los aos sentidos de prática de leitura, bem como ao 

papel de professor e de aluno no processo ensino-aprendizagem, atribuídos pelos 

professores e revelados pela análise de suas práticas, buscou-se a análise do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, que descreve os princípios orientadores das ações e planejamento de atividades 

relativas a ensino, pesquisa e extensão da instituição para o período de 2012 a 2016. A 

análise desse documento possibilitou depreender os valores e princípios que direcionariam 

as práticas pedagógicas da instituição, visto que não há orientação explícita para o trabalho 

com a leitura.   

O Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI), constante no PDI, cujo objetivo é 

orientar o trabalho pedagógico, estabelece os princípios, diretrizes e metas direcionados à 

formação educacional, que espera ser “integral, técnica e tecnológica, avançada e 

emancipatória”, alicerçada na articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Os princípios 

constantes no PDI (2013, p. 19-20),  são: 

 

Integração entre conhecimento geral e conhecimento específico e entre 
teoria e prática (...); formação técnica e tecnológica, com 
desenvolvimento da capacidade investigativa, reflexiva e crítica, 
devidamente articuladas às questões artístico-culturais que a estes 
permeiam; formação básica sólida e formação profissional abrangente, 
capacitando o cidadão jovem e adulto de maneira autônoma na sua 
relação com as demandas de conhecimentos oriundos, não só de sua área 
profissional, mas também de sua relação social. 
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Embora não haja, no documento da instituição, nenhuma declaração explícita de sua 

ligação a uma teoria específica, os princípios orientadores de suas ações permitem uma 

compreensão da prática pedagógica fundamentada na concepção tecnicista da década de 

1970, que retorna a partir dos anos 90 do século passado, sob orientações da política 

neoliberal para as reformas educativas no Brasil. Essas reformas surgem com um novo 

discurso, revelado pelas escolhas lexicais de substantivos e adjetivos do campo discursivo 

da teoria sócio-histórico-cultural, a saber: “integração entre conhecimento geral e 

específico”, “teoria e prática”, “formação profissional abrangente”, “oriundos de sua área 

profissional” e “de sua relação social”. Tais princípios são retomados em vários 

momentos. Por exemplo, quando determina: “faz-se necessário romper com a fragmentação 

do saber, buscando entrelaçar teoria e prática, pensar e fazer, ciências exatas, da natureza e 

ciências humanas” (PDI, 2013, p. 29), na formação de um ser humano historicamente 

constituído e vinculado às necessidade sociais e culturais.  

As expressões destacadas materializam diferentes vozes presentes no discurso 

educacional: a racionalidade técnica defendida nos anos 1970 e 1980; os parâmetros 

curriculares para o Ensino Médio, ao buscar relacionar as diferentes áreas em uma 

formação integral; a perspectiva crítica, reforçada no objetivo de formar um ser humano 

historicamente constituído; e o desencapsulamento do ensino (ENGESTRÖM, 2011), ao 

buscar relacionar a teoria com prática na vida do aluno fora do ambiente escolar.  

O Projeto Político Pedagógico Institucional coloca-se, assim, como um documento 

representativo das ideias e práticas que apoiariam as ações em construção nas práticas 

didáticas, de forma a possibilitar a formação integral do ser humano como se pode verificar 

na afirmação seguinte: 

 
a formação omnilateral, ou seja, a formação verdadeiramente integral do 
ser humano, pressupondo, portanto, estabelecer nos currículos e na prática 
político-pedagógica da Instituição a articulação entre educação, cultura, 
arte, ciência e tecnologia, nos enunciados teóricos, metodológicos, 
políticos e pedagógicos da ação educativa institucional (PDI, 2013,  p. 
26). 
 
 

A formação integral é enunciada pela “articulação entre educação, cultura, arte, 

ciência e tecnologia”, e reforçada pelas escolhas lexicais “verdadeiramente integral”, 

“omnilateral”, “currículo”, “prática político-pedagógica”, e pela expressão “enunciados 
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teóricos, metodológicos, políticos e pedagógicos”. A instituição valoriza, ainda, a formação 

dos educandos para o trabalho na sua constituição de cidadão. Nos termos do PDI: 

 
A formação acadêmica do cidadão pressupõe o reconhecimento e a 
exigência da educação integrada que reflita uma concepção teórica 
fundamentada em uma opção política, a de oferecer ao cidadão um saber 
omnilateral, formando-o, acima de tudo, como parte efetiva da construção 
da sociedade, entendendo-o, portanto, como sujeito da história e 
compreendendo a relação entre saber político, saber técnico e saber sócio 
e artístico-cultural. Para a educação com vistas à formação profissional e 
tecnológica, o trabalho é uma categoria central para a compreensão e a 
prática educativa, unificado à formação humanística e artístico-cultural 
que envolve toda a formação acadêmica do jovem e do adulto (PDI, 2013, 
p. 26-27). 
 

 
O fato de considerar o trabalho como uma categoria central à formação profissional 

e tecnológica, unificada à formação humanística e artístico-cultural, pressupõe a formação 

do educando para a construção da sociedade, numa alusão às teorias sócio-históricas. 

Corrobora para essa interpretação, a utilização de termos característicos do campo 

semântico da teoria sócio-histórico-cultural, na proposta de formação do estudante, tais 

como: “agente efetivo da construção da sociedade”, ou “um ser social com consciência de 

si, dos outros e da sociedade, um sujeito da história”, e que requer “espírito crítico, a 

capacidade de tomar decisões, de posicionar-se frente aos contextos de crise e de 

mudanças” e a “autonomia intelectual e de trabalho”. As expressões destacadas apontam 

consonância com ideias de base da TASHC, especificamente quanto à concepção de 

homem que visa formar: um sujeito com formação integral, com espírito crítico e 

autonomia intelectual capaz de interagir em contextos de crise e mudanças, ou seja, um 

sujeito histórico.  

No entanto, percebe-se que, apesar desse discurso impregnado de termos sócio-

históricos, o foco é a formação tecnológica, tal como reforçado no perfil profissional 

previsto para os egressos dos cursos técnicos e superiores do instituto, conforme declarado 

no PDI (2013, p. 41), que devem contemplar as capacidades:    

 

de posicionamento crítico dos profissionais, frente às alternativas e 
projetos de desenvolvimento econômico, social, político e cultural em 
debate e enfrentamento na sociedade; de identificar e posicionar-se frente 
às tendências de desenvolvimento da ciência e tecnologia e seus reflexos, 
sociais e ambientais, na aplicação aos processos produtivos e de trabalho, 
a iniciativa e liderança na tomada de decisões; de articulação de equipes e 
de planejamento de metas, dentre outros, demonstrando profundo vínculo 
com as necessidades e compromissos sociais mais amplos, sendo 
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contemplados como variáveis determinantes do perfil profissional do 
egresso em todas as áreas e níveis de atuação do instituto no ensino.  
 
 

Como demonstrado nos trechos analisados, o documento é repetitivo quanto à ideia 

de formação integral, reforçada por diferentes expressões do campo semântico relativo a ela 

como “posicionamento crítico dos profissionais”; “posicionar-se frente às tendências de 

desenvolvimento da ciência e tecnologia e seus reflexos, sociais e ambientais, na aplicação 

aos processos produtivos e de trabalho”. É importante destacar que o documento utiliza 

uma linguagem genérica e muita ampla, como, por exemplo, em: “vínculo com as 

necessidades e compromissos sociais mais amplos, sendo contemplados como variáveis 

determinantes”, dificultando com isso, a compreensão pelos professores quanto à 

delimitação dos sentidos presentes no documento e sua relação com a prática cotidiana. Em 

síntese, o Plano de Desenvolvimento aponta em linhas gerais os princípios e metas, mas 

não esclarece ou orienta como fazer, como adequar as práticas didáticas a esses princípios, 

de forma que resultem nas metas visadas. Tal fato é observado também nas políticas 

destinadas à formação básica e/ou de professores. 

 As diretrizes do PDI não fazem referência específica às áreas do conhecimento, 

como apresentadas nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – PCNEM; no 

entanto, os princípios orientadores da formação pretendida atendem aos parâmetros na área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que preveem a leitura sob a ótica das 

competências e habilidades como exemplificada no excerto seguinte dos PCNEM, que 

enfocam algumas das habilidades relacionadas aos princípios e metas do PDI da instituição, 

a saber:   

 

 Representação e comunicação 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas. 

 Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação, em situações intersubjetivas, que exijam graus de 
distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos 
interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 
produção/recepção. 

(...) 

 Investigação e compreensão 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
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produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da 
criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.). 

(...) 

 Contextualização sócio-cultural 

(...) 

 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação (BRASIL, 2000, 
p.14). 

 
As competências de representação e comunicação, investigação e compreensão, 

contextualização sócio-cultural podem ser relacionadas às competências expostas no PDI: 

“desenvolver competências de comunicação, desenvolvimento do raciocínio lógico-formal, 

de forma a estabelecer relações inter e transdisciplinar”, além da capacidade de “tomar 

decisões e de transferir saberes anteriores para situações novas”. A previsão dessas 

competências no PDI revela que as orientações curriculares nacionais foram consideradas 

na elaboração de sua proposta pedagógica. 

Pode-se observar que a visão de educação e, por extensão, dos estudos da 

linguagem, estão previstos no PDI, representados pelos temas recorrentes: “formação 

omnilateral do ser humano”; “conhecimentos construídos a partir do trabalho enquanto 

práxis”; “capacidades investigativa, reflexiva e crítica”; “ser humano historicamente 

constituído e vinculado às necessidades sociais e culturais”, reforçados pelas escolhas de 

substantivos com carga semântica do campo relativo à teoria sócio-histórico-cultural: 

“formação integral”, “trabalho enquanto práxis”; e pelas expressões vygotskianas: “ser 

humano historicamente constituído e vinculado às necessidades sociais e culturais”. No 

entanto, os PCNEM focam suas orientações no desenvolvimento de habilidades e 

competências, enquanto o PDI enfoca a formação omnilateral do homem, um profissional 

que aja como ser histórico, como já demonstrado anteriormente nos excertos analisados.  

Pelos princípios e expressões analisadas, que revelam a base na perspectiva crítica 

objetivando a formação integral, espera-se uma postura crítica dos professores em suas 

práticas didáticas, que considerem a relação entre as diferentes áreas, entre teoria e prática, 

e que permitam ao aluno formar-se como sujeito crítico e atuante em seus contextos 

profissional e social. Espera-se que as práticas de leitura, portanto, sejam organizadas na 

perspectiva crítica, no sentido de propiciar ao aluno o desenvolvimento de suas capacidades 

para que ele se posicione como sujeito histórico em relação ao dito. 
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Essa postura teórico-metodológica almejada associa-se à base desta pesquisa que se 

fundamenta na visão da TASHC para os estudos da linguagem, ao objetivar a formação de 

um sujeito consciente de seu processo de formação, de internalização e externalização 

(VYGOTSKY, 1930, 1934), ou seja, na compreensão de sentidos e produção de 

significados, sendo capaz de intervir neste processo, buscando o tornar-se humano 

(NEWMAN & HOLZMAN, 2002). 

 A seguir descrevo a minha entrada em campo. 

 

2.1.3. Entrada no Campo 

 

A entrada no campo de pesquisa foi feita por meio de um contato com a equipe 

gestora, a coordenadora acadêmica e a coordenadora do curso de Química, visando a 

esclarecer a proposta e conseguir autorização para o desenvolvimento do projeto e poder 

intervir no problema da retenção. Nesse momento apresentei o objetivo da pesquisa e a 

necessidade de encontros periódicos para construir, junto aos professores das diferentes 

disciplinas, um espaço crítico-reflexivo para repensarmos a utilização da leitura como 

instrumento no processo de ensino-aprendizagem.  

O grupo gestor autorizou e abriu espaço para que eu apresentasse a proposta aos 

professores das diferentes áreas, no intuito de compor um grupo interdisciplinar. Os 

objetivos e metas do projeto de pesquisa foram apresentados por meio de power point, 

seguidos de explicações orais. Em seguida, distribuí uma folha com o “convite de 

participação” para que os professores interessados marcassem o seu desejo – ou não – de 

participar da pesquisa, além de informar seu nome e e-mail para futuros contatos.  

 

2.1.4. Participantes da pesquisa   

Aceitaram participar da pesquisa, como voluntários, 10 professores das diferentes 

disciplinas do 1º ano do Ensino Médio Integrado e Integral em Química. São eles, 

professores de: Matemática, Filosofia, Artes, Música, Química I, Introdução às Práticas de 

Laboratório, Geografia, Inglês, Português e eu, como professora de Introdução à Pesquisa e 

Inovação Científica e, também, como pesquisadora. Desses 10 professores que iniciaram a 

formação, somente 7 continuaram até o final das atividades. Os 3 professores desistentes 

apontaram a falta de tempo e o fato de terem assumido função de gestão na instituição 

como os fatores que impediram a continuidade da formação.  
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Dos 7 participantes, 3 se tornaram os sujeitos focais da pesquisa: a professora de 

Arte, nesta pesquisa denominada Diva, o professor de filosofia, Moésio, e o professor de 

Geografia, Mário. A razão da escolha destes professores como sujeitos focais se deu pela 

participação efetiva, junto com a pesquisadora formadora, nas ações desenvolvidas no 

decorrer da pesquisa, desde o início até o final. São jovens com idade entre 25 e 35 anos, 

em início de carreira. Todos os professores da instituição se formaram em universidades 

públicas como Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), Universidade de São Paulo (USP) e fazem especializações também nas instituições 

federais UFG e UFU.  Dentre eles, 2 são doutorandos na UFG e UFMG e 4 são mestres. A 

maioria tem entre 3 e 5 anos de experiência. Somente 2 professores têm entre 5 e 10 anos 

de experiência em sala de aula. Todos atuam como regentes. Dentre eles, destacaram-se 

Diva, Mário e Moésio15 pela participação efetiva na maioria dos encontros e na produção 

de dados que possibilitaram responder as perguntas que direcionaram esta pesquisa. 

Diva, a professora de música, é mestre e, no início deste estudo, já atuava por mais 

de 5 anos na regência do ensino médio, detendo experiência com o desenvolvimento de 

diversos projetos no Colégio Militar em que trabalhava antes de ingressar no instituto. 

Mário é um professor bem jovem, terminou o seu mestrado no final de 2013. Já havia 

trabalhado por 2 anos como professor de geografia no ensino médio em escola estadual da 

rede mineira e em cursinhos pré-vestibulares. Em 2013, iniciou sua regência como 

professor substituto no instituto. Moésio é professor de Filosofia e se efetivara na 

instituição havia 2 anos. Não tinha experiência com alunos de ensino médio, pois só atuava 

no ensino superior. 

Eu, como pesquisadora, desenvolvi este projeto de doutoramento em Linguística 

Aplicada (LAEL-PUC-SP), atuando como professora na área de Educação do curso de 

Licenciatura em Química e pesquisadora do instituto. Mestre em Educação, na área de 

Formação de Professores, atuava por mais de 17 anos como formadora de professores de 

Língua Portuguesa, acompanhando estágio e me responsabilizando por várias disciplinas 

pedagógicas. Anteriormente, havia atuado, por mais de 15 anos, no ensino fundamental e 

médio em escolas particulares e da rede municipal e estadual como professora de Língua 

Portuguesa. No período do desenvolvimento desta pesquisa, trabalhava no instituto como 

responsável por disciplinas da área da Educação e pelo Estágio I. Atuo, também, no ensino 

                                                 
15	Nomes	fictícios	dados	aos	professores.	
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médio integrado em Química, como professora de Introdução à Pesquisa e Iniciação 

Científica.  

A seguir discuto a escolha da metodologia. 

 

2.2. Escolha da Metodologia 

 

Este estudo está inserido no paradigma crítico de pesquisa, que se fundamenta no 

materialismo dialético de Marx e Engels e na Escola de Frankfurt, em especial em 

Habermas, tendo como objetivo avaliar as contribuições feitas por positivistas, como 

interesse e controle; e interpretativistas, no que se refere à compreensão mútua. Para Bredo 

e Feinberg (1982), o caráter emancipador da pesquisa tem como base a transformação, ou 

seja, o teórico crítico busca compreender a realidade como práxis transformadora frente às 

necessidades do contexto. Nesse processo, teoria e prática têm uma relação dialética, o que 

implica um olhar crítico para a ação dos participantes, inclusive do próprio pesquisador, 

numa perspectiva de desenvolvimento social e histórico que destaca seus potenciais 

repressores ou emancipatórios.  

Consoante com esse paradigma encontra-se a Pesquisa Crítica de Colaboração 

(MAGALHÃES, 2010, 2011, 2012), adotada neste trabalho e que discuto na próxima 

seção. 

 

2.2.1. Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 

 

Esta seção discute a Pesquisa Crítica de Colaboração, cujo objetivo é criar contextos 

para a reflexão crítica na visão da colaboração, tal como defendida pelo grupo de Pesquisa 

Linguagens em Atividades no Contexto Escolar – LACE, coordenado pelas pesquisadoras 

do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-

SP, Dra. Maria Cecília Magalhães e Dra. Fernanda Liberali.  

 Na visão de Magalhães (2011, p. 13) numa formação de educadores, é necessário 

criar espaços para “compreender e transformar valores, conceitos”. Para esse fim, a autora 

propõe a modalidade de intervenção formativa na Pesquisa Crítica de Colaboração, pois um 

de seus objetivos é desestabilizar os sentidos e significados cristalizados, que, no contexto 

desta pesquisa, abrangem o trabalho com leitura. Magalhães (2011, p. 15) destaca essa 

metodologia como 
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um modo questionador de pensar e agir, quanto a criar lócus para que os 
participantes organizem a linguagem de modo intencional e reflexivo para 
olhar, compreender criticamente e analisar os sentidos de suas ações, bem 
como por que e como agir, de forma a propiciar desenvolvimento a si e a 
outros. 
 
 

Para a autora, tal opção teórico-metodológica “possibilita aos pesquisadores a 

construção de contextos de negociação (colaborativos), em projetos de formação contínua, 

com foco na compreensão e na transformação de sentidos e significados que dão forma às 

escolhas diárias” (MAGALHÃES, 2011, p. 15). 

Ou seja, este tipo de pesquisa, na perspectiva da colaboração, permite que as 

contradições advindas da divergência de sentidos e significados entre os participantes, 

devido às suas diferentes experiências de vida e contextos sócio-históricos, venham à tona 

pelo modo como a investigação é conduzida e pela possibilidade de intervenções mútuas 

entre os participantes. As contradições causam conflito e tensão, vistos numa atividade 

como propulsores de desenvolvimento. Na resolução dessas tensões / conflitos, Magalhães 

(2011) defende a colaboração como central, por oportunizar aos participantes da atividade a 

possibilidade de construir juntos e compartilhar novos sentidos, significados, além de 

reorganizar e transformar suas práticas. A autora diferencia colaboração de cooperação ao 

mostrar que nesta última há uma ajuda mútua na execução de tarefas; no entanto, as 

decisões nem sempre são tomadas de forma conjunta, pelo apoio mútuo na definição de 

objetivos e motivos comuns. 

Nesse contexto, é importante retomar Ninin (2011), que aponta que o termo 

‘colaboração’ tem assumido diferentes significados para os teóricos que orientam e 

investigam esse paradigma. A autora também alerta para a necessidade de diferenciar 

cooperação de colaboração. Segundo Ninin (2011, p. 99), 

 

para os participantes de uma pesquisa colaborativa, é fundamental um 
investimento em tempo e energia em prol de um processo que realmente 
seja de negociação ininterrupta. Já a cooperação envolve uma participação 
não tão comprometida com o desenvolvimento e com os resultados da 
pesquisa; pode permanecer no âmbito da ajuda no cumprimento de 
tarefas, apenas. [...] A colaboração constitui uma forma especial de 
envolvimento entre os participantes, com trabalhos e tarefas realizados 
por todos os envolvidos, de modo que todos aprofundem seus 
conhecimentos em relação a si próprios e aos outros. 
 
 

A autora destaca a atitude responsiva dos colaboradores como a principal questão na 

colaboração por exigir uma comunicação aberta, honesta, cujas decisões sejam tomadas de 
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forma conjunta para que todos aprendam. Segundo Ninin (2011), a atitude responsiva está 

associada à necessidade de despertar entre os participantes um motivo, o compartilhamento 

do mesmo objeto de pesquisa para que eles se envolvam conscientemente em todas as 

ações e desejem o resultado da pesquisa como seu. 

Magalhães (2004) salienta que não é uma tarefa fácil o envolvimento deliberado dos 

participantes da pesquisa em contextos de colaboração crítica, pois esta não é uma 

organização usual nos contextos escolares. Nas escolas, em geral predominam formas de 

colaboração confortável, que não aprofundam os princípios da prática reflexiva, quais 

sejam: “questionar, inquirir, refletir, criticar e envolver-se no diálogo, como atividades de 

crescimento e de valor” (HARGREAVES, 2003, p. 75).  De acordo com este autor, criar 

relações confortáveis e calorosas como forma de criar um contexto de confiança é 

importante mas não suficiente, pois em um contexto crítico “as colaborações eficientes 

operam no mundo das ideias, no exame crítico das práticas existentes, na busca de 

implementar melhorias e avaliar seu mérito” (HARGREAVES, 2003, p. 76). 

Para compreender as práticas de leitura existentes e desenvolvidas pelos 

professores-participantes desta pesquisa, e apreender como as relações constituídas na 

organização e condução da formação, pela pesquisadora-formadora, puderam criar ZPDs e 

ressignificar as escolhas metodológicas dos participantes, apresento a seguir os 

procedimentos de produção de dados. 

 

 

2.3. Procedimentos de produção de dados 

 

 

 Como dito acima, ao entrar em campo, apresentei uma proposta de formação 

continuada, que tinha como objetivo repensar o processo de ensino-aprendizagem, com 

foco no papel do professor e do aluno em sala de aula, e na utilização da leitura como 

instrumento nas práticas didáticas das diferentes disciplinas. Nesse contexto de formação 

continuada, foram produzidos os dados desta pesquisa. Para tanto, foram realizadas 

reuniões iniciais com a equipe gestora e os professores, entrevistas semiestruturadas 

coletivas e individuais, encontros de formação teórica, observação de aulas videogravadas, 

sessões reflexivas. Todos os instrumentos, sintetizados no quadro abaixo, serão descritos a 

seguir: 
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Quadro 2 – Instrumentos de Produção de Dados 

Instrumentos de 
Produção de Dados 

Ocorrências Objetivos 

Reuniões iniciais 02 

Apresentar e discutir a 

proposta de formação 

continuada com gestores, 

primeiro, depois com os 

professores e a obtenção de 

compromisso individual e 

coletivo para participação na 

pesquisa. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

08 (duas presenciais 

coletivas, cinco 

individuais, presenciais e 

1 por e-mail) 

Levantamento de sentidos e 

significados quanto a leitura e 

escrita, papel de aluno e de 

professor e ensino-

aprendizagem. 

Encontros de formação 

teórica 
04 

Repensar o processo de 

ensino-aprendizagem: o papel 

do professor e do aluno em 

sala de aula na utilização da 

leitura como instrumento nas 

práticas didáticas das 

diferentes disciplinas. 

Aulas videogravadas 

15 aulas no total (dos 

participantes focais 

foram  6 aulas, duas de 

cada um) 

Observar como os professores 

enfocam a leitura e a escrita 

em suas aulas e quais os 

papéis desenvolvidos por 

professores e alunos. 

Sessões  reflexivas 09 

Colaborar criticamente  para a 

compreensão das ações de 

todos os participantes nas 

suas práticas de leitura, nas 

suas aulas; e ressignificar os 
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modos como organizam e 

conduzem as suas práticas 

didáticas. 

Relatórios   de 

percepção 
02 

 Conhecer as percepções dos 

professores após a formação 

continuada. 

 

 

2.3.1. Formação continuada  

 

O objetivo final da formação continuada foi repensar o processo de ensino-

aprendizagem: o papel do professor e do aluno em sala de aula na utilização da leitura 

como instrumento nas práticas didáticas das diferentes disciplinas. Para tanto, foi feito um 

acordo entre os participantes: que ocorreria em local de trabalho. A formação aconteceu em 

dias de 5ª feira, no horário de 13:30h a 14:30h, numa sala de aula livre do estabelecimento.  

Esses encontros foram, então, conduzidos pela professora pesquisadora e 

formadora, orientados pelo referencial que fundamenta a pesquisa: a TASHC 

(VYGOTSKY, 1930, 1934; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 2002, 2008, 2009; 

MAGALHÃES, 2004, 2009, 2011, 2013; LIBERALI, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013); no paradigma crítico de pesquisa (SMYTH, 1993); conforme orientações da  PCCol 

(MAGALHÃES, 2004, 2009, 2011, 2013; LIBERALI, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013).  

As práticas de leitura desenvolvidas com os alunos, no processo de ensino-

aprendizagem, constituíram-se o foco da pesquisa. Ou seja, o processo de formação teve 

como conteúdo a utilização da leitura como instrumento no ensino-aprendizagem, 

conforme orientações da TASHC em consonância com perspectiva enunciativo-discursiva 

bakhtiniana, com orientações para os multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 

1996; KALANTZIS & COPE 2008, COPE & KALANTZIS, 2009; ROJO, 1998, 2009, 

2012, 2013); e, na perspectiva da PCCol para o trabalho com a linguagem na reorganização 

dos espaços de sala de aula. A formação partiu da discussão e análise da prática cotidiana 

dos professores, seus problemas e experiências vividas, para visualizá-las nas sessões. A 

proposta era refletir de forma colaborativa sobre elas para depois apresentar os textos 

teóricos que fundamentaram as ações e os instrumentos utilizados.  
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 A formação continuada foi organizada por meio dos instrumentos descritos no 

quadro acima, para desenvolvimento de atividades práticas de leitura. Os professores 

pesquisadores que aceitaram participar da pesquisa foram nomeados por Diva, Mário, 

Moésio, Mona, Kate, Glória, Nina, Moabe, Maria e João16. Dentre eles, os professores 

Diva, Moésio e Mário, como anunciado anteriormente, tornaram-se sujeitos focais, pela 

participação constante na maioria dos encontros, visto que os demais não participaram de 

todos os encontros. Considerando o contexto de enunciação, foi preciso entender que as 

atividades exigidas pela prática didática cotidiana com aulas no período matutino, das 7h às 

12h, e vespertino, das 14:30h às 18h, dificultava a presença e participação constante de 

todos nos encontros de formação que aconteciam das 13:30h às 14:30h, no intervalo do 

almoço, melhor horário definido coletivamente. Muitos professores residiam fora da 

cidade, permanecendo nela somente três dias da semana. O que também dificultou sua 

presença foram as atividades extraclasse, tais como: o atendimento a alunos, preparação de 

material didático, reposição de provas, enfim, a quantidade de atividades comuns à pratica 

educativa, as quais eram desenvolvidas no intervalo do almoço. Mesmo diante dessas 

dificuldades, geralmente os encontros de formação contavam com 04 professores 

pesquisadores na interlocução.  

Para apresentar os procedimentos utilizados para a coleta e produção de dados, é 

importante retomar a questão problema que norteou o desenvolvimento da pesquisa: como 

criar contextos críticos de colaboração na formação contínua de professores para que 

repensem a utilização da leitura como instrumento no processo de ensino-aprendizagem das 

diferentes disciplinas e desenvolvam práticas didáticas no trabalho com leitura e escrita 

com base na perspectiva enunciativo-discursiva?  

Buscando responder a esse questionamento, a formação continuada foi composta 

por dois momentos interdependentes que compõem o movimento da pesquisa: no primeiro 

momento foram realizadas as entrevistas, a videogravação de uma aula de cada professor 

participante – como forma de apreender sentidos iniciais sobre prática de ensino no 

trabalho com a leitura nas diferentes áreas – e, na sequência, a sessão reflexiva dos sentidos 

presentes e a discussão teórica sobre as concepções de leitura relacionadas às práticas 

analisadas nas sessões; no segundo momento, no final da formação, a videogravação de 

uma 2ª aula de cada professor seguida da sessão reflexiva, para a análise e compreensão da 

transformação – ou não – dos sentidos iniciais sobre a prática da leitura no processo de 
                                                 
16	Os	participantes	Moabe,	Maria	e	 João	desistiram	logo	no	 início	da	pesquisa	participando	de	poucos	
encontros.	
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ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas. Depoimentos sobre as ações desenvolvidas 

nos dois momentos informam a percepção dos professores sobre sua participação na 

formação continuada.  

Na perspectiva da TASHC, é importante ressaltar que cada objeto desenvolvido em 

um momento, depois de apropriado, constituía-se em instrumento do outro, integrando o 

processo de compreensão e ressignificação dos sentidos, almejados pela pesquisa: 

 

1º Momento: 

 

(1) Entrevistas colaborativas – objeto:  sentidos iniciais sobre a prática educativa – papel 

de professor e de aluno e a utilização de leitura e escrita no processo de ensino-

aprendizagem nas diferentes disciplinas.   

(2) 1ª Aula videogravada de cada um dos professores pesquisadores no desenvolvimento 

de práticas de leitura e escrita – objeto: sentidos e significados sobre a prática de 

ensino e a utilização da leitura na prática real de sala de aula. 

(3) Sessão reflexiva crítico-colaborativa – objeto: análise colaborativa dos sentidos e 

significados presentes nas entrevistas e aulas videogravadas; e repensar a utilização da 

leitura nas práticas de ensino.  

(4) Discussão teórica do referencial que orienta a formação – objeto: conceitos centrais 

para a formação – TASHC, perspectiva enunciativo-discursiva, abordagens de leitura 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2º Momento 

 

(5) 2ª aula videogravada – objeto: sentidos e significados sobre a prática de ensino e a 

utilização da leitura na prática real de sala de aula – ocorrência, ou não, de 

transformação das práticas educativas na utilização da leitura. 

(6) 2ª sessão reflexiva – objeto: relação da 2ª prática de leitura videogravada com a 1ª, para 

compreender as transformações surgidas, ou não.  

(7) Depoimentos de percepções reflexivas dos professores pesquisadores – objeto: 

expressão de forma subjetiva do sentido dado ao processo crítico-reflexivo vivido com 

a participação na pesquisa. 
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Esses movimentos são retroalimentadores da formação continuada que constitui a 

atividade maior, a pesquisa. 

 

2.3.2.  Entrevistas semiestruturadas: 

 

As entrevistas tinham como objetivo apreender sentidos e significados sobre o 

processo de ensino-aprendizagem e a utilização da leitura nesse processo, visto que no 

momento da entrevista, cada professor teve a oportunidade de descrever a sua prática e 

informar as teorias que a fundamentam (SMYTH, 1993).  

Foram desenvolvidas na fase inicial da pesquisa, entre abril e junho de 2013. As 

duas primeiras foram feitas coletivamente nos encontros de formação. Os professores que 

não puderam comparecer aos encontros iniciais de formação foram entrevistados 

individualmente nos seus horários livres, e um deles, Mário, através de e-mail.  

A primeira entrevista coletiva aconteceu no dia 18.04.2013 no horário das 13:30h às 

14:30h em uma sala de aula do instituto. Estavam presentes a pesquisadora e os professores 

Diva, Moésio, Glória e Nina. O objetivo era apreender sentidos iniciais sobre processo de 

ensino-aprendizagem, reconhecendo o papel que aluno e professor ocupam nas práticas 

cotidianas da escola, com base no “Roteiro para a entrevista inicial”, conforme Apêndice 

A. 

As relações estabelecidas foram colaborativas com a participação ativa de todos os 

presentes expondo suas visões de ensino, papel de professor e de aluno, sentido de leitura e 

escrita. A pesquisadora desempenhou o papel de distribuidora de vozes, incentivando e 

dirigindo perguntas sobre o objeto da entrevista, tais como “Quais são as expectativas de 

vocês com a formação continuada? O que é ensino-aprendizagem para vocês? Qual o papel 

de vocês como professor em sala de aula? E o aluno, o que ele faz na sua aula? 

Os conteúdos temáticos levantados na primeira entrevista foram: 

 Expectativas de trocar ideias e práticas com os colegas sobre leitura, formas de 
ensinar. 

 Diva: O professor é um colaborador da aprendizagem. 
 Moésio: O ensino aprendizagem é uma via de mão dupla – o professor e o aluno 

aprendem. 
 Professora Diva ora se vê como autoritária, ora como mediadora. 
 Papel de professor para Moésio: um aproximador do conteúdo. 
 Papel de aluno para Moésio: um aluno curioso, com problemas a resolver (“prefiro 

construir um ambiente de curiosidade para o aluno”) 
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 Papel de aluno para Diva: receptor de conhecimento (“o aluno ’tá ali bebendo na 
fonte”). 

 
A segunda entrevista aconteceu no dia 03.05.2013 no horário das 13:30h às 14:30h 

em uma sala de aula. O objetivo era levantar sentidos sobre a utilização de leitura e escrita 

nas práticas didáticas cotidianas. Estavam presentes os professores: Diva e Moésio. A 

pesquisadora retomou falas da primeira entrevista para que os professores aprofundassem 

seus pontos de vista. As falas de Diva “Bebendo na fonte”, “A gente não se preocupa tanto 

com o resultado final (...) a gente vê o processo” foram expandidas; e também a de Moésio: 

“Prefiro construir um ambiente pra ler”.  

Os professores expuseram com tranquilidade suas visões, mediados pelos 

questionamentos da pesquisadora, tais como: “... eu quero saber: como é que funcionam 

essas atividades de leitura e escrita na aula de vocês? Que tipo de atividade, como que 

você trabalha a leitura?”. 

As relações baseadas na colaboração confortável criaram um clima de confiança 

para a exposição dos modos de agir que os professores adotavam durante as práticas de 

leitura e escrita. A pesquisadora dirigiu perguntas que confrontavam o dito de forma 

confortável, mas mesmo assim pedindo a expansão das declarações, destacando os pontos 

que requeriam maior análise e reflexão como em “Já que tem dois grupos [de alunos] 

diferentes, como que vocês lidam com essa situação na sala de aula? Qual é o seu 

procedimento junto a esses alunos?” ou “Quem lê o texto, é você ou o aluno?”; “Por que 

você acha que eles ficam calados?”.  

Na segunda entrevista, os conteúdos temáticos levantados foram: 

 Moésio: O aluno é um ser pensante. Alunos não querem nem assimilar conteúdo, 

nem utilizar esse conteúdo para se humanizar um pouco. 

 Moésio: Eu ainda acho que os alunos leem pouco. Professor desenvolve leitura 

acompanhada com esquemas no quadro e ficha para casa. 

 Diva: Eu sempre projeto o texto. Eu explico tudo. Os alunos ficam calados, não 

apresentam dúvida. 

 Diva: A leitura deles [alunos] é péssima.  

 Diva: Tecnologia dispersa a atenção dos alunos. 

 Diva: A escrita eu cobro mais na avaliação 
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As entrevistas realizadas individualmente não foram descritas, porque vou 

considerar estas e a do Professor Mário (por e-mail) para análise e discussão dos dados. 

 

 

2.3.3. Videogravação de aulas 

 

Cada videogravação de aula foi feita pelo próprio professor no horário e dia 

escolhido por ele. Esta pesquisadora disponibilizava a câmera no início da aula e no final 

voltava para retirá-la. Depois, disponibilizava um arquivo digital da aula para o professor se 

ver, ou seja, era o professor que assistia à sua aula e preparava os recortes para a discussão 

com os pares na sessão reflexiva. 

A gravação de uma aula de cada professor pesquisador no início da pesquisa, no 

período de maio a julho de 2013, teve duplo objetivo: propiciar à pesquisadora relacionar o 

que eles falaram na entrevista com a forma como agiam na prática da leitura; e, aos 

professores, propiciar o ver-se e (re)conhecer sua prática educativa, conscientizar-se dela 

para poder transformá-la em colaboração com os colegas durante as sessões reflexivas. 

Essa confrontação de dados videogravados com os informados na descrição de sua 

prática no momento da entrevista pôde ser feita de forma crítico-colaborativa com os 

colegas professores pesquisadores e com a pesquisadora formadora, em momento de 

reflexão conjunta. O ver-se e analisar a própria aula permite o ressignificar dos sentidos 

iniciais para a construção de novos significados e, com isso, transformar-se, ou seja, uma 

forma de desenvolvimento pessoal, com possibilidade de transformação de sua prática 

pedagógica. 

A gravação das entrevistas e das 1ªs aulas de cada professor terminou na metade de 

junho de 2013 e, no final desse mês (dia 27.06.2013), iniciamos as sessões reflexivas, cada 

uma dedicada a observar e discutir uma aula gravada.  

No final da formação, em novembro e dezembro de 2013, novamente foi gravada, 

pelo professor, a sua 2ª aula. Logo a seguir, ocorreu a sessão reflexiva para o grupo de 

professores participantes analisarem se houve transformação das práticas educativas de 

cada professor focal no trabalho com a leitura – ou não. 
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2.3.4. Discussão teórica 

 

Paralelos às videogravações e de acordo com o desenvolvimento do movimento da 

pesquisa, aconteceram os momentos de discussão teórica, que dariam o embasamento para 

o processo reflexivo e ações a serem desenvolvidas pelos professores no trabalho com a 

leitura e escrita em suas aulas. 

Os momentos de discussão teórica foram conduzidos pela formadora que apresentou 

os conceitos a serem trabalhados para, juntos, discutirem a expansão desses conceitos, com 

base na teoria que sustenta a pesquisa e a formação.  

Os encontros aconteceram na mesma sala de aula liberada pela instituição para a 

formação continuada. Os demais elementos do contexto de produção desses encontros são 

descritos a seguir, de acordo com a ordem das datas: 

 

 11/04/13   

 

Estavam presentes esta professora pesquisadora e formadora e os professores 

pesquisadores denominados de Diva, Mário, Moésio, Maria, Moabe, Mona, Kate e Glória, 

que foram chamados a reafirmar a intenção, manifestada no final do ano anterior, de 

participar da pesquisa. O objetivo desse encontro era reapresentar os objetivos e o 

planejamento do desenvolvimento da pesquisa, bem como esclarecer prováveis dúvidas. 

Todos os presentes confirmaram sua adesão ao projeto. 

 
 

 16.05.2013 

 

Esta professora formadora retomou os objetivos da pesquisa para apresentar os 

conceitos básicos da Teoria Sócio-Histórico-Cultural, quais sejam: atividade, objeto, 

contexto sócio-histórico, sujeitos, papéis, comunidade, regras. Tratei, também, da 

importância da linguagem argumentativa mediando as relações crítico-colaborativas nas 

ações propostas para a formação.  

Eu não tinha como objetivo promover uma discussão sobre esse referencial com os 

professores, apenas situar a base teórica que adotei na condução da pesquisa e justificar a 

combinação de regras necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho: a periodicidade 
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dos encontros, horário, a gravação da aula de cada professor e a forma de conduzir as 

sessões reflexivas: se individuais ou coletivas. 

Como material de apoio foi xerografado e entregue aos professores o triângulo e o 

quadro do Engeström (2009), explicitando os elementos que compõem a Atividade. 

Estavam presentes quatro professores: Polly, Glória, Moabe e Diva.  

Iniciei a interlocução partindo dos sentidos atribuídos pelos professores à concepção 

do que é ser ‘crítico’ e, a partir desses sentidos, fui apresentando os conceitos centrais da 

TASHC. Expliquei o conceito de ‘atividade’ por meio do triângulo e do quadro explicativo 

proposto por Engeström (2009), detalhando os elementos que compõem a atividade. Após 

combinar as regras, tratei da necessidade de as ações serem desenvolvidas de forma crítico-

colaborativa, enfocando a importância de o objeto ser coletivo, bem como a divisão de 

trabalho e o papel de cada um na atividade de formação.  

Busquei fundamentar minha fala nos conceitos básicos da Teoria Sócio-Histórico-

Cultural, a partir de Vygotsky (1930, 1934), que estariam presentes do trabalho de 

formação, a saber: objeto (LEONTIEV, 1977), expansão do objeto na coletividade 

(ENGESTRÖM, 2009); colaboração crítico-criativa como forma de repensar a própria 

prática (MAGALHÃES, 2004, 2008, 2011, 2012; LIBERALI, 2004, 2010, 2011, 2012). 

Ainda com base na visão de linguagem proposta por Vygotsky, defendi o uso da 

argumentação como questão central nas interações.  

A discussão pautou-se apenas no diagrama de Engeström sobre os elementos da 

atividade e na fala da pesquisadora. Portanto, foi uma reunião mais centrada no papel da 

formadora situando a base teórica, o lugar de onde eu falava. 

  
 15.06.2013 

 
As gravações da 1ª aula dos professores já estavam terminando e, com o início das 

sessões para análise das práticas de ensino e da utilização da leitura e escrita, surgiu a 

necessidade de embasamento teórico para repensar formas diferentes de trabalhar com 

leitura e escrita. Com o objetivo de repensar os gêneros textuais e a possibilidade de 

trabalhá-los nas diversas disciplinas, apresentei a proposta de atividade com gêneros da 

esfera jornalística. Estavam presentes cinco professores pesquisadores:  Mário, Diva, 

Mona, Kate, Moésio. 

A discussão sobre os diferentes gêneros foi conduzida com base na experiência da 

sala de aula. Como pesquisadora, fiz um levantamento da presença de leitura e escrita em 
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sala de aula e quais os gêneros eram mais trabalhados. Promovi a discussão sobre a 

possibilidade de trabalhar qualquer conteúdo das diferentes disciplinas, como Química, 

Matemática, Geografia, Filosofia, na perspectiva dos gêneros, numa visão enunciativo-

discursiva, fazendo uso de HQs, charges, cartuns, reportagens, notícias etc., comentando e 

explorando exemplos, tais como: “O Cerrado em Quadrinhos”; “Síndrome de DME 

(Dependência da Matemática Eletrônica)”; “Jornal Ciência”; o cartum “O Pensador”, entre 

outros. 

Os professores deram seus depoimentos sobre a utilização de diferentes linguagens, 

consideradas adequadas no processo de ensino-aprendizagem, como o mapa, relatórios etc. 

Os professores aderiram à proposta de desenvolver uma atividade de produção de gêneros 

jornalísticos com alunos. A formadora ressaltou a importância do uso das linguagens na 

interação com a vida, com o homem. 

 

 07.11.2013    

 
Considerando que todas as ações desenvolvidas visaram à formação continuada, 

deve-se observar que a distância do encontro anterior para este destinado à discussão 

teórica – de junho a novembro – aconteceu porque nesse período foram desenvolvidas as 

sessões reflexivas. Com o seu término, houve a necessidade de um fechamento das análises 

e reflexões, com o objetivo de relacioná-las com as teorias que fundamentam a leitura na 

atualidade, para dar prosseguimento ao 2º momento: empreender uma segunda prática de 

leitura e escrita, com base em todas as análises e reflexões desenvolvidas durante as 

sessões; gravar essa 2ª aula; e novamente analisá-la em sessão reflexiva para buscar 

materialidade de transformação, ou seja, a ressignificação – ou não – das práticas de leitura 

e escrita no processo de ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas.  

Os textos utilizados para a leitura prévia e embasamento das discussões foram:  

1 – Pesquisa Crítica de Colaboração: “Escolhas epistemo-metodológicas na 

organização e condução de pesquisas de intervenção no contexto escolar”, focando 

especificamente a parte “Leitura e escrita: duas abordagens distintas” 

(MAGALHÃES, 2011, p. 32-34). 

2 – “O Ensino de Língua Estrangeira (LE)” (LIBERALI, 2009, p. 9-15), focando a 

parte de “Perspectivas de ensino-aprendizagem” com vistas a preparar trabalhos 

com atividades sociais. 
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Nesse encontro estavam presentes Mário, Glória e Moisés. Foram discutidas as 

abordagens monológica e dialógica, com base em texto disponibilizado aos professores na 

semana anterior. Tais abordagens deveriam ser relacionadas às práticas de leitura 

analisadas durante as sessões. Também foram apresentados e comentados alguns exemplos 

de Atividades Sociais na perspectiva dialógica tais como: “Elaboração de revista teen” e 

“Visita a exposição em museu de história natural”, disponíveis em Atividade Social nas 

aulas de Língua Estrangeira (LIBERALI, 2009).  

O professor Mário deu exemplo de atividade desenvolvida na perspectiva dialógica 

e houve a combinação para o desenvolvimento de uma última atividade de leitura, cuja aula 

seria gravada para propiciar a análise e verificar se houve ou não a expansão dos sentidos e 

significados sobre a utilização da leitura no processo de ensino-aprendizagem. 

Esta pesquisadora pediu a produção de diferentes gêneros referentes à atividade a 

ser desenvolvida. Solicitei, ainda, que preenchessem o quadro com os elementos da 

atividade, conforme orientações de Engeström (2009), como forma de planejar o trabalho 

na perspectiva sócio-histórica, considerando todos os seus elementos e para melhor 

compreensão da atividade desenvolvida no momento de análise dos dados. 

 

2.3.5. Sessões reflexivas 

 

Iniciaram-se no final de junho (dia 27.06.2013) e se desenvolveram durante toda a 

formação, terminando em abril de 2014. A segunda quinzena do mês de agosto, quando 

iniciou o segundo semestre, e a primeira de setembro não foram muito produtivas em 

encontros com os professores porque esta formadora participava do SIGET em Fortaleza no 

início de setembro e os professores do instituto também tiveram muitas atividades fora da 

cidade nesse período: o Festival de Artes em Goiás Velho e os jogos olímpicos.  

As sessões reflexivas aconteciam no horário de 13:30h às 14:30h17. Tinham como 

objetivo criar um espaço de ZPD, ou seja, propiciar aos professores pesquisadores um 

espaço e momento para o ver-se e o refletir sobre a própria prática, compreendê-la e levá-la 

ao plano da consciência (SMYTH, 1993) com a colaboração dos colegas. Nesse espaço de 

ZPD, pretendia-se analisar e discutir o processo de ensino-aprendizagem e a utilização da 

leitura nas práticas videogravadas, conforme Roteiro da Sessão reflexiva – Apêndice B – 

fundamentado em Magalhães (2011), Liberali (2009) e Smyth (1993). 
                                                 
17	No	 final	do	processo,	 em	novembro	e	dezembro,	 fizemos	encontros	de	maior	duração	por	discutir	
teorias	de	leitura	em	paralelo	e,	na	última,	por	analisar	recortes	das	aulas	dos	professores	focais	juntos.	
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O fato de as sessões serem coletivas propiciou que o ‘ver-se’ se constituísse numa 

ação contínua nas sessões dos colegas, com a reflexão sobre a prática dos outros 

professores pesquisadores, permitindo assim, a concomitância do processo crítico-reflexivo 

sobre a sua própria prática. Ou seja, mesmo o professor não tendo feito a sessão coletiva 

sobre a sua aula videogravada, já podia rever suas ações com a colaboração na análise da 

prática de seus pares. 

Uma cópia da videogravação da aula foi disponibilizada ao professor para o ver-se e 

para a sua própria análise antes dos encontros coletivos. As sessões tinham como objeto de 

reflexão excertos das entrevistas e da aula videogravada que representavam os sentidos e 

significados presentes na prática didática do professor em foco, que caracterizavam sua 

visão de processo de ensino-aprendizagem e utilização da leitura. 

Como preparação para a sessão reflexiva coletiva, esta professora formadora pedia 

ao professor, cuja prática seria o foco da sessão, que analisasse sua aula e recortasse os 

momentos significativos para a análise em colaboração, entendendo como significativos 

aqueles relevantes, considerados bons exemplos de prática educativa e também os 

momentos não tão bons na visão do professor, passíveis de reflexão com o grupo. Essa ação 

permite ao professor o olhar para a sua própria prática de forma individual para levá-la ao 

plano da consciência e se preparar para o descrever, o informar, o confrontar e o 

reconstruir (SMYTH, 1993) nas sessões reflexivas. 

Como formadora, também selecionei excertos da aula e da entrevista para serem 

discutidos de forma crítico-colaborativa, fundamentada em Smyth (1993) e Liberali (2008, 

com base em Smyth), conforme o Roteiro da Sessão reflexiva – Apêndice B, já informado. 

Esse roteiro foi entregue aos professores pesquisadores e orientava o processo crítico-

reflexivo durante as sessões.  

O papel de cada um dos participantes foi muito importante: o do professor, cuja aula 

seria enfocada, na preparação prévia para compartilhar sua visão de prática educativa e a 

exposição de seus motivos; o da pesquisadora, ao planejar e conduzir toda a sessão para 

que se tornasse crítico-colaborativa; o dos colegas, participando na análise crítica da 

prática. Essa distribuição de papéis é fundamental para o resultado de todo esse 

planejamento e do processo crítico-reflexivo, que era o foco das sessões e da formação. 

As 1ªs sessões foram feitas após a 1ª aula videogravada de todos os professores e, no 

final, após a 2ª aula, as 2ªs sessões foram feitas somente com os professores focais, como 

apresentadas individualmente a seguir pela sua ordem cronológica. 
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1ªs sessões reflexivas de todos os professores participantes: 

 

 27.06.2013 – Sessão reflexiva da professora de Química – Kate 
 

Estavam presentes seis professores: Kate, Glória, Moabe, Diva, Moésio e Mário e a 

esta pesquisadora formadora18. 

A sessão reflexiva focou algumas questões levantadas por mim, como formadora: a 

professora criou um espaço amigável com os alunos durante as explicações, mas o foco da 

aula estava no professor, na exposição do conteúdo no quadro. Procurei promover reflexões 

sobre o papel da leitura no livro didático e sobre como criar possibilidades para a 

participação dos alunos. 

Como formadora, preocupei-me em criar uma relação confortável; no entanto, 

destacava os pontos questionáveis relativos à prática da professora, como papel de 

professor e de aluno, a prática da leitura e o uso do livro didático.  

 
 04.07.2013 – Sessão reflexiva da professora de Português – Maria 

 
Estavam presentes 7 professores: Kate, Glória, Moabe, Diva, Moésio, Mário e 

Maria. 

A sessão reflexiva focou o papel do professor e a organização da aula de leitura 

centralizada na exposição de slides sobre os gêneros literários. A leitura e a explicação 

foram desenvolvidas pela professora numa abordagem predominantemente monológica. 

Em uma postura crítico-reflexiva, provoquei confrontos sobre papel de professor e 

de aluno e a forma transmissiva de apresentar o conteúdo, mas os professores pares 

desviaram, justificando as ações de Maria como determinadas pelo conteúdo.   

 

 20.09.2013 – Sessão reflexiva da professora de Matemática – Glória 

Estavam presentes 4 professores: Diva, Mário, Moésio e Mona. 

A sessão reflexiva focou o papel do professor e a utilização da leitura na prática 

videogravada, cujo conteúdo era ‘Funções’. A reflexão centrou-se nos seguintes tópicos: o 

papel de professor e aluno; o fato de a professora explorar mais a compreensão do aluno; 

                                                 
18	Como	esta	pesquisadora	era	quem	organizava	as	sessões,	minha	presença	constante	não	será	citada	
entre	os	professores	nos	encontros	seguintes.	
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não perguntar e ela mesma responder, fazer o aluno interagir mais na aula expondo sua 

compreensão. 

A professora reconheceu alguns momentos em que respondeu pelo aluno e afirmou 

que poderia esperar pela sua resposta. No geral, procurava justificar todas as suas ações. No 

entanto, esta professora foi a primeira a afirmar, logo após a primeira sessão, que já estava 

olhando de forma diferente para as suas aulas.  

 
 10.10.2013 – Sessão reflexiva do professor de Filosofia – Moésio 

Estavam presentes 3  professores: Moésio, Diva e Mário.  

A aula videogravada era mais dialética: o professor pedia a leitura dos alunos, 

direcionava-lhes perguntas visando à compreensão do conteúdo: “aforismos de Bacon”. 

Portanto, a sessão foi sem muitos confrontos, com questionamentos e reflexão sobre a 

finalização da aula, em que o professor apenas recolheu os textos produzidos, não 

verificando a produção ou interagindo, dando uma prévia aos alunos do que foi produzido 

ou da continuidade na aula seguinte.  

O grupo compartilhou os sentidos presentes na aula: como conduzir uma aula de 

leitura a partir da organização feita pelo professor Moésio, isto é, com a participação mais 

efetiva do aluno, organizada pelo professor por meio de perguntas e/ou incentivo para a 

leitura, para expor o que o aluno compreendera.  

A colaboração confortável predominou nas relações entre os pares. 

 
 18.10.2013 – Sessão reflexiva da professora de Arte – Diva 

Estavam presentes 2 professoras: Diva e Mona.   

A sessão abordou a reflexão sobre a dinâmica de leitura desenvolvida pela 

professora na aula “História das notas musicais”. Como formadora, focalizei o papel do 

professor revelado na aula: a forma de conduzir a leitura, a separação entre teoria e prática 

durante a análise. Houve a participação colaborativa da colega Mona, com sugestões de 

formas de conduzir a leitura, com foco no aluno. 

Houve o predomínio das relações dialéticas, com a colaboração dos pares. 

 

 07.11.2013 – Sessão reflexiva do professor de Geografia – Mário 

Estavam presentes 3 professores: Mário, Glória e Moésio e a reflexão foi sobre a 

aula de Geografia, cujo tema era “Composição da crosta terrestre”. 
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No papel de formadora, focalizei a centralidade do professor durante a exposição do 

conteúdo numa abordagem monológica, o fato de o professor ignorar e não atender aos 

questionamentos dos alunos durante a aula, fazendo prevalecer a estrutura planejada para 

sua aula: primeiro ele explicava o conteúdo, no final o aluno participaria. 

Houve o predomínio da relação colaborativo-crítica com a abertura dos presentes 

para olhar a prática, relacioná-la à perspectiva dialógica buscando a reconstrução de suas 

práticas, como apontado por Mário, ao afirmar que se viu e ficou impactado por sua prática 

na sala de aula – “Eu não tinha ideia que eu agia assim”. 

 
 13.11.2013 – Sessão reflexiva da professora de Química e Metodologia de Pesquisa 

– Mona  

Estávamos presentes, apenas a professora Mona e eu, porque ela não quis que sua 

sessão fosse coletiva. Afirmou sentir-se insegura pelo fato de, na turma de 1º ano, ser 

regente de uma disciplina “Metodologia de Pesquisa”, para a qual não tinha experiência e 

não era de sua área específica, a Química. 

A reflexão focou a transmissão conteudista da professora e a necessidade de fazer 

os alunos participarem mais da aula, cuja temática envolvia os elementos de um projeto de 

pesquisa. 

Como formadora, destaquei pontos positivos da aula como a quantidade de 

exemplos que a professora utilizava para facilitar a compreensão da teoria. 

Discutiu-se o papel do professor, do aluno e da estrutura da aula e sobre diferentes 

formas de agir com o foco no aluno. 

Houve o predomínio da relação colaborativo-crítica com a abertura da professora 

para o se ver. 

 
2ª sessão reflexiva com os professores focais: 
 

 08.04.14 – 2ª Sessão reflexiva coletiva da 2ª aula videogravada dos professores 
focais Diva, Moésio e Mário19. 

Como afirmado anteriormente, o objetivo desta sessão reflexiva era verificar, nas 

práticas videogravadas, se houvera – ou não – a reconstrução de sentidos sobre o papel de 

                                                 
19	Pelo	fato	de	o	tempo	previsto	para	a	formação,	o	ano	de	2013,	 já	ter	extinguido,	neste	encontro	foi	
feita	 uma	 sessão	 reflexiva	 coletiva	 sobre	 recortes	 das	 aulas	 dos	 3	 professores	 focais.	 Todos	 os	
professores	foram	convidados.	
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professor e de aluno, a reorganização do processo ensino-aprendizagem para a prática da 

leitura e escrita. 

Uma vez que a maioria dos professores não tinham disponibilidade de tempo, a 

sessão reflexiva foi feita com esta pesquisadora e os professores focais: Diva e Moésio. 

Mário não pôde comparecer. 

Os recortes das aulas videogravadas revelaram mudanças nas interações de sala de 

aula. Os professores discutiram a mudança de foco no processo de ensino-aprendizagem em 

suas aulas, antes centrado no professor e, agora, revelando o aluno como sujeito. 

Reconheceram a importância de trabalhar a leitura na perspectiva dialógica e sendo 

desenvolvida pelo aluno. Como pesquisadora, questionei os sentidos atribuídos pelos 

professores sobre o uso de tecnologia, muito utilizada nas aulas mostradas. Os professores 

reconhecem sua utilidade, mas revelam resistência quanto a seu uso constante nas práticas 

didáticas. 

As sessões se tornaram um dos principais momentos da formação por serem 

coletivas e por proporcionar questionamentos sobre a prática relacionados com a teoria, 

mesmo não fazendo referência direta aos conceitos que as embasaram. A teoria emergia a 

partir das discussões sobre a prática dos professores nas sessões, que possibilitaram 

caminhos para a formação.  

Foram importantes por propiciarem aos professores pesquisadores a conscientização 

de sua prática ao olhar para o que cada um fazia e, na troca crítico-colaborativa com os 

colegas sobre a sua própria prática e a deles, poder ver novas experiências e criar novas 

formas de organizar suas aulas e orientar a leitura e a escrita no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2.3.6.  Depoimentos da percepção dos professores  

 

Os depoimentos de percepções reflexivas foram produzidos em dois momentos: 

após a primeira atividade de leitura e escrita desenvolvida com os alunos, nos meses de 

agosto e início de setembro de 2014, e no final da formação continuada, depois da 2ª aula. 

Tinham como objetivo promover uma análise reflexiva sobre a participação do professor 

como sujeito na pesquisa, ou seja, criar um momento de significar o que representaram as 

trocas colaborativas com os colegas professores no repensar das práticas com a leitura e a 

escrita nas suas diferentes disciplinas; e registrar essa análise como mais um momento de 

ver-se para transformar-se.       
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Os depoimentos foram feitos individualmente. O primeiro, feito após a atividade de 

produção de gêneros da esfera jornalística, foi orientado por esta pesquisadora para apontar 

quais os gêneros trabalhados, a interação dos alunos com os gêneros, a importância das 

atividades desenvolvidas para o desempenho dos alunos e contribuições para a disciplina.   

O segundo foi realizado no final das atividades. Como formadora, enviei por e-mail 

um arquivo com o quadro contendo os elementos da atividade, para cada professor 

preencher com a atividade social desenvolvida na 2ª aula videogravada. Tinha como 

objetivo propiciar ao professor um instrumento para apresentar a atividade desenvolvida 

por ele e sua percepção, os sentidos atribuídos a essa atividade. Além de preencher o 

quadro descrevendo a atividade foi pedido ao professor uma análise da aula, as percepções 

sobre o desenvolvimento da aula e uma avaliação final como participante da pesquisa. 

Também foi produzido de forma individual e não foi objeto de reflexão em grupo. 

 

Exemplo: 

1º Depoimento  

Turma: 1° Ano Integrado em Química 
Disciplina: Geografia – Prof. Mário      

 
 

Estou trabalhando com os alunos do primeiro ano questões relacionadas à relação 

entre a sociedade e o meio ambiente. Primeiramente foram discutidos os impactos 

ambientais causados pelas ações humanas na transformação direta do meio ambiente.  

Para a atividade proposta com os alunos em relação aos tipos de linguagens que 

podem ser exploradas permeando diferentes conteúdos, teve-se um resultado extremamente 

positivo.  

 Para propor a atividade, apresentei uma introdução do conteúdo dialogando com 

aspectos do cotidiano da vida dos alunos e os impactos ambientais gerados. Os mesmos 

ficaram extremamente interessados em relação à dinâmica proposta para a atividade.  

Pedi que eles elaborassem uma charge criando personagens e diálogos que fizessem 

parte da vida deles, por exemplo, alguma experiência vivida por eles. Os personagens 

poderiam ser reais ou não. O resultado foi excelente. Os alunos receberam a proposta do 

trabalho positivamente.  

Penso que o que mais motivou os alunos a gostar da proposta do trabalho foi a 

liberdade dada para que eles colocassem em prática a sua criatividade. Na fala dos alunos 

no momento da proposição da atividade percebe-se perfeitamente a ansiedade deles em 
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expressar os seus sentimentos. Durante a elaboração da atividade, ou seja, no momento que 

estava sendo definido o que iria ser feito, passei em todas as mesas perguntando como eles 

iriam desenvolver a atividade. Por unanimidade vinha a seguinte pergunta: “Posso fazer 

dessa forma Professor? Gosto muito de....” 

A liberdade para a criação possibilitou uma construção positiva do conhecimento a 

partir da bagagem teórica e empírica vivida por eles, no cotidiano escolar, familiar e de 

amigos. Penso que buscar primeiramente neles, o conhecimento já adquirido por eles, é 

uma excelente forma de transformar o ensino num momento interessante e prazeroso para 

eles.  

 

2.3.7. Síntese da produção de dados 

 

Em resumo, para a produção de dados no desenvolvimento desses momentos de 

formação, que constituem a atividade maior – a pesquisa – foram utilizadas entrevistas 

iniciais, videogravações (uma aula de cada professor no início e no final da formação), 

sessões reflexivas coletivas (conduzida por esta pesquisadora formadora com a participação 

dos professores) e depoimentos de percepções reflexivas. Dentre os dados produzidos 

foram selecionados, para análise e reflexão, os referentes aos 03 professores focais: a 

entrevista inicial, a videogravação de uma aula no início e outra no final da formação, uma 

sessão reflexiva no início e outra coletiva no final. 

 

2.4. Seleção de dados: 

 

Diante da grande quantidade de dados coletados para a pesquisa, foi necessário 

fazer um recorte, de acordo com as  perguntas  de pesquisa: 

 1 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor pelos professores participantes na pesquisa, emergem das entrevistas individuais 

e das aulas e discussões nas Sessões Reflexivas?  

2 – Quais sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de 

professor emergem das 1ª e 2ª aulas ministradas pelos professores e das discussões com os 

professores? 

3 – Que tipos de relações organizam as discussões nas sessões reflexivas para a 

discussão dos sentidos e significados identificados nas duas perguntas anteriores? 
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O critério utilizado para a seleção de dados foi verificar aqueles professores que 

mais participaram de forma responsiva de todas as atividades propostas. Dentre os sete 

professores, três foram definidos como sujeitos focais: Diva, Mário e Moésio. 

Diante da escolha dos participantes focais, foram selecionadas as entrevistas 

coletivas das quais participaram os professores Diva e Moésio e a entrevista do professor 

Mário, por e-mail; as primeiras aulas de cada um e as sessões reflexivas em que elas foram 

discutidas; as segundas aulas videogravadas (após a primeira sessão) e a sessão reflexiva 

em que elas foram discutidas. 

Dos excertos selecionados das entrevistas e das aulas emergiram os sentidos e 

significados de leitura e de papéis atribuídos aos alunos e professores, que foram 

compartilhados nas sessões reflexivas, já com foco na constituição de relações de 

colaboração, que se apresentou, na formação continuada, de diferentes formas: crítica, 

confortável, impositiva.  

A seguir discuto as categorias de análise. 

 

2.5. Categorias de Análise de Dados   

 

 A análise dos dados tem como objetivo principal investigar os sentidos e 

significados quanto à leitura e aos papéis de aluno e professor que emergem dos 

instrumentos produzidos na pesquisa, entrevistas e aulas, bem como identificar e verificar 

como as relações foram constituídas pelos participantes (professores e formadora) nas 

sessões reflexivas. Com esse propósito as categorias foram utilizadas, e serão descritas em 

seus aspectos enunciativo, discursivo e linguístico. O procedimento adotado foi identificar, 

destacar e analisar os elementos a seguir: 1) conteúdo temático; 2) articuladores 

argumentativos; 3) tipos de perguntas; e 4) mecanismos linguísticos diversos, com base nos 

estudos de Brookfield e Preskill (2005), Liberali (2013), Ninin, (2013). 

 

2.5.1. Contexto Enunciativo  

 

No nível enunciativo busquei o contexto de cada momento para compreender a 

situação de interação, as relações estabelecidas no processo crítico-reflexivo desenvolvido 

sobre as questões teórico-práticas; enfim, reconstituir a realidade sócio-histórica em que 

foram produzidos. Para compreensão do contexto enunciativo são analisados os seguintes 

aspectos: espaço/tempo, momento físico e social, participantes, objetivos e conteúdos a 
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serem abordados e os modos concretos de produção e realização, que constituem o 

conteúdo temático (LIBERALI, 2013). 

O exemplo seguinte aponta o que foi considerado no contexto de enunciação: a data 

e local em que foi desenvolvido, quem estava presente, o objetivo da interação, o papel do 

formador e do professor e o objeto a ser discutido.    

 

Exemplo:  

2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Data: 18.04.2013 
 
Fonte de dados: entrevista semiestruturada   

Local: Sala de aula na própria escola 

Objetivo: Este encontro tinha como objetivo apreender os sentidos iniciais sobre leitura e 

prática educativa, o papel do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem, 

conforme “Roteiro para a entrevista inicial” – Apêndice A. 

 

Estavam presentes os seguintes professores: Diva, Moésio, Glória, Nina. 

Como formadora, apresentei as perguntas aos professores para que descrevessem 

suas práticas didáticas no trabalho com a leitura e escrita. Para não interferir nesses sentidos 

iniciais, não fiz fortes confrontos ou questionamentos sobre o que os professores diziam, 

visto que, conforme a programação da atividade de pesquisa, os excertos dessa entrevista 

coletiva e os da aula videogravada de cada professor seriam objeto de estudo nas sessões 

reflexivas. Porém, no decorrer da entrevista coletiva e, até para aprofundar e delimitar o 

sentido presente na enunciação, fizeram-se necessários alguns confrontos e perguntas para 

a expansão do conteúdo exposto, tornando a entrevista crítico-colaborativa. 

O levantamento desses dados, na análise da enunciação, cria o contexto necessário à 

compreensão de como os dados foram produzidos, os sentidos sendo levantados e 

permitindo, assim, a análise das relações discursivas empreendidas, conforme descrição a 

seguir. 

 

2.5.2. Nível discursivo 

 

Busquei analisar as trocas de turnos conversacionais, articulações discursivas e tipos 

e perguntas, conforme orientações de Brookfield e Preskill (2005), Liberali (2013) e Ninin 
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(2013), descritas a seguir. Estas categorias permitem analisar como os participantes se 

apropriam das vozes, como expandem ou não o ponto de vista do outro, como os sentidos e 

significados emergem  da articulação argumentativa. 

 

2.5.2.1. Articulações discursivas   

 

As articulações discursivas revelam como as ideias e posições acontecem e a função 

que ocupam os interlocutores no processo interlocutivo. São as categorias explicadas e 

exemplificadas abaixo: 

 

Apresentação de ponto de vista/tese: apresentação de uma ideia/tese que demanda 

sustentação ou requer refutação dos interlocutores. 

Ex.: DIVA: Bom, eu falo que eu carrego duas... duas pessoas em mim mesma, porque 

mesmo eu querendo ser... ter esse papel de mediadora né, de... de não reter  o conhecimento 

né, de não ter ((um só pra um?)), mas às vezes pelas experiências que eu vivi né, na 

infância até no ensino médio, eu às vezes me vejo um pouco como autoritária, autoritária 

no sentido assim, é de... manter a ordem na sala, assim, nesse sentido eu sou muito 

exigente, trabalhei em escola militar né muito tempo, então eu... eu trago isso dentro de 

mim, (...) 

 

Pedido/apresentação de esclarecimento, como réplica elaborada: solicitação de detalhes 

sobre argumento de sustentação do ponto de vista apresentado. 

Ex.: F: Você falou do seu papel como mediadora e, como que seria você mediando? 

DIVA: Bom, pra mim mediar é você levar aquele conteúdo, mas de uma forma que o aluno 

ele se sinta a vontade também pra embarcar, pra falar assim: 'mas por que isso, professora?', 

é... Será que na pré-história foi assim mesmo, as atividades musicais eram assim mesmo... 

 

Pedido/apresentação de sustentação com réplica elaborada: reprodução da voz de 

autoridade (autor) para sustentar uma ideia e/ou explicação, descrição da ação e/ou suporte. 

Ex.: F: E o que você, como que você mostra assim a importância, justifica a importância da 

teoria nestas aulas também de artes com a sua?   

Diva: Não, igual eu falo pra eles, olha gente toda área de conhecimento ela tem o suporte 

teórico né, então a gente não vem aqui só cantar e fazer exercício né, fica um pouco sem 

uma base, porque hoje eu até falei um pouco, eu converso com eles muito que tá caindo 
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muito até no vestibular né, assim a disciplina cai muita coisa já, levo nas minhas provas eu 

coloco questões de vestibular para eles verem. É a importância assim de ter um pouco de 

conhecimento teórico. 

F: Sei ... E fora dessa visão de vestibular, por exemplo, assim, você também ressalta 

assim a questão da formação humana, quer dizer, tem que ter o conhecimento teórico 

também junto com a prática porque se não, como ele vai aprimorar a prática se não conhece 

de onde surgiu a música, como essa aula que você estava passando a origem das notas, 

como surgiu e tudo mais né? 

Diva: isso, é, e foi nessa aula que eu expliquei sobre a escrita musical como que eu ia 

conhecer uma obra de Mozart, Bethoven se eu não tivesse a escrita, porque não tinha 

nenhum aparato tecnológico na época, assim um gravador não tinha nada então só foi 

através da escrita. 

 

Concordância sem réplica elaborada ou com réplica simples: aceitação da ideia 

exposta, sem acréscimos de novas possibilidades de interpretação do tema. 

Ex.: F: Han, han, ok. – sim acho.  

 

Questões para entrelaçamento de falas: permitem as relações entre as falas dos 

interlocutores, um retomando a fala do outro e dando continuidade. 

Ex.: Diva: É... e ontem eu dei uma aula que assim pra mim foi uma das melhores aulas que 

eu já... Eu falo até para a [formadora]“F,  a gente tem que fazer o antes e o depois do 

grupo”. (ponto de vista apreciativo e entrelaçamento das vozes) 

Mona: É fazer o depois também. 

Moésio: Pessoal, cada um por vez pra ficar registrado.  A G. (entrelaçamento de vozes) 

falou o quê? (pede clarificação) 

Aluna 1: Falei que era da Política porque ele é meio bitolado, tipo assim, ele falava não 

importava o que você tinha que fazer pra chegar no seu objetivo, tipo, podia pisar em quem 

você quisesse, mata todas as pessoas que quisessem se você atingisse o seu objetivo, não 

importa. 

Moésio: Muito bem, para Maquiavel não importava o que fosse necessário fazer para 

chegar ao poder, mesmo que fosse necessário matar pra isso, é então justificável (síntese) 

né? Muito bem. A aluna T. (entrelaçamento das vozes) disse algo importante, o que é? 

(pedido de contra-argumentação) 
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Questão controversa: questão que cria possibilidade de respostas diversas, contrárias e 

novos posicionamentos. 

Ex.: F: Tá. Mas aí você faz um apanhado assim, como é que você fica sabendo se eles 

leram o texto ou não? (questão controversa, com pergunta que pede esclarecimento 

com foco no confrontar, introduzida por mecanismo de coesão verbal adversativo) 

 

F: Aí como que você definiria nessa sua posição de professor, o papel do aluno, o que o 

aluno faz na sua aula? (questão controversa, pergunta que pede esclarecimento com 

foco no confrontar) 

(...) 

Moésio: O papel dele é... bom, eu não consigo impor um papel pra algum aluno, às vezes... 

eu prefiro construir ah... o ambiente pra ele né, quer dizer, algumas perguntas podem gerar 

o interesse pela próxima frase né, frase do autor né, (justificativa/sustentação de seu 

ponto de vista) então... excelente, por mais que eu tente gerar um ambiente de curiosidade, 

um aluno curioso, um aluno é... interessado né, um aluno com problemas que não saia de lá 

sem eles mas, se aumentar os problemas é melhor pra nós, pra filosofia, pelo menos faz ele 

pensar mais, é isso. 

 

Conflito confortável: criar possibilidade de controvérsia sem usar uma linguagem direta 

que provoque suscetibilidade no interlocutor. 

Ex.: F: Ok, e tem dado certo essa sua ... prática?  

 

Espelhamento: recolocação do tema para manter a interlocução. 

Ex.: F: Aí como que você definiria nessa sua posição de professor, o papel do aluno, o que 

o aluno faz na sua aula? 

MOÉSIO: Bom, geralmente alguns alunos ficam conversando ((risos)) 

F: ((risos)) Alguns...  

MOÉSIO: O papel dele é... 

 

Espelhamento com pedido de dis(concordância): recolocação da tese com o 

posicionamento do interlocutor 

Ex.: MOÉSIO: Bom, eles ficaram chateados né... 

F: Chateados...? 
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Discordância/contestação do ponto de vista: apresentação de oposição ao ponto de vista 

expresso sem expandir em novo posicionamento. 

Ex.: Mona: (...) E eu percebo que, assim, alguns alunos eles têm preguiça de ler o 

texto, eles já colocam barreiras antes de começar, “ah eu não entendo o que o livro 

está falando”, aí eu expliquei assim sem fixar no texto, porque eu já conhecia o livro 

né, aí fui seguindo a matéria e explicando, “Ah agora eu entendi tudo” . 

F: Então Mona se você pegar na sua aula esse conteúdo que você dá explicadinho aí 

no quadro, o que você explicou pra ele tá lá no livro texto, então você não acha que a 

gente tem que ensinar o aluno a ler o livro texto? Umas aulas suas você não tem que 

parar: “Gente vamos ler esse livro aqui, o que que está dizendo?” Ensinar o aluno a 

interpretar ?  (discurso internamente persuasivo) 

Mona:  Mas aí... eu não sei, eu acho que eu não sei ensinar ele a interpretar o livro, 

porque eu explico com palavras mais comuns... não sei... (ponto de vista) 

F: Mas quando você vai.... 

Mona: Mas eu não fico fixo no livro tá... 

F: Então Mona, assim, acho que falta essa compreensão dos professores (modalização), 

na outra hora você fala eu não me acho com capacidade para ensinar, você é só 

ensinar a ler o texto da química, entende? (Discurso autoritário) É ir lendo, parando o 

que você entendeu dessa parte? Vê como é que está o processo de compreensão, para, 

aí você troca por essa palavras mais simples que você está falando que nos ampara 

??? faça isso (imperativo - Discurso autoritário, contestação do ponto de vista) com o 

aluno no início do seu semestre mostrando para ele como é que se lê o texto de 

Química do livro didático (Discurso autoritário). O aluno certamente vai desenvolver 

essa capacidade dele, mas se todos nós ficarmos traduzindo, colocando esmiuçado 

para o aluno, (modalização) para ele....  (Discurso autoritário) 

 

Negação/refutação de argumento: contestação, reserva e/ou proposição de argumentos 

contra o outro. 

Exemplo anterior 

 

Acordo ou síntese: tentativa de reformular ideias num acordo que integre a visão de todos. 

Ex.: F: Então, Diva, mas você não acha, e aí é outra coisa assim discutir em outro 

ponto da sua aula, a gente tem que pôr foco no aluno, tem que delegar ações para o 

aluno? Eu entendo tudo isso que vocês falam, que a ementa é grande, que o tempo às vezes 
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não dá, mas nós precisamos pôr o foco nele e delegar responsabilidade. Os alunos que 

fazem, como você citou agora, o rendimento é muito maior, muito melhor veja essa aula 

sua que você montou os slides e trouxe paro o aluno, mandou a apostila por e-mail na 

véspera e tal. Se você, vamos pensar, se você tivesse trazido os meninos para o 

laboratório, colocasse esse endereço de site para eles pesquisarem ou deixasse livre para 

eles pesquisarem os vídeos, as músicas no youtube, que no final você apresentou e gostou, 

você não acha que se eles estivessem pesquisando “eu quero que vocês façam uma 

pesquisa sobre a escrita musical, as notas e a origem da música, de onde veio essa ideia de 

partitura e tudo mais” Você não acha que o rendimento seria diferente?  (Síntese da 

ideia argumentada, colaboração criativa) 

Diva: Seria    (Concordância) 

 

Exemplificação: participantes apresentam exemplos para explicar, clarificar ou justificar 

argumento.  

Ex.: Diva: Mas não obrigo O que eu vou aplicar hoje eu passei ontem, eu passo um 

pouquinho antes, mas eu... eu não obrigo a eles xerocaram, não obrigo. Falo assim ‘olha 

gente, isso aí é pra vocês lerem em casa, é... pra vocês terem...’ (exemplificação)(...) 

 

2.5.2.2. Tipos de perguntas  

 

Os tipos de perguntas foram analisados para observar, durante a pesquisa, se e como 

essas perguntas favoreceram o avanço do que estava em discussão; se e como indicam 

mudança nas regras e divisão do trabalho; se e como indicam mudanças nas relações entre 

os participantes. Quanto às perguntas em contextos de aprendizagem, Ninin (2013, p. 19) 

destaca a importância das perguntas na constituição do discurso ao afirmar que: 

 

perguntas são feitas tanto para inserir o outro na atividade discursiva – e 
nessa direção, organizar seu pensamento e favorecer a síntese, 
impulsionar a reflexão e a reformulação de modos de pensar, resgatar 
conhecimentos prévios, favorecer a apropriação do discurso do outro, 
desenvolver o pensamento metacognitivo, estabelecer confronto entre 
pontos de vista, desenvolver o conhecimento sobre regras e papéis 
conversacionais –, quanto para monologizar o discurso, assumindo-se o 
dominante já esperado. 
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Segundo Ninin, na formação de professores, as intervenções por meio de perguntas 

permitem a mediação pela argumentação, criando espaços de ZPD, em que o pensar crítico 

pode ser construído de forma colaborativo-argumentativa. 

Na perspectiva de expansão dialógica, Ninin (2013, p. 75) questiona: “de que modo 

perguntas devem ser organizadas para justamente funcionar como instrumento de 

desenvolvimento da argumentação e de construção do conhecimento?”  Para responder esta 

questão, sugere a seguinte categorização das perguntas a serem consideradas na análise do 

movimento argumentativo desta pesquisa:  

 

Quanto à Forma:  

Interrogativas – organizadas a partir de marcadores de função interrogativa ou pronomes 

explicativos. As interrogações oferecem ao professor a possibilidade de descrever o 

trabalho de sala de aula e, com isso, cria-se a possibilidade dos interlocutores dialogarem 

sobre a aula (NININ, 2013). Segundo Smyth (1993) são perguntas reais que oferecem ao 

interlocutor a oportunidade de aprofundar suas colocações sobre o tema em foco. 

Ex.: F: O que que é esse "virar a bomba", como é que você faz o Voltaire "virar uma 

bomba"? ((risos))   

F: Ah, quem lê o texto, é você ou o aluno? 
 

F: Por que você fala que no primeiro ano você estava mais apressado? 
 

Quanto ao Tipo:  

Fechada – induz a um tipo de resposta restringindo-a 

Ex.: F: Você não acha que o rendimento seria diferente?"   

F: Ah, quem lê o texto, é você ou o aluno?"  

 

Aberta – possibilita liberdade de escolha. 

De esclarecimento: exige explicação ou justificativa. 

Ex.: F: Por que você fala que no primeiro ano você estava mais apressado?'  

 

De expansão – possibilita expandir, aprofundar o pensamento, pede mais evidências, 

clarificação sobre o raciocínio (NININ, 2013). 

Ex.: Moésio: Eles... eu pergunto pra eles ' o que que eu acabei de ler?' 

F: O que que você acabou de ler... (espelhamento) E eles respondem? 
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Moésio: Não sabem, não vai.. 

F: E aí, que que você faz? 

 

F: Você falou 'na minha melhor experiência'. E a pior, como é que é a pior?  

Moésio: A pior é a... não ligam pra nada, não querem... não querem nem assimilar nem 

conteúdo e nem fazer desse conteúdo o que eu acho que seria importante em filosofia, que é 

se humanizar um pouco, que é a... assim se colocar né, na... no problema também (lindo 

sentido de prática educativa).   

 

Quanto à Natureza: características do conhecimento. 

Didática – relaciona diretamente com o ensino. 

Ex.: F: Tá, mas pera aí, deixa eu só entender, aí você faz a ficha acompanhada e o esquema 

no quadro. Quando que é isso? Você pediu a leitura prévia... 

Moésio: Leitura acompanhada eu fiz só de um... de uma segunda aula, que foi mostrar 

como o mito é construído... 

F: Ah então tá, uma aula só de leitura acompanhada, uma outra você utiliza o... esquema no 

quadro?  

Moésio: É... deixo a ficha pra casa e faço o esquema no quadro, pra poder andar um pouco 

mais rápido. 

 

Quanto ao Conteúdo: o que é tratado. 

Conceitos/ações – 

Ex.: Aluno1: Que que tem no núcleo? (Pergunta que pede explicação de conteúdo) 

Mário: O núcleo é a parte mais interna do planeta, que sustenta toda a estrutura que tem em 

cima dela. 

 

Sentidos/significados –  

Ex.: F: Você falou 'na minha melhor experiência'. E a pior, como é que é a pior?  

Moésio: A pior é a... não ligam pra nada, não querem... não querem nem assimilar nem 

conteúdo e nem fazer desse conteúdo o que eu acho que seria importante em filosofia, que é 

se humanizar um pouco, que é a... assim se colocar né, na... no problema também  

 

Relações interpessoais – 

Ex.:  F: Moisés, e ... esse aluno que não quer nada, o que que você faz pra ele?  
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Moésio: Por enquanto eu ainda não tô conseguindo é... fazer essa... eu tô tentando algumas 

coisas, por exemplo, eu tentei a recuperação paralela com o acompanhamento, então, 'vocês 

tem dúvida?', ás vezes até chego no aluno separado, falo assim 'ó, sua nota está ruim, né, e 

aí, a gente vai melhorar ou não vai?', 'Ah, tio, pode deixar, a gente melhora sim', melhora 

nada e tal, a gente deixa pra lá. Por enquanto ainda não tenho a... muita saída pra chegar 

né... 

 

Quanto à Condução temática:   

Introdutória – levanta conhecimentos prévios. 

Ex.: F: Bom gente, hoje nosso foco principal é a leitura e a escrita. Vocês já falaram aí né, 

de tanta atividade de leitura e escrita que vocês fazem, eu tô assim, acho muito bom, tô 

encantada com isso, e eu quero saber como é que funciona essas atividades de leitura e 

escrita na aula de vocês, como que você trabalha a leitura? 

 

De desenvolvimento – permite relacionar conhecimentos anteriores. 

Ex.: F: Tá, mas você falou ficha, agora..., mas que que é essa ficha, você compila... você 

pega as ideias principais do texto e monta uma ficha, um resumão? Ou você xeroca, 

imprime um texto na íntegra, esse outro texto? 

 

Focal – evitar dispersão do objeto. 

Ex.: F: Mas vamos aqui agora fechar com a leitura e escrita: por exemplo, a estrutura da 

aula dele foi com a leitura dos slides, mas quem é o sujeito? 

 

Conclusiva – possibilita a síntese do que está sendo discutido. 

Ex.: F: A que você atribui o sucesso dessa aula? 

Mário: Ao interesse deles em relação ao conteúdo. 

F: Objeto/motivo era do interesse deles. 

 

Quanto à Estrutura: características do modo como a pergunta produz um efeito de 

sentido. 

Plena – pergunta feita porque realmente espera a resposta do interlocutor. 

[Analiso que a maioria das perguntas são pergunta plenas, reais como aponta Smyth.] 

Ex.: Mário: Olha nem sempre eu acho positivo (uso de TIC). 

F: Por quê? 
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Glória: Na minha aula pra trabalhar com tecnologia tem que trabalhar com gráficos. Então 

teria assim que trazer para o laboratório. Aí no caso... 

F: Mas só gráficos? 

 

Semirretórica – a própria pergunta dá, direciona a possibilidade de resposta. 

Ex.: F: Tá, mas você falou ficha, agora..., mas que que é essa ficha, você compila... você 

pega as ideias principais do texto e monta uma ficha, um resumão? Ou você xeroca, 

imprime um texto na íntegra, esse outro texto. 

 

Retórica – Direciona mas não apresenta a resposta. 

Ex.: F: Mário, você acha difícil.... É difícil concordo, essa questão da dispersão dos alunos, 

de ir pra outros lugares, tal. Mas assim...   que é que você acha, assim, a gente pode fazer 

isso? 

Mário: Com certeza, acho que pode, mas é difícil. 

 

Este levantamento permite a análise das relações entre os interactantes, que será 

complementada pela análise dos aspectos linguísticos descritos na seção seguinte: 

 

2.5.3. Nível linguístico 

 

Associados ao conteúdo discursivo, no nível linguístico foram analisados: a 

passagem dos turnos conversacionais, os tipos de perguntas (NININ, 2013; BROOKFIELD 

& PRESKILL, 2005) para identificar pistas lexicais de contradição, colaboração nos 

mecanismos de distribuição de vozes (formas pessoais: eu, tu, nós, dêiticos), as 

modalizações, o uso de operadores argumentativos (conjunções, conectivos, advérbios) que 

revelam os efeitos de sentidos produzidos pelos enunciados e denotam a força da 

argumentação, o grau de envolvimento do enunciante com o conteúdo abordado, a 

introdução de novos conteúdos semânticos, materializando, assim, a argumentação, 

podendo levar, ou não, à expansão dos sentidos e significados, entre outras escolhas 

lexicais (PONTECORVO, 2005; ORSOLINI, 2005). 

A análise do nível linguístico abordará os seguintes mecanismos20: 

 

                                                 
20	Os	mecanismos	aqui	apresentados	são	formatados	de	modo	a	serem	reconhecidos	na	análise.	
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 Mecanismos de coesão nominal: estão ligados às formas de iniciar uma nova unidade de 

significação estabelecendo relações entre as falas e colocações dos diferentes 

interlocutores. 

 Estabilidade e continuidade: mantém o efeito da ideia introduzida e dá continuidade a 

ela. 

 Expansão do ponto de vista apresentando uma nova unidade de significação ou 

retomada de alguma outra utilizada anteriormente. 

 

Mecanismos de valoração: marcam a posição dos interlocutores frente aos temas e ao 

contexto de interlocução. 

Expressos por adjetivação; expressões depreciativas, apreciativas, descritivas, atributivas, 

identificatórias. 

 

Mecanismos de conexão: modos de encadeamento de ideias no texto. 

As relações entre as ideias podem ser criadas por conectivos que expressam tempo, espaço, 

consequência, causa, restrição/concessão, oposição/contraposição, finalidade, explicação, 

justificação, exemplificação, conclusões, enumeração, analogia. 

 

Mecanismos de distribuição das vozes: marcam o posicionamento do sujeito no 

enunciado criando condições para uma maior integração dos sentidos. 

Expresso por meio de marcas do ‘eu’ e marcas do ‘tu’, em expressões de 1ª pessoa e/ou de 

2ª, 1ª pessoa do plural, formas pessoais para assumir uma opinião (pronomes e adjetivos 

pessoais) ou para envolver o destinatário; discurso direto, indireto e indireto livre. 

 

Mecanismos de modalização: usados para avaliar. 

Aspectos / condições de realização, de verdade, lógica, probabilidade e obrigatoriedade  – 

lógica,  

Aspectos de domínio de direito, da obrigação social e ou da conformidade com as normas 

em uso – deôntica  

Resultados de julgamento como benéficos, infelizes, estranhos, etc. – apreciativa 

Capacidade/desejo do agir – pragmática 
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Mecanismos de interrogação: permitem observar e interpretar o modo como o 

conhecimento está sendo produzido, entrelaçado nas interações por meio do tipo de 

questionamento. 

Aspectos/ condições de realização, de verdade, lógica, probabilidade e obrigatoriedade; 

Aspectos de domínio de direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as normas 

em uso. 

Resultados de julgamento como benéficos, infelizes, estranhos etc. 

Capacidade/desejo – pragmática. 

 

Mecanismos de Trocas de turnos: ferramenta organizacional dos enunciados orais. 

Marcas de proferição percebidas por meio de entonação, estruturas gramaticais, gestos, 

expressões como É, é, é, é.... Então... baixar o volume da voz no final da enunciação ou 

aumentar para chamar e dar início a uma nova enunciação.  

A passagem de um turno para o outro pode utilizar-se das ações seguintes: iniciação 

(apresentação/colocação do tópico), determinação/policiamento do tópico (cuidar/retomar 

para não perder o tópico em foco); controle dos turnos (ordenar a sequência de quem vai 

falar); a tomada do turno quando interrompem um interlocutor para poder falar; o abandono 

de tópico de forma inesperada, sem que o tema original tenha tido uma conclusão mínima. 

 

Finalizando esta exposição, apresento o quadro que sintetiza a pesquisa. 

 

Quadro 3 – Síntese da pesquisa 

Perguntas de pesquisa Categorias de análise Categorias de 
interpretação 

1 – Quais sentidos e 
significados atribuídos à 
leitura e aos papéis de 
aluno e de professor, pelos 
professores participantes 
na pesquisa, emergem das 
entrevistas individuais e 
das aulas e discussões nas 
sessões reflexivas?  

Conteúdo temático 
Articulações discursivas 
Tipos de pergunta 
Mecanismos linguísticos 
diversos 

Sentido e significado 
Componentes da atividade 
(objeto, instrumentos, 
divisão de trabalho) 
Princípios da atividade 
(multivocalidade, 
contradição) 
Concepções de leitura 
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2 – Quais sentidos e 
significados atribuídos à 
leitura e aos papéis de 
aluno e de professor, 
emergem das 1ª e 2ª aulas 
ministradas pelos 
professores e das 
discussões com os 
professores? 

Conteúdo temático 
Articulações discursivas 
Tipos de pergunta 
Mecanismos linguísticos 
diversos 
 

Sentido e significado 
Componentes da atividade 
(objeto, instrumentos, 
divisão de trabalho) 
Princípios da atividade 
(multivocalidade, 
contradição) 
Concepções de leitura 

3 – Que tipos de relações 
organizam as discussões 
nas sessões reflexivas para 
a discussão dos sentidos e 
significados identificados 
nas duas perguntas 
anteriores? 

Articulações discursivas 
Tipos de pergunta 
Mecanismos linguísticos 
diversos 

ZPD 
Agência 
Colaboração crítica  
Colaboração confortável  
Tipos de argumentação 
(debate, discussão, 
colaborativa) 

 

 

Finalizando a descrição da metodologia utilizada na pesquisa apresento as garantias 

de sua credibilidade. 

 

 

2.6. Credibilidade da Pesquisa 

 

 A minha formação como professora e pesquisadora do processo de formação de 

professores para repensar a utilização da leitura e escrita nas práticas escolares iniciou-se 

em agosto de 2011, quando ingressei no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem – LAEL, na PUC-SP.   

 Desde 2011, com as atividades desenvolvidas nas disciplinas, assistindo a 

minicursos, seminários de pesquisa, orientações, e com participação em eventos de 

pesquisa, apresentando minicursos, comunicações orais, relatando o processo de formação, 

pude formar-me e atualizar-me a respeito das pesquisas sobre formação de professores e 

estudos da linguagem. Destaco a importância das bancas de qualificação como espaços e 

momentos de grande aprendizado e possibilidade de reconstrução da minha experiência 

como formadora de professores através da pesquisa. 

Por meio dessas atividades venho comprovando a credibilidade desta pesquisa, 

conforme descrita no quadro abaixo: 
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Quadro 4 – Credibilidade da pesquisa 

 

Evento Tipo de 
Apresentação Local Data Contribuição 

Disciplina: 
Conceitos de 
Atividade no 
Ensino-
Aprendizagem e 
desenvolvimento 
das práticas 
didáticas no 
contexto escolar 

Leituras, 
participação 
em 
seminários, 
exposição 
para o grupo 
do projeto de 
pesquisa 
inicial. 

LAEL  PUC- SP 2/2011 Conhecer a 
Teoria da 
Atividade na 
perspectiva da 
TASHC. 
Reformular meu 
projeto de 
pesquisa com a 
colaboração dos 
colegas e 
orientadora. 

Disciplina: 
Linguística 
Aplicada II: 
Leitura e escrita 
nas várias áreas 
do 
conhecimento 
do contexto 
escolar: a 
construção de 
uma escola 
cidadã 

Leituras, 
seminários, 
apresentação 
de trabalho 
final. 

LAEL  PUC- SP 2/2011 Reformulei 
minha visão de 
ensino de leitura 
e escrita e 
também meu 
referencial 
teórico na 
perspectiva da 
TASHC. 

Minicurso: 
Formação de 
educadores: 
Gestão e ação 

Leituras, 
seminários, 
apresentação 
de trabalho 
final. 

LAEL  PUC- SP 2/2011 Despertei-me 
para os cuidados 
com a 
organização e 
gestão do espaço 
de formação, e a 
importância da 
argumentação 
na mediação das 
relações. 

Seminário de 
Pesquisa: 
Análise de dados 
em contextos 
escolares. 

Leituras, 
seminários, 
apresentação 
de critérios 
para a análise 
dos dados.  

LAEL  PUC- SP 2/2011 Compreendi a 
importância de 
focar a 
linguagem como 
mediadora das 
relações na 
atividade de 
pesquisa e 
analisá-la nos 
níveis 



 

 109

enunciativo, 
discursivo e 
linguístico e a 
definir as 
categorias para 
realizá-los. 

Metodologia de 
Pesquisa: 
Pesquisa crítica 
de colaboração 

Leituras, 
seminários, 
apresentação 
de trabalho 
final, 
reformulação 
do meu 
projeto. 

LAEL  PUC- SP 1/2012 Conheci a 
PCCol e sua 
importância 
como novos 
parâmetros não 
só para a 
formação de 
professores, 
como também 
para o trabalho 
com a leitura e 
escrita no 
processo de 
ensino-
aprendizagem. 

Minicurso: 
Texto e Discurso 
em perspectiva 
dialógica. 

Leituras, 
seminários e 
apresentação 
de trabalho 
final. 

LAEL  PUC- SP 1/2012 Reafirmei a 
importância de 
se trabalhar a 
leitura na 
perspectiva 
enunciativo-
discursiva 
conforme 
orientações do 
círculo 
bakhtiniano. 

Linguística 
Aplicada II: 
Formação 
Crítica de 
Educadores 
(Professores) 

Leituras, 
seminários e 
apresentação 
de trabalho 
final. 

LAEL  PUC- SP  Aprofundei 
minhas leituras 
nos teóricos da 
teoria crítica e 
da formação 
crítica de 
educadores na 
perspectiva da 
Teoria Sócio-
Histórica. 
Reformulei meu 
referencial da 
metodologia de 
pesquisa. 

Seminários de 
orientação e 
pesquisa. 

Produção 
textual, 
análise, 

LAEL  PUC- SP 2/2011 a 
2/2013. 

Ajudou-me a 
definir e 
compreender 
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reformulação 
conforme 
orientações. 

melhor a 
estrutura do 
projeto, depois a 
estrutura da tese.

Banca de 
qualificação 

Análise e 
discussão do 
texto que 
compõe a 
tese. 

LAEL  PUC- SP 2/2012 Atividade de 
extrema 
importância na 
minha formação 
pela 
contribuição dos 
diferentes 
olhares e 
análises da 
minha pesquisa. 

Apresentação de  
Minicurso 

Apresentação 
oral 

II Fórum ISCAR 
Brasil – UFJF – 
Juiz de Fora – MG

10 e 11 de 
agosto de 
2012. 

Primeira 
apresentação de 
leitura na 
perspectiva da 
TASHC. Evento 
importante 
diante de tantos 
questionamentos 
e construção 
crítico-
colaborativa. 

Simpósio Comunicação 
individual 

6º SIAC 24 e 25 de 
novembro 

Expus o meu 
projeto e 
verifiquei a sua 
adequação em 
relação às 
propostas 
apresentadas. 

Simpósio Comunicação 
individual 

VII SIGET 
Simpósio 
Internacional de 
Estudos de 
Gêneros Textuais  
Universidade 
Estadual e Federal 
do Ceará. 
Fortaleza  

03 a 06 de 
setembro de 
2013 

Apresentei os 
resultados 
parciais de 
minha pesquisa 
e a experiência 
de utilização de 
gêneros textuais 
nas diferentes 
áreas. Verifiquei 
a forte presença 
da pesquisa 
colaborativa nas 
pesquisas 
apresentadas no 
evento. 

Simpósio Comunicação 
individual 

SILEL 
XIV Simpósio 

20, 21 e 22 
de 

Apresentei e 
verifiquei a 
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Nacional de Letras 
e Linguística e IV 
Simpósio 
Internacional de 
Letras e 
Linguística  
UFU:Universidade 
Federal de 
Uberlândia – MG 

novembro 
de 2013. 
 

adequação das 
atividades de 
multiletramentos 
perante as 
pesquisas 
apresentadas. 

Fórum Pôster Fórum LACE: 
Hiperconectando 
escolas ao redor 
do mundo: 
Multiletramentos e 
Multimodalidade 
na escola. 
 

 
2014 

Apresentei parte 
do resultado do 
uso de 
tecnologias no 
trabalho 
desenvolvido 
com a leitura e 
escrita pelos 
professores.  

Seminário 
Nacional 

Artigo 
completo 

V Encontro 
Nacional das 
Licenciaturas 

 08 a 12 de 
dezembro 
2014 

O estudo sobre a 
história da teoria 
crítica na 
formação de 
professores 
permitiu-me 
uma análise da 
evolução do 
pensamento 
crítico para 
situar-me na 
pesquisa crítica 
de colaboração. 

Periódico 
científico B 2 

Artigo 
completo 

The Especialist Apresentado 
em 
novembro 
de 2014. 

Descobri a 
relevância do 
instrumento-e-
resultado. 

 

A seguir apresento a análise e a discussão dos dados. 
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CAPÍTULO 3 – COMPREENSÃO DO MOVIMENTO DESENVOLVIDO NA 

PESQUISA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever e discutir os resultados revelados nos 

dados produzidos para responder as perguntas que nortearam o desenvolvimento da 

pesquisa, que teve como objetivo geral compreender as concepções de leitura de um grupo 

de professores de diferentes áreas a partir de discussões inseridas em uma proposta de 

formação contínua. Está, assim, organizado para analisar e discutir:  

1. Sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de professor, pelos 

professores participantes na pesquisa, que emergem das entrevistas individuais e das aulas e 

discussões nas sessões reflexivas; 

2. Sentidos e significados atribuídos à leitura e aos papéis de aluno e de professor, que 

emergem das 1ª e 2ª aulas ministradas pelos professores e das discussões com os 

professores; 

 3. Tipos de relações que organizam as discussões nas sessões reflexivas para a discussão 

dos sentidos e significados identificados nas duas perguntas anteriores. 

Estas compreensões se tornaram possíveis por meio da análise de aspectos 

enunciativos-discursivos-linguísticos dos instrumentos produzidos (entrevista 

semiestruturada, observação de aulas e sessões reflexivas): conteúdo temático, articuladores 

argumentativos, tipos de perguntas e mecanismos linguísticos. Para responder as perguntas 

norteadoras da pesquisa foram selecionados: excertos das entrevistas semiestruturadas com 

os professores, 03 sessões reflexivas subsequentes às aulas observadas (duas do primeiro 

momento e uma do segundo). 

Este capítulo foi organizado em três seções, para descrever e discutir: 

3.1.  Sentidos e significados iniciais atribuídos pelos professores e pela formadora quanto à 

leitura, aos papéis de alunos e de professor, e relações que organizam as discussões nas 

sessões reflexivas. 

3.2. Relações constituídas nas sessões reflexivas no primeiro momento.  

3.3. Ressignificação dos sentidos quanto à leitura, aos papéis de alunos e de professores e 

relações que organizam as discussões nas sessões reflexivas.  
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3.1.   Sentidos e significados iniciais atribuídos pelos professores e pela formadora 

quanto à leitura, aos papéis de alunos e de professor, e relações que organizam as 

discussões nas sessões reflexivas. 

 

Esta seção descreve e discute os  sentidos e significados iniciais atribuídos à leitura, 

aos papéis de alunos e de professor pelos professores focais participantes – Diva, Moésio e 

Mário, bem como por esta pesquisadora. 

Organizei esta seção em quatro subseções: 3.1.1. Sentidos e significados iniciais dos 

professores que emergem das entrevistas; 3.1.2. Sentidos e significados dos participantes 

quanto à leitura; 3.1.3. Sentidos e significados iniciais dos participantes quanto aos papéis 

de aluno e de professor; 3.1.4. Sentidos e significados quanto à leitura e aos papéis de aluno 

e de professor, que emergem das primeiras aulas observadas. Para isso foram analisadas as 

entrevistas, as aulas e as sessões reflexivas iniciais. As categorias de análise serão 

apresentadas em negrito e entre parênteses dentro do turno, e o que for analisado vai ser 

grifado. 

 

3.1.1.  Sentidos e significados iniciais dos professores que emergem das entrevistas 

 

A produção de dados iniciou-se em abril de 2013 com as entrevistas coletivas, as 

quais, conforme descritas no capítulo metodológico, foram realizadas coletivamente, 

seguindo um roteiro (Apêndice A), no início da formação continuada em serviço, entre 

abril e maio de 2013. As entrevistas tinham como objetivo realizar um levantamento prévio 

dos sentidos e significados dos professores-participantes sobre leitura e escrita nas 

diferentes áreas. 

A primeira entrevista coletiva ocorreu no dia 18.04.2013, na qual estavam presentes 

os participantes focais Diva e Moésio, além das professoras Glória e Nina. As questões 

discutidas referiam-se à compreensão de como transcorreria a própria formação e como a 

leitura já estava sendo trabalhada, de modo a reconhecer a concepção de ensino-

aprendizagem adotada pelos professores. Também procurei saber o papel que o professor e 

o aluno assumiam na sala de aula. Nessa entrevista, foram introduzidos temas pela 

pesquisadora-formadora e pelos professores: 

A entrevista realizada com o professor Mário, por e-mail, tratou dos mesmos temas 

por meio das seguintes perguntas: 1. O que é ensinar e aprender para você? Você considera 

o contexto dos alunos, quem são os alunos do Instituto nesse processo? 3. Como você 
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ensina? O aluno aprende? Quais são os acertos e as dificuldades encontradas? O que você 

faz para que o aluno que tem dificuldade aprenda? 4 Qual é o seu papel como professor em 

suas aulas? E do aluno? 5. Você utiliza a leitura e a escrita nas suas aulas? Como você as 

orienta? 6. Os alunos gostam, demonstram facilidade ou dificuldade com essas atividades 

de leitura e escrita? 7. Você utiliza o livro didático? Como? Para que tipo de atividade? Ele 

é o norteador do seu plano de atividades/aula/ensino? 

As subseções a seguir vão discutir os sentidos e significados quanto à leitura, papéis 

de professor e de aluno que emergem das entrevistas semiestruturadas dos professores 

Diva, Moésio e Mário. 

 

3.1.2. Sentidos e significados dos participantes quanto à leitura  

 

O excerto a seguir foi extraído do início da entrevista, quando apresentei como 

deveria ser a dinâmica dos encontros de formação. A professora Diva é professora de artes, 

com licenciatura em música, e chegou há pouco tempo no Instituto. Ela é a primeira a se 

pronunciar e depois fará isso somente perto do final da entrevista:   

 

Excerto 1 

F1: Hoje nós vamos começar a nos repensar (modalização lógica), a leitura e escrita nos 
nossos encontros né, e a leitura e escrita vai ser sempre vista (modalização deôntica) 
como uma forma de ensino-aprendizagem, então nós vamos começar (modalização 
lógica). As nossas dinâmicas serão sempre assim, conversar, falar sobre as nossas aulas, 
como que a gente faz? (pergunta retórica) Então (mecanismo de coesão verbal) é um 
método dialético, a gente pergunta, um pergunta em cima, outro vai expandindo, vai... é 
pra gente mesmo... será que o que eu estou fazendo tá dando certo, por quê? O que é 
bom, o que não, na... nessa minha forma de fazer e trocar experiências, falar com o outro 
e depois a gente procura aprofundar isso, outras orientações, terão textos como sugestão 
se vocês quiserem aprofundar, pra gente ir também intensificando as nossas discussões, 
aprofundando mais até teoricamente se for o caso né? Bom, então, hoje eu vou começar 
(modalização lógica) então já levantando as experiências de vocês né?, como esse 
nosso encontro de formação né?, repensar a leitura e escrita nas nossas aulas, quais são 
as expectativas de vocês com essa experiência, com essa formação continuada, que que 
vocês esperam nesses nossos encontros de leitura e escrita, quais são as expectativas? 
(perguntas abertas para condução introdutória do tema) 

DIVA1: Primeiramente é repensar mesmo a questão de como estamos trabalhando a leitura 
nas nossas aulas (espelhamento de introdução do tema pela pesquisadora), porque 
querendo ou não, todos nós trabalhamos, né? (explicação), tem um momento de cada 
um... é, pode ser uma leitura de imagem (exemplificação), até mesmo no meu caso a 
leitura musical (justificativa por exemplificação) que muitas vezes a gente 
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(mecanismo de distribuição das falas) fala que é uma apreciação mas também é uma 
leitura (ponto de vista), né?, além das leituras de textos também que a gente trabalha. 
Penso que é isso, é cada um ver como cada um está trabalhando (modalização lógica e 
ponto de vista), e aí a gente dialogar em alguns pontos que possam parecer cada um de 
nós (mecanismo de distribuição de vozes). 

 No excerto acima são apresentados os sentidos e significados meus e os de Diva 

quanto à leitura como instrumento de ensino-aprendizagem nas práticas de sala de aula. No 

turno desta pesquisadora observam-se diferentes mecanismos de distribuição de vozes (nós, 

nossos, nossas, a gente), revelando uma tentativa de minha parte de salientar a necessidade 

de repensar as práticas de leitura e escrita como instrumentos nas diferentes área, como 

tarefa coletiva. O uso de primeira pessoa inclusiva poderia propiciar a criação do 

objeto/motivo guiado ao resultado esperado na atividade de formação de professores, no 

qual estariam alocados os sentidos e os significados (VYGOTSKY, 1930, 1934; 

LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 2009) meus e dos professores-participantes .  

No entanto, o uso de modalização lógica em alguns momentos do turno (“vamos 

começar a nos repensar”; “vai ser sempre vista”; “vamos começar”; “procura 

aprofundar”; “trocar experiências, falar com o outro e depois a gente procura aprofundar 

isso”) e o mecanismo de coesão verbal “então” que introduz muitas vezes essas frases 

modalizadas demonstram que a ação de “repensar as práticas de leitura nas aulas” ainda é 

uma proposta minha, com base nos sentidos e significados construídos pelo meu histórico 

acadêmico e também que a divisão de papéis, na condução da entrevista, foi previamente 

idealizada de modo impositivo por mim, não construída com o coletivo. 

No caso de Diva1, o seu espelhamento da minha fala revela a adesão inicial aos 

sentidos e significados que apresento, demostrando a multivocalidade (ENGESTRÖM, 

2001), ao reproduzir os múltiplos pontos de vista de tradição na instituição, cujo significado 

das práticas de linguagem envolve “desenvolver competências de comunicação, 

desenvolvimento do raciocínio lógico-formal, de forma a estabelecer relações inter e 

transdisciplinar” (PDI, 2013), mas também seu histórico acadêmico, como mestra em sua 

área. Entretanto, em seguida, revela-se uma contradição, por meio de explicação antecipada 

e modalização apreciativa (“porque querendo ou não, todos nós trabalhamos”), ao julgar 

negativamente a obrigatoriedade de todos trabalharem leitura nas suas aulas.  

Em “Penso que é isso, cada um, ver como cada um está trabalhando”, com 

modalização lógica e apresentação de ponto de vista, Diva1 demonstra o significado da 

reflexão no processo formativo: ela está baseada na prática individual de cada professor 
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(SCHÖN, 1992). Por meio das exemplificações de Diva1, o significado de leitura nas 

diferentes áreas, para ela, parece ainda estar baseado no behaviorismo, sendo a prática 

compreendida como leitura-para-resultado.  

O excerto a seguir refere-se à 2ª entrevista semiestruturada com participação da 

professora Diva: nos primeiros turnos, ela trata com a pesquisadora sobre outros temas e, 

depois, as perguntas são mais direcionadas ao professor Moésio. Nesse ponto da entrevista, 

a formadora retoma perguntas que tratam das descrições das práticas de leitura nas aulas de 

música. 

 

Excerto 2  

F100: (...) Diva, quer falar (modalização pragmática) um pouquinho da leitura e da escrita 
na sua sala? Como que você trabalha, como que você...? (pergunta que pede 
esclarecimento com foco no descrever)   

Diva20: Então a escrita né?, eu trabalho bem no início do ano, quando as turmas são novas 
né?, é... com um memorial, eu peço eles pra escreverem sobre a história de música deles, 
eu conhecer, porque tem muitos que tocam instrumento, outros fizeram parte de coral 
né?, pra eu conhecer um pouco dessas histórias deles com relação a atividades musicais. 
E minha aula, ela... eu sempre uso o projetor e eu sempre projeto o texto 
(exemplificação), então eu não xeroco texto pra aluno (justificativa de sua prática). 
Quando eu vou é... apresentar o texto, eu projeto o texto e para os e-mails deles... 
(exemplificação) 

F101: Mas você passa antes ou depois da aula? (questão controversa introduzida por 
mecanismo de coesão verbal adversativo, pergunta que pede esclarecimento com 
foco no confrontar) 

Diva21: Mas não obrigo (justificativa introduzida por mecanismo de coesão verbal 
adversativo) O que eu vou aplicar hoje eu passei ontem, eu passo um pouquinho antes 
(modalização  pragmática, mas eu... eu não obrigo a eles xerocaram, não obrigo. Falo 
assim 'olha gente, isso aí é pra vocês lerem em casa, é... pra vocês terem 
(exemplificação) ... porque, assim, a maioria fala... eles todos têm, trazem até o 
notebook pra sala, né?, então aí eles já ficam com o arquivo digital (justificativa de 
exemplificação da prática). O que eu mais xeroco e entrego pra eles são as atividades 
musicais, as letras de música e as partituras, que a gente vai começar a trabalhar agora 
nesse segundo bimestre, mas o texto, mais a parte teórica eu... eu não apresento (ponto 
de vista). Então, um exemplo foi quando eu falei da música na pré-história. Tinha um 
texto, um texto né?, do autor certinho, e eu montei um slide com as principais ideias e 
fui explicando (exemplificação). Tem hora que eu peço aos alunos pra ler, quando eu 
vejo que eles tão meio com preguiça assim, com sono, aí eu peço 'Fulano, lê aí pra mim 
(mecanismo de distribuição de vozes) que que está lá no slide, aí eles leem, mas com 
muita má vontade.  

F102: Pois é, mas aí o texto na íntegra que você mandou na xerox? (pergunta aberta de 
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esclarecimento introduzido por mecanismos de coesão verbal adversativos) 

Diva22: Aí esse eles não são obrigados a trazer não. (explicação com exemplificação da 
prática) 

F103: Tá. Mas aí você faz um apanhado assim, como é que você fica sabendo se eles leram 
o texto ou não? (questão controversa, com pergunta que pede esclarecimento com 
foco no confrontar, introduzida por mecanismo de coesão verbal adversativo) 

Diva23: Bom quando eu chego na sala eu nem pergunto se alguém leu ou não leu. 
(esclarecimento de ponto de vista com exemplificação da sua prática) 

F104: Você já apresenta os slides? (pergunta  fechada indutiva) 

Diva24: Eu apresento e daí quando eu termino de expor o texto, aí eu pego alguns trechos, 
aí eu projeto o texto, o 'oficial' entre aspas, falo 'ó pessoal, essas partes são as mais 
importantes', aí eu vou lendo com eles, alguns leem pra mim, assim, na sala, mesmo se 
eles não querem muito eu faço eles lerem um pouco (exemplificação da prática). E aí 
que tá né?... porque a leitura deles... é péssima, a meu ponto de vista. Assim, é uma 
leitura truncada, uma leitura... não sei explicar (justificativa da prática por meio de 
apresentação de ponto de vista e modalização lógica).  

 Este excerto, como anunciado anteriormente, é da segunda entrevista com os 

professores participantes e revela, de modo mais coerente, as compreensões de Diva, por 

meio de relato de suas práticas de leitura.  

Segundo Magalhães (2004, p. 58), com base em Bakhtin (1934-1935/1998), o 

discurso antes de ser individual de um sujeito, é sempre de outros e, quando o professor 

descreve a sua prática, é possível compreender o que realmente faz. Dessa forma, são 

revelados significados que embasam as ações diárias de um professor na sala de aula. Neste 

caso, foi possível entender que a professora tem ciência de que há uma disparidade entre a 

reprodução das diferentes vozes do seu discurso com foco no informar e sua prática. Isto 

foi possível, graças à organização discursiva: o uso de modalização pragmática e pergunta 

que pede esclarecimento pode ter facilitado a abertura para o diálogo, porque possibilitou 

que a participante tivesse voz para colocar sua experiências (MAGALHÃES, 2004).  

Diante dessa abertura, a professora Diva, ao justificar por que ela mesma lê os slides 

nas suas aulas, explicita uma avaliação com modalização “porque a leitura deles... é 

péssima, a meu ponto de vista Assim, é uma leitura truncada”, o que revela o significado 

cristalizado na educação brasileira de que a  leitura, principalmente em áreas diferentes das 

de Língua Portuguesa e estrangeira “é ler em voz alta, sozinho ou em jogral (para 

avaliação de fluência entendida como compreensão) e, em seguida, responder um 

questionário onde se deve localizar e copiar mais informações do texto (para avaliação de 
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compreensão)” (ROJO, 2004, p. 02). 

A disposição para o diálogo diminui quando, no turno seguinte, realizo uma 

pergunta direta, iniciada pela conjunção adversativa “Mas você passa antes ou depois da 

aula?”: ao elevar o meu discurso para uma posição hierárquica mais verticalizada, realizo 

um confronto direto, o que revela tanto um movimento de impor meu ritmo na discussão, 

quanto o levantamento de contradição (ENGESTRÖM, 2001; MATEUS, 2013), já 

visualizada na fala da professora na entrevista anterior.   

Nas justificativas e exemplificações de Diva – “Mas não obrigo” e “Aí esse eles não 

são obrigados a trazer não” – parece haver uma necessidade de retomar as vozes sociais da 

instituição, cuja proposta de educação precisa basear-se no “espírito crítico, a capacidade 

de tomar decisões, de posicionar-se frente aos contextos de crise e de mudanças” e na 

“autonomia intelectual” (PDI, 2013). No entanto, as vozes parecem chegar de modo 

distorcido, pois não fica claro, nem para ela, nem para eles quais são as regras e a 

organização de leitura para professora e pelos alunos (ENGESTRÖM, 2009; 

MAGALHÃES, 2011). Essa falta de clareza pode ser evidenciada pelos mecanismos de 

distribuição de vozes como “eu peço 'Fulano, lê aí pra mim” ou ainda quando esclarece 

“Bom quando eu chego na sala eu nem pergunto se alguém leu ou não leu”. 

As exemplificações e justificativas “quando eu vou é... apresentar o texto, eu 

projeto o texto e [mando] para os e-mails deles” ou a avaliação sobre o modos como os 

alunos leem, por meio de modalização apreciativa – “eles leem, mas com muita má 

vontade” – podem revelar outro significado cristalizado de leitura, cujo foco ainda reside 

no leitor e em seus processos de adesão ao ato ou prazer da leitura (CANUTO, 2012).  

O excerto a seguir refere-se à participação do professor Moésio na 1ª entrevista 

semiestruturada. Moésio é professor de Filosofia e sempre lecionou para o Ensino Superior. 

Estava lecionando para o Ensino Médio, à época, havia apenas dois meses. Nesse momento 

da entrevista, Nina e Glória tinham apresentado suas expectativas para a formação com 

foco na leitura e escrita. 

 

Excerto 3  

F5: Tá. Moésio, você poderia falar sua expectativa também? (pergunta aberta para 
condução introdutória do tema) 

MOÉSIO1: Bom, eu pretendo é... aprender  né bastante, né? (modalização pragmática e 
apreciativa), na verdade tem uma... ah, eu vejo a necessidade de uma aproximação 
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assim, já que a leitura é uma... é uma ligação entre o que o professor pretende passar 
(modalização pragmática) e o que o aluno precisa, sei lá, aprender, ouvir, entender 
(ponto de vista), eu acho que é respeitar essa relação né?, importante otimizar o que a 
gente faz na sala, ter um maior percentual de sucesso possível né?, de ensino-
aprendizagem, tomar a leitura pra mim é fundamental (ponto de vista e modalização 
apreciativa), na filosofia a gente basicamente só lê e escreve, e... só que é uma leitura 
com uma carga muito grande de interpretação... então a leitura gera desleituras né? 
(justificativa do ponto de vista) ((risos)), então eu tento... é uma dificuldade trabalhar 
as muitas... as muitas perspectivas que o aluno traz da sua vida, da sua família, e pega o 
texto e diz: ((não compreendido)), né?, e lê aquilo como se fosse algo pra... pra ajudá-lo 
hoje né?, entender alguma coisa que acontece no cotidiano dele (ponto de vista). Até 
que a leitura é muito... é, é aproveitado essa troca (justificativa que sustenta ponto de 
vista). Tem um professor que brincava comigo lá de Aparecida de Goiânia de Filosofia 
dizia assim: Ah, vamos trocar figurinhas, né?... na verdade eu não via figurinha 
nenhuma, queria era só pegar as suas ((risos))... 

  
 Neste excerto, retomo uma pergunta aberta para condução do tema introduzido, no 

intuito de levantar os sentidos e significados quanto à leitura do professor Moésio. O 

professor inicia o seu turno com uma modalização pragmática e apreciativa (“eu pretendo 

é... aprender né bastante, né?”), o que revela sua predisposição de aprender como repensar 

a leitura em suas aulas e uma necessidade, com a modalização lógica em seguida (“eu vejo 

a necessidade de uma aproximação assim”), aderindo ao objeto/motivo em construção da 

atividade de formação de modo colaborativo, pois demonstra comprometimento mútuo, 

coletivo e disponibilidade de agir (ENGESTRÖM, 2009; MAGALHÃES, 2011).  

Em seguida, o ponto de vista de Moésio e as escolhas lexicais, revelam os seus 

sentidos iniciais de leitura ao compreender a leitura como “ligação”, que pode ser 

compreendida como instrumento, entre o conteúdo a ser transmitido pelo professor e 

aprendido pelo aluno de modo unidirecionado. Este sentido relaciona-se com o significado 

de leitura baseada no behaviorismo, assim como historicizado por Kleiman (2002) sendo 

um instrumento-para-resultado, no caso o sucesso na aprendizagem dos alunos, assim como 

apresentado por Diva1. Este ponto de vista é retomado com as afirmações que vêm a seguir 

– “tomar leitura para mim é fundamental”, “na filosofia a gente basicamente só lê e 

escreve, e... só que é uma leitura com uma carga muito grande de interpretação... então a 

leitura gera desleituras né?”–, o que se relaciona com práticas docentes muito comuns nas 

escolas brasileiras, como aponta Rojo (2004, p. 1-2): “Aquelas [práticas] que interessam à 

leitura para o estudo na escola, entendido como processo de repetir, de revozear fala e 

textos de autor(idade) – escolar, científica – que devem ser entendidos e memorizados para 

que o currículo se cumpra”.   
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No seu ponto de vista a seguir – “lê aquilo como se fosse algo pra... pra ajudá-lo 

hoje né?, entender alguma coisa que acontece no cotidiano dele” –, o professor apresenta 

um sentido compartilhado com a instituição, o de aluno visto como um “agente efetivo da 

construção da sociedade”, e tem relação com sua formação acadêmica humanística, 

demonstrando mais uma vez a multivocalidade (ENGËSTROM, 2001), como 

multiplicidades das vozes sociais no discurso dos professores na atividade e a contradição 

entre o prescrito e a ação.  

A seguir, apresento outro trecho de fala do professor Moésio na segunda entrevista 

semiestruturada, sendo que na primeira parte da entrevista, houve uma retomada, com os 

dois professores, de alguns pontos discutidos na entrevista anterior. Neste momento, a 

pesquisadora-formadora retoma com os professores o foco em leitura e escrita nas suas 

práticas didáticas, após tratar de questões relacionadas ao papel de aluno e de professor.  

 

Excerto 4  

F49: Bom gente, hoje, nosso foco principal é a leitura e a escrita (reintrodução do tema 
da entrevista). Vocês já falaram aí né?, de tanta atividade de leitura e escrita que vocês 
fazem eu estou assim, acho muito bom, estou encantada com isso, e eu quero saber 
como é que funcionam essas atividades de leitura e escrita na aula de vocês, como é que 
vocês... tem espaço a leitura e escrita na sua aula, pra quem, que... que tipo de atividade, 
como que você trabalha a leitura? (pergunta de clarificação modalizada pragmática) 
Primeiro a leitura, depois a gente fala da escrita, ou juntas, pode ser também, porque são 
interligados, não tem como separar (solicitação com apresentação de ponto de vista). 

Moésio30: Bom... eu não consigo fazer (modalização pragmática) igual pra todas as turmas 
entendeu?, igual, eu entrei nos três anos né, do ensino médio, ha... no caso aqui que... 
que a gente faz um por um né?... porque no primeiro ano eu, haa... tive que fazer mais 
aulas expositivas (exemplificação por meio de modalização deôntica), pra passar o 
conteúdo que a gente tá vendo (justificativa/sustentação de sua prática) 

F50: E como que foram essas aulas expositivas suas no primeiro ano? (pergunta que pede 
esclarecimento) 

Moésio31: Bom, geralmente é com esquemas em quadro, e tentando levar o pessoal na... no 
diálogo... (exemplificação da prática) 

F51: Pois é, mas você...? (pergunta interrompida,  introdução de mecanismo de coesão 
adversativo) 

Moésio32: Só que eu passo a leitura pra eles então pra casa. né... (justificativa da sua 
prática) 

F52: Ah tá, você pede a leitura prévia? (pergunta fechada, antecipação de resposta de 
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Moésio32) 

Moésio33: Eu passo pra eles a leitura pra eles fazerem (concordância com 
complementação de seu turno anterior). 

 

No início do excerto acima, começo a minha intervenção com perguntas com foco 

no descrever, como uma das ações do processo crítico-reflexivo (SMYTH, 1992; 

MAGALHÃES, 2004), sendo que a apresentação de meu ponto de vista – “porque [leitura 

e escrita] são interligados” – revela o significado que trago, como formadora e a 

concepção em que está pautada esta pesquisa, de que os conceitos estão em relação 

dialética e monista (LIBERALI, 2011), ou seja, atuam em movimento e em extensão e não 

em dualidade um com o outro. 

No turno Moésio30, o professor não realiza um relato da prática, ao invés disso as 

justifica a priori, por meio de modalizações pragmática – “eu não consigo fazer igual” e de 

modalização deôntica – “tive que fazer mais aulas expositivas” –, como  algo necessário ao 

seu contexto. Dessa forma, revela que as suas escolhas metodológicas estão em contradição 

com os significados defendidos na instituição, tais como possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento de capacidade de “tomar decisões e de transferir saberes anteriores para 

situações novas” (PDI, 2013).  Suas práticas também revelam que ele não compartilha a 

concepção de leitura “como prática social efetiva” (ROJO, 2004), defendida por mim na 

proposta de formação, pois estão embasadas  num modelo monológico de transmissão de 

conteúdos científicos, cujo centro é o professor, principal fonte de conhecimento. Deste 

modo, há tensão e conflitos entre todos os elementos da atividade (ENGESTRÖM, 2001). 

Assim como Diva, nos excertos anteriores, a leitura prévia “para casa”, a fim de 

compreender os esquemas que expõe em aula, está ligada à execução de procedimentos 

didáticos mecânicos, voltados ainda para a relação entre texto-leitor-texto (BRESSANIN, 

2010).   

A seguir, apresento as respostas dadas pelo professor Mário, em entrevista escrita e 

enviada por e-mail, quanto aos sentidos e significados de leitura. O professor Mário é 

mestre e atuava há quatro anos como professor de geografia, dois deles no instituto em que 

se desenvolveu a pesquisa. A entrevista ocorreu por e-mail, pois ele começou a participar 

da pesquisa depois que as entrevistas coletivas presenciais haviam sido realizadas.  
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Excerto 5 
 
F5: Você (mecanismo de distribuição de vozes) utiliza a leitura e escrita nas suas aulas? 

(pergunta fechada) Como você as orienta? (pergunta aberta de clarificação) 
 
Mário: Sim, (concordância) [eu] utilizo a (mecanismo de responsabilização) leitura e a 

escrita nas minhas aulas. As leituras são aplicadas após a explicação básica do conteúdo. 
A partir disso [eu] faço uma parte da leitura em sala de aula e aplico exercícios sobre o 
conteúdo e a leitura (descrição das ações do professor).  

  

No excerto acima, a segunda pergunta desta formadora propiciou uma das ações do 

processo crítico-reflexivo (SMYTH, 1992): o descrever. Segundo Liberali (2004, p. 67), o 

descrever “preconiza, por parte dos participantes, coleção de evidências e desenvolvimento 

do discurso sobre a sua própria ação”. O professor Mário descreveu a sua prática de 

leitura e revelou, por meio desta, que os sentidos e significados que lhe atribui são relativos 

a instrumentos para explicar determinado conteúdo e para aplicação de exercícios. Da 

mesma forma que Diva e Moésio, a leitura é compreendida como instrumento-para-

resultado, numa relação de cumprimento do conteúdo. Como aponta Rojo (2004, p. 1-2), o 

que Mário descreve são “práticas de leitura lineares e literais, principalmente de 

localização de informação em textos e de sua repetição ou cópia em respostas de 

questionários, orais ou escritos”. Além disso, o uso da primeira pessoa “eu” focaliza a 

responsabilização do professor pelas decisões em sala de aula e o foco na leitura para 

transmissão frontal de conteúdo, numa perspectiva monológica e unidirecionada 

(MAGALHÃES, 2011).  

  

3.1.3. Sentidos e significados iniciais dos participantes quanto aos papéis de aluno e de 

professor  

 

Nas interlocuções produzidas nas entrevistas semiestruturadas, emergiram sentidos 

e significados dos papéis do aluno e do professor nas práticas de leitura nas diferentes 

áreas. Apresento, abaixo, os excertos das duas entrevistas coletivas presenciais com Diva e 

Moésio e a da entrevista escrita de Mário.  

 

Excerto 6 

F33: Diva, quer falar? (pergunta retórica com modalização pragmática) Que que é 
ensino-aprendizagem pra você? (pergunta aberta quanto ao conteúdo/conceito) 
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DIVA2: Bom... eu acredito que assim... é... desde a minha formação é... eu sempre trabalho 
essa questão que professor  () ele  é um colaborador da aprendizagem, ele não é o dono, 
ele não é o centro desse poder, ser dono de saber (ponto de vista), então, na área da 
música eu tive uma professora sempre trabalhou isso comigo, a gente trocar né, é... 
trocar os ensinamentos dentro de sala (foco no compartilhamento). Porque o aluno pra 
pegar... quando se fala em música, que é um tema universal, o aluno ele traz muito seu 
conhecimento empírico pra sala de aula. Então essa troca de saberes eu sempre procuro 
trazer né? Bom, eu sempre tô trazendo uma coisa, uma novidade, (exemplificação da 
prática de forma modalizada) mas sempre articulando com um... o diálogo, o 
dialógico  (justificativa/ sustentação com foco no informar) né?, a gente fala, de tá... 
trazendo o aluno pra aquele conhecimento, é... de uma forma que ele não ficará ali 
sentado como um ser passivo (papel ativo do aluno na produção de conhecimento)... 

...  

F34: Aham... 

DIVA3: Mas de forma ativa. Então eu penso que a educação é isso, esse é o meu modo de 
trabalhar, né?, então quando eu trabalho um texto... às vezes eu tenho que ler algumas 
partes curtas pra alguma coisa assim da área mesmo, que eu tenho que explicar, como, a 
lógica né?, alguns nomes que eles não conhecem, mas mesmo assim é... a gente lê, a 
gente discute, eles falam também né?, colocam a opinião deles, não que eu aceite tudo 
que eles falam, que vezes eles falam, tem um negócio que chama moda né?, aluno  
(exemplificação da prática como sustentação do ponto de vista apresentado) 
((palavra não compreendida)), isso é tudo do aluno, não é isso, mas eu deixo que eles 
coloquem a opinião deles e depois (indicando temporalidade) eu até (indicando 
possibilidade uso a opinião deles pra futuras discussões (exemplificação se contrapõe 
ao papel do aluno como colaborador), mas será que é isso mesmo que eles, né?, 
quando eles falaram funk né?, surge muita discussão, todo funk, todo e qualquer funk é 
ruim, né?, mas assim, tipo... às vezes ((não compreendido)) funk não é ruim, então 
assim, a gente busca assim, esse diálogo né? 

F35: Ok, e tem dado certo essa sua... prática? (pergunta fechada e apreciativa, sem 
expansão) 

DIVA4: Bom, eu acredito que sim ((risos)) (concordância  com réplica simples com 
modalização lógica) 

F36: ((risos)) Ok, tá bom. Moésio? (concordância retórica e pergunta voltada para 
outro interlocutor sem expansão) 

Na primeira entrevista, como já apontado, o objetivo era levantar os sentidos e 

significados dos professores quanto à leitura e escrita e ensino-aprendizagem. Iniciei o 

processo com perguntas focadas nas concepções de ensino-aprendizagem. As respostas 

revelam compreensão rotineira do conceito de colaboração, o que ficou mais claro quando 

os professores descreveram suas práticas, pelas quais, aparentemente, eles valorizam uma 

organização de língua unidirecionada em que o aluno “pode falar depois...”. 
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Foi o que aconteceu com a professora Diva, ao dizer “eu acredito que assim...(...) 

que professor  ele  é um colaborador da aprendizagem”, sustentada pela justificativa 

“articulando com um... o diálogo, o dialógico”, que aparentemente está apoiada em 

princípios sócio-históricos vygotskianos, pelos quais ser colaborativo pressupõe que todos 

os participantes, sejam alunos ou professores, “tenham voz para colocar suas experiências, 

compreensões e suas concordâncias e discordâncias em relação aos discursos de outros 

participantes e ao seu próprio” (MAGALHÃES, 2004, p. 75). A compreensão dos 

pressupostos teóricos que embasam a apresentação do significado do aluno como 

colaborador é sustentada em parte com exemplificação, no turno seguinte, do que seria a 

sua prática: “a gente lê, a gente discute, eles falam também né?, colocam a opinião deles, 

não que eu aceite tudo que eles falam, que vezes eles falam, tem um negócio que chama 

moda né?, aluno mas eu deixo que eles coloquem a opinião deles e depois eu até uso a 

opinião deles pra futuras discussões”.  No entanto as escolhas lexicais neste trecho, tais 

como: “deixo” ou “até uso a opinião”, e a contraposição entre as pessoas do discurso “eu” e 

“eles” possibilitam revelar conflito em relação às regras presentes nesta atividade de 

formação e apoiadas pelo professor sobre o conceito de colaboração.  

A discussão sobre os sentidos e significados de leitura já revelavam que a 

compreensão dos papéis de aluno e de professor da professora Diva não têm base na sócio-

história, pois a divisão de papéis está centrada na professora e na transmissão de 

conhecimento, atribuindo ao aluno um papel passivo, diferentemente do que ela apresentou 

neste excerto em seu discurso, o que ressalta mais uma vez a contradição e as múltiplas 

vozes em tensão nesta atividade. 

O excerto a seguir foi recortado da primeira entrevista e é a discussão do professor 

Moésio sobre os papéis de aluno e professor. 

Excerto 7  

F58: (...) você, qual é o seu papel na sua sala de aula, no ensino-aprendizagem? (pergunta 
aberta quanto ao conteúdo/ atitudes) 

Moésio8: Ué, professora, eu... eu  (responsabilização enunciativa) me vejo também como 
um mediador assim, um aproximador  na... do  conteúdo de assim... de uma turma, de 
uma pessoa né?, dando uma individualizada né?, de uma pessoa (ponto de vista) que 
pode é... ser acrescida né? na sua, no seu nível, sei lá, cultural, no bom sentido né?, é... 
com aquele determinado conteúdo.  

(...) 
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F61: Aham, ok. (concordância retórica, réplica simples) 

Moésio10: Agora... bom, eu fico feliz por exemplo quando eles colocam escolhas, parecem 
que eles não concordam comigo (ponto de vista), eu tento exagerar, fazer uma 
caricatura de algum pensamento, exagerando o sentido, sem tirar o foco no caso que eles 
precisam disso para o vestibular, o vestibular desse jeito eles não pegam né?... 
incomodados, ao ponto deles se levantarem falar assim: (exemplificação  da prática 
crítica) 'esse cara aí é um... né?, um idiota' né?, assim, um idiota no outro termo né?, 
que ele é um grande filósofo mas, “Pensou que só ele pensa no mundo, só ele que sabe 
as coisas? e tal, É mesmo, que que você acha disso? né?, sempre ((risos)), é mesmo, ele 
bem mais inteligente que a gente. Que que você acha? e ele fica... o aluno fica assim 
né?, faz uma... faço alguma fofoca filosófica, que a vida desse pessoal é bem... muitas 
vezes é bem interessante, aí eu brinco com eles: 'olha, vocês não vão ser preconceituosos 
não? Vou contar uma coisa aqui pra vocês', aí eles entram... ((incompreensível))... assim 
já ficam orgulhosos quando veem o que que ele  escreveu né, sendo um sujeito daquele 
jeito que foi. Aí eu tento chamar a atenção deles nesse caso, pra aproximá-los do 
conteúdo (mecanismo de distribuição de vozes,  ponto de vista com modalização 
pragmática), né? 

F62: Aí, como que você definiria nessa sua posição de professor, o papel do aluno, o que o 
aluno faz na sua aula? (questão controversa, pergunta que pede esclarecimento com 
foco no confrontar) 

Moésio11: Bom, geralmente alguns alunos ficam conversando ((risos))  

F63: ((risos)) Alguns...  

Moésio12: O papel dele é... bom, eu não consigo impor (modalização lógica) um papel pra 
algum aluno, às vezes... eu prefiro construir ah... o ambiente pra ele (ponto de vista com 
modalização pragmática  e mecanismos lexicais verbais e de vozes) né?, quer dizer, 
algumas perguntas podem gerar o interesse pela próxima frase né?, frase do autor né?, 
(justificativa/sustentação de seu ponto de vista) então... excelente, por mais que eu 
tento gerar (modalização lógica) um ambiente de curiosidade, um aluno curioso, um 
aluno é... interessado né?, um aluno com problemas que não saia de lá sem eles mas, se 
aumentar os problemas é melhor pra nós, pra filosofia, pelo menos faz ele pensar mais, é 
isso. 

Assim como discutido no excerto anterior, na primeira entrevista, as perguntas 

ficaram com foco no informar, no intuito de se reconhecerem as teorias que embasavam as 

práticas dos professores. No excerto acima, Móesio8 apresentou um ponto de vista em que 

o sentido que tem de professor é o de mediador/aproximador de conteúdos com os alunos. 

Minha pergunta possibilitou que Moésio colocasse as teorias que, de forma consciente ou 

não, embasavam suas práticas de professor (LIBERALI 2004; MAGALHÃES, 2004). A 

réplica do professor foi por meio de ponto de vista com modalização apreciativa e 

exemplificação da prática, o que se relaciona muito com a reflexão sobre a ação, discutida 

por Schön (1992), pois se centra nas necessidades imediatas do contexto de formação, 
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voltadas para a compreensão das ações, por meio de suas descrições e narrativas de fatos do 

cotidiano. O papel do professor revela-se no ponto de vista modalizado, como 

comportamento desejável, que é a de “chamar a atenção deles nesse caso, pra aproximá-

los do conteúdo”. Mesmo que este sentido revele a necessidade de aproximar-se do 

universo do aluno, como um significado previsto nos documentos da instituição (PDI, 

2013), e uma visão de educação voltada ao humano, ainda assim o foco está no professor e 

não na relação entre os agentes (professores e alunos) e com destaque para o conteúdo 

numa perspectiva monológica e transmissiva (MAGALHÃES, 2011). 

No turno F62, a fim de realizar a expansão da discussão, fiz uma pergunta que 

explicitou uma questão controversa, de modo a confrontar a prática do professor 

(LIBERALI, 2013, 2004), “como que você definiria nessa sua posição de professor, o 

papel do aluno, o que o aluno faz na sua aula?”. De acordo com Magalhães (2004), uma 

das ações do processo de reflexão crítica, confrontar significa levantar, por meio de 

perguntas feitas aos participantes, ou por autoconfrontação, as diferenças e preconceitos 

coexistentes nas práticas didáticas na relação da escola com a sociedade. Ao realizar a 

réplica, o professor apresentou ponto de vista e modalização lógica, o que expressa sua 

capacidade e desejo de agir “eu não consigo impor um papel pra algum aluno, às vezes... 

eu prefiro construir ah... o ambiente pra ele”, particularmente pelas escolhas lexicais como 

“eu”, “impor”, “construir”. Embora ‘impor’ e ‘construir’ apareçam com ações 

discordantes, no ponto de vista de Moésio12, a ênfase em todos os turnos do pronome 

pessoal “eu”, enfatiza a centralidade do papel do professor. 

O excerto a seguir é ainda do professor Moésio e refere-se à segunda entrevista, na 

qual as minhas perguntas estavam focadas mais no descrever como ação reflexiva 

(SMYTH, 1992; MAGALHÃES, 2004). Este é um momento da entrevista em que 

discutimos como é feita a divisão de papéis entre professores e alunos na prática de leitura 

na sala de aula.  

Excerto 8  

F53: Tá. Aí pede a leitura prévia?  (pergunta fechada de esclarecimento)  

Moésio35: Sim, no primeiro ano eu li só uma... eu fiz uma pequena leitura de... de mitos, 
(concordância com exemplificação das práticas) por exemplo nas primeiras aulas. 
Assim, na primeira leitura. Devagarinho e tal, assim, dando uma interrompida... 

F54: Pois é, interrompida por quê? quem faz... (pergunta  de esclarecimento) 
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Moésio36: Interrompida... geralmente por mim pra... (réplica sem elaboração) 

F55: Por você? Quer dizer, quem está...?  (pergunta de clarificação) 

Moésio37: Mas é... eu faço às vezes deles... (réplica declarativa) 

F56: Ah, quem lê o texto, é você ou o aluno? (mecanismo de distribuição de vozes, 
pergunta fechada) 

Moésio37: Ah eu pergunto pra quem... pra quem quer ler...(exemplificação) 

F57: E aí? 

Moésio38: E aí que ninguém quer ((risos)) (justificativa da prática) 

F58: Ninguém quer... aí você lê? (pergunta fechada/indutiva) 

Moésio39: Aí eu leio. Fazer as vezes deles, quer dizer, eu fazer as perguntas que eles 
fariam na hora da... da pausa né... (mecanismo de distribuição das vozes, 
concordância e exemplificação) 

F59: Você vai parando...? (pergunta fechada/fraudada) 

Moésio39: Chega num conceito importante eu não passo pro próximo conceito... 
(justificativa com exemplificação da prática) 

F60: Ah tá. 

Moésio40: Enquanto eu não... destrinchar aquele conceito. 

F61: Aí você para e lança a pergunta? (pergunta fechada/fraudada) 

Moésio40: Paro, lanço a pergunta (espelhamento da minha pergunta)... eles falam o que 
eles acham, é uma leitura é, vagarosa, mas, imagino com mais qualidade. 
(exemplificação, modalização apreciativa)  

Este excerto apresenta com mais clareza a divisão de papéis entre professores e 

alunos quanto à leitura nas aulas do professor Moésio e as regras que as organizam na 

atividade humana “aula de filosofia” (ENGESTRÖM, 2008, 2009). Deve-se lembrar que, 

no momento da entrevista, o professor Moésio tinha apenas dois meses de experiência 

como docente no Ensino Médio, tendo sido sempre professor em cursos de graduação em 

Filosofia. 

Nesta entrevista, já tentei reorganizar meu discurso e a maioria das perguntas que 

objetivavam compreender os sentidos e significados do professor foram as que 

possibilitaram expansão, embora ainda tenha realizado perguntas fechadas. Desta forma, foi 



 

 128

possível compreender os sentidos e significados que o professor Moésio tinha sobre os 

papéis de alunos e de professor, por meio da exemplificação das suas práticas e os 

mecanismos de distribuição de vozes. A divisão de trabalho (ENGESTRÖM, 2008, 2009) 

revelada pelas suas réplicas às minhas perguntas com justificativas e com mecanismos de 

distribuição de vozes – “eu”, “deles”, “você”, “eles” – mostrou que o professor organiza a 

aula, pedindo leitura prévia; fazendo a leitura em voz alta em sala, interrompendo para 

explicar os conceitos, ou para fazer perguntas sobre o que supõe serem as dúvidas dos 

alunos, ou ainda para responder por eles; pedindo para algum aluno ler, lendo se ninguém 

se propuser. Com relação aos alunos, estes fazem ou não a leitura prévia, acompanham a 

leitura que o professor faz em voz alta e alguns fazem perguntas sobre os conceitos mais 

complexos. As regras que definem a divisão de trabalho são as de que o professor assume o 

lugar do saber e conduz a aula, enquanto os alunos o acompanham; e os conhecimentos 

aceitos são os científicos. As ações da atividade de educação são individualizadas e focadas 

nas ações do professor, não na relação entre os agentes, numa abordagem 

predominantemente monológica (MAGALHÃES, 2010, 2011). 

A seguir, apresento a pergunta e a resposta da entrevista escrita realizada com o 

professor Mário, com a mesma pergunta que realizei na entrevista presencial coletiva. 

 
Excerto 9  

F4:  Qual é o seu papel como professor em suas aulas? E dos alunos?  

Mário4: O meu papel como professor em sala de aula é ser  intermediador  de um conteúdo 
específico  como um condutor das discussões que derivam  do mesmo. (ponto de vista ) 
O papel do aluno é participar ao professor, permitindo um diálogo rico que possibilite a 
construção de conhecimento (sustentação do ponto de vista). Este diálogo é construído 
após a exposição da base da aula (ponto de vista). 

 

Neste trecho, o significado do papel de professor está com foco no informar 

(SMYTH, 1992, MAGALHÃES, 2004). Neste caso, o papel do professor é  de 

“intermediador de conteúdo específico”. Na divisão de papéis (ENGESTRÖM, 2008, 

2009), para Mário, é o professor quem organiza e conduz as discussões das quais derivam o 

conhecimento; quanto ao aluno, ele participa para construir o conhecimento, mas apenas 

após a exposição do professor. O diálogo entre professor e alunos está, pois, presente nas 

regras que organizam a atividade “aula”, mas após o professor expor o conteúdo. Embora 

Mário tenha feito as escolhas lexicais “construção de conhecimento” e “diálogo 
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construído”, estas expressões se confrontam com outras, como a locução adverbial “após a 

exposição”, “conteúdo específico”, as quais revelam que suas compreensões são 

constituídas de multivocalidade contraditória (ENGESTRÖM, 2001), pois da sua fala 

emergem vozes sociais dissonantes, como a da instituição e acadêmicas, e aquelas da sua 

constituição (MAGALHÃES, 2011).  

Dando continuidade à análise, a seguir, discuto os sentidos e significados que 

emergem das aulas observadas. 

 

3.1.4. Sentidos e significados quanto à leitura e aos papéis de aluno e de professor, que 

emergem das primeiras aulas observadas  

 

Como exposto no capítulo metodológico, as aulas foram videogravadas pelos 

próprios professores, em dias e horários escolhidos por eles. Também foram eles que 

selecionaram os recortes para a discussão com os pares.  

A seguir, apresento uma breve descrição de cada recorte compartilhado com os 

colegas e excertos considerados adequados aos objetivos das sessões reflexivas, no sentido 

de compor a análise neste estudo. 

 

3.1.4.1. Aula do professor Moésio – Filosofia  

 

O professor organiza a sala em um círculo. Há cerca de quinze alunos na sala. Ele se 

senta junto com os alunos, no círculo. Faz algumas brincadeiras com os alunos sobre o 

assunto, procurando incentivar a que todos participem da aula. Os alunos estão com o texto 

sobre aforismos de Bacon em mãos, já entregue anteriormente. 

O objetivo da aula era ler e compreender aforismos. O professor recupera a aula 

anterior e dirige perguntas aos alunos para buscar a compreensão do tema anterior: 

diferentes métodos filosóficos de estudar a ciência. Depois retoma as ideias principais de 

Francis Bacon e continua desenvolvendo a aula através de perguntas aos alunos.  

O professor fecha a interpretação dos aforismos, relacionando a explicação dos 

alunos com palavras e termos filosóficos mais difíceis, clareando seu sentido. Ele 

aprofunda as discussões com informações, retomando e relacionando com as ideias de 

vários filósofos. Ao final da discussão dos aforismos, organiza os alunos em trios e 

distribui  um aforismo para os alunos produzirem trabalho escrito. Os alunos terminam a 
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tarefa e saem, pois após a aula em questão, é horário de almoço. O excerto abaixo está 

localizado, aproximadamente, no minuto 10 da aula videogravada. Vejamos: 

 

Excerto 10 – Exemplo da aula observada do professor Moésio 

Moésio: Bom o primeiro aforismo, vocês têm aí o primeiro aforismo? (exórdio, 
introdução do tema) ... Vamos fazer uma roda de leitura? Cada um lê e vamos tentar 
interpretar junto o que nós temos lido, tá joia? Todos têm o texto, né? Vamos lá?  
(perguntas retóricas) P, (mecanismo de distribuição de vozes) acho que vai começar. 
Sim, vai. Atenção gente. 

((A aluna P lê o aforismo)) 

Moésio: Vocês entenderam? (pergunta fechada) ((risos)) Tá bom. Vamos ler devagar. 
Como que a gente lê Filosofia? (pergunta que pede esclarecimento e clarificação) 
Nós passamos o texto... (réplica do próprio professor) 

Aluno R: posso tentar? (solicitação com modalização pragmática) 

Moésio: Isso, pode tentar. Se quiser ler o texto de novo. (concordância com 
espelhamento) 

Aluno R: Que o homem consegue ser ministro e intérprete da natureza porque ele vai, 
através dos experimentos que próprio vai fazendo ele usa, vai ser ministro da própria 
imagem dele. 

Moésio: Ótimo, ótimo, muito bem. Já é um começo de interpretação. Veja C, tem muita 
coisa pra ser falada, o R (mecanismos de entrelaçamento das vozes) já começou. 
Quem quer continuar?  (pergunta que pede solicitação) 

Alunos: O senhor. 

Moésio: Veja uma boa pergunta. O homem é ministro de natureza. Bom, o homem tem 
duas funções então com relação à natureza. Ministro: na etimologia da palavra quer 
dizer servir. No caso aqui quem serve, o homem. Veja, Bacon aqui está utilizando o 
mais usual, pra nós, ministro é aquele que manda, não é assim? Quem coordena o 
espaço, administra. O ministro da natureza, aquele que ministra essencialmente sobre a 
natureza é o homem. O homem é o intérprete da natureza  ..... (réplica elaborada pelo 
próprio professor) 

((explica todas as palavras que compõem o aforismo e o significado que elas empreendem 
ao texto, brincando com os alunos e os alunos com ele. Pede aos alunos que circulem as 
palavras fortes, chaves.))  

Moésio: Vamos lá? Vamos continuar, 2º aforismo. 

((Outro aluno lê. Quando termina ele aponta para outro aluno e pede a ele para explicar o 
aforismo lido)). 
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Moésio: Vamos lá tenta, interpreta. Você sabe! (pedido) 

Aluno X: eu sei, mas eu não gosto de falar não (refutação do pedido). 

Moésio: Tá bom, então eu vou falar por você no seu lugar. Você pensou ou vou falar. Veja 
bem, “Nem a mão dura, nem o intelecto”…. O professor explica o aforismo com a 
participação dos alunos que comentam uma ou outra palavra que compõe o texto. 
(concorda com a refutação e realiza a réplica pelo aluno). 

Embora na sessão reflexiva tenha usado a aula do professor Moésio como exemplo 

de aula predominantemente dialógica e o papel do professor como colaborador, depois de 

analisar os dados em suas categorias enunciativo-discursivo-linguísticas, tive uma 

compreensão diferente quanto aos sentidos e significados das práticas de leitura na aula, da 

divisão de papéis entre professor e aluno.  

Segundo Magalhães (2011), em uma aula predominantemente dialógica, o sentido 

se constrói na interação, haverá tantos sentidos quantos interações houver. Diferentemente, 

nesta aula, Moésio solicita que um aluno leia os aforismos em voz alta e, numa réplica a 

uma pergunta feita por ele mesmo – “Como a gente lê filosofia?”, responde: “A gente passa 

o texto”, ou seja, sua abordagem é monológica (MAGALHÃES, 2011). Na abordagem 

monológica, o sentido está no próprio texto e o dizer é somente do próprio autor, com 

tarefas que depreendam as ideias principais e consigam reproduzi-las com suas próprias 

palavras, tal como realizado pelo aluno R: ele interpreta o aforismo com suas próprias 

palavras e é colocado como exemplo para os demais “Veja, C, tem muita coisa a ser 

falada”. 

Na divisão de papéis, embora o professor tenha uma postura mais democrática e 

organize a sala de modo a se aproximar mais do aluno, em círculo, e propondo trabalhos 

em grupo, as interações ainda estão centradas na relação Professor-Aluno-Professor, de 

modo que este último referende o que foi discutido (MAGALHÃES, 2011). Parece haver 

uma contradição entre os instrumentos nesta atividade, pois a organização discursiva está 

dissonante com a organização espacial proposta (ENGESTRÖM, 2001). Moésio realiza 

várias intervenções para que os alunos participem, lendo e interpretando os aforismos; no 

entanto, quando isto não ocorre, ele assume o papel que deveria ser do aluno. Com base em 

Engeström (2008, 2009), reconhece-se uma divisão de trabalho unidirecionada, pelo 

professor, desta forma: professor organiza a aula, realiza as perguntas, lê em voz alta e às 

vezes responde as perguntas que ele mesmo realiza; os alunos leem em voz alta e às vezes 

respondem quando perguntados pelo professor.  
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A seguir discuto a aula da professora Diva. 

 

 3.1.4.2. Aula da professora Diva – Arte 

 

Na sala há cerca de 20 alunos, dispostos em forma de meia lua no fundo da sala. A 

professora expõe parte do conteúdo de uma apostila de 49 páginas, enviada no dia anterior 

por e-mail aos alunos. O objetivo da aula é apresentar o conteúdo referente à história da 

música, o surgimento das notas musicais. 

A professora retoma o assunto da aula anterior – Notações musicais – e dá 

prosseguimento à aula expondo o conteúdo por meio de slides, sobre os quais faz um 

comentário geral e pergunta aos alunos quem os poderá ler. Uma aluna se prontifica à 

leitura oral e ela interrompe algumas vezes para comentar, apresentar mais informações 

sobre os slides. 

Na videogravação, percebe-se que a maioria dos alunos conversam entre pares 

baixinho e só 1 ou 2 alunos respondem à professora quando ela solicita a leitura. Outro 

aluno continua a leitura dos slides, com a interrupção da professora para comentar. Depois 

que a professora explora o vídeo, ela e os alunos cantam juntos. A professora mostra aos 

alunos quando sobe a escala e/ou abaixa o tom. Repassa as informações da apostila e vai 

explicando o desenho das notas no quadro, dirigindo poucas perguntas aos alunos, somente 

para confirmar o dito. No final da aula, organiza o ensaio para uma apresentação que 

estavam programando: “Vamos dar uma ensaiadinha? Cadê o violão? Nessa sala pessoal, 

quem vai tocar? Nossa apresentação será dia 10. Lembrando que essa apresentação vale 2 

pontos”. Muito riso, muita conversa e descontração no momento do ensaio. A seguir 

excerto da aula observada: 

 

Excerto 11 – Exemplo da aula observada da professora Diva 

((A professora está apresentando os slides e realizando perguntas que ela mesma responde)) 

Diva: Vocês estão acompanhando? Têm dúvidas? ((conversas paralelas baixinho e  alunos 
não respondem)) (perguntas retóricas) 

Diva: Então, ali é um achado arqueológico né? de uma notação musical da Mesopotâmia. 
Então aqui, nós sabemos identificar que notas são aquelas? Não sabemos. (perguntas 
fechadas indutivas e respondidas pela professora) Por quê ? (pergunta que pede 
explicação) Porque aquele registro não é da forma como grafamos hoje. (explicação 
dada pela própria professora) Ali ele gravou daquela maneira mas não sabemos que 
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nota é aquela, porém já é para deixar claro que as notações existem desde os tempos 
mais remotos. 

Diva: Quem que continua a leitura? Só minha voz fica chato, né? ((uma aluna se propõe e 
lê, segundo as ordens da professora)) 

Diva: Bom, então essas notações musicais vocês vão estudar um pouquinho em casa. Então 
vamos marcar as páginas: da página 7 até a página 10. 

A análise deste trecho permite-nos ver que a professora faz perguntas retóricas “que 

notas são aquelas? Não sabemos. Por quê?” e não espera a resposta do aluno, 

respondendo-as em seguida. É uma pergunta retórica, que não tem como objetivo propiciar 

que o aluno fale, apresente seus sentidos e/ou participe da aula. É uma aula na perspectiva 

tradicional, conteudista em que a professora tem a função de repassar o conteúdo e o papel 

do aluno, esperado por ela, é que ele acompanhe a sua exposição da história da música e a 

assimile, como revelado pelo seu questionamento “Vocês estão acompanhando? Têm 

dúvidas?”. São perguntas consideradas fechadas, visto que a interação mínima dos alunos 

durante a aula já é prevista com um ‘sim’ ou ‘não’ como resposta.  

Observando o papel do professor e do aluno nesta aula, percebe-se que a professora 

é o foco da aula explorando pouco os alunos para a compreensão do conteúdo em estudo. A 

centralidade da leitura está no papel do professor, visto que a leitura é desenvolvida por ele 

(MAGALHÃES, 2014). Ela só pede aos alunos que leiam oralmente, mas não explora sua 

capacidade de análise e compreensão. Explica tudo e só pergunta se entenderam ou faz 

perguntas de decodificação do conteúdo, em que o aluno só tem que repetir o que acabou 

de dizer, confirmando o nome das notas, poucas vezes para identificar o tom da nota.  

A forma como a professora conduziu a atividade de leitura permite relacionar a sua 

prática à perspectiva da Alfabetização, característica dos modelos behavioristas 

predominantes nos anos 1970, em que a leitura era feita de forma linear, ou seja, o material 

gráfico verbal era processado à medida que ia sendo lido, associando sílabas, palavras, 

grupo de palavras chegando à decodificação do texto (ROJO, 2004; KLEIMAN, 2004). O 

foco da leitura residia no leitor, em seu processo de decodificação considerando a 

compreensão como um resultado natural desse processo, o que não pode ser generalizado e 

tido como real, como apontado por estudos posteriores das ciências psicológicas e 

abordagens sócio-históricas sobre a leitura. 

Com relação ao trabalho desenvolvido com a leitura na aula em análise, o sentido 

está presente no texto, não houve atividade direcionada a trabalhar as capacidades 
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organizativas e cognitivas do aluno em relação ao tema em estudo para que o aluno 

construísse significados na relação com o social, com a vida. A leitura não explorou o 

contexto enunciativo-discursivo, não houve espaço para a responsividade do aluno 

(BAKHTIN, 2003), como demonstrado pelas marcas lexicais analisadas e reforçadas pela 

fala da professora “Quem que continua a leitura? Só minha voz fica chato, né?”. Portanto, 

a forma de leitura praticada por Diva, como já dito anteriormente, não atende às orientações 

do PDI da instituição, nem aos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – PCNEM 

por não contribuir para o domínio das capacidades discursivas. As relações construídas não 

são colaborativas ou crítico-reflexivas (MAGALHÃES, 2011) por predominar a linguagem 

unidirecionada, centrada na fala do professor, com pouca participação dos alunos. 

A professora baixou o vídeo “Os Saltimbancos”, o que foi relevante para a aula por 

ter propiciado uma forma de relacionar o conteúdo com a prática. Mas ela não concedeu 

poder aos alunos em sua aula, colocando-os como sujeitos passivos, lendo mecanicamente 

e recebendo as informações pesquisadas e repassadas por ela. Ela poderia ter explorado 

mais a tecnologia pedindo aos alunos que pesquisassem as informações repassadas no slide, 

por exemplo, com antecedência, e ter dado oportunidade a eles de exporem, explicarem as 

informações obtidas na pesquisa. O papel da professora, neste caso, foi repassar o conteúdo 

e apresentar as notas musicais no órgão e violão. No final, treinar uma apresentação 

musical para o dia das mães. 

Na sequência, a aula do professor Mário. 

 

3.1.4.3. Aula do professor Mário – Geografia  

 
Outra prática focada na pesquisa foi a do professor de Geografia, Mário, cuja 

entrevista foi registrada por e-mail, uma vez que sua participação se iniciou na pesquisa 

quando as entrevistas coletivas já haviam sido desenvolvidas.  

A aula de geografia observada foi a ministrada no 1º ano de Química com vinte e 

três alunos, organizados em filas. Professor à frente do quadro, ao lado da tela de projeção. 

No início da aula o professor apresenta tema e subtópicos da aula. O objetivo é estudar a 

composição do solo. O papel do professor é central no repasse do conteúdo, cabendo ao 

aluno o papel de assimilar. A interação buscada constantemente pelos alunos através de 

perguntas e relações do senso comum é cerceada ou ignorada pelo professor, que não quer 

ter sua apresentação interrompida até que tenha exposto todo o conteúdo. 
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A aula foi organizada em dois momentos: na primeira parte, bastante transmissiva, o 

professor apresentou o conteúdo a ser estudado por meio de slides, que foram sendo 

comentados com os alunos na sequência planejada. 

Os alunos estavam alvoroçados, conversavam bastante, faziam brincadeiras e 

perguntavam o tempo todo ao professor, mas ele geralmente não lhes respondia. Queria 

seguir a sequência de sua exposição. Na 2ª parte da aula, ao apresentar um mapa das 

camadas que compõem a Terra, o professor permitiu a participação por meio de perguntas e 

fez relação com exemplos reais. Respondeu aos questionamentos dos alunos e, somente 

uma vez, prometeu à aluna: “depois eu explico isso” – e não explicou. Várias vezes falou: 

“Prestem atenção nisso, grava isso que eu vou falar agora, vai cair na prova”.  

 

Excerto 12 – Exemplo da aula do professor Mário 

Mário: A gente (mecanismo de distribuição de vozes) vai ver estrutura geológica. 
Primeira coisa, a gente precisa entender como o planeta está estruturado para depois 
entender os tipos de rocha. O Planeta tem três tipos de níveis de estrutura interna: o 
núcleo, o manto e a crosta, tá? A crosta é a parte mais superficial do planeta. O manto 
(...)  (introdução do conteúdo pelo professor, por meio conhecimento científico) 

Aluno1: Que que tem no núcleo? (Pergunta que pede explicação de conteúdo) 

Mário: Eu vou falar, vocês estão ansiosos. ... Vocês (mecanismo de distribuição de 
vozes) estão adiantando o que eu vou falar. (...) Eu (mecanismo de distribuição de 
vozes) vou explicar tudo isto mais pra frente, deixa eu passar essa parte aqui. (...) 
(refutação do pedido de explicação, sustentada por justificativa) 

Mário: O núcleo é a parte mais interna do planeta, que sustenta toda a estrutura que tem em 
cima dela. 

Aluna2: Eu fiz um trabalho desse e compara o núcleo com uma cebola  (exemplificação 
com expansão do conhecimento cotidiano com o científico). 

Mário: Exatamente, (concordância sem réplica) depois eu vou falar isso. (...) ((continua a 
explicar os slides)) 

Aluno1: Professor, o núcleo é tipo (incompreensível)? 

Mário: Eu vou falar. ... Existem dois tipos de núcleo: o interno e o externo..... Alguma 
dúvida em relação ao núcleo? ((continua a explicar os slides)) 

Aluno3: O que tem no núcleo da Terra? (...) “Mas a Terra não é oca?” (perguntas que 
pedem explicação) 

Mário: A Terra nunca foi oca... (refutação sem réplica) ((continua a explicar os slides))  
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Aluna2: Tem fogo no meio da Terra? (pergunta que pede esclarecimento) 

Aluna4: Tem fogo no meio da Terra!? (pergunta que pede esclarecimento) 

Mário: Não é fogo exatamente. (discordância sem réplica) (...) ((continua a explicar os 
slides)) 

Mário: Pessoal, o manto é a camada intermediária, como se fosse... 

Aluna2: É como se fosse o citoplasma (exemplificação por meio de comparação) 

Alunos: Há, há, há, há 

Mário: a parte intermediária da Terra aonde se encontra um material pastoso, aí é 
extremamente quente, é daí que sai todo aquele material do vulcão, chamado ...(...) 

Aluna2: Professor, mas se tem manto em toda a Terra, por que não tem vulcão mais? 
(questão pedido de expansão e esclarecimento) 

Mário: Vou te explicar, vocês estão adiantando (refutação). ((continua a explicar os 
slides)) 

Aluna2: Professor, espera, deixa eu te perguntar (modalização deôntica) uma coisa: tem 
chance daquele vulcão de Caldas Novas e do Rio de Janeiro entrar em erupção? 
(pergunta que pede esclarecimento) 

Mário: Não, por quê? (discordância seguida de pergunta que pede justificativa) 

Aluna2: (incompreensível). 

Mário: Exatamente, o Brasil tem estabilidade geológica.... (...) ((continua a explicar os 
slides)) 

Mário: Então, se eu perguntar lá na prova qual é a composição da parte interna da crosta, 
que que vocês vão responder? (...) 

Observa-se, no excerto acima, que os alunos fazem comparações em suas réplicas: 

“É como se fosse o citoplasma?”; “É como se fosse uma cebola” com outras áreas 

disciplinares e com a vida, como previsto no PDI e nos PCNEM. Mas o professor ignora as 

relações que os alunos fazem, quando responde: “A Terra nunca foi oca” ou “é a parte 

intermediária da Terra aonde se encontra um material pastoso ...”, sem levar em 

consideração o exemplo dado pela aluna, ou ainda com réplicas pouco elaboradas, 

ignorando as perguntas e os saberes que os alunos apresentam. Não aproveita os 

questionamentos dos alunos, para compreender o seu processo de significação e direcionar 
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para outros questionamentos e relações com a vida, o que poderia criar oportunidades para 

o aluno formar-se criticamente e desenvolver sua capacidade enunciativo-discursiva. 

O professor Mário revela sua postura tradicional marcada pela sua formação e 

historicidade, o que, segundo Magalhães (2014) é bastante comum em contextos escolares. 

O foco do processo de ensino-aprendizagem está sendo atraído pelo professor, ao controlar 

o tempo da discussão – “Vocês estão adiantando” – ou ao alertar sobre avaliação – “se eu 

perguntar lá na prova qual é a composição da parte interna da crosta, que que vocês vão 

responder?”. A expressão “lá na prova” revela que o foco da aula é o conteúdo. Percebe-se 

ainda que a prática do professor está embasada numa perspectiva monológica 

(MAGALHÃES, 2011) por treinar, em aula, uma resposta pré-definida com os alunos para 

determinado questionamento. 

Mário não dá atenção à atividade simbólica desenvolvida pelo aluno quando este 

elabora questionamentos estabelecendo comparações com conteúdo de outras disciplinas 

e/ou situações de sua vivência. Ao refutar a hipótese levantada pela aluna “A Terra nunca 

foi oca” e não esclarecer e aprofundar as visões baseadas em experiências anteriores e 

conhecimento popular, o professor reforça a visão tradicional de que só o conhecimento 

científico é valorizado como discurso válido e o papel do professor como o centro do saber. 

A seguir discuto as relações constituídas nas sessões reflexivas. 

 

3.2. Relações constituídas nas sessões reflexivas no primeiro momento 

 

As sessões reflexivas, neste primeiro momento, contaram com a participação da 

pesquisadora, do professor cuja aula foi observada/filmada e de outros que participaram da 

formação continuada. Essas sessões reflexivas coletivas ocorreram nos dias 10.10.2013 

(aula do professor Moésio), 18.10.2013 (aula da professora Diva) e 07.11.2013 (aula do 

professor Mário). A discussão desta seção tem como objetivo responder à pergunta: “3 – 

Que tipos de relações organizam as discussões nas sessões reflexivas para a discussão dos 

sentidos e significados identificados nas duas perguntas anteriores?”. Para tanto, destaco a 

discussão das categorias de ZPD, agência, colaboração confortável, colaboração crítica, 

processo crítico-reflexivo. 

Como apontado ao analisar a aula do professor Moésio, depois da sessão reflexiva, 

com base no referencial teórico, os sentidos e significados que apresentei nesta sessão 
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foram ressignificados, então vou focar a minha discussão nas relações que foram 

constituídas na minha intervenção como formadora.  

 

3.2.1. Sessão reflexiva do professor Moésio 

 

A primeira sessão, da qual participaram a pesquisadora e os professores Diva, Mário 

e Glória, ocorreu no dia 10.10.2013, com o objetivo de discutir a aula do professor Moésio. 

O professor tinha recebido a gravação antes, para apontar quais momentos gostaria de 

discutir e os demais receberam um roteiro com perguntas que poderiam organizar a 

discussão, mantendo o foco no processo de reflexão crítica. Este é o primeiro momento da 

sessão reflexiva, em que esta pesquisadora-formadora apresenta como deveria ser 

organizada e conduzida a  discussão; e o professor Moésio apresenta quais trechos gostaria 

de destacar e o que apontou em relação à sua aula após assistir ao vídeo.  

 

Excerto 13   

F3: Tá. Vocês (mecanismo de distribuição de vozes) têm que olhar  a aula de vocês, 
marcar () os minutos que você acha que ficou legal por isso, ou que poderia ter sido 
melhor por isso e marcar tá? Duas ou três partes ou uma só se for maior, do jeito que... 
você que escolhe, tá?. E aí, aqui, a gente (mecanismo de distribuição de vozes) analisa, 
repensa e vê (mecanismos lexicais) que que ele achou... legal (modalização 
apreciativa) por quê? e a gente aponta... Geralmente são as mesmas partes, mas aí a 
gente faz a reflexão aqui. Moésio, você delimitou alguma parte, escolheu alguma parte? 
(pergunta de esclarecimento) 

(...) 

Moésio5: Eu estou fazendo piadas com as minhas piadas 

F6: Piadas o quê? A tá... 

Moésio6: Não... Eu estou fazendo piadas com as minhas piadas . É porque eu não gostei de 
alguns exemplos, dois exemplos (ponto de vista), é... talvez o que eu tenha é.... talvez 
melhorar é... talvez é () por causa do círculo eu não falei é... Com entonação (avaliação 
do modo como fala). 

F7: Não com o quê? (pergunta que pede esclarecimento) 

Moésio7: Com entonação, com a dicção boa. É que eu falo muito rápido às vezes né? 
(ponto de vista com modalização apreciativa). 

F8: Você acha que poderia ter... 
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Moésio7: Para os alunos, né?, porque às vezes são umas palavras complicadas  
(justificativa de seu ponto de vista) 

 F9: Ah tá... (réplica sem expansão) 

Moésio8: E eu notei ali, que de vez em quando, só que eu não anotei aqui, só anotei na 
aula, porque, às vezes um e outro aluno fica meio que sem entender eu não sei se é por 
causa do conteúdo (nota alunos que não entendem). 

F10: É..? (sem réplica) 

Moésio9: Ou pela, pelo jeito das palavras serem colocadas né? (réplica com justificativa) 

F11: É aí, no caso, você tinha a visão assim do todo né?, que a gente não tem né?. Mas... 

Moésio10: É. Pra mim ali está fixo só em mim parece e no outro menino lá, mas aí de vez 
em quando tinha que... 

F12: ((risos)) No todo...  

Moésio11: É... 

F13: Mas e aí qual momento que você destaca? (repete a primeira pergunta sem a 
réplica das questões controversas, introduzido pelo mecanismo de coesão verbal 
adversativo) 

Moésio12: A por exemplo eu gostei desse exemplo do... (foco no que gostou) 

F14: Qual minuto? 

Moésio13: Minuto 40.   

F15: Lá no final? 

Moésio14: é mais no final 

No início do excerto, verifica-se que eu, como formadora, delimitei e decidi a 

divisão de papéis dos participantes na sessão reflexiva, embora tenha usado os mecanismos 

de distribuição de vozes “vocês” e “a gente”; e, em seguida, os verbos “aponta”, “repensa” 

e “vê”. Em nenhum momento do excerto, se reconhece alguma pergunta ou articulação 

discursiva que revele uma delimitação coletiva.  

O professor assistiu antes ao vídeo, o que poderia ser um instrumento de relevância 

para a criação de ZPD, além de possibilitar expansão e ressignificação das práticas de 

leitura na sala de aula, principalmente porque ele poderia repensar sua prática, a partir de 

duas questões controversas presentes em Móesio8 (“às vezes um e outro aluno fica meio 
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que sem entender eu não sei se é por causa do conteúdo”) e Moésio10 (“Pra mim ali está 

fixo só em mim parece e no outro menino lá”). Todavia, não é o que acontece. Eu, como 

pesquisadora, não consegui fazer perguntas que levassem o professor a repensar o que 

significava o seu fazer e a relação com os alunos. O professor ficou na constatação do que 

fez, sem uma compreensão ou avaliação crítica. 

No primeiro momento, fiz uma pergunta que pedia esclarecimento, que provocou 

justificativas do professor; no entanto, não expandi a discussão, pois para as questões 

levantadas pelo próprio professor, apenas concordei, como em F9 “Tá” e em F12 “No 

todo”. No turno F13, retomo o questionamento inicial: “Mas qual momento você destaca?”. 

E, mais uma vez, ignorei os sentidos do professor atribuídos à própria prática. Pela 

pergunta enunciada em F13, revelo que estava mais preocupada em seguir o roteiro 

semiestruturado e não possibilitei expansão dos sentidos colocados pelo professor. Essa 

ação discursiva acabou por organizar todas as relações até o final da sessão reflexiva, pois 

ora assumi postura impositiva, ora busquei a colaboração confortável (FULLAN & 

HARGREAVES, 2000).  

A postura de Moésio em confrontar a sua prática para o grupo demostrou um  

movimento de preservar a face, ao colocar o foco em observações sem qualquer criticidade. 

 O excerto a seguir ocorre após os demais professores também assistirem ao vídeo da 

sua aula. 

 

Excerto 14  

F30: Assim...  eu achei legal  (modalização apreciativa) a parte dele colocar vários... e os 
alunos falam você percebe que ali há um clima de... né? que o aluno pode expor. 
(modalizações lógicas avaliativa sobre divisão de papéis) 

Mário7: Ali você desmancha, eu já sou da geografia vou puxar sardinha. Ali na verdade 
você desmancha o espaço de dominação dentro da sala de aula que existe entre professor 
e aluno (ponto de vista), porque a partir do momento em que o professor está lá na 
frente né?, na verdade ali é o palco né?, professor... e o aluno está lá atrás. Então a partir 
do momento que você constrói o círculo, você se coloca de igual e aí eu acho que 
permite, abre um pouco a possibilidade de diálogo (ponto de vista) com eles né?, então 
eu acho muito interessante (modalização apreciativa). 

 

Neste excerto, por meio de apresentação de ponto de vista e de modalização 

apreciativa, revelo uma tentativa de suavizar certo autoritarismo na divisão dos papéis e na 

organização discursiva. No que diz respeito à aula do professor Moésio, ao invés de 
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considerar múltiplos pontos de vista a favor de uma compreensão compartilhada 

(MATEUS, 2013), numa argumentação colaborativa e dialógica, o que se verifica é a 

predominância do meu ponto de vista, com base em minhas próprias perspectivas: 

estabelece-se uma argumentação como debate, não constituindo uma relação crítico-

colaborativa.   

A predominância do meu ponto de vista (“você percebe que ali há um clima de... 

né? que o aluno pode expor”) tem adesão dos professores, como no turno de Mário7, em 

que revela sua opinião seguida de modalização apreciativa “a partir do momento que você 

constrói o circulo, você se coloca de igual e ai eu acho que permite, abre um pouco a 

possibilidade de diálogo”. Neste caso, a ação discursiva que eu promovi, direcionou o 

grupo a constituir relações de colaboração confortável, em que predominou a reflexão 

prática (SCHÖN, 1992), sem relação dialética entre teoria e prática. Nesta sessão, não 

houve expansão do objeto, centrando-se a discussão nas necessidades imediatas do 

contexto de formação, apenas consolidando a prática já existente do professor Moésio  

(HARGREAVES, 1994).  

O excerto a seguir ocorreu no momento em que eu fazia o movimento de síntese da 

discussão da aula do professor Moésio sobre papel de professor e de aluno. 

 

Excerto 15 

F60: É... como o professor está... Qual foi o seu papel nessa aula como professor?   
(pergunta de esclarecimento com foco no informar) 

Moésio28: É... qual foi o meu papel? (espelhamento da fala da formadora, com certa 
controvérsia) 

Mário15: Uai: mediador, construtor do conhecimento junto com os alunos...expositor  
também. (síntese/ acordo com os sentidos da formadora) 

F61: Ele proporcionou, questionou, direcionou as atividades para que os alunos falassem e 
refletissem sobre o tema em assunto né? (síntese). Então, vamos pensar  (modalização 
lógica) assim: ele foi um organizador das situações de aprendizagem né?. É... Qual o 
papel do aluno? Já falamos antes, mas retoma aqui. Qual o papel do aluno aqui? 
(pergunta fraudada) Ele era o sujeito passivo ou está ativo,? (pergunta 
fechada/fraudada) bem ativo nessa aula (réplica da própria formadora). 

Diva12: Os que queriam estavam ativos. (refutação em parte da réplica da formadora) 

Mário16: É. (concordância com Diva sem réplica) 
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F62: papel do aluno, meninos? (pede expansão) 

Diva13: Ah, eu acho que...  

Moésio29: Predominantemente ativo. (discordância à refutação de Diva e à 
concordância de Mário) 

F63: Ativo, né? participando (espelhamento com concordância com Moésio, sem pedido 
de expansão). Como que o conhecimento foi trabalhado? (pergunta retórica com foco 
no informar) Ele foi transmitido, construído ou co-construído, co-construído que 
dizer... Construído junto? (Pergunta fechada indutiva) 

Mário17: Construído e co-construído (réplica com espelhamento dos conceitos da 
pergunta). 

F64: Ok. A que visões de ensinar e aprender você relaciona essa aula? É uma visão 
transmissiva, tradicional ou é visão mais, mais atualizada, ou... (pergunta aberta de 
esclarecimento com foco no informar seguida de explicação para sustentar a 
pergunta) 

Mário18: Humanística (ponto de vista) 

F65: Humanística ou o que mais? (espelhamento com pedido de expansão) 

Diva14: interacionista (réplica que responde à indução da formadora) 

F66: interacionista que o aluno participa bastante (espelhamento com expansão) 

Moésio30: Talvez essa última aí. (a introdução do mecanismo de coesão verbal indica 
certa discordância com ponto de vista da formadora) 

F67: Interacionista. (espelhamento com ponto de vista reafirmado, sem suporte). 

Neste excerto, seguindo um roteiro semiestruturado, realizei uma pergunta com foco 

no informar, que trata das teorias que embasam as práticas (MAGALHÃES, 2004). No 

entanto, não retomei, com os participantes, as teorias de ensino-aprendizagem e linguagem, 

o que poderia ter possibilitado reflexão sobre seus objetivos e razões em agir. As ações 

ficaram restritas às perguntas do processo crítico-reflexivo, como a que introduz o excerto. 

Alguns professores aderiram a essas avaliações. Embora outros tenham discordado e 

marcado essas discordâncias, eu as ignorei. Com pouca controvérsia e por meio de réplicas 

simples, as relações constituídas apresentaram-se impositivas e unidirecionadas. Liberali e 

Fuga (2013, p. 140) alertam para essa postura que, historicamente, vem reproduzindo as 

vozes de diferentes “perspectivas dogmáticas e/ou autoritárias advindas tanto dos sentidos 

pessoais como dos significados historicamente cristalizados”.  
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No início do excerto, Moésio ensaia uma reflexão, perguntando aos colegas sobre 

qual seria o seu papel como professor. Nos  turnos que seguem, de Mário e Diva, o que 

poderia ter causado controvérsia resultou em uma relação de colaboração confortável com 

o colega. Sem levantamento de possíveis contradições existentes entre os diferentes 

sentidos dos participantes, o que houve foi uma demonstração de camaradagem entre 

colegas, ou seja, protecionismo mútuo (FULLAN & HARGREAVES, 2000). De outro 

lado, eu, como formadora, por meio de perguntas fechadas, retóricas, fraudadas e réplicas 

simples, constituí uma relação autoritária e impositiva com os professores, não 

possibilitando expansão, ressignificação de práticas ou reflexão-crítica, evitando a relação 

colaborativo-crítica.  

A seguir, discuto a sessão reflexiva referente à aula da professora Diva. 

 

3.2.2. Sessão reflexiva da professora Diva 

 

 Esta sessão reflexiva ocorreu no dia 18.10.2013 e contou com a participação desta 

pesquisadora-formadora e das professoras Diva e Mona. A organização e condução seguiu 

a anterior: o vídeo foi entregue à professora Diva, para que ela assistisse antes e anotasse o 

que considerasse relevante de ser discutido e também um roteiro semiestruturado 

organizado pela pesquisadora aos demais participantes. O excerto, a seguir, ocorreu no 

início da sessão reflexiva, quando a professora cuja aula ia ser discutida aponta o que 

considerou sobre sua aula. Diferentemente da sessão em que se comentou a atuação do 

professor Moésio, a análise e discussão da aula da professora foi realizada antes, de modo 

que pude repensar um pouco os modos de organizar e conduzir a discussão. Mesmo assim, 

a divisão de papéis ainda foi redimensionada por mim de maneira impositiva. No entanto, 

há um movimento da minha parte na direção de transformar as organizações discursivas e, 

consequentemente, as relações. 

 

Excerto 16  

F8: oh, Diva, como que você analisou essa sua aula de leitura? (pergunta aberta de 
expansão com foco no descrever) 

Diva7: Da leitura em si? (pergunta de esclarecimento) 
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F9: É, porque ali, por exemplo, você pediu a leitura prévia eles não fizeram. Mas ali na sala 
de aula você fez a leitura. (réplica da formadora, respondendo a pergunta que ela 
mesma fez) 

Diva8: É, fiz. (concordância  com réplica  simples) 

F10: Então como que você analisa a dinâmica, a forma, os modos de fazer, da sua, da 
leitura na sua aula? (pergunta aberta de expansão) 

Diva9: é, eu analisei assim, que não funcionou. (réplica elaborada apreciativa) 

F11: Por quê? (pergunta aberta de esclarecimento) 

Diva10: Tanto é que depois dessa aula aí, eu sempre levei os textos impressos entreguei um 
para cada um. (justificativa de sua réplica com exemplificação) 

F12: Mas por que que você acha que nesta aula aí não funcionou a aula de leitura dessa 
forma? (questão controversa) 

Diva11: Não, Não... Funcionou a leitura né, eles lendo (refutou um dos sentidos da 
formadora), mas assim eu acho que os outros não acompanharam não. (explicação com 
modalização lógica) 

F13: Por quê? (Pergunta de esclarecimento) 

Diva12: Porque eles estavam meio dispersos assim, estava viajando, mesmo com o texto ali 
no quadro, só o que estava lendo mesmo que parecia que prestou atenção, porque era 
obrigado a ler. (réplica com explicação e avaliação da participação) 

F14: Os outros não despertaram interesse pra isso, para a leitura? (pergunta fechada 
irrelevante) 

Diva13: eu não senti interesse não, no assunto eu senti interesse, mas quando era pra ler. 

F15: pra ler a parte teórica, pra ler a parte de história da origem das obras? (perguntas 
irrelevantes) 

Diva14: E olha que esse texto é o resumo do resumo do resumo, um texto bem simples. 

F16: O que é um texto do resumo do resumo do resumo? (pergunta quanto ao conteúdo, 
sem retomar a questão controversa) 

No primeiro turno, como formadora, fiz uma pergunta aberta de expansão, quanto à 

descrição da aula de Diva, assim como na discussão da aula de Moésio. Porém, quando a 

professora pediu um esclarecimento – “Da leitura em si?” –, eu acabei por responder minha 

pergunta inicial, o que, ao invés de provocar expansão, abriu espaço para que Diva 

realizasse uma concordância com réplica simples – “É, fiz.” –, que parece revelar uma 
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posição desconfortável ao ser questionada em sua ação. Minhas perguntas foram avaliativas 

e Diva apenas justificou suas ações com base no desinteresse dos alunos. Nesse caso, não 

houve um movimento próximo à constituição de relação de colaboração-crítica, porque 

ambas preservaram suas compreensões. 

No excerto a seguir, trago o momento da sessão reflexiva em que as professoras e 

eu discutimos modos de reconstrução da prática.  

 
Excerto 17 

Diva: É... e ontem eu dei uma aula que assim pra mim foi uma das melhores aulas que eu 
já... Eu falo até para a [formadora] “F, a gente tem que fazer o antes e o depois do 
grupo”. (ponto de vista apreciativo e entrelaçamento das vozes) 

Mona: É fazer o depois também.   

((risos))(...)  

Diva: Nossa eu vi que ontem foi...  

F: Boa?! 

Diva: Se eu fosse dar essa aula novamente, fosse trabalhar esse conteúdo eu faria diferente. 
(ponto de vista que explicita reorganização) 

F: É? Como você faria? (pergunta para descrição)   

Diva: Eu trabalhei assim com os meninos ontem várias atividades com o mesmo tema, 
porque ontem a gente trabalhou ritmo, então aí eu levei é... Composição do Gabriel 
Pensador, que puxa pro lado do rap e eles adoram, aí puxei uma pro meu lado também, 
do Chico Buarque, que ele que ele faz um música construção não sei se vocês conhecem 
que ele termina só com proparoxítona todas no final de frase. (descrição da prática) 

F: Sei, sei. (réplica retórica) 

Diva: Para ritmar a música, depois, a gente fez uma atividade com cada um, a gente fez 
uma roda né, isso no primeiro de Eletrotécnica [turma considerada muito difícil], gente 
imagina ((risos)) (descrição da prática) 

F: Tá vendo o tanto que foi bom, (modalização apreciativa) eu estou querendo mostrar 
para vocês (modalização pragmática) que no Eletro tá faltando é criatividade, é 
planejamento, é organização.  

Diva: É... Aí a gente fez a roda cada um falando o nome no ritmo, a gente marcava um 
ritmo, cada um falava o seu nome no ritmo pra ver onde caía, né?, o ritmo de cada nome. 
Aí, depois, a gente fez uma atividade que cada um criava um ritmo no corpo e passava 
para o colega do lado, aí o colega do lado ia fazendo, aí o colega do lado ia fazendo e 
quando ele fazia ele criava outro e passava para o outro colega. (exemplificação da 
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prática) E por fim eu entreguei um... nunca tinha feito essa atividade () eu peguei vários 
poemas assim e até letras de músicas bem desconhecidas, do Arnaldo Antunes que eles 
não conhecem muito né?, Arnaldo Antunes tem uma que é do Palavra cantada que ele 
também trabalha muito jogo de palavra e formei quatro grupos e pedi para eles criarem 
é... não uma música, mas algo ritmado para aquele texto. E saiu cada coisa! Eu vou 
gravar agora, na próxima aula eles vão apresentar. (modalização pragmática) 

F: Nós vamos, Ah...mas eu queria gravar agora, vocês tendo essa atividade igual você fez. 
Entendeu uma atividade de leitura e de produção, sabe porque aí... 

 No início do excerto, no turno de Diva, o seu ponto de vista apreciativo “ontem eu 

dei uma aula que assim pra mim foi uma das melhores aulas que eu já...” e o 

entrelaçamento das vozes dos interlocutores em “Eu falo até para a [formadora] ‘F,  a 

gente tem que fazer o antes e o depois do grupo’” revela que o posicionamento da  

professora na formação tem se mostrado colaborativo de modo que acolheu os sentidos que 

eu havia explicitado, como formadora. Mesmo tendo divergências, já discutidas em outros 

excertos, Diva apresenta responsividade, comprometimento com sua participação e 

compromisso mútuo e coletivo, por meio da modalização deôntica – “Eu vou gravar agora, 

na próxima aula eles vão apresentar” –, como algo necessário e desejável (NININ, 2013).   

Nos turnos seguintes, Diva apresenta um ponto de vista hipotético – “Se eu fosse 

dar essa aula novamente, fosse trabalhar esse conteúdo eu faria diferente” –, 

demonstrando confronto das suas práticas e foco no reconstruir (SMYTH, 1992; 

MAGALHÃES, 2004). No exemplo que apresenta – “Aí a gente fez a roda cada um 

falando o nome no ritmo, a gente marcava um ritmo, cada um falava o seu nome no ritmo 

pra ver onde caía, né?, o ritmo de cada nome. Aí depois a gente fez uma atividade que 

cada um criava um ritmo no corpo e passava para o colega do lado, aí o colega do lado ia 

fazendo, aí o colega do lado ia fazendo e quando ele fazia ele criava outro e passava para 

o outro colega” –, a professora reorganiza a condução da aula e redimensiona a divisão de 

papéis, mostrando os alunos como agentes ativos (OLIVEIRA & MAGALHÃES, 2011). 

Ainda, ao exemplificar a sua prática, na modalização “eu nunca tinha feito essa atividade”, 

percebe-se que houve criação de ZPD, pois houve ressignificação e novos modos de agir 

intencionais (MAGALHÃES, 2009). Além disso, Diva demonstrou a criação de agência 

relacional transformativa e expansiva, pois revelou que começava a compreender os 

sentidos presentes na sua  prática cotidiana, alinhando seus pensamentos e ações com os de 

outros professores e com os desta formadora na resolução das contradições em busca da 

expansão dos significados (ENGESTRÖM, 2011; EDWARDS, 2007; STETSENKO, 

2008). 
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 Eu, como formadora, considerando o ponto de vista de Diva, fiz um movimento 

argumentativo inicial, por meio de pergunta hipotética “Como você faria?”, que pode ser 

considerada uma aproximação de um papel colaborativo na constituição da relação. No 

entanto, quando Diva exemplificou com uma prática que tem relação com o 

posicionamento pessoal da formadora, o uso de modalizações – “Tá vendo o tanto que foi 

bom, eu estou querendo mostrar para vocês” – revela que estou defendendo o meu próprio 

posicionamento como a melhor solução e excluindo as demais, isto é, organizando a 

argumentação como debate (MATEUS, 2013), o que revela uma postura impositiva na 

relação com os professores.   

 A seguir discuto a sessão reflexiva sobre a aula do professor Mário. 

 

3.2.3. Sessão reflexiva do professor Mário  

 

Nesta sessão reflexiva estavam presentes a formadora e os professores Mário, 

Glória e Moésio. O professor Moésio teve que se ausentar antes do término da sessão. O 

objetivo da sessão era a reflexão-crítica sobre a aula de Geografia, cujo tema era 

“Composição da crosta terrestre”, analisada e discutida no excerto 12.  

Este momento da sessão reflexiva ocorreu após assistir ao vídeo da primeira parte 

da aula. Coloquei o foco na centralidade do professor durante a exposição do conteúdo, 

destacando o fato de o professor ignorar e não atender aos questionamentos dos alunos 

durante a aula, e fazendo prevalecer a estrutura planejada para a aula: explicação do 

conteúdo pelo professor, no final, participação do aluno.  

  

Excerto 18  

Mário: O núcleo ele é constituído de ....  Pessoal, eu vou falar. ((risos)) (espelhamento da 
sua fala no vídeo assistido da aula) 

F: Oh, era isto que eu quero falar (modalização lógica) com vocês. Prestem atenção gente 
(exórdio) O aluno faz uma pergunta pra ele e fala: vou falar disso e não responde. 
(réplica elaborada) 

Mário: É porque eles estavam adiantadíssimos lá no slide assim, coisa que eu ainda ia falar 
eles já estão perguntando. (réplica com justificativa sustentada pela exemplificação) 

F: Eu queria que vocês analisassem (modalização deôntica) esse pedaço, depois eu vou 
marcar  lá na frente ainda mais uma partezinha pra gente ver. 
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Mário: Mais tradicional impossível, há  há há há há ha. (ponto de vista e mecanismo 
paraverbal,) 

F: Mas eu queria que vocês analisassem (modalização deôntica iniciada pelo mecanismo 
de coesão verbal adversativo) quem é o foco dessa aula, dessa parte que vocês viram. 

Glória: O que eu estou vendo ali é o seguinte: ele está querendo falar daquele slide ali e 
não está conseguindo.  (ponto de vista e entrelaçamento de vozes) 

F: Por que que ele não está conseguindo? (pergunta que pede justificativa) 

Glória: É assim, os alunos estão falando, ele está perguntando e os alunos já estão falando. 
Só que, eu falo isso pela minha aula, é o que o Guilherme perguntou. Ele falou: isso aqui 
tá lá na frente. Se ele falar agora, de repente ele vai pular uma etapa, aí ele vai pra 
explicar um negócio que depois ele vai ter que explicar de novo. Então, tipo assim, 
espera aí que eu vou chegar lá. (réplica com justificativa da prática do colega) 

 Neste excerto, o espelhamento de Mário da própria fala, após assistir ao vídeo, 

revela a ação de confrontar a sua prática (SMYTH, 1992). No entanto, como formadora, ao 

invés de explorar esse confronto com perguntas que considerassem o ponto de vista do 

professor, numa relação de alteridade, com vistas ao desenvolvimento, assumi uma postura 

de imposição crítica-avaliativa à prática de Mário. Essa imposição crítica se revela na 

modalização “era isto que eu quero falar” e no exórdio “Prestem atenção, gente”. Em uma 

réplica elaborada, eu mesma descrevi o trecho da aula, em uma postura avaliativa – “O 

aluno faz uma pergunta pra ele e fala: vou falar disso e não responde” –, que o professor 

nem teve chance de explicitar. Nesse caso, parece que eu ouvi o professor, não para 

compreender os seus sentidos, mas para inserir minhas perspectivas próprias, organizando a 

argumentação como uma discussão, não colaborativamente. A réplica do professor serviu 

apenas para se justificar perante o grupo – “É porque eles estavam adiantadíssimos lá no 

slide assim, coisa que eu ainda ia falar eles já estão perguntando”.  

Nos turnos seguintes, por meio de modalizações deônticas – “Mas eu queria que 

vocês analisassem” ... “vou marcar (…) uma partezinha pra gente ver” – decidi a divisão 

de trabalho entre os participantes, enfatizando as contradições e destacando diferenças na 

contra-argumentação, mas sem alargar a visão dos participantes (ENGESTRÖM, 2009, 

MATEUS, 2013). Isto se revela na réplica de Mário justificando as suas ações, e no ponto 

de vista com entrelaçamento de vozes e réplica de Glória, também, justificando as ações do 

colga. Se de um lado, eu me mostro impositiva na condução da formação, constituiu-se, 

entre os professores, uma relação de colaboração confortável, num movimento de 
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protecionismo mútuo, de estabelecimento de posição de reação e ausência de reflexão 

sistemática (HARGREAVES, 1994).  

A aula de Mário desenvolveu-se em dois momentos: na primeira parte, o professor 

apresentou os conceitos com slides e, na segunda, discutiu com os alunos, por meio de 

imagens. O excerto a seguir mostra o momento da sessão reflexiva em que se discute a 

relação entre as duas partes.  

Excerto 19  

F: Porque a intenção dele é explicar todos os slides e aí, depois, tem um segundo momento 
lá na frente que eu vou mostrar pra vocês que é muuuuito legal, a hora que ele começa 
explicar a imagem da Terra (justificativa sustentada por explicação e modalização 
apreciativa) aí ele vai falando, aí os meninos param e concentram. Então eu  fico 
pensando assim, [nós] vamos refletir (mecanismo de distribuição de vozes e 
modalização  deôntica) juntos (mecanismo lexical adverbial): por que essa estrutura se 
os meninos não estão dando conta de esperar essa sequência que a gente passa: primeiro 
o conteúdo, primeiro as informações pra depois chegar nos questionamentos, nos 
exemplos, nas gravuras, na parte prática ou de exemplos? (questão controversa, com 
pergunta fraudada) Por que que a gente não reinverte isso? Por que que às vezes não 
começa com a gravura lá na frente, vamos pôr pra ver? (perguntas fraudadas) 

Glória: Eu estou entendendo sua fala. (concordância sem réplica elaborada) 

F: Entendeu? (pergunta retórica) 

Mário: Eu estou entendendo também. (concordância sem réplica elaborada) 

F: E dentro das perguntas dos alunos já vai respondendo. Ao respondê-las você já está 
explicando os slides, você já está explicando a teoria e talvez depois você mostre os 
slides ou não, óh tá aqui oh. Então assim, será que a gente não precisa... (réplica à 
pergunta fraudada) 

No início do excerto, por meio de justificativa e modalização apreciativa eu mesma 

expliquei, pelo Mário, a intenção de ter organizado a aula daquele modo. Em seguida, por 

meio dos mecanismos de distribuição de vozes – “eu” e “nós” –, numa falsa relação de 

coletividade, realizei uma série de perguntas fraudadas e réplicas a elas, baseada em 

questão controversa, que eu mesma levantei. Tanto Glória quanto Mário apresentaram 

concordância sem réplica elaborada, ou seja, sem expansão ou levantamento de 

contradição.  

Neste excerto, a organização discursiva que imprimi foi a de argumentação como 

debate, pois defendi meu próprio posicionamento como a melhor solução, em uma postura 

dualista e unidirecionada (LIBERALI, 2013; MAGALHÃES, 2011), além de impositiva. 
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Neste caso, mesmo com a concordância dos professores, não é possível dizer que houve 

ressignificação das práticas com criação de ZPD.  

 

3.3. Ressignificação dos sentidos quanto à leitura, aos papéis de alunos e de 

professores e relações que organizam as discussões nas sessões reflexivas 

 

Neste segundo momento, com base nas perguntas de pesquisa, o objetivo é verificar 

se houve ou não ressignificação das práticas de leitura e redimensionamento dos papéis de 

aluno e de professor na sala de aula e se a formadora-pesquisadora reorganizou seu 

discurso na organização e condução das sessões reflexivas. Para isso, serão analisados e 

discutidos excertos de uma aula de cada professor, realizada depois da primeira sessão 

reflexiva, e de sessão reflexiva coletiva com os professore Moésio e Diva, visto que o 

professor Mário não pôde participar. Esta seção se organizará em duas subseções: 3.3.1. 

Aulas dos professores; 3.3.2. Sessão reflexiva coletiva. As análises e discussões serão 

realizadas por meio das mesmas categorias do primeiro momento, conforme quadro síntese 

do capítulo 2. 

 

3.3.1. Aulas dos professores 

 

As aulas videogravadas, dos professores, ocorreram entre novembro e dezembro de 

2013. Serão discutidas na seguinte ordem: 3.3.1.1. Segunda aula da professora Diva; 

3.3.1.2. Segunda aula do professor Moésio; 3.3.1.3. Segunda aula do professor Mário. 

 

3.3.1.1. Segunda aula da professora Diva 

 

A aula aconteceu num 1º ano do Ensino Médio, integrado ao Técnico em Química. 

Havia dez alunos presentes somente. A professora iniciou a aula, retomando os trabalhos do 

bimestre, expostos no quadro. Em seguida, solicitou a entrega do trabalho sobre ritmo 

africano a ser entregue naquele dia. Aos alunos que não entregaram, marcou o último prazo 

para a entrega. 

Na sequência combinou o próximo trabalho a ser realizado nos dias seguintes: 

pesquisar a origem dos gêneros musicais: rap, embolada, trova gaúcha, caxixi, no sentido 

de obter as seguintes informações: como surgiu?; quem são os principais representantes 

deste ritmo?. O trabalho deveria ser feito em grupo de três alunos e apresentado em 
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PowerPoint aos colegas da sala nas próximas aulas. Depois os alunos, em grupo, iriam 

produzir uma composição musical (letra e melodia) no ritmo sorteado para o grupo. A 

professora explicou como fazer a pesquisa e pediu para escolherem 2 vídeos 

representativos do ritmo para apresentar aos colegas. Os alunos foram realizar a pesquisa 

no laboratório de informática e, no final da aula, comprometeram-se a terminar em casa. 

 

Excerto 20  

Diva: Vocês entenderam, gente, o que é pra fazer? (pergunta de esclarecimento) 

Aluno: Vamos começar hoje? (réplica com pergunta de esclarecimento) 

Diva: É hoje ... oh, se vocês aproveitarem o tempo dá pra fazer até os slides, não precisa 
fazer nada em casa, a gente faz o trabalho todo aqui dentro de sala, pra não ter que fazer 
muita coisa. Aí o dia 13 né, fica pra recuperação se alguém ficar, certo? O importante é 
que vocês não faltem às aulas, porque não vai ter prova, mas o trabalho vale 5 pontos. 
(concordância com réplica elaborada, esclarecimento e justificativa). Então, nós 
vamos lá pro laboratório e vocês vão fazer a pesquisa do gênero, certo? (pergunta 
retórica) e montar os slides já. 

Aluna L (cantando): O que é uma embolaadaaa? Onde surgiu? 

((Os alunos vão para o laboratório de informática e se organizam em grupos com os 
computadores)) 

Diva: Pessoal, vou colocar no quadro onde vocês poderiam procurar os dados da pesquisa. 
((coloca no quadro a indicação do google acadêmico onde e como procurar.  Depois 
acompanha a pesquisa dos alunos atendendo)) 

Aluno X: Professora, é isso aqui? (pergunta fechada de esclarecimento) 

Diva: Olha lá, o estilo gaúcho na música brasileira, olha que interessante! (réplica 
elaborada com esclarecimento e modalização apreciativa) ((na sequência ajuda o 
aluno a produzir o tom do ritmo no violão)). (mecanismo paraverbal, como 
exemplificação) 

Aluno A: Professora, vem cá por favor? 

Diva: Vocês estão conseguindo achar, gente? (pergunta fechada de esclarecimento) 

Aluno Y: Professora, a gente já sabe qual o vídeo que vai fazer e quem quiser tipo, entrega 
o vídeo...? (pergunta de esclarecimento) 

Diva: Não, vocês têm que montar os slides com a parte teórica pra apresentar no dia, junto 
com vídeo. (discordância, seguida de justificativa) 
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Aluno A: Como montar o slide? O que a gente tem que colocar? (perguntas fechadas que 
pedem esclarecimento e de conteúdo) 

Diva: O que é o rap? Primeiro origem, o que significa o rap? O nome, entendeu? O que é 
MC, vocês sabem o que significa MC? Esses nomes todos têm significado. Então vocês 
têm que explicar (...) (réplica elaborada por meio de perguntas de conteúdo) 

Diva: Ah sabe aonde vocês vão encontrar o áudio? (pergunta fechada retórica). Tem um 
site, o kaboing, vocês conhecem? (pergunta fechada) 

Aluno A: Ham, ham. (concordância sem réplica) 

((Diva põe no quadro o nome dos principais representantes de cada ritmo. Depois reproduz 
no seu notebook o áudio com a música de cada ritmo para exemplificar.)) 

Diva: Ah! lembra de pesquisar a biografia deles, é muito importante. No site deles vocês 
acham quase tudo. 

((Depois a aula continua com os alunos fazendo a pesquisa na web e a professora 
orientando como e onde achar as informações. Às vezes, chama atenção dos alunos que 
estão parados.)) 

Na primeira aula observada da professora Diva (Excerto 11), ela apresentava a 

teoria em slides, não fornecia o texto na íntegra aos alunos, às vezes os mandava pelo e-

mail e não “obrigava” a leitura, nem aferia se tinham lido. Ela realizava a leitura em voz 

alta, ou pedia para algum aluno fazer, perguntava e respondia as próprias perguntas. Nessa 

visão, o significado cristalizado de Diva era de que o sentido do texto está no próprio texto 

e o dizer pertence, apenas, ao autor do texto (MAGALHÃES, 2011); além disso, a aula se 

centrava na ação do professor e os alunos eram sujeitos passivos no processo.  

No excerto 20, porém, revela-se que houve ressignificação na organização 

metodológica e redimensionamento das ações discursivas entre professores e alunos na 

segunda aula de Diva, mostrando-se mais colaborativa (MAGALHÃES, 2011). 

Primeiramente, pela divisão de trabalho na sala de aula: a professora organizou as tarefas a 

serem produzidas na sala, repertoriou os alunos e fez intervenções nos modos como alunos 

estavam realizando as tarefas, mas quem realizou as pesquisas, produziu os slides, foram os 

alunos (ENGESTRÖM, 2011). Diva criou agência relacional transformativa e expansiva, 

pois a sua postura agentiva estava em compreender os sentidos das práticas didáticas, nas 

relações com os alunos, de modo a  alinhar seus pensamentos e ações à formação e à 

prática de outros docentes na busca de expansão dos significados que pudessem avançar o 

desenvolvimento de um contexto mais colaborativo nas aulas. Diferentemente da primeira 

aula, nos turnos que seguem o exemplo, Diva interage com os alunos por meio de 



 

 153

perguntas, muitas delas de esclarecimento e não responde ela mesma como, quando o aluno 

A pede  esclarecimento  “como montar o slide?” “O que a gente tem que colocar?”, sua 

réplica foi realizada por meio de perguntas de conteúdo, redimensionando a ação para o 

aluno, não para a professora. Neste caso, alunos e professora estão constituindo nova 

relação, construindo ZPDs mútuas, tornando-se o que é permitido tornar-se (NEWMAN & 

HOLZMAN, 2002).  

No que se refere à leitura, o uso da tecnologia pôde possibilitar a construção de 

multiletramentos (ROJO, 2012); no entanto, esta foi compreendida pela professora como 

instrumento-para-resultado, em abordagem monológica. Ou seja, as atividades de leitura 

solicitavam que os alunos depreendessem as ideias principais dos textos pesquisados, com 

localização de conteúdos, levantamento de conhecimento prévios e inferências, e 

conseguissem reproduzi-las com suas próprias palavras, de modo que é uma prática 

somente escolar, não uma prática social efetiva. Mesmo que os alunos tivessem a proposta 

de produção de músicas de determinadas regiões, não ficou claro quem seria a audiência, 

ou ainda, que práticas não escolarizadas estariam envolvidas nessa atividade.  

A seguir discuto a aula do professor Moésio. 

 

3.3.1.2. Segunda aula do professor Moésio 

 

 

A aula de Filosofia, do professor Moésio, ocorreu em novembro de 2013, no 4º ano 

do curso de Automação, com a presença de 10 alunos. O professor havia pedido uma 

pesquisa prévia no final de semana anterior sobre Maquiavel e, nesta aula, iriam comentar 

as informações coletadas e desenvolver uma tarefa sobre o autor. A aula foi organizada em 

duas partes. De início, o professor fez a retomada das informações que os alunos deveriam 

ter pesquisado no final de semana, por meio de perguntas e foi fechando os conceitos com 

os alunos. Na segunda parte da aula, solicitou que se organizassem em grupos de 3 pessoas, 

como uma equipe que contivesse, pelo menos, uma pessoa com habilidade para desenhar. 

Depois passou 08 frases ou pensamentos do Maquiavel para serem escolhidas por eles para 

a produção de charge e cartum, e que fossem ressignificadas. Os alunos poderiam pesquisar 

no celular ou tablets as características dos gêneros de texto “cartum” ou “charge”. Os 

trabalhos foram entregues ao final da aula.  
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Excerto 21 

Moésio: (...) Maquiavel é um mestre do mal ou um mestre da política? (questão 
controversa, pergunta fechada de expansão) 

((alunos falam todos de uma vez)) 

Moésio: Pessoal, cada um por vez pra ficar registrado (exórdio). A G. (entrelaçamento de 
vozes) falou o quê? (pede clarificação) 

Aluna 1: Falei que era da Política porque ele é meio bitolado, tipo assim, ele falava não 
importava o que você tinha que fazer pra chegar no seu objetivo (esclarecimento com 
réplica elaborada) tipo, podia pisar em quem você quisesse, mata todas as pessoas que 
quisessem se você atingisse o seu objetivo, não importa. 

Moésio: Muito bem, para Maquiavel não importava o que fosse necessário fazer para 
chegar ao poder, mesmo que fosse necessário matar pra isso, é, então, justificável 
(síntese) né? Muito bem. A aluna T. (entrelaçamento das vozes) disse algo importante, 
o que é? (pedido de contra-argumentação) 

Aluna 2: daí ele não importava usar a maldade, ele queria tudo bem, vamos ser bom, mas 
se precisar ser mau não tem problema que seja. (discorda de aluna 1 sobre a questão 
controversa) 

Moésio: Não tem problema. (espelhamento da fala da aluna 2). Justamente porque o que 
mais precisa? O que o político, o Príncipe precisa mais: ser bom ou conquistar o poder? 
(pergunta semirretórica) 

Aluna3: Conquistar. 

Moésio: Conquistar o poder (espelhamento da fala do aluno). Vamos lá o G aí? 
(entrelaçamento das vozes) 

Aluno 4: O Príncipe, ele tem alguns deveres, tem que pelo menos parecer ser algum 
político. (réplica elaborada à pergunta semirretórica) 

Moésio: Exatamente! Exatamente, olha só!.  Viu como foi boa a pesquisa pessoal? 

Aluno 4: Vi que ele precisa pelo menos parecer ser bom, parecer humano, parecer ser fiel. 
(continuação da réplica) 

Moésio: Olha só, vocês viram o que o G falou? Ouviu, F? (entrelaçamento das vozes) o 
Príncipe tem que pelo menos parecer ser bom, ser humano né? Ser justo, ser fiel. Tem 
que parecer ser, não tem que ser. E aí outro aluno, o que você me diz sobre Maquiavel? 
(pergunta de conteúdo) 

Aluno5: Ah, gostei muito daquela parte lá que ele falou da raposa e do leão. É necessário 
que ele seja a raposa pelas estratégias e é necessário que ele seja leão para exercer o 
poder dele, sua força. (réplica elaborada com conceito e apreciativa) 
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Moésio: Ele tem que ser um leão pra ser forte e também tem que ser uma raposa pra ser 
esperta, não é assim? Muito bem? Ou seja, tem que ser tão flexível para dobrar em todas 
as direções, não é isso que Maquiavel disse? Não foi isso que vocês leram? (perguntas 
retóricas) Muito bem, e aí? 

Aluno6: Ele tem 5 qualidades também. 

Moésio: O que você disse? (pergunta retórica) Ah o Príncipe tem 5 qualidades?  
(pergunta retórica) Quais são? (pergunta de conteúdo) 

Aluno4: Parecer ... mente, fiel, humano, religioso e sincero. Não é necessário possuir todos, 
mas é necessário parecer. 

A aula anterior do professor Moésio (Excerto 10), embora fosse mais interativa e 

tivesse uma disposição em círculo, mais democrática em relação às dos demais professores, 

ainda tinha como organização discursiva a argumentação como discussão, de modo que os 

diferentes pontos de vista contribuíram para a formação de conceitos ou verdades coletivas 

(MATEUS, 2013). A divisão de papéis quanto ao conhecimento, mesmo num ambiente 

com abertura para o diálogo, tinha uma abordagem monológica (MAGALHÃES, 2011), 

pois todos os aforismos, depois de reproduzidos com as palavras dos alunos, eram 

validados com base no texto do filósofo Bacon. 

Nesta segunda aula videogravada (Excerto 21), as articulações discursivas e as 

perguntas nas trocas dos turnos revelam uma ressignificação da organização metodológica 

da linguagem. O excerto refere-se a um momento de sistematização de conceitos, após uma 

pesquisa e posterior trabalho de produção de charge e cartum, por meio de trabalho com 

tablets e celulares.  

Primeiramente, o professor propõe uma questão controversa aos alunos “Maquiavel 

é um mestre do mal ou um mestre da política?”. Como todos falaram ao mesmo tempo, o 

exórdio do turno posterior, é um modo de retomar as regras de interação na aula e organizar 

a divisão de trabalho (ENGESTRÖM, 2008, 2009), de acordo com a qual todos perguntam, 

respondem, questionam, discordam. Para cada réplica elaborada dos alunos, o professor 

Moésio, por meio de entrelaçamento das vozes, realizava perguntas de esclarecimento ou 

espelhamento da fala dos alunos, de modo que não discordou de nenhuma das intervenções 

dos alunos, mas solicitou que a aluna colocasse sua posição distinta em “A aluna T.  disse 

algo importante, o que é?”. Esse modo de organização discursiva aproxima-se mais de uma 

argumentação colaborativa e crítica, baseada no diálogo, pois múltiplos pontos de vista 

trabalham a  favor de uma compreensão compartilhada (MATEUS, 2013), com a 

preservação da contradição entre os interactantes.  



 

 156

É interessante notar que esta aula ocorreu no final do ano letivo e o professor 

Moésio estava trabalhando com essas turmas desde o início de 2013, sendo que, como dito 

antes, ele nunca tinha lecionado para o Ensino Médio, somente Ensino Superior. Ao decidir 

participar deste projeto, mostrou-se aberto ao diálogo e assumiu compromisso coletivo, 

com esta formadora e com os demais professores, de ressignificar suas práticas de leitura, 

de modo colaborativo. Participar deste projeto, sem experiência com este segmento, de 

fato, possibilitou a criação de ZPDs, compreendidas como processos de criação de novas 

trilhas (MAGALHÃES, 2009). Quanto às práticas de leitura, houve um movimento, 

motivado pelos tipos de pergunta, entrelaçamento das vozes e a produção de cartum e tiras, 

de construir o sentido na interação, mantendo o conceito em aberto, de modo a assumir uma 

abordagem mais dialógica.  

A seguir discuto a segunda aula do professor Mário 

 

3.3.1.3. Segunda aula do professor Mário 

 

O professor Mário ministrou esta aula de Geografia para o 1º ano Técnico em 

Química, em dezembro, numa sala com 13 alunos. Apresentou os objetivos e a estrutura da 

aula a ser iniciada. Ele se sentou junto com os alunos em torno de uma mesa retangular e 

utilizou um notebook (porque não havia ponto de energia na parede à frente da sala para 

utilizar o Datashow), para demonstrar as imagens e charges sobre a globalização e, em 

torno delas, foi promovendo a reflexão e retomando o conteúdo em estudo: a globalização, 

com a questão controversa “Globalização: Fábula ou Realidade?”. Ao término da 

discussão, pediu aos alunos para pesquisarem “O papel dos Institutos Federais no processo 

de globalização no Brasil” em reportagens na internet; poderiam se basear na discussão que 

tinham feito naquele dia e deveriam redigir o novo texto para entregar na semana seguinte. 

 

Excerto 22  

Mário: Nós vamos ter que fazer uma outra dinâmica, né? Pessoal, é o seguinte, eu preparei 
pra vocês a aula de hoje pensando o seguinte, éh ... a gente tá finalizando o conteúdo que 
a gente trabalhou sobre globalização, né? E aí eu trouxe algumas imagens 
representativas éh, da globalização e a gente vai discutir um pouco hoje qual é o papel 
né?, dessas imagens, o que que essas imagens né?, representam pra vocês quando vocês 
olham pra elas diante de todo aquele conteúdo que a gente trabalhou né?, de 
globalização. Quero ver a E falando tá, tá? lá no fundão, né, E? Oh, primeiro eu coloquei 
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aqui “Globalização, realidade ou fábula?” (questão controversa)  O que que é a fábula? 
(pergunta de conteúdo/conceito) 

Alunos: É uma mentira. É um código ((outras falas não compreendidas)) 

Mário: Que mais? (pergunta semirretórica) 

Alunos:.... imaginárias. 

Mário: Hum, imaginárias, tá. Fala, G, (entrelaçamento de vozes) que que você acha que é a 
fábula? (pergunta modalizada de esclarecimento) 

Aluno G: ((respondeu algo ininteligível)). 

Mário: Vai além disso, oh, realidade pode ser considerado... pode falar 

Aluno A: É por exemplo, tem o autor da fábula é quem projeta tudo que vai acontecer, já 
na globalização os cientistas fazem o que a gente quer pensar, fazem o eles quiserem 
fazer a gente pensar. 

Mário: O que o A está querendo dizer: por exemplo, a realidade é ....igual o A estava 
fazendo uma analogia ao que é científico, ao que é verdade, correto? Aquilo que você 
consegue ver no real. E a fábula? Aquilo que tá por trás né? é uma interpretação outra 
né? de várias possibilidades. Então fábula pode se considerada ideológica (síntese) O 
que é ideológica? (pergunta de conteúdo/ conceito) 

Aluno: Coisa boa. (réplica simples) 

Mário: Não, ideológica (discordância com réplica simples) o que é uma coisa ideológica? 
(pergunta de conteúdo/conceito) 

Aluna M: Uma ideia (réplica simples) 

Mário: Que vem de ideia. Pode ser uma coisa verdadeira ou fora da realidade. (réplica à 
pergunta que ele fez) Tá entendendo isso? (pergunta retórica) Então a globalização, 
esse contexto que a gente vive da informatização, da internet ela pode se considerada 
tanto realidade como fábula. (síntese que responde a pergunta central) O que que essa 
imagem representa? Oh nós temos aqui o globo com várias outras informações... 

Aluna L: É que as pessoas usam a... 

Aluna F: a tecnologia. 

A primeira aula do professor Mário, já analisada (Excerto 12), foi organizada em 

duas partes: a primeira com apresentação de slides lidos por eles e a segunda com imagens 

para contextualizar a discussão. Em muitos momentos da aula os alunos faziam perguntas 

relacionando os conteúdos científicos com cotidianos, mas eram ignorados pelo professor, 

que estava focado em transmitir o conteúdo. Nesta segunda aula videogravada (Excerto 
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22), houve uma organização metodológica ressignificada, de modo que Mário agiu além do 

que costumava realizar (MAGALHÃES, 2009). Primeiramente, pela análise dos turnos e 

dos articuladores argumentativos, o professor fez um movimento de sair do foco e 

redimensionar a divisão de trabalho, ao apresentar questão controversa, realizar perguntas, 

considerar (em parte) as réplicas dos alunos (ENGESTRÖM, 2009; MAGALHÃES, 2011).  

No entanto, o foco retornou ao professor quando este realizou a síntese que 

respondia a questão central, voltando à construção da argumentação como produção de 

conceito, não como compreensão compartilhada (MATEUS, 2013). Quanto à leitura, a 

abordagem ainda é monológica, pois apenas o levantamento de inferência, sem uma relação 

com práticas sociais situadas em contextos sócio-histórico-culturais, apresenta-se como 

tipicamente monológico (MAGALHÃES, 2011). Trata-se, ainda, da reprodução do 

discurso do professor, principalmente quando faz a síntese “[globalização] pode ser uma 

coisa verdadeira ou fora da realidade”.  

A seguir, discuto as relações constituídas nas sessões reflexivas realizadas ao final 

do processo. 

 

3.3.2. Sessão Reflexiva Coletiva 

 

Esta sessão reflexiva foi realizada no ano seguinte, em abril de 2014, após a 

transcrição dos dados e a análise da gravação das segundas aulas no final da formação em 

novembro. Estavam presentes os dois professores focais, Diva e Moésio, apesar de todos 

terem sido convidados. A sessão foi remarcada duas vezes e, por isso, resolvi fazer só com 

os dois professores disponíveis. O terceiro professor focal escreveu sua reflexão e me 

enviou por e-mail. O objetivo era fazer uma análise comparativa da 1ª com a 2ª aula, 

identificando e compreendendo as mudanças observadas na prática videogravada. 

Apresento aqui dois excertos, nos quais comparamos as duas aulas da professora 

Diva. No excerto 23, Moésio não toma turno e no excerto 24, eu convoco a sua fala para 

participar da discussão. 

 

Excerto 23  

F: Você achou essa forma [modo de trabalho] ... deu mais resultado, foi mais interessante 
ou não? (pergunta de expansão) 
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Diva: Eu acho que foi mais interessante mesmo.... éh eu carrego isso comigo nesta questão 
de querer dar o conteúdo como se pra mim fosse uma obrigação do professor. (ponto de 
vista controverso) 

F: Hum  

Diva: Né, não? O professor tá ali pra isso, pra dar o conteúdo. (espelhamento) Mas eu 
percebi que eles ficam mais participativos dessa maneira né? Eles procurando, é... eles 
buscam... assim...  eles estão lendo porque eu pedi pra eles lerem (réplica elaborada da 
questão controversa apresentada), às vezes quando eu estava explicando eles olhavam 
mas não liam né? Só olhavam, não prestavam atenção, como ali eu pedi pra eles 
pesquisarem e anotarem já era uma forma mais de prendê-los naquela atividade. 

F: Você achou que foi mais produtiva a aula? (pergunta fechada sem expansão) 

Diva: Achei, achei (concordância com réplica simples) 

F: Despertou mais o fazer deles? (pergunta fechada e indutiva) 

Diva: Isso, despertou mais, eles ficaram mais ativos né?, por eu ficar mais passiva aí eu 
acho que...(risos)  (réplica elaborada com justificativa) 

Nas sessões reflexivas anteriores, foram poucos os momentos em que se 

constituíram relações crítico-colaborativas entre esta formadora e os professores. Em 

alguns momentos, assumi postura impositivo-crítica, o que acabou por criar um ambiente 

de colaboração confortável entre os professores que participavam das discussões. Neste 

excerto, discuto com Diva, como ela compreendeu o redimensionamento de suas ações em 

sala de aula, com pergunta de expansão, num movimento de realizar uma prática crítico-

colaborativa, assim como procuro mais ouvir para compreender do que inserir perspectivas 

próprias (MATEUS, 2013), embora ainda realize perguntas fechadas e indutivas.  

Diva mostra-se aberta à reconstrução em todo o excerto; revela engajamento no 

compromisso coletivo de repensar os modos de redimensionamento das suas práticas, ao 

mesmo tempo que assume o conflito entre as múltiplas vozes sociais (OLIVEIRA & 

MAGALHÃES, 2011) – a acadêmica que tenta assumir e a histórica que tenta reconstruir – 

por meio da questão controversa “eu carrego isso comigo nesta questão de querer dar o 

conteúdo como se pra mim fosse uma obrigação do professor”.  

Pode-se verificar que Diva e esta formadora, na interação, criamos a agência 

relacional transformativa, pois buscamos compreender as relações criadas nas discussões, 

de modo a possibilitar o desenvolvimento de formas intencionais de agir, na organização de 

relações mais colaborativas (ENGESTRÖM, 2011; STETSENKO, 2008; EDWARDS, 

2007).  
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Na sequência, Diva faz referência à aula do professor Moésio e eu o convido a 

participar da análise: 

 

Excerto 24 

F: E a visão sua de leitura mudou, Diva, de trabalhar a leitura nas aulas? (Pergunta  que 
pede esclarecimento) 

Diva: Ah sim, é mudou, mudou, aquele negócio de ficar só lendo lá (risos) Acho que eu 
não faço mais aquilo lá não. (réplica elaborada com esclarecimento da prática) 

F: Pois é, mas como que você trabalharia a leitura hoje? (pergunta expansiva e 
hipotética) 

Diva: Seria uma leitura compartilhada né? Eu levaria o texto daquela forma, mas procuraria 
éhh.. que todos também se envolvessem naquela leitura (réplica elaborada, com 
hipótese com foco no reconstruir) 

F: A parte da compreensão que é importante, você não dar o resultado, você trabalhar com 
o aluno “o que que ele entendeu?” (ponto de vista ) 

Diva: Isso, até a formação da sala em círculo, como o Moésio fez, eu gostei bastante. 
(réplica com concordância do ponto de vista da F com exemplificação e 
modalização apreciativa) 

F: Ou até mesmo no laboratório né?, você viu que eles participaram bastante também. 
(exemplificação, ênfase na prática de Diva) 

F: Moésio, houve mudança, ressignificação...? (pergunta de causa e efeito) 

Moésio: Ah sim, ajudou, acho que na nossa profissão, na nossa vocação né? A gente tem 
que tá sempre preparado pra melhorar né? Sempre aberto a mudanças, eu acho que me 
ajudou muito um pouco que favorecido pela minha área né?, que tem bastante diálogo, 
bastante feedback, bastante retorno do aluno, pelo menos é isso que a gente mais queria, 
só que a gente não sabia tanto né?, como ter esse retorno, então acho que ajudou, pelo 
menos mais algumas vias pelas quais eles podem retornar pra nós alguma apreensão que 
eles têm dos filósofos, de algum texto ou de alguma coisa que acontece na vida deles 
né?, na sociedade que eles estão inseridos. (Concordância com réplica elaborada, 
modalizações deônticas e apreciativas)  

Do mesmo modo que no excerto anterior, a minha organização discursiva se revela 

menos impositiva, e mais voltada para a colaboração crítica, com o uso de perguntas de 

esclarecimento e hipotéticas – “E a visão sua de leitura mudou, Diva, de trabalhar a leitura 

nas aulas?” ou “como você trabalharia a leitura hoje?” –, de modo a possibilitar maior 

abertura para o diálogo, alargando a visão dos participantes quanto à sua própria prática. 
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Esse movimento organizativo mostra que está sendo valorizada a experiência dos 

professores e a minha, como caminho para constituição de novos significados 

(VYGOTSKY, 1930; MATEUS, 2013; NININ, 2013).  

A criação de agência relacional transformativa pela professora Diva, 

(ENGESTRÖM, 2011; STETSENKO, 2008; EDWARDS, 2007) revela-se, principalmente, 

em sua réplica, quando concorda com meu ponto de vista e toma como referência a 

organização da sala em círculos, como na primeira aula de Moésio. Além disso, Moésio 

criou ZPDs mútuas com o grupo, quando se propôs a fazer o que nunca tinha feito e a 

trilhar caminhos diferentes, num movimento de se repensar e redimensionar o seu agir, 

criando também agência relacional transformativa.  

A seguir apresento minhas considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enfim, chego ao momento de fazer as considerações finais das representações 

construídas pelos professores e por mim no desenvolvimento da pesquisa. Retomo o 

movimento desenvolvido e as significações atribuídas a ele para avaliar a mim mesma e aos 

professores nas relações estabelecidas no contexto de formação, quanto à compreensão da 

capacidade de ação e desenvolvimento.  

Iniciei esta pesquisa com a intenção de formar professores das diferentes áreas para 

o trabalho com a leitura na perspectiva dos multiletramentos. Ao levantar sentidos iniciais 

atribuídos pelos professores sobre a prática da leitura no processo de ensino-aprendizagem 

e estabelecer relações desses sentidos às práticas cotidianas, por meio das aulas 

videogravadas, foi possível constatar a prática da leitura linear (ROJO, 2004) com foco na 

decodificação do lido, que considera o leitor formado e capaz de interagir com qualquer 

tipo de texto, bastando apenas ao professor expor o conteúdo ou ler o texto para o aluno. 

Essa realidade fez-me modificar o foco da formação: antes de trabalhar as práticas 

da leitura em diferentes linguagens, suportes e contextos culturais era preciso analisar e 

discutir com os professores os sentidos atribuídos à prática da leitura, para conscientizá-los 

de suas opções metodológicas, para refletirmos, juntos, sobre os papéis desempenhados por 

professores e alunos nesse processo e, então, despertar o objeto/motivo da atividade de 

formação – a necessidade de ressignificar a utilização da leitura como o eixo norteador de 

todo o processo de ensino-aprendizagem (na visão de instrumento-e-resultado). 

 Buscando responder as perguntas de pesquisa, iniciei o processo de formação 

continuada com foco na descrição, reflexão e compreensão das práticas de leitura e das 

concepções que as embasavam. Enfoquei, por fim, as reorganizações relatadas pelos 

professores a respeito de suas práticas de leitura, com base nas mediações externas que 

levaram ao questionamento e à aprendizagem; e à produção de novos significados sobre a 

leitura, o que revela desenvolvimento. 

Considero este movimento como o de maior relevância nesta experiência de 

formação por ter partido da própria prática dos professores participantes, cujo processo 

vivo foi estudado nas sessões reflexivas, que se tornaram instrumento-e-resultado forjado 

no próprio processo de reflexão para mudar totalidades (NEWMAN & HOLZMAN, 2002). 
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Os professores puderam relacionar suas práticas reais com seu mundo como agentes, 

engajando-se nesse processo (ENGESTRÖM, 2011). Entrelaçaram suas experiências com 

as diferentes práticas de seus colegas, assumindo uma prática responsiva na agência 

relacional transformativa ao questionar os conceitos e práticas cristalizadas do discurso 

educacional (EDWARDS, 2007), compartilhando novos sentidos sobre a prática de leitura 

e papéis relativos a esse processo dialético e dialógico de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento, em que é central o compartilhamento de significados (MAGALHÃES & 

OLIVEIRA, 2011).  

A formação proposta não teve como foco o professor em suas práticas individuais. 

Foi uma reflexão coletiva das práticas de professores, desenvolvida por nós, considerando o 

contexto particular do Instituto e a necessidade de formação continuada para professores 

que atuam no ensino médio e que não levam em conta a importância da leitura no processo 

de ensino-aprendizagem. 

A colaboração vivenciada no espaço de formação propiciou aos professores 

possibilidades de explicar, questionar, expor conflitos e questionamentos, expandindo-os e 

oportunizando a compreensão crítica dos interagentes (MAGALHÃES, 2004).  

Em um exercício de reflexão, os professores se distanciaram de suas ações 

cotidianas e, a partir do ver-se, questionaram suas práticas nas sessões, apropriaram-se de 

uma nova organização discursiva no ato de descrever e avaliar as práticas de sala de aula e, 

com base nessa reflexão e questionamento de práticas de leitura no processo de ensino-

aprendizagem, souberam compreender os diferentes papéis dos participantes na construção 

colaborativa de significados, conscientizando-se de suas práticas (MAGALHÃES, 2004). 

Como apontado por Magalhães (2004), Oliveira e Magalhães (2011) e Fullan e 

Hargreaves (2000), organizar a linguagem argumentativa de forma a propiciar que os 

professores se apropriem de uma teoria de linguagem em uma nova organização discursiva 

na análise e discussão de suas práticas é uma atividade difícil, que encontra resistências 

para integrar os significados construídos na formação em sua prática cotidiana. 

A organização discursiva que adotei no espaço de formação revelou, em muitos 

momentos, uma relação impositiva com os participantes, de forma a não propiciar a 

expansão da discussão dos sentidos atribuídos pelos professores e expressos nas sessões, 

preocupando-me mais com o roteiro da discussão. Nesse contexto, constituí uma relação 

autoritária e impositiva com os professores utilizando-me da argumentação como debate 

(MATEUS, 2013), não possibilitando a oportunidade de reflexão crítica, que poderia 

contribuir com a reconstrução de suas práticas de leitura.  
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Houve, todavia, um movimento de transformação em minha organização discursiva 

em que me utilizei de perguntas abertas com pedidos de expansão e esclarecimento na 

organização das discussões. Procurei ouvir mais para compreender do que inserir minhas 

perspectivas (MATEUS, 2013). Minha organização discursiva voltou-se para a colaboração 

crítica, o que possibilitou a constituição de novos significados entre nós, interagentes.  

A consciência desse processo transformou-me como professora e formadora. 

Analisando a minha forma de agir como formadora, vejo que, no início, a pesquisa 

constituiu-se numa formação que oscilou entre a técnica e a prática pela prática pelo fato 

de, embora embasada na TASHC como revelado pelas perguntas e reflexões nas sessões 

reflexivas iniciais, eu não tenha relacionado explicitamente os fatos à teoria que os 

embasava para a compreensão dos professores. Já nas últimas sessões da primeira fase, 

busquei as abordagens de leitura para promover a reflexão crítica. 

Apesar do autoritarismo inicial, avalio que as relações estabelecidas nas sessões 

reflexivas foram além da colaboração confortável, principalmente no segundo momento da 

formação, por criar um exame crítico das práticas na relação com as abordagens 

monológica e dialógica em consonância com a TASHC, base teórica que fundamentou o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Compreendendo que a presença de mudanças reveladas pelas práticas dos 

professores, por si só, não caracterizam a reflexão crítica, retomo as declarações de Mário 

como reveladoras das transformações no plano da consciência ao afirmar: “eu passei a me 

questionar sobre o que eu estava falando (...) a partir da possibilidade de se pensar 

criticamente em relação a minha própria aula (...) essa é a palavra: aprender a olhar pra 

prática. É exatamente isso”.  

As declarações de Mário permitem compreender que a formação vivenciada nesta 

pesquisa propiciou aos professores o autoconhecimento e que ela significou, também para 

eles, uma atividade prático-crítica. Houve um movimento de reorganização nos modos de 

pensar e agir dos professores (MAGALHÃES, 2014; OLIVEIRA & MAGALHÃES, 

2011). A formação propiciou a criação da agência relacional transformativa e expansiva 

(ENGESTRÖM, 2011; STETSENKO, 2008; EDWARDS, 2007), em que os professores 

compreenderam e conscientizaram-se de suas práticas na relação com os outros, alinhando 

pensamentos e ações com os participantes na resolução das contradições em busca da 

expansão dos significados (OLIVEIRA & MAGALHÃES, 2011). 

Com relação à utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem 

Engeström (2011) adverte que “as mudanças visadas devem ser reconstruídas gradualmente 
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até transformá-las, o que demanda muito trabalho e uma reflexão contínua sobre o 

processo”. 

O ato de significar as atividades prático-críticas do cotidiano é fundamental para a 

atividade revolucionária. Como orienta Newman e Holzman (2002), não foi o que esperei 

ou pré-concebi que mudou a nossa totalidade, mas o processo, o continuum das reflexões 

nas discussões dos sentidos cristalizados para a produção de um novo significado de 

reorganização de sala de aula e de papéis de professor e de aluno na prática da leitura. Uma 

forma qualitativamente nova de pensar e praticar a leitura. A produção desse novo 

significado revela desenvolvimento. Espero, com a vivência nas sessões reflexivas, ter 

oferecido um instrumento desencadeador de mudanças contínuas nas práticas dos 

professores. 

O que dizer da minha vida vivida nessa atividade? Acredito ter vivenciado uma 

atividade revolucionária porque me transformei. Vivenciei as dificuldades da formação 

continuada de professores, em despertar-lhes o motivo para compartilhar de meu objeto e 

propiciar condições contínuas, durante todo o processo, para que ele se sentissem e 

atuassem como agentes das ações e reflexões críticas. 

A organização da linguagem na mediação das relações mostrou-se ser a minha 

maior dificuldade. Retomo a epígrafe para expressar meu aprendizado ético-afetivo 

(MERÇON, 2009) e o meu devir ético como formadora: 

 

Nossa condição, como modos finitos que somos, envolve, sempre, 
tanto força quanto fraqueza. (...)  Aprender como nos constituímos 
nas complexas dinâmicas de forças, como nossas forças são por 
outras determinadas, que somos modos e que somos finitas: 
aprender a ser o que somos – esse aprendizado de nossas potências 
e limites é o devir de nossa atividade (MERÇON, 2009, p. 59-60). 

 

Analisando os dados e compreendendo ou atribuindo significado de todo o processo 

vivido, reconheço que a minha aprendizagem e desenvolvimento como formadora superou 

minhas expectativas. Ressignifiquei meu papel como formadora, vivenciei, na prática, a 

formação na visão da racionalidade técnica focada no papel do formador que leva 

orientações teórico-práticas aos professores e constatei que a formação nessa perspectiva 

não atinge o plano da consciência e não promove a construção de novos significados sobre 

a prática educativa. 



 

 166

Conscientizei-me da importância da linguagem mediando relações crítico-

colaborativas como o instrumento-e-resultado que realmente transforma o contexto escolar 

na relação com suas necessidades reais e históricas. 

Finalizo esta análise crendo que o processo crítico-reflexivo vivenciado apenas  

iniciou-se para os professores e para mim como formadora, visto que as transformações são 

contínuas, buscando atender às demandas sócio-históricas dos contextos educacionais. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A 
Formação continuada para repensar a leitura e escrita nas diferentes áreas 

 
Roteiro para a entrevista inicial 

 
Objetivo:  Repensar as práticas de leitura e escrita no processo ensino aprendizagem. 
 
Vamos repensar o processo de leitura e escrita em nossas aulas e na atualidade? 
Você pode sugerir uma situação de sua sala de aula, uma questão para motivar a 
reflexão crítica do grupo. 
Pense detalhadamente em suas aulas e, com base em exemplos que ilustrem suas 
repostas sobre os modos como a leitura e escrita estão presentes em suas aulas, reflita 
sobre as perguntas abaixo: 

 Qual é a sua compreensão de ensino e de aprendizagem?  

 Qual é a sua compreensão de linguagem? 

 Qual é o seu papel como professor nas suas aulas?  

 Qual é o papel do aluno? Como você o vê?  Que tipo de aluno você está formando? 

 Fale e analise sua experiência com a leitura e escrita: como você foi formada para a 

leitura e escrita, como  foi  sua  relação com  seus professores no desenvolvimento 

dessas atividades? 

 Você gosta de  ler e escrever? O que você  lê e escreve fora das suas tarefas como 

professor? 

 Qual é a sua concepção de leitura hoje? E de escrita? 

 Você gosta de trabalhar atividades de  leitura e ou escrita em suas aulas? O que é 

bom e o que é difícil?   Como você orienta suas aulas de  leitura? Qual a finalidade 

delas? Descreva‐as. 

  E a escrita, está presente em suas aulas? Quando? Como? Com que objetivo?  

 Os  alunos  gostam  das  atividades  de  leitura  e  escrita  que  você  propõe?  Eles 

encontram esse tipo de texto no seu cotidiano?   Esses textos fazem parte de suas 

atividades sociais? 

 Como você utiliza o livro didático?  Com que frequência? Ele é o norteador do seu 

programa de ensino, seu planejamento? 

 Os  alunos  gostam  das  atividades  de  leitura  e  escrita  que  você  propõe?  Eles 

encontram esse tipo de texto no seu cotidiano?   Esses textos fazem parte de suas 

atividades sociais? 

 O que fazer para tornar estas atividades melhores, mais significativas e proveitosas 

para os alunos?  
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Apêndice B 

Roteiro para a Sessão reflexiva  
(Smyth, 1993 e Liberali(Formação Crítica de Educadores: Questões Fundamentais, 
2008) com base em Smyth): 
Ser colaborativo não é apenas falar na fala do outro é, envolve complementariedade, 

conflito, questionamento para juntos buscar e compartilhar saídas para o conflito. 
 Você  (o  professor)  deixa  claro  para  o  aluno  o  porquê  dele  estar 

desenvolvendo a atividade?   

 Como a apresentação do conteúdo aconteceu? 

 Que atividades foram desenvolvidas? 

 Que tipo de trabalho foi desenvolvido: grupo, individual, dupla? 

 Como  os  alunos  participaram  das  atividades?  Como  os  alunos  atuaram 

diante da atividade X? 

 Quem fala nesta aula? E para que falam? Qual o objetivo das interações? 

 Em  que  momento  sua  aula  propicia  para  que  seus  alunos  discutam, 

dialoguem colaborativamente, construam conhecimento?  

 Como os alunos responderam as questões propostas? 

 Como o professor trabalhou com  as respostas dos alunos nas atividades? 

 Como o professor trabalhou com o erro? 

 Qual foi o seu papel nessa aula? Por quê? 

 Qual o papel do aluno? 

 Como  o  conhecimento  foi  trabalhado?  Foi  transmitido,  construído,  co‐

construído? Por quê? 

 A que visões de aprender‐ensinar você relaciona a sua aula? Por quê? 

 Como o professor trabalhou com o livro? 

 Como  os  processos  de  leitura  e  escrita  foram  trabalhados?  Ou  Como  vc 

trabalha a leitura e a escrita? 

 Quem  lê/escreve?  De  onde?  Em  que  contexto?  Para  quê?  Com  que 

objetivo/intenção? Que modos de agir você e seu aluno faz para ler? 

• Repense o papel do aluno na sua  visão, nas suas aulas, da forma como você 
pensa e age você dá poder ao aluno, ele é um sujeito agente em suas aulas ou 
mais escuta, recebe e deve memorizar o que você fala? 

• Como o grupo analisa a visão de aluno de XXXXX? Alguém pensa diferente?  
Que papel vocês dão ao aluno em suas aulas? 

• Os exercícios propostos nos livros, os resumos, a exposição que você faz no 
quadro não são gêneros de textos diferentes, oportunidades de leituras 
diferentes? Os alunos sabem compreender esses textos? Como você explora, 
orienta a compreensão desses textos? 
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• Em suas aulas, na leitura do conteúdo no livro didático, no quadro ou no 
laboratório, você trabalha as capacidades organizativas de estudo e 
aprendizagem (ler, relacionar, sintetizar, questionar, compreender, propor 
soluções) de seu aluno? De que forma, em que tipo de atividades? 

• Que novas formas de agir podemos levantar juntos para melhorar a nossa 
prática e consequentemente o desenvolvimento das capacidades organizativas 
do aluno? O que o grupo sugere? Como vocês agem em suas aulas? 

• Você  relacionou  a  teoria  com  a  prática,  com  a  experiência  cotidiana  dos 

alunos? 

 

• Você propõe a transformação de seu aluno? Está formando-o para uma atitude 
crítica e cidadã, para ele agir e transformar o seu entorno na relação com os 
outros? Qual a nossa responsabilidade como professores nessa formação para 
exercer a  reflexão crítica e  a cidadania? 

• Como o grupo tem agido em relação aos pontos questionados?  

Reconstrução: 
Hoje 

• Como você apresentaria o conteúdo de maneira mais próxima da realidade 

dos alunos? 

• De que forma reinventaria a prática dessa aula? O que o grupo sugere para a 

colega XXX? (Agência relacional) 

 

• Que  outra postura você adotaria nesta aula/atividade? 

 

• Que papeis você trabalharia em você e com os alunos?  

 

• A  pesquisa  tem  contribuído  para  que  vocês    reflitam,  questionem  suas 

práticas?  
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Apêndice  C 

 
Relatório de percepção sobre a atividade com leitura e escrita nas diferentes 

áreas 
 

Professor: 
Série:                    Disciplina:                                                                     Curso: 
 
Descreva a atividade desenvolvida: qual foi a atividade proposta, os objetivos, como 
foi desenvolvida (que ações foram desenvolvidas, como você as orientou...) tempo, 
onde foi realizada(sala, laboratório  etc.), 
 
Qual o papel da leitura e escrita nesta atividade? Fale sobre o que apresentou 
dificuldades e o que foi fácil. Tente entender o porquê do difícil ou do fácil e exponha 
a sua análise sobre a utilização da leitura e escrita na atividade.  
 
Faça uma percepção subjetiva da atividade: que sentimentos, sensações a atividade 
despertou em você e nos alunos? 
 
Na sua avaliação final, o que chamou sua atenção e a dos alunos? Qual a validade 
desta atividade para a sua disciplina? 
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Apêndice D 
 

Relatório de percepção sobre a 2ª atividade de leitura e escrita 
 

Relatório da Atividade que você desenvolveu com os alunos: 
 
1 - Quando foi realizada, quantas aulas, qual a série? Descreva brevemente o perfil 
dessa turma. 
 
 
 
2 -  Que tipo de atividade foi desenvolvida, com que intencionalidade? Descreva-a: 
 
 
 
3 – Percepções: Como você analisa a atividade? Despertou o interesse dos alunos, a 
vontade de participar com empenho? O que deu certo, por quê? A que você atribui os 
problemas ocorridos?   Houve atividade de leitura e escrita desenvolvida pelos 
alunos? Como você as orientou? E os alunos, como foi a recepção, o envolvimento no 
desenvolvimento das atividades de leitura e escrita?  
 
 
 
 
4 – Por favor, preencha este quando da Atividade: 
 
Sujeitos  
Comunidade  
Divisão de trabalho  
Objeto  
Regras  
Artefatos, instrumentos, ferramentas  
 
Favor me entregar para eu xerocar alguns exemplares dos trabalhos produzidos pelos 
alunos nesta atividade, fotos se tiver, etc. 
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Apêndice E  

 
 Sessão reflexiva sobre a 2ª aula videogravada 

 
Perguntas para a sessão reflexiva sobre a segunda aula videogravada 

 
Falar das principais diferenças em relação à primeira aula mostrando as partes mais 
representativas dos vídeos (comuns nas aulas dos 3 professores focais): o foco no 
aluno, o aluno é o leitor, busca as informações e as interpreta e não ganha pronto. O 
aluno tem que desenvolver atividade de produção criativa a partir das informações 
buscadas, ou seja, interagir com elas criativamente,  produzindo um texto novo, de 
sua autoria. O professor cria espaço de protagonismo ao aluno para que na agência 
relacional com o seu grupo ele aprenda e se desenvolva. 
Promover uma reflexão sobre as novas práticas que apareceram na 2ª aula: o uso da 
internet. 
 
1 – Qual a sua visão, o sentido da tecnologia pra você? 
 
2 _  O que significou a utilização da tecnologia nesta aula, neste trabalho?  (espero e 
depois complemento) Ela potencializou o resultado, foi um instrumento fundamental 
para alcançar o resultado obtido?  
 
3 – Poderia ser substituída sem prejuízos por qualquer outro instrumento: livro 
didático, pesquisa na biblioteca, por exemplo? 
 
4 – Quais as suas características ou O que ela propicia ao desenvolvimento da 
atividade que a tornou fundamental, diferente de outro instrumento? 
 
5 – Como você vê a relação dos jovens com o uso do celular na atividade da sala de 
aula? 
 
6 – Como vocês avaliam essa aula? Vocês gostaram dela?  
 
7 – As tecnologias participam/ influenciam no seu processo de identidade, da 
constituição de sua identidade? Por quê? Como? 
 
 
 
 
 

 



1ª ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COLETIVA – 18/04/2013 

Este encontro tinha como objetivo apreender os sentidos iniciais sobre leitura e 

prática educativa, o papel do aluno e do professor no processo ensino-

aprendizagem , conforme “Roteiro do 1º Encontro de Formação 

continuada”.Estavam presentes os seguintes professores: Daniela (chamada de 

Diva na pesquisa), Moisés (chamado de Moésio), Glauce (Glória), Naira ( Nina).  

F1: Hoje nós vamos começar a nos repensar, a leitura e escrita nos nossos encontros né, 

e a leitura e escrita vai ser sempre vista como uma forma de ensino aprendizagem, então 

nós vamos começar. As nossas dinâmicas serão sempre assim, conversar, falar sobre as 

nossas aulas, como que a gente faz? Então é um método dialético, a gente pergunta, um 

pergunta em cima, outro vai expandindo, vai... é pra gente mesmo... será que o que eu tô 

fazendo  tá dando certo, por quê? O que é bom, o que não, na... nessa minha forma de 

fazer e trocar  experiências, falar com o  outro e depois a gente procura aprofundar isso, 

outras orientações, terão textos como sugestão se vocês quiserem aprofundar, pra gente 

ir também intensificando as nossas discussões, aprofundando mais até teoricamente se 

for o caso né. Bom, então, hoje eu vou começar então já levantando as experiências de 

vocês né, como esse nosso encontro de formação né, repensar a leitura e escrita nas 

nossas aulas, quais são as expectativas de vocês com essa experiência, com essa 

formação continuada, que que vocês esperam nesses nossos encontros de leitura e 

escrita, qual é as expectativas? 

DIVA1: Primeiramente é repensar mesmo a questão de como estamos trabalhando a 

leitura nas nossas aulas, porque querendo ou não todos nós trabalhamos né, tem um 

momento de cada um... é, pode ser uma leitura de imagem, até mesmo no meu caso a 

leitura musical que muitas vezes agente fala que é uma apreciação mas também é uma 

leitura, né, além das leituras de textos também que a gente trabalha. Penso que é isso, é 

cada um, ver como cada um está trabalhando, e aí a gente dialogar em alguns pontos 

que possam parecer cada um de nós. 

F2: Certo, ok.  

NINA1: Eu penso que nós podemos trocar ideias de modo que de repente eu tenho uma 

ideia, e isso levanta, suscita que você tenha uma outra ideia em cima da ideia do colega, 

então podemos também construir coisas em parceria né. 

F3: É. A proposta é bem essa mesmo né, de fazer essa troca colaborativa. Glória? 

GLÓRIA1: Eu acho que até um pouco dessa troca já existe... no primeiro ano de 

eletrótécnica né ((risos)), então já tem essa troca né, eu acho que é isso, você vê isso, 

realmente o seu colega faz algum... alguma atitude, algum norte pra trabalhar que foi 

benéfico, né? E uma coisa que você faz que também pode ajudar a melhorar o 

desempenho da turma é compartilhar isso aí... 

F4:  Ok 

GLÓRIA2: Eu acho isso interessante. 

F5: Tá. Moisés, você poderia falar sua expectativa também? 

MOÉSIO1: Bom, eu pretendo é... aprender né bastante, né, na verdade tem uma... ah, 

eu vejo a necessidade de uma aproximação assim, já que a leitura é uma... é uma ligação 



entre o que o professor pretende passar e o que o aluno precisa, sei lá, aprender, ouvir, 

entender, eu acho que é respeitar essa relação né, importante otimizar o que a gente faz 

na sala, ter um maior percentual de sucesso possível né, de ensino aprendizagem, tomar 

a leitura pra mim é fundamental, na filosofia a gente basicamente só lê e escreve, e... só 

que é uma leitura com uma carga muito grande de interpretação... então a leitura gera 

desleituras né ((risos)), então eu tento... é uma dificuldade trabalhar as muitas... as 

muitas perspectivas que o aluno traz da sua vida, da sua família, e pega o texto e diz: 

((não compreendido)), né, e le aquilo como se fosse algo pra... pra ajudá-lo hoje né, 

entender alguma coisa que acontece no cotidiano dele. Até que a leitura é muito... é, é 

aproveitado essa troca . Tem um professor que brincava comigo lá de Aparecida de 

Goiânia de Filosofia dizia assim: Ah, vamos trocar figurinhas, né... na verdade eu não 

via figurinha nenhuma, queria era só pegar as suas ((risos))... 

F6: Mas a gente sempre tem... 

MOÉSIO2: Aí levava tempo né, mas, eu procurei outros pra ver as figurinhas que os 

professores tem ((risos)) 

F7: Ótimo, é, e você já disse que ...((risos)) 

((diálogo paralelo não compreendido)) 

F7: Você já havia falado isso pra mim né Moisés, que a sua expectativa é, que agora  

você... ele tá trabalhando com, a primeira vez com ensino médio né? 

MOÉSIO3: Dois meses 

F8: É, e aí ele tá achando diferente, porque a leitura que ele trabalhava no ensino... no 

ensino superior é totalmente diferente, então ele vem na nossa conversa inicial na... na 

aula passada... no encontro passado, é, como que ele trabalharia agora no ensino médio 

né, então assim, eu espero que nas nossas reuniões a gente encontre esses caminhos e 

possa responder esse 'como' seu, tá? Aos poucos nós vamos construir juntos. Mas a... foi 

bom assim essa primeira conversa porque era mais ou menos isso mesmo o que eu 

estava querendo propor pra vocês, é uma troca de ideias, e juntos que a gente possa 

construir né, conhecimento, ou trocar figurinhas, ou trocar práticas. Se durante o 

desenvolvimento das nossas reuniões aparecer alguma necessidade ou alguma coisa 

nova ou vocês quiserem algo podem me pedir, falar, pra gente... pra nós 

providenciarmos tá? Por que vai ser junto, tá bom? Então hoje eu preciso levantar com 

vocês, conosco né, que nós todos vamos falar, qual é a nossa visão de ensino 

aprendizagem, porque começa daí, o que é ensinar, o que é aprender, como que eu vejo 

isso na minha sala de aula? 

GLÓRIA3: Olha, essa relação ensino aprendizagem eu estava discutindo com os 

alunos porque eles chegam no primeiro ano do ensino médio, é... com uma deficiência 

enorme em matemática, não sei se com as outras disciplinas, mas eles tem essa 

deficiência em matemática, mas eu fico perguntando: Onde estava o professor ou o 

aluno...Não devia estar junto?((Parte não compreendida)) Porque olha, eu 

acompanhando meus filhos na escola, minha filha que... ((palavra não entendida)) ...na 

quarta série, aí você faz uma conta né, quinta, sexta, sétimo, oitavo, nono... 

F9: Primeiro, segundo... 



GLÓRIA4: ... e aí eles chegam no primeiro ano sem saber função. Que que é isso, que 

é tão repetitivo e tão inútil? Não... não foi útil pra aquele aluno, não teve... 

F10: E a que você atribui... esse não aprender que você disse que é repetitivo, por que 

será que eles não aprenderam? 

GLÓRIA5: Eu via o professor de matemática de antigamente ah... um companheiro 

muito próximo que eu gosto muito, que eu tenho o prazer em passar. Mas antigamente o 

professor era um professor do magistério, é, pegava assim mais aulas pra receber mais... 

((interrupção de 32 segundos)) 

GLÓRIA5: ... então eu vi assim, que o professor que pegava matemática antigamente 

ara aquele professor que pegava mais aulas pra receber mais, e não necessariamente era 

um professor que... que dominava aquele conteúdo que tá trabalhando, que tinha prazer 

em ensinar aquilo, né verdade, e aí que que acontece, foi empurrando, e eu já faço uma 

pesquisa com meus alunos hoje, a... se a gente assumir esses alunos, quantos são da rede 

pública e quantos estão em unidade particular. É muito diferente de responder, certo? 

F11: Da particular tem ensino melhor do que da rede pública? 

GLÓRIA6: Muito melhor, sem comparação, quando você... pouquíssimos alunos que 

correspondem são da... 

F12: Vem da rede particular...  

GLÓRIA7: É da rede de ensino... pouquíssimos que correspondem são da rede pública. 

Então a maioria vem da unidade particular. E eu penso assim, não é um negócio difícil 

de ensinar, não é, e não é em hipótese alguma difícil de aprender, eu faço a experiência 

com os meus filhos, então eu sei que eles aprendem fração dês de que eu comecei a 

dividir a fruta pra eles. Certo? Então é...((incompreensível))...'ah professora, isso é 

difícil', 'ah, isso é mesmo', quer dizer, você tá ajudando a... a dar um ((palavra não 

compreendida)) daquilo ali. 

F13: É. Eu queria que você, por exemplo, você disse que a professora né, possivelmente 

uma explicação pra esse fato que a professora da... era... muitas aulas né, muitas aulas e 

não dava atenção tanta... atenção merecida no ensinar. E a... como que você acha que 

então, você acredita que a forma dela ensinar é que não... não deu resultado? 

GLÓRIA8: Não, é um método repetitivo e não explicativo, você quer assim porque 

quer, é assim que é pra você fazer, bom, não por que que tem que ser feito assim, né... 

por que que... 

F14: O que que seria o método explicativo? Assim, como...? 

GLÓRIA9: Todas as vezes que eu pego eles e digo: você sabe fração? não, Então, 

quando eu divido um real em quatro né, da vinte e cinco centavos... Certo, então isso aí 

já é uma resposta imediata... ((diálogos paralelos)), não sabe, não sabe ou não faz sua 

obrigaçao? Né verdade? 

F15: Então... 

GLÓRIA10: Isso aí, assim, essa pergunta eu fiz com os alunos ((não compreendido))... 

Não professora, por favor 'fessora' você não venha com fração! Mas você entende de 



fração! Não? Mas quem troca dinheiro sabe fazer e obviamente é de cabeça que faz a 

conta, quando troca dinheiro né, então é só relacionar... certo? 

F16: Então a professora não explicava dessa forma né, relacionando as situações 

práticas da vida? 

((parte incompreensível com conversas paralelas)) 

GLÓRIA11: ... e assim vai... e aí entra um processo de... da ((palavra não 

compreendida)). Eu trabalhei na licenciatura em Jataí, com os alunos da licenciatura, eu 

dava aula de geometria linear, licenciatura em matemática. Professora, eu não preciso 

de ver isso, porque eu só vou trabalhar até a quarta série, eu disse: Mas você não pega 

um diploma pra você trabalhar só até a quarta série, você pega o diploma porque você 

tem que estar apto. Mas eu não quero... Uma aluna lá, uma senhora, falo comigo assim: 

até hoje eu não aprendi isso... professora do ensino fundamental. Eu disse, como que 

vocês fez com seus alunos de sexta série...  Eu deixo pra da r tudo no final do ano... 

F17: Nossa, que absurdo... 

GLÓRIA12: Agora, ela teve coragem de  dizer... 

F18: É... 

GLÓRIA12: E quantos não tem?  

F19: Fazem a mesma coisa... 

GLÓRIA13: Ah, né? quantos não tem? quantos passam por cima daquilo pra evitar que 

o aluno pergunte muito e encostar ele na parede?  

F20: Isso... 

GLÓRIA14: Eu penso que isso deve ser muito atual, deve ter... fazer parte do cotidiano 

de muito professor sabia... 

F21: Exato... 

GLÓRIA15: ((risos)) é 

F22: ((risos)) é, não sei se essa... 

GLÓRIA16: Então quer dizer, esse tempo aí... e assim, gente, é muito fácil, não tem 

como não... não é nenhum bicho de sete cabeças né, então, eu vejo os meus filhos eu já 

vou ensinando, já vai fazendo essa relação traquilamente e... não é... eu gosto que  falem 

na minha sala de aula 'isso é difícil'. 

F23: Pois é, isso que eu ia te perguntar, e os meninos atualmente, você acha que né, na 

forma como você tá trabalhando, fazendo relações, tá mais... tá tendo um resultado 

melhor?  

GLÓRIA17: Eu vou te dizer uma coisa, até por que...((não compreendido)) ((risos))... 

não é verdade? que quando você pega o segundo ano, você tem ((não compreendido)) 

...né, você trabalhar você vê o crescimento daquele aluno, apesar de que eu... esse é um 

indicador... 



NINA2: Que ele amadureceu, foi pra uma escola diferente 

GLÓRIA18: é, tanto que ele amadureceu... 

F24: é, tem todo esse processo de adaptação... 

GLÓRIA19: Quanto ao ritmo escolar e quanto ao ritmo de estudo né, então assim, é 

um ambiente que... a quantidade tem que estudar. Mas assim, eu vejo muito nos nossos 

alunos a... repetentes né, então essa semana eu falei com o Marcelinho, que eu fiquei tão 

feliz com o Marcelinho, que praticamente ele fechou minha prova de matemática, então 

eu falei assim: 'Que gracinha Marcelo', ai eu falei assim 'será que o Marcelo colou?', 

mas assim, as minhas provas são... são várias provas numa sala só, eu faço vários 

modelos, porque é uma sala cheia né, então qualquer cuidado precisa ter né... Mas, ah, 

eu falando, falei 'olha, presta atenção, é fácil, não fala que é difícil', porque tudo assim... 

((não compreendido)) eu disse 'que isso, difícil... é PG, não, difícil é Função', então, o 

que é difícil pra você é fácil para o seu colega, então o que... que você passou não tem 

nada difícil pra todo mundo... 

F25: É, isso é mesmo... 

GLÓRIA20: Cada um tem a sua afinidade, eu falo muito isso com eles, a afinidade. 

F26: Certo. 

GLÓRIA21: E outra coisa, eles batem muito de frente com a matemática...((parte 

incompreensível))...o que acontece em algumas áreas, que é assim: 'onde está isso na 

minha fora... na minha vida lá fora... Professora isso só existe aqui dentro da sala, então 

todo o conteúdo que eu começo explicando... 

((diálogo paralelo incompreensível)) 

F27: Ah isso é muito importante... 

GLÓRIA22: Então eu comecei agora a ver função. Os exemplos que eu fiz e ((não 

compreendido)) na matéria foi o que ((não compreendido)). Então o que você acha de 

manha, o que você acha? 'Eu achei isso e isso na quadra', né, então isso aqui se você for 

reservar o dinheiro pra sua bolsa, por mês então... ((não compreendido))... , né? 

F28: Ah, isso então é... ((diálogos paralelos)) aprendizagem significativa né? 

GLÓRIA23: Sim, aí eles falam assim: 'nossa, eu to com vontade de lanchar' ((risos))... 

então eu falei assim: 'olha, ainda nem faz bem né, é refrigerante e pizza. Então, ah... 

outra coisa, quem vem pra cá de garelle, de biz, essas coisas, não é, você gasta quanto 

de gasolina? Bom, um litro dá pra uma semana, você vai gastar quanto por mês, tudo ele 

vê função, quem compra pão, né, então assim, tudo... toda matéria  né, retrata a relação 

no dia a dia. 

F29: Ótimo. 

GLÓRIA24:  Então a função do segundo grau é... a rampa de skate que eles conhecem, 

né, as parábolas são as pontes, eu sempre mostro isso né. E você vai ficar aí a toa? Claro 

que não, entendeu, então assim, é... até que assim, essa relação 'ah professora, eu faço 

isso', então eu acho uma maneira... tranquila de explicar... porque eles... faz parte... 



F30: Aham... Então você tá relacionando com a prática, com a vida, com a 

aplicabilidade daquilo... 

GLÓRIA24: Sim... 

F31: Aí torna... toma sentido pra eles, né... 

GLÓRIA25: Sim... 

F32: Eu acho, assim, é uma excelente forma prática de trabalhar, né, na verdade deveria 

ser assim em todas as disciplinas né. 

GLÓRIA26: É o negócio não tá longe deles né, tá muito próximo, eles que não vêem. 

F33: Diva, quer falar? Que que é ensino aprendizagem pra você? 

DIVA2: Bom... eu acredito que assim... é... desde a minha formação é... eu sempre 

trabalho essa questão que professor ele é um colaborador da aprendizagem, ele não é o 

dono, ele não é o centro desse poder, ser dono de saber, então, na área da música eu tive 

uma professora sempre trabalhou isso comigo, a gente trocar né, é... trocar os 

ensinamentos dentro de sala. Porque o aluno pra pegar... quando se fala em música, que 

é um tema universal, o aluno ele traz muito seu conhecimento empírico pra sala de aula. 

Então essa troca de saberes eu sempre procuro trazer né. Bom, eu sempre tô trazendo 

uma coisa, uma novidade, mas sempre articulando com um... o diálogo, o dialógico né, 

a gente fala, de tá... trazendo o aluno pra aquele conhecimento, é... de uma forma que 

ele não ficará ali sentado como um ser passivo... 

F34: Aham... 

DIVA3: Mas de forma ativa. Então eu penso que a educação é isso, esse é o meu modo 

de trabalhar, né, então quando eu trabalho um texto... às vezes eu tenho que ler algumas 

partes curtas pra alguma coisa assim da área mesmo, que eu tenho que explicar, como, a 

lógica né, alguns nomes que eles não conhecem, mas mesmo assim é... a gente lê, a 

gente discute, eles falam também né, colocam a opinião deles, não que eu aceite tudo 

que eles falam, que vezes eles falam, tem um negócio que chama moda né, aluno 

((palavra não compreendida)), isso é tudo do aluno, não é isso, mas eu deixo que eles 

coloquem a opinião deles e depois eu até uso a opinião deles pra futuras discussões, mas 

será que é isso mesmo que eles, né, quando eles falaram funk né, surge muita discussão, 

todo funk, todo e qualquer funk é ruim, né, mas assim, tipo... as vezes ((não 

compreendido)) funk não é ruim, então assim, a gente busca assim, esse diálogo né. 

F35: Ok, e tem dado certo essa sua... prática? 

DIVA5: Bom, eu acredito que sim ((risos)) 

F35: ((risos)) Ok, tá bom. Moésio? 

MOÉSIO4: Então, a... Bom essa... faz tempo que a gente falou desde Sócrates que... a 

educação não se dá numa via só, quer dizer, parece que a sala de aula é um lugar onde 

nasce, podem nascer muitas coisas, tomara que nasça coisa boa, a gente trabalha pra 

isso, mas a gente acaba educando de uma forma ou de outra, e sendo educado também, 

quer dizer, é como se agente não saísse da sala, e eu acho que o aluno também, não 

saísse o mesmo, eu acho que também... pelo menos em filosofia eu tento fazer assim, 



é... gerar visão diferente, é marcar alguma coisa a partir de uma teoria, a partir de 

pensamento, marcar alguma coisa da vida deles, ah... 

F36: E o que seria esse marcar? 

MOÉSIO5: Questionar o cotidiano, questionar né, opiniões antigas, questionar o 

sujeito. Ou então tornar mais firmes né, as suas opiniões com outros fundamentos, 

mostrar pra eles também que a vida deles é... eles acabam filosofando sem saber que tão 

filosofando né, filosofam mais do que eu ((risos)) 

F37: Certo... 

MOÉSIO6: E... bom, eu costumo falar pra eles que eu aprendo mais com eles do que 

eles comigo. Eu não consigo também sair da sala sem aprender , então... é, por isso eu 

acho que aqui houve evolução, porque teve uma conversa, eu ouvi muita coisa, aprendi 

muitas figuras, então eu acho que essa, acho que o ensino aprendizagem, a 

aprendizagem não é uma via só de um sentido, é de mão dupla, sempre vai e vem... e eu 

acho que é uma questão de assim, não de um prazo pronto, né, a gente não aprende com 

uma prova por bimestre, a gente não aprende ao longo de um ano só, acho que a gente 

pode aprender e o aluno também, eu tento chamar meus alunos pra isso, nem sempre 

consigo, mas é o que eu tento, chamar a atenção deles pra aquele momento, pra aquela 

aula, pra aquilo que a gente tá falando, lendo, lembrando né, então. Eu brinco com eles 

que parece que o professor de filosofia fala mais história do que professor de história, a 

gente sempre fica rodeando a história das ideias. Mas eu tento mostrar pra eles que a 

história das ideias gera interesse também... sempre, pra mim sempre foi assim, sempre 

que a gente pensa na formação de algum pensamento, nós pensamos algo sobre ele. 

F38: Então seria essa via de mão dupla e criando sempre né, ensinar... 

MOÉSIO7: É, é uma relação contínua... eu acho que a eficácia é pra isso. 

F39: Ok. Nina? 

NINA3: Bem, em relação ao de artes visuais, no meu caso, é, o aluno que chega pra 

mim ele chega, geralmente a maioria, eu sempre faço um diagnóstico da turma e a 

maioria vem de escolas que eles tem professores de matemática é, pedagogas, e 

colocam pra ministrar a disciplina, então esses alunos dizem que passaram o ano inteiro 

desenhando florzinha ((risos)), então eu tenho uma turma, as turmas são heterogêneas, 

alguns alunos viram o conteúdo que tinham de ver no período adequado e a maioria 

não. Aí a minha função ali dentro enquanto ensinar, inicialmente é tentar equilibrar, é, 

tentar nivelar, colocar todo mundo no mesmo patamar ali. Então, durante o ensino, eu 

também procuro fazer, estabelecer muitas relações com  o cotidiano, com a vida deles, 

com as demais disciplinas né, tento também... tô puxando histórias, ás vezes eu falo 

alguma coisa de filosofia, de música, ás vezes de matemática, lógico que eu não exploro 

a fundo como a professora, porque eu não tenho facilidade pra isso né ((risos)), mas por 

exemplo, é, teve um... vô falar da experiência do... ano passado. Durante o conteúdo 

de... abrangendo história da arte, estava falando sobre renascimento, aí você vai explicar 

aspectos sociais, históricos, artísticos, e também que aquilo ali não foi construído a toa, 

tiveram vários cálculos do ponto de desenvolvimento matemático, do ponto de vista da 

física ali pra poder o arquiteto, que foi um dos primeiros que assinaram ali o ((termo 

não compreendido)), formatar uma cúpula sem deixá-la cair, então aí você mostra 

aqueles desenhos lá das figuras geométricas, do desenho arquitetônico, dos cálculos e 



do ((termo não compreendido)), falam assim coisas de matemática já está pronta 

((risos)) 

F40: Você faz uma relação né? 

NINA4: Faço uma relação, então, por que que o ser humano, como que ele estabeleceu 

aquilo na renascença, como que ((termo não compreendido)) pensar, o ser humano ali 

naquele momento né, ele estava se colocando, raciocinando mais, ele tinha que enxergar 

o edifício construído todo, diferente de outros períodos, como no período gótico em que 

a construção do prédio era elevada para mostrar a superioridade de Deus, né, e ali não, é 

o homem como o dono da sua razão, então ele tinha que visualizar o prédio de onde ele 

estivesse, aí tem todas essas questões. Aí sempre tento trazer também pra atualidade, o 

que que vocês observam ali na cidade de vocês que pode remeter a isso, aí alguns focam 

assim de arquitetura, ou de arte, ou o que eles fazem que tem a sua volta. 

F41: Nina, você falou uma coisa aí de que você faz  um nivelamento né, seria no 

começo. Como é que você faz isso e, tá tendo resultado ou não, como que...? 

NINA5: Olha, esse ano tá um pouco diferente, porque como chegou a Daniela, eu to 

tendo que repensar, reestruturar, e eu sei que esse ano eu não estou ainda... eu ainda não 

cheguei... talvez no... no próximo turno eu consigo pegar o ritmo já, a Daniela ja tinha 

tido essa experiência desse jeito, quando ela tava em Jataí pela primeira vez, então como 

que eu faço isso, eu começo do zero a ministrar o conteúdo né, e... 

F42: Ah tá... E vai buscando todos meios pra passar a todos aqueles conceitos...? 

NINA6: Vou buscando... mas agora é... agora eu não tô seguindo uma linha é... 

cronológica não, agora eu tô costurando os assuntos... 

F43: Ok, de acordo com a necessidade da ...? 

NINA7: Porque na verdade o ponto de vista de... de artes visuais é... são teorias mais 

atuais mesmo de você não seguir uma linha... 

F44: Toda aquela historiografia da arte, né, você pode pegar notícias mais atuais...? 

NINA8: Você pode pegar e trabalhar temas, como o exemplo lá de filosofia né, acho 

que ((não compreendido)), que trabalha temas não é... tem outras também né... 

MOÉSIO8: Tem da... Maria Lúcia parece né... Arruda né 

F45:  Arruda né 

NINA9: Arruda, então tá trabalhando temas, porque não dá tempo. 

F46: É, tá, ok... 

NINA10: Então por exemplo se eu vou lidar com cultura popular, aí eu ja sei que a 

Daniela também vai, aí ano passado eu falei um pouco mais da questão musical, aí eu 

sei que a Daniela agora tá, ela já trabalhava essa parte, eu falo da cultura no geral e tal, 

da ((literária?)), da tradição, do ponto de vista social , o que que vocês observam aqui... 

F47: Ok, queria que vocês me falassem qual o papel de vocês como professor em sala 

de aula? 



GLÓRIA27: Eu, como professora, eu passo pra eles um... ((não compreendido)) mais 

próximo do correto que consegue né, então eu não deixo ((bullyng?)) na sala, eu não 

gosto que ((a professora deixa?)), eu não deixo que irrite o outro por que o outro é 

gordinho, por que o outro é negro, por que o outro é pobre, por que o outro tá com o 

chinelo rasgado, eu não deixo, entendeu? 

F48: Aham 

GLÓRIA28: É, ainda mais que a nossa escola são muito esses meninos nessa fase... 

faixa de catorze e quinze anos de idade, eles tão se descobrindo adolescentes e 

descobrindo a sexualidade, né, então eu acho que como professora, se eu puder ajudar, 

mesmo que envolva ((estudo?)) eu sempre converso com eles, entendeu? Até lá na sala 

esses dias mesmo, o Gustavo Bernardes que já é repetente, já me conhece né, ele viu de 

lá né, soltou a voz assim, meio exagerada... aí eu... 'Gustavo'... apontei pra ele assim, 

que ele já me conhece, ele falou assim: 'já sei professora', então quer dizer, ele já sabe 

que ele não vai falar mais, porque? Porque eu penso que eles chegam na escola e aqui 

eles estão meio que ((perdi os poderes?)), né verdade, no caso tem o pai, tem a mãe, tem 

a tia, mora a avó, tem muita gente que da satisfação e... eu acho eles muito sem... vamos 

dizer, mal educados, sem... não tem aquela linha né, aquele menino assim, educado, não 

respondão, que faz suas obrigações, seus deveres né, e... mesmo eu dando minha aula de 

matemática ali tranquila e tudo, eu... ((pontuo?)) essas coisas, que gente não faça isso, e 

conto pra eles casos de experiências que eu já tive né, de alunos, então, eu... eu cuido 

disso aí tudo. Até eu já conversei com o professor de  ((aula de natureza?)), ((parte não 

compreendida)), a professora disse que isso não é certo, que não poderia fazer isso, mas 

eu penso que eles quando estão na escola, eles tão aqui na escola pra aprender, e pra 

aprender não importa se Naira vai, que é professora de artes, não pode ensinar o um 

nome pra ele, por que que ela não pode fazer isso né, se ela tiver o conhecimento e 

puder ajudar ele naquele momento... 

F49:  Tô vendo assim, que o seu papel então é muito importante essa questão da 

interação né, com os alunos, e não só no...  ensino aprendizagem do conteúdo, mas no 

ensino aprendizagem de tudo, né, e focando mesmo o ensino aprendizagem, qual é o 

seu papel? Ah, e você já falou isso antes da forma como você trabalha e aí eu já deduzi, 

mas assim, como que você conclui? Qual é o seu papel em sala de aula como 

professor do ensino aprendizagem? 

NINA11: Tal como a Glauce, eu tenho... eu lido dessa forma também, principalmente 

quando eu entro... todos os conteúdos dá como, assim pra você traçar essas... esses 

diálogos com os alunos né... 

F50: Isso, aham... 

NINA12: Tem muito nu na história da arte, da arte, tem muito nu, os artistas eles 

brincar muito com o  corpo humano, então você, eu aproveito pra poder lidar com 

assuntos  que chamam a atenção deles, do corpo, 'Ah...((não compreendido)) 

professora!' ali na escultura né, então, então aí tem os temas, anorexia, bulimia, 

anorexia, essa questão que ela tava falando ali de bullyng também... 

F51: Aham... 

NINA13: Também sempre trata diálogo, porque você tem tanta dificuldade pra aceitar, 

não aceitar né, o diferente, que você julga que é diferente, mas o que é o diferente? 



Então eu sempre tô trazendo esses diálogos com eles né. Quando eu entro na parte de 

audiovisual, principalmente, porque eu ensino só a técnica né, só a linguagem, então eu 

aproveito o momento dos... da apreciação de curtas, pra poder relacionar isso, 

homossexualidade, questão de pais e filhos, é... e etc. 

F51: Tá. E o papel seu na... na outra arte, como professor assim no ensino 

aprendizagem? 

DIVA5: Bom, eu falo que eu carrego duas... duas pessoas em mim mesma, porque 

mesmo eu querendo ser... ter esse papel de mediadora né, de... de não reter  o 

conhecimento né, de não ter um só pra um, mas ás vezes pelas experiências que eu vivi 

né, na infância até no ensino médio, eu ás vezes me vejo um pouco como autoritária, 

autoritária no sentido assim, é de... manter a ordem na sala, assim, nesse sentido eu sou 

muito exigente, trabalhei em escola militar né muito tempo, então eu... eu trago isso 

dentro de mim, eu tento lutar contra isso, mas quando eu vejo que estão conversando eu 

falo assim 'psiu'... é assim, é algo que já e meu né, eu acho que eles pensam: 'gente, essa 

mulher é doida, fazendo esses sons com a boca'. Mas, eu tento/ não falo 'cala a boca', 

essa expressão, mas a vontade que dá é de 'calar a sua boca', minha vontade é essa. 

NINA14: Que os professores ((não compreendido)) é falar né... 

DIVA6: Pois é, eu acho que tá isso muito forte dentro de mim, a questão de... de manter 

a sala assim, uma ordem né, mas ao mesmo tempo eu me vejo como alguém que 

também... dialoga muito com eles, brinca com eles né. 

F52: Você falou do seu papel como mediadora e, como que seria você mediando? 

DIVA7: Bom, pra mim mediar é você levar aquele conteúdo, mas de uma forma que o 

aluno ele se sinta a vontade também pra embarcar, pra falar assim: 'mas por que isso, 

professora?', é... Será que na pré história foi assim mesmo, as atividades musicais eram 

assim mesmo... 

F53: Ah... e você dá a pergunta pra eles? 

DIVA8: Não  é eu falar assim: 'é isso aqui e pronto, acabou, o livro fala que é isso então 

é isso', né, eu penso que esse mediar do conhecimento é deixar um leque aberto... 

F54: Pra questionar, argumentar, pra expor a opinião...  

DIVA9: Pra questionar, pra verificar aquilo, igual eu falo pra eles: 'gente, não confie 

muito em coisas que vocês leem em livros, não pensem que todo livro é uma cartilha é... 

fechada, que... quantos e quantos livros já foram editados e os próprios autores falaram 

que isso estava errado quando isso foi feito há tantos anos atrás,  então eu vejo que é 

isso, né... não pensar que existe uma verdade absoluta, ainda mais na... no mundo pós 

moderno... 

F55: E que nós não somos o... dono dela né? Vou voltar... vou nele e volto em você 

nessa questão do livro didático, vamos deixar aqui o... o que é o professor... você, qual é 

o seu papel na sua sala de aula, no ensino aprendizagem? 

MOÉSIO9: Ué professora eu... eu me vejo também como um mediador assim, um 

aproximador  na... do  conteúdo de assim... de uma turma, de uma pessoa né, dando uma 

individualizada né, de uma pessoa que pode é... ser acrescida né na sua, no seu nível , 

sei lá, cultural, no bom sentido né, é... com aquele determinado conteúdo.  



F56: Tá. 

MOÉSIO10: Bom, na questão disciplinar, eu sou meio é... fraco nesse caso ((risos)), ás 

vezes eu... teve uma turma por exemplo que eu fiz uma prova né, pros dois alunos que 

estavam prestando atenção e os outros tudo tiraram zero, então foi a minha maneira de 

protestar né, não achei isso certo né... mas na próxima aula eles ficaram comportados 

((risos)) 

F57: E como que eles receberam... É, tá, isso que eu ia te perguntar, como que eles 

receberam essa punição? 

MOÉSIO11: Bom, eles ficaram chateados né... 

F58: Chateados...? 

MOÉSIO12: E eu também fiquei ((risos))... 

F59: Pois é, mas aí eles melhoraram o comportamento? Melhoraram? 

MOÉSIO13: É... melhoraram. Valia um ponto extra né, não tirei ponto deles, dei um 

ponto extra, um prêmio pra quem estava prestando atenção. 

F60: Aham, ok. 

MOÉSIO14: Agora... bom, eu fico feliz por exemplo quando eles colocam escolhas, 

parecem que eles não concordam comigo, eu tento exagerar, fazer uma caricatura de 

algum pensamento, exagerando o sentido, sem tirar o foco no caso que eles precisam 

disso para o vestibular, o vestibular desse jeito eles não pegam né... incomodados, ao 

ponto deles se levantarem falar assim: 'esse cara aí é um... né, um idiota' né, assim, um 

idiota no outro termo né, que ele é um grande filósofo mas, “Pensou que só ele pensa no 

mundo, só ele que sabe as coisas? e tal, É mesmo, que que você acha disso? né, sempre 

((risos)), é mesmo, ele bem mais inteligente que a gente. Que que você acha? e ele 

fica... o aluno fica assim né, faz uma... faço alguma fofoca filosófica, que a vida desse 

pessoal é bem... muitas vezes é bem interessante, aí eu brinco com eles: 'olha, vocês não 

vão ser preconceituosos não? Vou contar uma coisa aqui pra vocês', aí eles entram... 

((incompreensivel))... assim já ficam orgulhosos quando vê o que que ele  escreveu né, 

sendo um sujeito daquele jeito que foi. Aí eu tento chamar a atenção deles nesse caso, 

pra aproximá-los do conteúdo, né. 

F61: Aí como que você definiria nessa sua posição de professor, o papel do aluno, o 

que o aluno faz na sua aula? 

MOÉSIO15: Bom, geralmente alguns alunos ficam conversando ((risos)) 

F62: ((risos)) Alguns...  

MOÉSIO15: O papel dele é... bom, eu não consigo impor um papel pra algum aluno, às 

vezes... eu prefiro construir ah... o ambiente pra ele né, quer dizer, algumas perguntas 

podem gerar o interesse pela próxima frase né, frase do autor né, então... excelente, por 

mais que eu tento gerar um ambiente de curiosidade, um aluno curioso, um aluno é... 

interessado né, um aluno com problemas que não saia de lá sem eles mas, se aumentar 

os problemas é melhor pra nós, pra filosofia, pelo menos faz ele pensar mais, é isso. 



F63: Ok. Daniela, e você, o aluno pra você, qual é o papel dele, que é que ele faz na sua 

aula? 

DIVA10: Que é que ele faz na minha aula... 

F64: É... 

DIVA11: Bom, eu achei, criei situações né, assim, eu acredito que quando... ((não 

compreendido))...é porque eles tão ali bebendo da fonte, mas ao mesmo tempo eu vejo 

também que eles criam situações né, pra serem discutidas tudo aquilo que a gente tá 

falando, porque como eu disse a minha turma é muito assim, de discussão, eles 

perguntam, eu falo pra eles assim: 'gente, não precisa... deixa eu terminar de expor o 

tema, vocês podem entrar, vocês podem'... pra mim eles aprendem, eu acho que eles  

aprendem que é aquele conhecimento, porém  o conhecimento teórico mesmo, assim da 

música né, que às vezes eu quero ensinar, eu vejo que muitos tem dificuldade de ir 

porque música é vivência, então tem muita coisa que nós fazemos... to falando na parte 

mais prática, ne, que nós... eu acho que eles experimentam, só experimentando, quando 

é essa questão mais prática, eles tão vivenciando, porque ás vezes o professor de música 

é... diferentemente, não sei se também diferente de outras disciplinas né, é... a gente não 

vê o resultado imediato, é um resultado bem demorado né, que demora muito, 

dependendo da pessoa né, leva muito tempo pra ela experimentar aquilo. Mas eu creio 

que quando eles tão vivenciando eles já tá, né... se relacionando com aquela arte e ja 

tá... 

F65: Aprendendo né...  

DIVA12: Aprendendo, é... 

F66: Despertando pra aquele conhecimento... 

DIVA13: Por que pra nós é ((incompreensível)) o resultado final, então é um processo...  

F67: Ah tá... 

DIVA14: A gente vê assim, eu pelo menos vejo assim... 

F68: Aham, tá. 

GLÓRIA29: A minha disciplina... ela obrigatoriamente, ele tem que entender, tem que 

passar pra frente, né, então 'professora eu não gosto de matemática', você agora não 

deve gostar, não é obrigado a gostar, mas infelizmente você tem que aproveitar, porque 

é hoje, eu tava falando com eles, o tanto que nós vamos até agora , até semana passada, 

é ferramenta do trabalho tá, matéria nova, e essa serve de base para a próxima, então, 

não tem aquele de 'eu vou deixar pra depois', deixar pra depois te ((incompreendido)), 

certo, então eu trabalho assim, na minha sala de aula eu corrijo exercício, assim algum, 

um pouco exercício que eu deixei na aula passada, corrijo o que a maioria não fez, 

porque o que um só ficou em dúvida eu atendo ele no plantão, então  a maioria 

((incompreendido)) pra eles né, eu trabalho muito com eles a leitura do texto, presta 

atenção né. Ah, e eles tão vendo muitos símbolos, por que você não liga o nome ao 

símbolo, porque o nome já diz o que é, eles querem decorar ((não compreendido)), né, 

então eu passo o conteúdo, a... tenho uma ((não compreendido)) ...a nossa conversa, 

quando eu tô passando no quadro, você não consegue fazer isso aqui no quadro, né, são 

muitos, então enquanto eu tô passando no quadro eles tão conversando, quando eu dava 



aula segunda-feira, sete horas da manha, você tem que ter uns dez minutos ali pra eles, 

que eles chegam e precisam contar o que aconteceu. 

F69: ((risos)) Exato...  

GLÓRIA30: E ao mesmo fato, a última aula da sexta-feira, ((risos)) aí eu trabalho 

conteúdos iguais nas salas, eu gosto de ficar sempre junto né... 'professora, a gente tem 

prova hoje', 'então eu vou chegar até aqui, vocês deixam eu chegar até aqui, que aí eu 

dou tempo pra vocês,' quanto tempo?',' é o tempo que eu vou gastar pra chegar ate aqui, 

então se vocês colaborarem mais, eu chego mais rápido e eu libero vocês assim, eu 

libero assim, ficam dentro da sala porque pediram tempo pra estudar.  

F70: Aham, 

GLÓRIA31: Então eu fico sentada ali, e não deixo eles saírem porque eles queriam 

estudar, entendeu?  

F71: Aham, ok 

GLÓRIA32: Mas e... e é tranquilo isso assim 

F72: O aluno faz então, presta atenção na sua sala né? 

GLÓRIA33: Faz, responde, pergunta... 

((interrupção de 10 segundos)) 

GLÓRIA33: Então é... agora tem os que não fazem, os que não fazem não fazem 

mesmo né, mas na hora que eu estou explicando... faz assim. 

F73: Certinho... 

((interrupção de 136 segundos)) 

F73: Nina, como é o aluno? 

NINA15: O aluno ele é a 'bola' do meu trabalho, né, eu gosto muito de dar aula, eu 

adoro os meninos né, mesmo os meus 'danadinhos' como o Marcelo, né, mesmo que as 

vezes eu tenho que ser chatona em alguns momentos, chamar atenção ás vezes é 

preciso, mas não é por isso que eu passo a odiar aquele aluno, assim, não fico com raiva 

dele, gosto muito da ((incompreensível)) dele né, não marco aluno, ás vezes eu sou 

obrigada a pegar mais firme com um mesmo aluno em alguns momentos, mas isso não 

significa que eu estou marcando. 

F74: É por que há a necessidade também de disciplina, de ambiente de trabalho, né? 

NINA16: E o (( não compreendido)) que vocês se concentrem, bacana, isso não, sou 

humana ((risos)) né, mas eu sempre procuro cumprimentar, pra eu não cumprimentar 

alguém sorrindo, eu tenho que estar muito tensa, tenho que ta doente, tenho que ta numa 

tristeza profunda, ou então muito desatenta, mas eu sempre procuro cumprimentar 

sorrindo, brincar, e tal. Aí sim, em relação a sala de aula, pra mim eles estão aqui pra ter 

a troca, pra aprender, pra trazer coisas também, ((tá criando?)) e... agora assim, a 

questão de que o professor tava falando ali, no início eu tive muita dificuldade, porque 

eu também era da universidade, então a primeira coisa que eu tava ministrando aula no 

ensino médio, e eu não sei se é impressão minha... né, porque você chega aqui e outro 



professor tá ministrando outra linguagem, aí você chega aqui você tem mais dificuldade 

de... mudar a linguagem né, levar a linguagem a eles né, e pegar, até você se situar pelo 

caminho que você vai e... e também... não sei se as turmas mais antigas alí do final de 

2010, 2011 eram mais danadas, eu não sei, eu sei que parece que as turmas foram 

melhorando, não sei se foi eu que fui... ((risos)) 

GLÓRIA34: Então assim, você vai pegando o jeito... 

NINA17: Tem os momentos que eu não me importo deles conversarem, ((conversas 

paralelas não compreendidas)) 

F75: E tem que haver esse momento... pois é, e tem que haver esse momento pra 

relaxar, pra ficar a vontade, porque tem que ter uma interação boa entre a gente né, por 

que se não... 

NINA17: Agora tem momentos assim que eu gosto de silêncio, mesmo alguém 

converse o problema sempre tende a se exagerar. Essa turma agora da eletrotécnica do 

primeiro ano, eu tô sentindo mais dificuldade com essa turma, porque é muito menino 

junto, muito menino de ensino... de... menino ora, decente, homem, macho, como se diz 

né...((risos)), e... to sendo obrigada a ser dum jeito que eu não gosto de ser, que é ser 

mais chatona, mas chatona no sentido de... 

F76: Mas exigente né, com o ambiente de aula?  

NINA18: Exigente de... mexer no celular, tomar... fazer reclamação... 

F77: Ok 

((parte não compreendida)) 

F77: Pois é, é essa prática de vocês porque, eu tenho uma sala que tá assim mesmo né... 

((interrupção de 21 segundos)) 

NINA20:  Aí então por exemplo, eu sempre fico pensando: 'que tática eu posso usar 

nessa turma pra chamar a atenção deles por que tem uns que vem com a cabeça de 

((incompreendido)), né, de outras escolas de professores que não eram... tinha regra, 

então pelo menos no início eu sempre sou mais chata que no final, até eles pegarem no 

ritmo e ver que o negócio não é brincadeirinha do jeito que eles estão achando. 

F78: Tá bom. Gente, foi ótimo tá? Eu queria agradecer e aí então a gente  falha agora a 

semana que vem e na outra, uma hora, tá bom? É, porque eu tinha prometido pra vocês 

que era de quinze em quinze, aí eu vou fazer essa 'reuniãozinha' com os que faltaram... 

((parte não compreendida)) ...Ah, queria só esclarecer, por enquanto, eu tô levantando a 

nossa prática, aí depois a gente passa a refletir sobre essa prática. Ah, esqueci outra 

coisa, eu poderia gravar uma aula de vocês, pode ser?  

PROFESSORES: Pode 

F79: Aí eu vou mandar e-mail agendar, e o dia que vocês ...vocês escolhem o dia e o 

momento, a hora tá... ((diálogo paralelo)) ...é uma só mesmo, assim né, por que depois a 

gente tá refletindo encima disso que nós falamos e da aula que nós assistimos... 

((diálogo paralelo)) ...pode ficar tranquilo, a hora que vocês quiserem: 'Marlene, eu 

quero que você grave a minha aula em tal dia'... 



NINA21: Mas é engraçado sabe por quê, porque quando você for gravar não vai ser a 

mesma coisa, nem a gente nem eles, eles não... tipo assim, eles... ((diálogos paralelos)) 

F80: ((não compreendido))...aí nesse momento eu posso usar a câmera pra poder ver a 

interação dos alunos, mas... pode ser? Que aí depois a gente pode... ((diálogo 

incompreendido))... você escolhe... pode sim, se for do primeiro ano melhor, que o 

nosso foco é o primeiro ano né, então caso você puder escolher o primeiro ano né... por 

que assim, agente fica considerando eles, tá certo? ...((diálogos paralelos))... Então ok, 

obrigado vocês, até logo! 

 

 

 

 

1ª ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COLETIVA – 18/04/2013 

Este encontro tinha como objetivo apreender os sentidos iniciais sobre leitura e 

prática educativa, o papel do aluno e do professor no processo ensino-

aprendizagem , conforme “Roteiro do 1º Encontro de Formação 

continuada”.Estavam presentes os seguintes professores: Daniela (chamada de 

Diva na pesquisa), Moisés (chamado de Moésio), Glauce (Glória), Naira ( Nina).  

F1: Hoje nós vamos começar a nos repensar, a leitura e escrita nos nossos encontros né, 

e a leitura e escrita vai ser sempre vista como uma forma de ensino aprendizagem, então 

nós vamos começar. As nossas dinâmicas serão sempre assim, conversar, falar sobre as 

nossas aulas, como que a gente faz? Então é um método dialético, a gente pergunta, um 

pergunta em cima, outro vai expandindo, vai... é pra gente mesmo... será que o que eu tô 

fazendo  tá dando certo, por quê? O que é bom, o que não, na... nessa minha forma de 

fazer e trocar  experiências, falar com o  outro e depois a gente procura aprofundar isso, 

outras orientações, terão textos como sugestão se vocês quiserem aprofundar, pra gente 

ir também intensificando as nossas discussões, aprofundando mais até teoricamente se 

for o caso né. Bom, então, hoje eu vou começar então já levantando as experiências de 

vocês né, como esse nosso encontro de formação né, repensar a leitura e escrita nas 

nossas aulas, quais são as expectativas de vocês com essa experiência, com essa 

formação continuada, que que vocês esperam nesses nossos encontros de leitura e 

escrita, qual é as expectativas? 

DIVA1: Primeiramente é repensar mesmo a questão de como estamos trabalhando a 

leitura nas nossas aulas, porque querendo ou não todos nós trabalhamos né, tem um 

momento de cada um... é, pode ser uma leitura de imagem, até mesmo no meu caso a 

leitura musical que muitas vezes agente fala que é uma apreciação mas também é uma 

leitura, né, além das leituras de textos também que a gente trabalha. Penso que é isso, é 

cada um, ver como cada um está trabalhando, e aí a gente dialogar em alguns pontos 

que possam parecer cada um de nós. 

F2: Certo, ok.  



NINA1: Eu penso que nós podemos trocar ideias de modo que de repente eu tenho uma 

ideia, e isso levanta, suscita que você tenha uma outra ideia em cima da ideia do colega, 

então podemos também construir coisas em parceria né. 

F3: É. A proposta é bem essa mesmo né, de fazer essa troca colaborativa. Glória? 

GLÓRIA1: Eu acho que até um pouco dessa troca já existe... no primeiro ano de 

eletrótécnica né ((risos)), então já tem essa troca né, eu acho que é isso, você vê isso, 

realmente o seu colega faz algum... alguma atitude, algum norte pra trabalhar que foi 

benéfico, né? E uma coisa que você faz que também pode ajudar a melhorar o 

desempenho da turma é compartilhar isso aí... 

F4:  Ok 

GLÓRIA2: Eu acho isso interessante. 

F5: Tá. Moisés, você poderia falar sua expectativa também? 

MOÉSIO1: Bom, eu pretendo é... aprender né bastante, né, na verdade tem uma... ah, 

eu vejo a necessidade de uma aproximação assim, já que a leitura é uma... é uma ligação 

entre o que o professor pretende passar e o que o aluno precisa, sei lá, aprender, ouvir, 

entender, eu acho que é respeitar essa relação né, importante otimizar o que a gente faz 

na sala, ter um maior percentual de sucesso possível né, de ensino aprendizagem, tomar 

a leitura pra mim é fundamental, na filosofia a gente basicamente só lê e escreve, e... só 

que é uma leitura com uma carga muito grande de interpretação... então a leitura gera 

desleituras né ((risos)), então eu tento... é uma dificuldade trabalhar as muitas... as 

muitas perspectivas que o aluno traz da sua vida, da sua família, e pega o texto e diz: 

((não compreendido)), né, e le aquilo como se fosse algo pra... pra ajudá-lo hoje né, 

entender alguma coisa que acontece no cotidiano dele. Até que a leitura é muito... é, é 

aproveitado essa troca . Tem um professor que brincava comigo lá de Aparecida de 

Goiânia de Filosofia dizia assim: Ah, vamos trocar figurinhas, né... na verdade eu não 

via figurinha nenhuma, queria era só pegar as suas ((risos))... 

F6: Mas a gente sempre tem... 

MOÉSIO2: Aí levava tempo né, mas, eu procurei outros pra ver as figurinhas que os 

professores tem ((risos)) 

F7: Ótimo, é, e você já disse que ...((risos)) 

((diálogo paralelo não compreendido)) 

F7: Você já havia falado isso pra mim né Moisés, que a sua expectativa é, que agora  

você... ele tá trabalhando com, a primeira vez com ensino médio né? 

MOÉSIO3: Dois meses 

F8: É, e aí ele tá achando diferente, porque a leitura que ele trabalhava no ensino... no 

ensino superior é totalmente diferente, então ele vem na nossa conversa inicial na... na 

aula passada... no encontro passado, é, como que ele trabalharia agora no ensino médio 

né, então assim, eu espero que nas nossas reuniões a gente encontre esses caminhos e 

possa responder esse 'como' seu, tá? Aos poucos nós vamos construir juntos. Mas a... foi 

bom assim essa primeira conversa porque era mais ou menos isso mesmo o que eu 

estava querendo propor pra vocês, é uma troca de ideias, e juntos que a gente possa 



construir né, conhecimento, ou trocar figurinhas, ou trocar práticas. Se durante o 

desenvolvimento das nossas reuniões aparecer alguma necessidade ou alguma coisa 

nova ou vocês quiserem algo podem me pedir, falar, pra gente... pra nós 

providenciarmos tá? Por que vai ser junto, tá bom? Então hoje eu preciso levantar com 

vocês, conosco né, que nós todos vamos falar, qual é a nossa visão de ensino 

aprendizagem, porque começa daí, o que é ensinar, o que é aprender, como que eu vejo 

isso na minha sala de aula? 

GLÓRIA3: Olha, essa relação ensino aprendizagem eu estava discutindo com os 

alunos porque eles chegam no primeiro ano do ensino médio, é... com uma deficiência 

enorme em matemática, não sei se com as outras disciplinas, mas eles tem essa 

deficiência em matemática, mas eu fico perguntando: Onde estava o professor ou o 

aluno...Não devia estar junto?((Parte não compreendida)) Porque olha, eu 

acompanhando meus filhos na escola, minha filha que... ((palavra não entendida)) ...na 

quarta série, aí você faz uma conta né, quinta, sexta, sétimo, oitavo, nono... 

F9: Primeiro, segundo... 

GLÓRIA4: ... e aí eles chegam no primeiro ano sem saber função. Que que é isso, que 

é tão repetitivo e tão inútil? Não... não foi útil pra aquele aluno, não teve... 

F10: E a que você atribui... esse não aprender que você disse que é repetitivo, por que 

será que eles não aprenderam? 

GLÓRIA5: Eu via o professor de matemática de antigamente ah... um companheiro 

muito próximo que eu gosto muito, que eu tenho o prazer em passar. Mas antigamente o 

professor era um professor do magistério, é, pegava assim mais aulas pra receber mais... 

((interrupção de 32 segundos)) 

GLÓRIA5: ... então eu vi assim, que o professor que pegava matemática antigamente 

ara aquele professor que pegava mais aulas pra receber mais, e não necessariamente era 

um professor que... que dominava aquele conteúdo que tá trabalhando, que tinha prazer 

em ensinar aquilo, né verdade, e aí que que acontece, foi empurrando, e eu já faço uma 

pesquisa com meus alunos hoje, a... se a gente assumir esses alunos, quantos são da rede 

pública e quantos estão em unidade particular. É muito diferente de responder, certo? 

F11: Da particular tem ensino melhor do que da rede pública? 

GLÓRIA6: Muito melhor, sem comparação, quando você... pouquíssimos alunos que 

correspondem são da... 

F12: Vem da rede particular...  

GLÓRIA7: É da rede de ensino... pouquíssimos que correspondem são da rede pública. 

Então a maioria vem da unidade particular. E eu penso assim, não é um negócio difícil 

de ensinar, não é, e não é em hipótese alguma difícil de aprender, eu faço a experiência 

com os meus filhos, então eu sei que eles aprendem fração dês de que eu comecei a 

dividir a fruta pra eles. Certo? Então é...((incompreensível))...'ah professora, isso é 

difícil', 'ah, isso é mesmo', quer dizer, você tá ajudando a... a dar um ((palavra não 

compreendida)) daquilo ali. 

F13: É. Eu queria que você, por exemplo, você disse que a professora né, possivelmente 

uma explicação pra esse fato que a professora da... era... muitas aulas né, muitas aulas e 



não dava atenção tanta... atenção merecida no ensinar. E a... como que você acha que 

então, você acredita que a forma dela ensinar é que não... não deu resultado? 

GLÓRIA8: Não, é um método repetitivo e não explicativo, você quer assim porque 

quer, é assim que é pra você fazer, bom, não por que que tem que ser feito assim, né... 

por que que... 

F14: O que que seria o método explicativo? Assim, como...? 

GLÓRIA9: Todas as vezes que eu pego eles e digo: você sabe fração? não, Então, 

quando eu divido um real em quatro né, da vinte e cinco centavos... Certo, então isso aí 

já é uma resposta imediata... ((diálogos paralelos)), não sabe, não sabe ou não faz sua 

obrigaçao? Né verdade? 

F15: Então... 

GLÓRIA10: Isso aí, assim, essa pergunta eu fiz com os alunos ((não compreendido))... 

Não professora, por favor 'fessora' você não venha com fração! Mas você entende de 

fração! Não? Mas quem troca dinheiro sabe fazer e obviamente é de cabeça que faz a 

conta, quando troca dinheiro né, então é só relacionar... certo? 

F16: Então a professora não explicava dessa forma né, relacionando as situações 

práticas da vida? 

((parte incompreensível com conversas paralelas)) 

GLÓRIA11: ... e assim vai... e aí entra um processo de... da ((palavra não 

compreendida)). Eu trabalhei na licenciatura em Jataí, com os alunos da licenciatura, eu 

dava aula de geometria linear, licenciatura em matemática. Professora, eu não preciso 

de ver isso, porque eu só vou trabalhar até a quarta série, eu disse: Mas você não pega 

um diploma pra você trabalhar só até a quarta série, você pega o diploma porque você 

tem que estar apto. Mas eu não quero... Uma aluna lá, uma senhora, falo comigo assim: 

até hoje eu não aprendi isso... professora do ensino fundamental. Eu disse, como que 

vocês fez com seus alunos de sexta série...  Eu deixo pra da r tudo no final do ano... 

F17: Nossa, que absurdo... 

GLÓRIA12: Agora, ela teve coragem de  dizer... 

F18: É... 

GLÓRIA12: E quantos não tem?  

F19: Fazem a mesma coisa... 

GLÓRIA13: Ah, né? quantos não tem? quantos passam por cima daquilo pra evitar que 

o aluno pergunte muito e encostar ele na parede?  

F20: Isso... 

GLÓRIA14: Eu penso que isso deve ser muito atual, deve ter... fazer parte do cotidiano 

de muito professor sabia... 

F21: Exato... 



GLÓRIA15: ((risos)) é 

F22: ((risos)) é, não sei se essa... 

GLÓRIA16: Então quer dizer, esse tempo aí... e assim, gente, é muito fácil, não tem 

como não... não é nenhum bicho de sete cabeças né, então, eu vejo os meus filhos eu já 

vou ensinando, já vai fazendo essa relação traquilamente e... não é... eu gosto que  falem 

na minha sala de aula 'isso é difícil'. 

F23: Pois é, isso que eu ia te perguntar, e os meninos atualmente, você acha que né, na 

forma como você tá trabalhando, fazendo relações, tá mais... tá tendo um resultado 

melhor?  

GLÓRIA17: Eu vou te dizer uma coisa, até por que...((não compreendido)) ((risos))... 

não é verdade? que quando você pega o segundo ano, você tem ((não compreendido)) 

...né, você trabalhar você vê o crescimento daquele aluno, apesar de que eu... esse é um 

indicador... 

NINA2: Que ele amadureceu, foi pra uma escola diferente 

GLÓRIA18: é, tanto que ele amadureceu... 

F24: é, tem todo esse processo de adaptação... 

GLÓRIA19: Quanto ao ritmo escolar e quanto ao ritmo de estudo né, então assim, é 

um ambiente que... a quantidade tem que estudar. Mas assim, eu vejo muito nos nossos 

alunos a... repetentes né, então essa semana eu falei com o Marcelinho, que eu fiquei tão 

feliz com o Marcelinho, que praticamente ele fechou minha prova de matemática, então 

eu falei assim: 'Que gracinha Marcelo', ai eu falei assim 'será que o Marcelo colou?', 

mas assim, as minhas provas são... são várias provas numa sala só, eu faço vários 

modelos, porque é uma sala cheia né, então qualquer cuidado precisa ter né... Mas, ah, 

eu falando, falei 'olha, presta atenção, é fácil, não fala que é difícil', porque tudo assim... 

((não compreendido)) eu disse 'que isso, difícil... é PG, não, difícil é Função', então, o 

que é difícil pra você é fácil para o seu colega, então o que... que você passou não tem 

nada difícil pra todo mundo... 

F25: É, isso é mesmo... 

GLÓRIA20: Cada um tem a sua afinidade, eu falo muito isso com eles, a afinidade. 

F26: Certo. 

GLÓRIA21: E outra coisa, eles batem muito de frente com a matemática...((parte 

incompreensível))...o que acontece em algumas áreas, que é assim: 'onde está isso na 

minha fora... na minha vida lá fora... Professora isso só existe aqui dentro da sala, então 

todo o conteúdo que eu começo explicando... 

((diálogo paralelo incompreensível)) 

F27: Ah isso é muito importante... 

GLÓRIA22: Então eu comecei agora a ver função. Os exemplos que eu fiz e ((não 

compreendido)) na matéria foi o que ((não compreendido)). Então o que você acha de 



manha, o que você acha? 'Eu achei isso e isso na quadra', né, então isso aqui se você for 

reservar o dinheiro pra sua bolsa, por mês então... ((não compreendido))... , né? 

F28: Ah, isso então é... ((diálogos paralelos)) aprendizagem significativa né? 

GLÓRIA23: Sim, aí eles falam assim: 'nossa, eu to com vontade de lanchar' ((risos))... 

então eu falei assim: 'olha, ainda nem faz bem né, é refrigerante e pizza. Então, ah... 

outra coisa, quem vem pra cá de garelle, de biz, essas coisas, não é, você gasta quanto 

de gasolina? Bom, um litro dá pra uma semana, você vai gastar quanto por mês, tudo ele 

vê função, quem compra pão, né, então assim, tudo... toda matéria  né, retrata a relação 

no dia a dia. 

F29: Ótimo. 

GLÓRIA24:  Então a função do segundo grau é... a rampa de skate que eles conhecem, 

né, as parábolas são as pontes, eu sempre mostro isso né. E você vai ficar aí a toa? Claro 

que não, entendeu, então assim, é... até que assim, essa relação 'ah professora, eu faço 

isso', então eu acho uma maneira... tranquila de explicar... porque eles... faz parte... 

F30: Aham... Então você tá relacionando com a prática, com a vida, com a 

aplicabilidade daquilo... 

GLÓRIA24: Sim... 

F31: Aí torna... toma sentido pra eles, né... 

GLÓRIA25: Sim... 

F32: Eu acho, assim, é uma excelente forma prática de trabalhar, né, na verdade deveria 

ser assim em todas as disciplinas né. 

GLÓRIA26: É o negócio não tá longe deles né, tá muito próximo, eles que não vêem. 

F33: Diva, quer falar? Que que é ensino aprendizagem pra você? 

DIVA2: Bom... eu acredito que assim... é... desde a minha formação é... eu sempre 

trabalho essa questão que professor ele é um colaborador da aprendizagem, ele não é o 

dono, ele não é o centro desse poder, ser dono de saber, então, na área da música eu tive 

uma professora sempre trabalhou isso comigo, a gente trocar né, é... trocar os 

ensinamentos dentro de sala. Porque o aluno pra pegar... quando se fala em música, que 

é um tema universal, o aluno ele traz muito seu conhecimento empírico pra sala de aula. 

Então essa troca de saberes eu sempre procuro trazer né. Bom, eu sempre tô trazendo 

uma coisa, uma novidade, mas sempre articulando com um... o diálogo, o dialógico né, 

a gente fala, de tá... trazendo o aluno pra aquele conhecimento, é... de uma forma que 

ele não ficará ali sentado como um ser passivo... 

F34: Aham... 

DIVA3: Mas de forma ativa. Então eu penso que a educação é isso, esse é o meu modo 

de trabalhar, né, então quando eu trabalho um texto... às vezes eu tenho que ler algumas 

partes curtas pra alguma coisa assim da área mesmo, que eu tenho que explicar, como, a 

lógica né, alguns nomes que eles não conhecem, mas mesmo assim é... a gente lê, a 

gente discute, eles falam também né, colocam a opinião deles, não que eu aceite tudo 

que eles falam, que vezes eles falam, tem um negócio que chama moda né, aluno 



((palavra não compreendida)), isso é tudo do aluno, não é isso, mas eu deixo que eles 

coloquem a opinião deles e depois eu até uso a opinião deles pra futuras discussões, mas 

será que é isso mesmo que eles, né, quando eles falaram funk né, surge muita discussão, 

todo funk, todo e qualquer funk é ruim, né, mas assim, tipo... as vezes ((não 

compreendido)) funk não é ruim, então assim, a gente busca assim, esse diálogo né. 

F35: Ok, e tem dado certo essa sua... prática? 

DIVA5: Bom, eu acredito que sim ((risos)) 

F35: ((risos)) Ok, tá bom. Moésio? 

MOÉSIO4: Então, a... Bom essa... faz tempo que a gente falou desde Sócrates que... a 

educação não se dá numa via só, quer dizer, parece que a sala de aula é um lugar onde 

nasce, podem nascer muitas coisas, tomara que nasça coisa boa, a gente trabalha pra 

isso, mas a gente acaba educando de uma forma ou de outra, e sendo educado também, 

quer dizer, é como se agente não saísse da sala, e eu acho que o aluno também, não 

saísse o mesmo, eu acho que também... pelo menos em filosofia eu tento fazer assim, 

é... gerar visão diferente, é marcar alguma coisa a partir de uma teoria, a partir de 

pensamento, marcar alguma coisa da vida deles, ah... 

F36: E o que seria esse marcar? 

MOÉSIO5: Questionar o cotidiano, questionar né, opiniões antigas, questionar o 

sujeito. Ou então tornar mais firmes né, as suas opiniões com outros fundamentos, 

mostrar pra eles também que a vida deles é... eles acabam filosofando sem saber que tão 

filosofando né, filosofam mais do que eu ((risos)) 

F37: Certo... 

MOÉSIO6: E... bom, eu costumo falar pra eles que eu aprendo mais com eles do que 

eles comigo. Eu não consigo também sair da sala sem aprender , então... é, por isso eu 

acho que aqui houve evolução, porque teve uma conversa, eu ouvi muita coisa, aprendi 

muitas figuras, então eu acho que essa, acho que o ensino aprendizagem, a 

aprendizagem não é uma via só de um sentido, é de mão dupla, sempre vai e vem... e eu 

acho que é uma questão de assim, não de um prazo pronto, né, a gente não aprende com 

uma prova por bimestre, a gente não aprende ao longo de um ano só, acho que a gente 

pode aprender e o aluno também, eu tento chamar meus alunos pra isso, nem sempre 

consigo, mas é o que eu tento, chamar a atenção deles pra aquele momento, pra aquela 

aula, pra aquilo que a gente tá falando, lendo, lembrando né, então. Eu brinco com eles 

que parece que o professor de filosofia fala mais história do que professor de história, a 

gente sempre fica rodeando a história das ideias. Mas eu tento mostrar pra eles que a 

história das ideias gera interesse também... sempre, pra mim sempre foi assim, sempre 

que a gente pensa na formação de algum pensamento, nós pensamos algo sobre ele. 

F38: Então seria essa via de mão dupla e criando sempre né, ensinar... 

MOÉSIO7: É, é uma relação contínua... eu acho que a eficácia é pra isso. 

F39: Ok. Nina? 

NINA3: Bem, em relação ao de artes visuais, no meu caso, é, o aluno que chega pra 

mim ele chega, geralmente a maioria, eu sempre faço um diagnóstico da turma e a 

maioria vem de escolas que eles tem professores de matemática é, pedagogas, e 



colocam pra ministrar a disciplina, então esses alunos dizem que passaram o ano inteiro 

desenhando florzinha ((risos)), então eu tenho uma turma, as turmas são heterogêneas, 

alguns alunos viram o conteúdo que tinham de ver no período adequado e a maioria 

não. Aí a minha função ali dentro enquanto ensinar, inicialmente é tentar equilibrar, é, 

tentar nivelar, colocar todo mundo no mesmo patamar ali. Então, durante o ensino, eu 

também procuro fazer, estabelecer muitas relações com  o cotidiano, com a vida deles, 

com as demais disciplinas né, tento também... tô puxando histórias, ás vezes eu falo 

alguma coisa de filosofia, de música, ás vezes de matemática, lógico que eu não exploro 

a fundo como a professora, porque eu não tenho facilidade pra isso né ((risos)), mas por 

exemplo, é, teve um... vô falar da experiência do... ano passado. Durante o conteúdo 

de... abrangendo história da arte, estava falando sobre renascimento, aí você vai explicar 

aspectos sociais, históricos, artísticos, e também que aquilo ali não foi construído a toa, 

tiveram vários cálculos do ponto de desenvolvimento matemático, do ponto de vista da 

física ali pra poder o arquiteto, que foi um dos primeiros que assinaram ali o ((termo 

não compreendido)), formatar uma cúpula sem deixá-la cair, então aí você mostra 

aqueles desenhos lá das figuras geométricas, do desenho arquitetônico, dos cálculos e 

do ((termo não compreendido)), falam assim coisas de matemática já está pronta 

((risos)) 

F40: Você faz uma relação né? 

NINA4: Faço uma relação, então, por que que o ser humano, como que ele estabeleceu 

aquilo na renascença, como que ((termo não compreendido)) pensar, o ser humano ali 

naquele momento né, ele estava se colocando, raciocinando mais, ele tinha que enxergar 

o edifício construído todo, diferente de outros períodos, como no período gótico em que 

a construção do prédio era elevada para mostrar a superioridade de Deus, né, e ali não, é 

o homem como o dono da sua razão, então ele tinha que visualizar o prédio de onde ele 

estivesse, aí tem todas essas questões. Aí sempre tento trazer também pra atualidade, o 

que que vocês observam ali na cidade de vocês que pode remeter a isso, aí alguns focam 

assim de arquitetura, ou de arte, ou o que eles fazem que tem a sua volta. 

F41: Nina, você falou uma coisa aí de que você faz  um nivelamento né, seria no 

começo. Como é que você faz isso e, tá tendo resultado ou não, como que...? 

NINA5: Olha, esse ano tá um pouco diferente, porque como chegou a Daniela, eu to 

tendo que repensar, reestruturar, e eu sei que esse ano eu não estou ainda... eu ainda não 

cheguei... talvez no... no próximo turno eu consigo pegar o ritmo já, a Daniela ja tinha 

tido essa experiência desse jeito, quando ela tava em Jataí pela primeira vez, então como 

que eu faço isso, eu começo do zero a ministrar o conteúdo né, e... 

F42: Ah tá... E vai buscando todos meios pra passar a todos aqueles conceitos...? 

NINA6: Vou buscando... mas agora é... agora eu não tô seguindo uma linha é... 

cronológica não, agora eu tô costurando os assuntos... 

F43: Ok, de acordo com a necessidade da ...? 

NINA7: Porque na verdade o ponto de vista de... de artes visuais é... são teorias mais 

atuais mesmo de você não seguir uma linha... 

F44: Toda aquela historiografia da arte, né, você pode pegar notícias mais atuais...? 



NINA8: Você pode pegar e trabalhar temas, como o exemplo lá de filosofia né, acho 

que ((não compreendido)), que trabalha temas não é... tem outras também né... 

MOÉSIO8: Tem da... Maria Lúcia parece né... Arruda né 

F45:  Arruda né 

NINA9: Arruda, então tá trabalhando temas, porque não dá tempo. 

F46: É, tá, ok... 

NINA10: Então por exemplo se eu vou lidar com cultura popular, aí eu ja sei que a 

Daniela também vai, aí ano passado eu falei um pouco mais da questão musical, aí eu 

sei que a Daniela agora tá, ela já trabalhava essa parte, eu falo da cultura no geral e tal, 

da ((literária?)), da tradição, do ponto de vista social , o que que vocês observam aqui... 

F47: Ok, queria que vocês me falassem qual o papel de vocês como professor em sala 

de aula? 

GLÓRIA27: Eu, como professora, eu passo pra eles um... ((não compreendido)) mais 

próximo do correto que consegue né, então eu não deixo ((bullyng?)) na sala, eu não 

gosto que ((a professora deixa?)), eu não deixo que irrite o outro por que o outro é 

gordinho, por que o outro é negro, por que o outro é pobre, por que o outro tá com o 

chinelo rasgado, eu não deixo, entendeu? 

F48: Aham 

GLÓRIA28: É, ainda mais que a nossa escola são muito esses meninos nessa fase... 

faixa de catorze e quinze anos de idade, eles tão se descobrindo adolescentes e 

descobrindo a sexualidade, né, então eu acho que como professora, se eu puder ajudar, 

mesmo que envolva ((estudo?)) eu sempre converso com eles, entendeu? Até lá na sala 

esses dias mesmo, o Gustavo Bernardes que já é repetente, já me conhece né, ele viu de 

lá né, soltou a voz assim, meio exagerada... aí eu... 'Gustavo'... apontei pra ele assim, 

que ele já me conhece, ele falou assim: 'já sei professora', então quer dizer, ele já sabe 

que ele não vai falar mais, porque? Porque eu penso que eles chegam na escola e aqui 

eles estão meio que ((perdi os poderes?)), né verdade, no caso tem o pai, tem a mãe, tem 

a tia, mora a avó, tem muita gente que da satisfação e... eu acho eles muito sem... vamos 

dizer, mal educados, sem... não tem aquela linha né, aquele menino assim, educado, não 

respondão, que faz suas obrigações, seus deveres né, e... mesmo eu dando minha aula de 

matemática ali tranquila e tudo, eu... ((pontuo?)) essas coisas, que gente não faça isso, e 

conto pra eles casos de experiências que eu já tive né, de alunos, então, eu... eu cuido 

disso aí tudo. Até eu já conversei com o professor de  ((aula de natureza?)), ((parte não 

compreendida)), a professora disse que isso não é certo, que não poderia fazer isso, mas 

eu penso que eles quando estão na escola, eles tão aqui na escola pra aprender, e pra 

aprender não importa se Naira vai, que é professora de artes, não pode ensinar o um 

nome pra ele, por que que ela não pode fazer isso né, se ela tiver o conhecimento e 

puder ajudar ele naquele momento... 

F49:  Tô vendo assim, que o seu papel então é muito importante essa questão da 

interação né, com os alunos, e não só no...  ensino aprendizagem do conteúdo, mas no 

ensino aprendizagem de tudo, né, e focando mesmo o ensino aprendizagem, qual é o 

seu papel? Ah, e você já falou isso antes da forma como você trabalha e aí eu já deduzi, 



mas assim, como que você conclui? Qual é o seu papel em sala de aula como 

professor do ensino aprendizagem? 

NINA11: Tal como a Glauce, eu tenho... eu lido dessa forma também, principalmente 

quando eu entro... todos os conteúdos dá como, assim pra você traçar essas... esses 

diálogos com os alunos né... 

F50: Isso, aham... 

NINA12: Tem muito nu na história da arte, da arte, tem muito nu, os artistas eles 

brincar muito com o  corpo humano, então você, eu aproveito pra poder lidar com 

assuntos  que chamam a atenção deles, do corpo, 'Ah...((não compreendido)) 

professora!' ali na escultura né, então, então aí tem os temas, anorexia, bulimia, 

anorexia, essa questão que ela tava falando ali de bullyng também... 

F51: Aham... 

NINA13: Também sempre trata diálogo, porque você tem tanta dificuldade pra aceitar, 

não aceitar né, o diferente, que você julga que é diferente, mas o que é o diferente? 

Então eu sempre tô trazendo esses diálogos com eles né. Quando eu entro na parte de 

audiovisual, principalmente, porque eu ensino só a técnica né, só a linguagem, então eu 

aproveito o momento dos... da apreciação de curtas, pra poder relacionar isso, 

homossexualidade, questão de pais e filhos, é... e etc. 

F51: Tá. E o papel seu na... na outra arte, como professor assim no ensino 

aprendizagem? 

DIVA5: Bom, eu falo que eu carrego duas... duas pessoas em mim mesma, porque 

mesmo eu querendo ser... ter esse papel de mediadora né, de... de não reter  o 

conhecimento né, de não ter um só pra um, mas ás vezes pelas experiências que eu vivi 

né, na infância até no ensino médio, eu ás vezes me vejo um pouco como autoritária, 

autoritária no sentido assim, é de... manter a ordem na sala, assim, nesse sentido eu sou 

muito exigente, trabalhei em escola militar né muito tempo, então eu... eu trago isso 

dentro de mim, eu tento lutar contra isso, mas quando eu vejo que estão conversando eu 

falo assim 'psiu'... é assim, é algo que já e meu né, eu acho que eles pensam: 'gente, essa 

mulher é doida, fazendo esses sons com a boca'. Mas, eu tento/ não falo 'cala a boca', 

essa expressão, mas a vontade que dá é de 'calar a sua boca', minha vontade é essa. 

NINA14: Que os professores ((não compreendido)) é falar né... 

DIVA6: Pois é, eu acho que tá isso muito forte dentro de mim, a questão de... de manter 

a sala assim, uma ordem né, mas ao mesmo tempo eu me vejo como alguém que 

também... dialoga muito com eles, brinca com eles né. 

F52: Você falou do seu papel como mediadora e, como que seria você mediando? 

DIVA7: Bom, pra mim mediar é você levar aquele conteúdo, mas de uma forma que o 

aluno ele se sinta a vontade também pra embarcar, pra falar assim: 'mas por que isso, 

professora?', é... Será que na pré história foi assim mesmo, as atividades musicais eram 

assim mesmo... 

F53: Ah... e você dá a pergunta pra eles? 



DIVA8: Não  é eu falar assim: 'é isso aqui e pronto, acabou, o livro fala que é isso então 

é isso', né, eu penso que esse mediar do conhecimento é deixar um leque aberto... 

F54: Pra questionar, argumentar, pra expor a opinião...  

DIVA9: Pra questionar, pra verificar aquilo, igual eu falo pra eles: 'gente, não confie 

muito em coisas que vocês leem em livros, não pensem que todo livro é uma cartilha é... 

fechada, que... quantos e quantos livros já foram editados e os próprios autores falaram 

que isso estava errado quando isso foi feito há tantos anos atrás,  então eu vejo que é 

isso, né... não pensar que existe uma verdade absoluta, ainda mais na... no mundo pós 

moderno... 

F55: E que nós não somos o... dono dela né? Vou voltar... vou nele e volto em você 

nessa questão do livro didático, vamos deixar aqui o... o que é o professor... você, qual é 

o seu papel na sua sala de aula, no ensino aprendizagem? 

MOÉSIO9: Ué professora eu... eu me vejo também como um mediador assim, um 

aproximador  na... do  conteúdo de assim... de uma turma, de uma pessoa né, dando uma 

individualizada né, de uma pessoa que pode é... ser acrescida né na sua, no seu nível , 

sei lá, cultural, no bom sentido né, é... com aquele determinado conteúdo.  

F56: Tá. 

MOÉSIO10: Bom, na questão disciplinar, eu sou meio é... fraco nesse caso ((risos)), ás 

vezes eu... teve uma turma por exemplo que eu fiz uma prova né, pros dois alunos que 

estavam prestando atenção e os outros tudo tiraram zero, então foi a minha maneira de 

protestar né, não achei isso certo né... mas na próxima aula eles ficaram comportados 

((risos)) 

F57: E como que eles receberam... É, tá, isso que eu ia te perguntar, como que eles 

receberam essa punição? 

MOÉSIO11: Bom, eles ficaram chateados né... 

F58: Chateados...? 

MOÉSIO12: E eu também fiquei ((risos))... 

F59: Pois é, mas aí eles melhoraram o comportamento? Melhoraram? 

MOÉSIO13: É... melhoraram. Valia um ponto extra né, não tirei ponto deles, dei um 

ponto extra, um prêmio pra quem estava prestando atenção. 

F60: Aham, ok. 

MOÉSIO14: Agora... bom, eu fico feliz por exemplo quando eles colocam escolhas, 

parecem que eles não concordam comigo, eu tento exagerar, fazer uma caricatura de 

algum pensamento, exagerando o sentido, sem tirar o foco no caso que eles precisam 

disso para o vestibular, o vestibular desse jeito eles não pegam né... incomodados, ao 

ponto deles se levantarem falar assim: 'esse cara aí é um... né, um idiota' né, assim, um 

idiota no outro termo né, que ele é um grande filósofo mas, “Pensou que só ele pensa no 

mundo, só ele que sabe as coisas? e tal, É mesmo, que que você acha disso? né, sempre 

((risos)), é mesmo, ele bem mais inteligente que a gente. Que que você acha? e ele 

fica... o aluno fica assim né, faz uma... faço alguma fofoca filosófica, que a vida desse 



pessoal é bem... muitas vezes é bem interessante, aí eu brinco com eles: 'olha, vocês não 

vão ser preconceituosos não? Vou contar uma coisa aqui pra vocês', aí eles entram... 

((incompreensivel))... assim já ficam orgulhosos quando vê o que que ele  escreveu né, 

sendo um sujeito daquele jeito que foi. Aí eu tento chamar a atenção deles nesse caso, 

pra aproximá-los do conteúdo, né. 

F61: Aí como que você definiria nessa sua posição de professor, o papel do aluno, o 

que o aluno faz na sua aula? 

MOÉSIO15: Bom, geralmente alguns alunos ficam conversando ((risos)) 

F62: ((risos)) Alguns...  

MOÉSIO15: O papel dele é... bom, eu não consigo impor um papel pra algum aluno, às 

vezes... eu prefiro construir ah... o ambiente pra ele né, quer dizer, algumas perguntas 

podem gerar o interesse pela próxima frase né, frase do autor né, então... excelente, por 

mais que eu tento gerar um ambiente de curiosidade, um aluno curioso, um aluno é... 

interessado né, um aluno com problemas que não saia de lá sem eles mas, se aumentar 

os problemas é melhor pra nós, pra filosofia, pelo menos faz ele pensar mais, é isso. 

F63: Ok. Daniela, e você, o aluno pra você, qual é o papel dele, que é que ele faz na sua 

aula? 

DIVA10: Que é que ele faz na minha aula... 

F64: É... 

DIVA11: Bom, eu achei, criei situações né, assim, eu acredito que quando... ((não 

compreendido))...é porque eles tão ali bebendo da fonte, mas ao mesmo tempo eu vejo 

também que eles criam situações né, pra serem discutidas tudo aquilo que a gente tá 

falando, porque como eu disse a minha turma é muito assim, de discussão, eles 

perguntam, eu falo pra eles assim: 'gente, não precisa... deixa eu terminar de expor o 

tema, vocês podem entrar, vocês podem'... pra mim eles aprendem, eu acho que eles  

aprendem que é aquele conhecimento, porém  o conhecimento teórico mesmo, assim da 

música né, que às vezes eu quero ensinar, eu vejo que muitos tem dificuldade de ir 

porque música é vivência, então tem muita coisa que nós fazemos... to falando na parte 

mais prática, ne, que nós... eu acho que eles experimentam, só experimentando, quando 

é essa questão mais prática, eles tão vivenciando, porque ás vezes o professor de música 

é... diferentemente, não sei se também diferente de outras disciplinas né, é... a gente não 

vê o resultado imediato, é um resultado bem demorado né, que demora muito, 

dependendo da pessoa né, leva muito tempo pra ela experimentar aquilo. Mas eu creio 

que quando eles tão vivenciando eles já tá, né... se relacionando com aquela arte e ja 

tá... 

F65: Aprendendo né...  

DIVA12: Aprendendo, é... 

F66: Despertando pra aquele conhecimento... 

DIVA13: Por que pra nós é ((incompreensível)) o resultado final, então é um processo...  

F67: Ah tá... 



DIVA14: A gente vê assim, eu pelo menos vejo assim... 

F68: Aham, tá. 

GLÓRIA29: A minha disciplina... ela obrigatoriamente, ele tem que entender, tem que 

passar pra frente, né, então 'professora eu não gosto de matemática', você agora não 

deve gostar, não é obrigado a gostar, mas infelizmente você tem que aproveitar, porque 

é hoje, eu tava falando com eles, o tanto que nós vamos até agora , até semana passada, 

é ferramenta do trabalho tá, matéria nova, e essa serve de base para a próxima, então, 

não tem aquele de 'eu vou deixar pra depois', deixar pra depois te ((incompreendido)), 

certo, então eu trabalho assim, na minha sala de aula eu corrijo exercício, assim algum, 

um pouco exercício que eu deixei na aula passada, corrijo o que a maioria não fez, 

porque o que um só ficou em dúvida eu atendo ele no plantão, então  a maioria 

((incompreendido)) pra eles né, eu trabalho muito com eles a leitura do texto, presta 

atenção né. Ah, e eles tão vendo muitos símbolos, por que você não liga o nome ao 

símbolo, porque o nome já diz o que é, eles querem decorar ((não compreendido)), né, 

então eu passo o conteúdo, a... tenho uma ((não compreendido)) ...a nossa conversa, 

quando eu tô passando no quadro, você não consegue fazer isso aqui no quadro, né, são 

muitos, então enquanto eu tô passando no quadro eles tão conversando, quando eu dava 

aula segunda-feira, sete horas da manha, você tem que ter uns dez minutos ali pra eles, 

que eles chegam e precisam contar o que aconteceu. 

F69: ((risos)) Exato...  

GLÓRIA30: E ao mesmo fato, a última aula da sexta-feira, ((risos)) aí eu trabalho 

conteúdos iguais nas salas, eu gosto de ficar sempre junto né... 'professora, a gente tem 

prova hoje', 'então eu vou chegar até aqui, vocês deixam eu chegar até aqui, que aí eu 

dou tempo pra vocês,' quanto tempo?',' é o tempo que eu vou gastar pra chegar ate aqui, 

então se vocês colaborarem mais, eu chego mais rápido e eu libero vocês assim, eu 

libero assim, ficam dentro da sala porque pediram tempo pra estudar.  

F70: Aham, 

GLÓRIA31: Então eu fico sentada ali, e não deixo eles saírem porque eles queriam 

estudar, entendeu?  

F71: Aham, ok 

GLÓRIA32: Mas e... e é tranquilo isso assim 

F72: O aluno faz então, presta atenção na sua sala né? 

GLÓRIA33: Faz, responde, pergunta... 

((interrupção de 10 segundos)) 

GLÓRIA33: Então é... agora tem os que não fazem, os que não fazem não fazem 

mesmo né, mas na hora que eu estou explicando... faz assim. 

F73: Certinho... 

((interrupção de 136 segundos)) 

F73: Nina, como é o aluno? 



NINA15: O aluno ele é a 'bola' do meu trabalho, né, eu gosto muito de dar aula, eu 

adoro os meninos né, mesmo os meus 'danadinhos' como o Marcelo, né, mesmo que as 

vezes eu tenho que ser chatona em alguns momentos, chamar atenção ás vezes é 

preciso, mas não é por isso que eu passo a odiar aquele aluno, assim, não fico com raiva 

dele, gosto muito da ((incompreensível)) dele né, não marco aluno, ás vezes eu sou 

obrigada a pegar mais firme com um mesmo aluno em alguns momentos, mas isso não 

significa que eu estou marcando. 

F74: É por que há a necessidade também de disciplina, de ambiente de trabalho, né? 

NINA16: E o (( não compreendido)) que vocês se concentrem, bacana, isso não, sou 

humana ((risos)) né, mas eu sempre procuro cumprimentar, pra eu não cumprimentar 

alguém sorrindo, eu tenho que estar muito tensa, tenho que ta doente, tenho que ta numa 

tristeza profunda, ou então muito desatenta, mas eu sempre procuro cumprimentar 

sorrindo, brincar, e tal. Aí sim, em relação a sala de aula, pra mim eles estão aqui pra ter 

a troca, pra aprender, pra trazer coisas também, ((tá criando?)) e... agora assim, a 

questão de que o professor tava falando ali, no início eu tive muita dificuldade, porque 

eu também era da universidade, então a primeira coisa que eu tava ministrando aula no 

ensino médio, e eu não sei se é impressão minha... né, porque você chega aqui e outro 

professor tá ministrando outra linguagem, aí você chega aqui você tem mais dificuldade 

de... mudar a linguagem né, levar a linguagem a eles né, e pegar, até você se situar pelo 

caminho que você vai e... e também... não sei se as turmas mais antigas alí do final de 

2010, 2011 eram mais danadas, eu não sei, eu sei que parece que as turmas foram 

melhorando, não sei se foi eu que fui... ((risos)) 

GLÓRIA34: Então assim, você vai pegando o jeito... 

NINA17: Tem os momentos que eu não me importo deles conversarem, ((conversas 

paralelas não compreendidas)) 

F75: E tem que haver esse momento... pois é, e tem que haver esse momento pra 

relaxar, pra ficar a vontade, porque tem que ter uma interação boa entre a gente né, por 

que se não... 

NINA17: Agora tem momentos assim que eu gosto de silêncio, mesmo alguém 

converse o problema sempre tende a se exagerar. Essa turma agora da eletrotécnica do 

primeiro ano, eu tô sentindo mais dificuldade com essa turma, porque é muito menino 

junto, muito menino de ensino... de... menino ora, decente, homem, macho, como se diz 

né...((risos)), e... to sendo obrigada a ser dum jeito que eu não gosto de ser, que é ser 

mais chatona, mas chatona no sentido de... 

F76: Mas exigente né, com o ambiente de aula?  

NINA18: Exigente de... mexer no celular, tomar... fazer reclamação... 

F77: Ok 

((parte não compreendida)) 

F77: Pois é, é essa prática de vocês porque, eu tenho uma sala que tá assim mesmo né... 

((interrupção de 21 segundos)) 



NINA20:  Aí então por exemplo, eu sempre fico pensando: 'que tática eu posso usar 

nessa turma pra chamar a atenção deles por que tem uns que vem com a cabeça de 

((incompreendido)), né, de outras escolas de professores que não eram... tinha regra, 

então pelo menos no início eu sempre sou mais chata que no final, até eles pegarem no 

ritmo e ver que o negócio não é brincadeirinha do jeito que eles estão achando. 

F78: Tá bom. Gente, foi ótimo tá? Eu queria agradecer e aí então a gente  falha agora a 

semana que vem e na outra, uma hora, tá bom? É, porque eu tinha prometido pra vocês 

que era de quinze em quinze, aí eu vou fazer essa 'reuniãozinha' com os que faltaram... 

((parte não compreendida)) ...Ah, queria só esclarecer, por enquanto, eu tô levantando a 

nossa prática, aí depois a gente passa a refletir sobre essa prática. Ah, esqueci outra 

coisa, eu poderia gravar uma aula de vocês, pode ser?  

PROFESSORES: Pode 

F79: Aí eu vou mandar e-mail agendar, e o dia que vocês ...vocês escolhem o dia e o 

momento, a hora tá... ((diálogo paralelo)) ...é uma só mesmo, assim né, por que depois a 

gente tá refletindo encima disso que nós falamos e da aula que nós assistimos... 

((diálogo paralelo)) ...pode ficar tranquilo, a hora que vocês quiserem: 'Marlene, eu 

quero que você grave a minha aula em tal dia'... 

NINA21: Mas é engraçado sabe por quê, porque quando você for gravar não vai ser a 

mesma coisa, nem a gente nem eles, eles não... tipo assim, eles... ((diálogos paralelos)) 

F80: ((não compreendido))...aí nesse momento eu posso usar a câmera pra poder ver a 

interação dos alunos, mas... pode ser? Que aí depois a gente pode... ((diálogo 

incompreendido))... você escolhe... pode sim, se for do primeiro ano melhor, que o 

nosso foco é o primeiro ano né, então caso você puder escolher o primeiro ano né... por 

que assim, agente fica considerando eles, tá certo? ...((diálogos paralelos))... Então ok, 

obrigado vocês, até logo! 

 

 

 

ENTREVISTA COM DIVA E MOÉSIO – 03/05/2013 

 

F: Formadora 

Diva : Professora de Música 

Moésio : Professor de Filosofia 

F1 : Você falou uma coisa que eu fiquei repensando, depois ouvi em casa, e 

quero que você fale... Você falou "Bebendo na fonte" né, que os alunos, o 

papel do aluno na sua aula, o papel do professor, que os alunos estavam 

"bebendo na fonte". O que você, assim, explica um pouco melhor, como que é 

esse beber na fonte, como que o aluno bebe na fonte, você lembra do contexto 

naquele momento? 



Diva2: Tô tentando lembrar... No caso eu acho que o beber na fonte seria você 

dar oportunidade pra ele conhecer e ampliar o conhecimento dele, mas é ele 

que vai buscar essa água, não é a gente que... que dá tudo pronto, mastigado 

né. Por que ás vezes assim, quando eu tô ministrando um conteúdo novo, 

assim, eles ficam até surpresos né, às vezes porque não... não conheceram 

aquilo né, mas eles também depois de conhecerem eles podem pesquisar por 

conta própria né. 

F2 : Aprofundar... 

Diva3: Aprofundar é. 

F3: Então no começo eles têm essa postura... ((Moisés chega))... no começo 

eles têm essa postura né, de estar na fonte, porque é tudo novo pra eles, mas 

depois você incentiva a buscar ou eles mesmo têm necessidade disso né. 

Diva4: Isso... até utilizo o seminário né, como uma forma de que eles tem que 

pesquisar e eles tem que apresentar... eles fazem o seminário que é uma 

forma deles tá mostrando né, porque hoje em dia você pedir um trabalho 

impresso pro aluno é muito complicado porque eles vão lá copiam tudo, pelo 

menos se copiar, se copiar agora pelo menos ele vai ter que falar lá na frente 

né, então, pelo menos um pouquinho ele vai ter que estudar ((risos)). 

F4 : E preparando o seminário... ((interrupção para mencionar o método de 

gravação))... Daniela mas é muito interessante mesmo essa forma de... de... 

muito interessante mesmo essa forma de, de fazer seminário, por que os 

alunos pra... eles buscam lá fora né... 

Diva5: É, tem que exercitar... 

F5 : E eles gostam? de participar do seminário, de fazer o seminário? 

Diva6: Ué, depois eu não fiz... eu não fiz avaliação assim, perguntando se eles 

gostam, mas no momento que eles tão apresentando, eu vejo assim um 

crescimento, por que às vezes tem aquele aluno que fica lá caladinho, não fala 

nada, mas no seminário ele mostra né, o modo dele se expressar. 

F7: Hm... Você vê uma produção maior né? 

Diva7: Isso...  

F8: Um envolvimento... um crescimento... às vezes assim... 

Diva8: Por que tem aqueles que já falam muito, mas tem outros que... 

F9 : Você dá chance pra quem não participa participar mais... 

Diva9: isso né. 



F10: Isso é muito bom. Ok, é... Daniela outra coisa que você falou e que eu 

achei muito interessante, a gente não vê ou não se preocupa tanto com o 

resultado final né, por que na arte é demorado isso, a gente vê o processo.   

Diva10: Isso. 

F11: Então é muito interessante isso e eu gostaria que você falasse também 

um pouquinho mais sobre esse processo, como que é esse acompanhar o 

aluno no processo, como que é esse processo para você, essa visão de 

processo no ensino aprendizagem.  

Diva11: Certo, bom é, porque a música assim como as outras artes, eu 

acredito, a gente sofreu muito tempo com aquela coisa de ter que ter um 

produto final né, então essa concepção lá da década de 60, 70, perdurou até 

90 né, com a educação artística, tanto que o professor ele tinha que ser 

polivalente, ele tinha que saber as quatro linguagens pra ministrar, e por conta 

disso é, muitos teóricos vem derrubando essa questão de que pra você ter 

contato com a arte, com a disciplina, aquilo tem que gerar um produto, seja um 

trabalho manual ou seja uma apresentação, um coral, né, então o processo 

seria: ele aprende durante a aula, durante os exercícios, durante as atividades 

e não necessariamente aquilo tem que se tornar um produto, ele não tem que... 

ele não tem que apresentar uma tela, ou senão ele não tem que apresentar... 

F12: Você acompanha o desenvolvimento individual do aluno, uma coisa que 

ele às vezes vai estar apto a fazer uma apresentação no ano que vem talvez... 

Diva12: Isso... igual, nós teremos uma apresentação agora no dia das mães, 

mas o que que eu tô trabalhando, coisas que nós estamos vendo na sala, não 

peguei nada: 'olha gente, vamo apresentar isso aqui, vamo, vamo ensaiar pra 

isso', não, tudo que a gente apresenta... 

F13: Do processo, do trabalho em sala de aula... 

Diva13: Isso... tem, tem um nexo com os conteúdos... 

F14: Ah ok. 

Diva14: Porque a gente não foge do conteúdo, daquele processo pra... 

F 15: Trabalhar uma data comemorativa... 

Diva15: Trabalhar uma coisa separada, isso, é mais ou menos nesse sentido. 

F 16: Muito bom... certinho. Moésio, vou retomar um ponto com você também 

que eu achei muito interessante na sua fala pra depois a gente dar 

continuidade. Você falou: "Prefiro construir um ambiente pra ler?", achei muito 

interessante isso, e aí eu gostaria que você falasse mais, você estava falando 

de como é o... a sala de aula, você como professor, você falou que prefere 



construir um ambiente. Você até respondeu começando, mais eu gostaria que 

você falasse mais, falou que é um ambiente curioso, provocador, então como 

que é esse ambiente que você cria na sua sala de aula? 

Moésio1: Bom, geralmente o pessoal talvez chega... chegam em uma sala de 

filosofia do ensino médio, até na graduação isso acontece, pensando que seria 

assim, algo como o 'B A, BA' né, algo já pronto né, preparado. É claro que a 

gente tem uma história da filosofia, que deve ser é, demonstrada, a história da 

filosofia por si só ela é, não é só uma história de ideias, mas é uma história de 

formação de ideias, você acaba formando também, mas a... bom, eu imagino 

que todo o ser que tá na sala ali é pensante né, então a gente é... então a 

gente tenta mostrar isso pra eles né, eles também podem pensar assim como o 

pensar filosófico, ou seja, sem a, com algum encadeamento de ideias, de 

argumentos, de alguma é... problematização da cultura, daquilo que tá mais 

próximo deles. Quer dizer, eu acho que o ambiente é criado dessa... dessa... 

com vistas a essa, a esse problema né, que é a vida deles, a minha né, a vida 

de Itumbiara, de Goiás, do Brasil...   

F 17: E o que que você propõe... ah tá... 

Moésio 2:...né, política, religião né, sexualidade, surgem temas assim que a 

gente não programa, mas são sempre temas a partir de... de problemas né. 

F18: Ok, então você traz temas, problemas, de acordo com a realidade né, do 

aluno, e com relação à dinâmica ou... ou a estratégia de ensino aprendizagem, 

você muda ou não, como que... tem alguma coisa? 

Moésio3: Bom, eu tenho um eixo né, por exemplo pra àquela hora, aquele 

determinado autor, eu tenho o determinado tema filosófico que a gente tem que 

tratar. 

F19: Ok. 

Moésio4: Por exemplo, no terceiro ano agora a gente tá fechando iluminismo, 

né, e dentro do iluminismo tem muitas é... temáticas né, que são bastante 

atuais, só que eu não posso, eu ainda não consigo, não posso tentar fugir 

demais né... 

F20 : É você tem que fazer um recorte... 

Moésio5: Eu sempre volto num autor né, quando a gente por exemplo, coloca 

a religião sobre... sobre foco né, que é um problema deles né, quer dizer, a 

antiguidade(???) do antigo regime, do clero e tal, aquela coisa toda, a... eu 

tenho sempre que voltar a atenção deles pro... depois do Voltaire né, eu deixo 

o Voltaire já... virar uma bomba né ((risos))... 

F 21: O que que é esse "virar a bomba", como é que você faz o Voltaire "virar 



uma bomba"? ((risos))   

Moésio6: Ás vezes com uma frase só do autor né, no caso por exemplo o 

Diderot né, que é um enciclopedista, ás vezes escrevo só uma frase lá olha, 

dizendo assim, acho que até citei com a professora esses dias brincando que 

é... 'o homem só vai ser livre quando o último rei for enforcado com as vísceras 

do último padre', quer dizer, ninguém ouve essa frase sem pensar né, nem que 

seja repugnando né, nem que seja assim, deixar assim... 

F22 : Então você provoca os alunos com frases dos filósofos? 

Moésio7: Às vezes com frases, às vezes com problemas entre eles, que um 

discorda do outro, aí eu peço pra eles tomarem partido 

F23 : Ah, é argumentar... 

Moésio8: É... e aí eles.. é, isso levanta... 

F24 : Então na sua aula você trabalha muito a argumentação? 

Moésio9: Sim, eu pergunto “por que?” sempre pra eles, e eles até ficam meio 

assustados, só perguntam 'por que hein fessor'? (risos) 'Eu não sei, por isso 

que eu estou perguntando'. 

F25: E como que eles reagem, assim, você está falando que eles perguntam, 

mas eles assim, a capacidade deles de argumentação, eles expõem bem, 

argumentam, estão melhorando, você percebe um crescimento nisso ou não? 

Moésio10: Então tem pouco tempo né, que eu tou com eles, com... com essa 

faixa etária, mas ah... o balanço é bastante positivo, sim né, agente sabe que 

dentro da sala alguns se destacam, outros são muito calados, nem a... algum 

problema é importante, ou sei lá, algum problema mais sensível eles não se 

manifestam... mas algum ou outro sempre se destacam assim como bom 

pensador né... 

F26 : Pois é... nosso aluno aqui do IFG, como que você lida, como que você 

considera, como que ele participa na sua sala de aula, você considera nosso 

contexto aqui, esse aluno é, daqui, quais os problemas dele, quais as 

facilidades ou dificuldades, vocês consideram isso nas aulas de vocês? 

Moésio11: Hum, eu não consigo é comparar né, ainda, o aluno daqui com o 

aluno de lá, por exemplo, esse de lá me falta... eu ainda não tenho experiência 

com outras turmas né, só dou aula aqui, quando eu tava na outra instituição era 

pra ensino superior, eu posso dizer que eles, por exemplo o aluno da... o 

público meu lá do ensino superior era diferente também, é... é alunos que é... 

tinham a filosofia como meio, talvez esses aqui também tenham, mas um meio 

diferente, eles lá meio... é... o vocacional, esse jeito né, e poucos entravam 

na... nesse ambiente que a gente tentava gerar, só que lá eu trabalho muito 



texto, eles escreviam mais, aqui eles escrevem menos... 

F27 : E aqui... 

Moésio12: La na graduação, eu passava muito tempo com um filósofo só, aqui 

geralmente eu tenho que pincelar algumas coisas que são é mais... assim, que 

aparecem mais né, na nossa mídia estudantil é o vestibular né ((risos)), 'o que 

que está mais em alta?', agente acaba se perguntando isso e tentando levar a 

aula pra esse lado.  

F28 : Vocês até já me falaram isso nas aulas anteriores, mas eu tô só 

reforçando pra gente continuar porque é um ponto importante, assim, você diz, 

o nosso aluno aqui, você considera que ele fica o dia inteiro aqui no colégio né, 

as várias disciplinas, as disciplinas que são novas pra ele, por exemplo à 

filosofia, que não tinham contato com filosofia, não tinha hábito de ler esse tipo 

de texto né, até mesmo a arte, dependendo da forma como ela... ela é 

trabalhada, vocês viram a fala da Naira aqui... 

Diva16: É, a musica... é o primeiro ano que está sendo instaurada né... 

F29 : Novo também né, porque a P 7 falou na aula passada que, os alunos 

daqui chegavam só desenhando, pintando florzinha né, então assim, é uma 

visão diferente de ensino de arte, de ensino de música, não é? E vocês 

consideram é, esse aluno, alunos bons de escola pública vocês falaram, alunos 

com uma dificuldade da escola, que veio da escola pública, outros da escola 

particular, vocês consideram esse aluno, esse contexto no seu planejamento, 

na sua sala de aula, como, de que forma? 

Moésio13: Eu... eu ainda acho que os alunos leem pouco, né... 

F30 : Leem pouco... 

Moésio14: Leem pouco.   

F 31: Tanto... todos eles, os bons e os considerados com mais dificuldade?  

Moésio15: Todos, quer dizer, talvez seja algo geral também né, cultural, a falta 

de leitura. Talvez também, não sei, até onde agente pode opinar a cerca disso, 

mas eles... eles tem muitas disciplinas, mas um ponto positivo que eu acabei 

é... percebendo agora nas últimas duas semanas, é que está acontecendo as 

provas né, de todas as matérias, e alguns, alguns começaram a falar que eles 

conseguem puxar alguma... alguma coisa entre uma disciplina afim, né, de 

outra né, a filosofia, história, sociologia, ás vezes música né, a gente cita algum 

filósofo que pensou a música, eles vão ver isto na música né, a... então eles 

conseguiram já aproveitar a... a quantidade de disciplinas que eles... eu acho 

que eles tão sim presentes e... só que o que... talvez por conta da cultura 

nossa, eles ainda não leem muito. Eu vi alguns livros, eu observo muito, 



sempre que eu vejo alguém com o livro na mão eu quero ver o que que ele tá 

lendo né, e eles por enquanto até... quer dizer, já é o começo, já é algo 

maravilhoso, mais tão lendo ainda livros é... não acadêmicos né... 

Diva17: Tipo crepúsculo ((risos)) 

Moésio16: É... isso, mas eu não sei se eles... seria melhor outro tipo de livro 

((risos)) Um romance talvez, um romance universal, mas não... a biblioteca é 

fraca ainda, praticamente, ela não oferece pra eles, já vi com muita alegria 

alguns passeando pela biblioteca procurando livros mesmo né, e... eles acham 

lá, tem bastante livro... é engraçado né, tem esses livros aí na biblioteca, esses 

livros que a... alguns deles né, mas não tem um contexto de... de filosofia né. 

F 32: Mais na área acadêmica né. P 1, quer falar um pouquinho, considera o 

aluno na sua aula, seu... seu planejamento? 

Diva18: Bom, é, eu sempre penso no aluno né, dois alunos aqui, o aluno que 

veio de escola pública e o aluno que veio da escola particular, não querendo 

comparar mais já comparando ((risos)), assim, ás vezes o aluno da escola 

particular ele tem uma... assim, não sei se é um maior conhecimento, eu posso 

falar, mas é ainda um pouco mais de bagagem ao aluno de escola pública, por 

que ás vezes um ponto... é os que mais participam geralmente são os da 

escola que vieram de escolas particulares, né, e a questão também da música 

é outro ponto que... que é novo, então o aluno muitos já falaram, o que eu faço, 

eu peço eles no primeiro dia de aula pra fazerem um memorial pra mim, contar 

a história musical deles dês de quando se entendem por gente né, de 

criancinha até os tempos... pra eu conhecê-los, por que ás vezes o aluno 

assim, ele tem dificuldade pra falar, mas é cada texto!  Ou, chego até a 

arrepiar! ((risos)) contando as histórias sabe, e... e assim eu passo a conhecê-

los melhor, então muitos da escola particular já tiveram (alguns desse ponto?), 

e na escola pública não. Então assim, ás vezes fica nesse embate né. 

F33 : Esse memorial é muito interessante né, depois eu vou aprofundar nessa 

conversa... 

Diva19: Eu até tenho os textos se depois você quiser... porque eu não devolvo 

((risos)) 

F34 : É muito interessante, eu gosto muito. P 1, você falou aí da escola, 

também não é legal a gente ficar: escola pública e escola particular, mas 

assim, os alunos que apresentam mais dificuldade ou que não tem uma 

bagagem tal qual a dos outros, o que que vocês fazem no seu processo ensino 

aprendizagem pra compensar isso ou pra estimular, ou pra fazer com que eles 

desenvolvam, recuperem ou acompanhem os outros? Qual a didática, já que 

tem dois grupos diferentes, como que vocês lidam com essa situação na sala 

de aula?   



Diva20: Olha eu... primeiro eu nem deixo transparecer que eu tô vendo essa 

diferença, eu tento tratá-los igualmente, cobro da mesma forma. Mas assim, eu 

sinceramente, eu não faço dois planejamentos pensando no aluno, eu faço 

assim... 

F35 : Mas na... na dinâmica de sala da aula, aí eu penso que aquele que não 

tem tanto conhecimento ou habilidade vai ter mais dificuldade. Qual é o seu 

procedimento junto a esses alunos?    

Diva21: Ué eu tento explicar de outras maneiras né. Agora geralmente esse 

aluno ele tem vergonha de perguntar, e ele fica calado. 

F36 : E você estimula com perguntas?   

Diva22: Geralmente sim, né. Eu jogo, eu lanço uma questão, mas sempre os 

outros vão a frente e já respondem, é complicado isso. Não sei se acontece 

com você. 

F 37:  Moésio, e aí você, fala da sua experiência. 

Moésio16: É eu também... bom é uma experiência bastante pequena né 

((risos)). 

F38 : Não mas assim, o que você... sempre pensando assim, o que você, no 

nosso contexto aqui, né, nossa reflexão, mesmo igual, no primeiro ano né... 

nossa realidade do IFG, o que você tem feito até então então... como que você 

observa? 

Moésio17: É na verdade eu fico um pouco chato com o aluno eu acho. 

F 39: Por quê?    

Moésio18: Por que eu me aproximo muito deles, fico de olho neles. Eu sei de 

alunos que nem, nem olham pra mim, não escrevem nada do quadro, mas uma 

tarde eu dei a eles as fichas, os textos que a gente passa e ele aprende, eu até 

acho que podem ficar vidrados que não pegam né, mas um grande problema 

pôr exemplo é... a falta de pergunta deles né.    

F39 : Ah tá... 

Moésio19: Então, quer dizer, a minha... a minha aula eu faço muita pergunta, 

eu pergunto toda hora pra eles né, ás vezes até perguntando pra poder 

responder junto com, com o filósofo né, dando-se passo, passo a passo. Tem 

alguns que... é muito difícil ser sistemático com eles mas a gente tenta é, levar 

o raciocínio né, e fica um pouco... um pouco... um problema que pode se gerar 

é talvez um pouco daquele da matemática, porque se o aluno perder um fio né, 

aí da teia, ele pode se perder no final, e na filosofia pode acontecer isso 

também, numa aula expositiva a gente tenta levar argumento a argumento até 



onde nós queremos é... chegar no... no determinado filósofo do tema. Se eles 

perdem, se a gente pergunta: 'olha, tem alguma dúvida?' né, 'tá fácil, está 

difícil, tô rápido, tô devagar?', e nada, nada então agente continua né. E a 

gente tem o plantão também né, a gente oferece tal dia né, tal hora a gente tá 

é... disponível... 

F40 : E eles comparecem ao plantão? 

Moésio20: Não. 

Diva23: No meu também não. 

F 41: Tá. E esses alunos com dificuldade vêm no plantão? 

Moésio21: Não. 

F42 : Também não né. Só das áreas mais exatas... 

Moésio22: O plantão, não sei se todo professor é assim, mais o plantão 

acontece... é mais frequentado durante as provas né.. 

F43 : É... mas durante as provas eles vêm? 

Moésio23: Nessa semana... a semana passada eles vieram... 

F44 : E tiveram dúvidas, perguntaram? Ou quiseram que você explicasse tudo 

de novo? 

Moésio24: ((risos)) Eles quiseram a explicação novamente. 

F 45: É... mas dúvida pronta assim: 'tô com dúvida nisso eles não trouxeram? 

Moésio25: Não... 

F 46:: Não... só mesmo pra estudar... 

Moésio26:... só pra perguntar por exemplo como é que vai ser a prova, se eles 

podiam levar pra mim uma prévia, que no caso da recuperação paralela é uma 

redação né que eu pedi, então, é questões assim. 

F47 : Ah ok. E os alunos com dificuldade vieram nesse plantão que teve gente?  

Moésio27: Não. 

F 48: Não... Esse é um problema tá vendo, assim, é o nosso maior problema 

né, que eu tô vendo, e que a gente vai repensar depois como que a gente vai 

fazer pra atingir ou pra fazê-lo participar mais. 

Moésio28: Tem a questão também, por exemplo, dos horários, então um 

horário eu tentei atender mais uma turma e no outro outras turmas, mas 

mesmo assim, como quarta parece que eles não têm atividade á tarde eles não 



vem pro atendimento, aí... fica complicado. 

F 49: Bom gente, hoje, nosso foco principal é a leitura e a escrita. Vocês já 

falaram aí né, de tanta atividade de leitura e escrita que vocês fazem, eu tô 

assim, acho muito bom, tô encantada com isso, e eu quero saber como é que 

funciona essas atividades de leitura e escrita na aula de vocês, como é que 

vocês... tem espaço a leitura e escrita na sua aula, pra quem, que... que tipo de 

atividade, como que você trabalha a leitura? Primeiro a leitura, depois a gente 

fala da escrita, ou juntas, pode ser também, porque são interligados, não tem 

como separar. 

Moésio29: Bom... eu não consigo fazer igual pra todas as turmas entendeu, 

igual, eu entrei nos três anos né, do ensino médio, ha... no caso aqui que... que 

a gente faz um por um né... porque no primeiro ano eu, haa... tive que fazer 

mais aulas expositivas, pra passar o conteúdo que a gente tá vendo. 

F 50: E como que foram essas aulas expositivas suas no primeiro ano? 

Deveria ter confrontado : por que mais expositivas?? 

Moésio30: Bom, geralmente é com esquemas em quadro, e tentando levar o 

pessoal na... no diálogo... 

F51 : Pois é, mas você... 

Moésio31: Só que eu passo a leitura pra eles então pra casa. né... 

F 52: Ah tá, você pede a leitura prévia? 

Moésio32: Eu passo pra eles a leitura pra eles fazerem. 

F53 : Tá. Isso são fichas ou eles tem livro de filosofia? 

Moésio33: Eles tem livro didático, mas eu não uso tanto. 

F54 : Tá, ele não é o seu norteador? 

Moésio34: A gente vê um capítulo por bimestre no didático 

F 55: Você complementa com textos? 

Moésio35: É, são textos ás vezes dos próprios filósofos ou de outros livros né, 

que eu faço alguma coletânea do mesmo assunto né. 

F56 : Tá, mas você falou ficha, agora..., mas que que é essa ficha, você 

compila... você pega as ideias principais do texto e monta uma ficha, um 

resumão? Ou você xeroca, imprime um texto na íntegra, esse outro texto? 

Moésio36: É são coletâneas... sim, algum... às vezes um texto da... de uma 

autora, historiadora da filosofia, e às vezes outro texto do próprio filósofo 

estudado, e aí eu junto os dois né, e faço a impressão pra eles e entrego pra 



eles... 

F57 : Tá ok, mas é... é literal, assim, impressão literal, você não edita o texto 

não? 

Moésio37: Não, é literal... 

F58 : Tá. Aí pede a leitura prévia?   

Moésio38: Sim, no primeiro ano eu li só uma... eu fiz uma pequena leitura de... 

de mitos, por exemplo nas primeiras aulas. Assim, na primeira leitura. 

Devagarinho e tal, assim, dando uma interrompida... 

F 59: Pois é, interrompida por quê? quem faz... 

Moésio38: Interrompida... geralmente por mim pra... 

F60 : Por você, quer dizer, quem esta...         

Moésio39: Mas é... eu faço às vezes deles... 

F61 : Ah, quem lê o texto, é você ou o aluno?   

Moésio40: Ah eu pergunto pra quem... pra quem quer ler... 

F 62: E aí? 

Moésio41: E aí que ninguém quer ((risos)) 

F63 : Ninguém quer... aí você lê? 

Moésio42: Aí eu leio. Fazer às vezes deles quer dizer eu fazer as perguntas 

que eles fariam na hora da... da pausa né... 

F64 : Você vai parando... 

Moésio43: Chega num conceito importante eu não passo pro próximo 

conceito... 

F 65: Ah tá 

Moésio44: Enquanto eu não... destrinchar aquele conceito. 

F66 : Aí você para e lança a pergunta? 

Moésio45: Paro, lanço a pergunta... eles falam o que eles acham, é uma 

leitura é, vagarosa, mas, imagino com mais qualidade. 

F67 : É uma, leitura acompanhada né? assim... 

Moésio46: É, isso que... é assim que eu chamo. Eu digo pra eles: 'olha, é 

melhor fazer uma leitura acompanhada', passo o texto pra eles até... quer dizer, 



esses outros textos que são por exemplo, do primeiro ano, que é uma ficha 

maior, que é um grupo de textos maiores, é uma leitura complementar para que 

eles possam é... fazer uma rememoração das aulas, mas aquele texto, o 

conteúdo daquele texto é um conteúdo que eu passo por exemplo em quadro, 

em forma de é... de esquemas, mas em que eu vou, às vezes escrevo uma 

palavra, mas falo, sei lá, umas cinco frases. 

F68 : Tá... pois é mas esse esquema...   

Moésio47: Se eles acompanharem talvez eles conseguem é... entender o 

esquema. 

F 69: O esquema no quadro, que você faz o explicativo, é antes do texto ou 

depois do texto? 

Moésio48: O texto... esse texto que eu chamo de ficha aí eu passo pra eles 

pra casa. 

F 70: Pra casa. E você chega na aula... 

Moésio49: Eles podem... é... começar a ler a partir da primeira... primeiro 

intervalo, geralmente não acontece. 

F 71: Tá, aí você chega... você chega cê faz a leitura acompanhada com eles? 

Moésio50: Não... com é... dessa ficha eu não fiz ainda não. 

F72 : Ah tá. 

Moésio51: No caso do... de outro ano, que é o do segundo ano, eu faço... 

F 73: Tá, mas pera aí, deixa eu só entender, aí você faz a ficha acompanhada 

e o esquema no quadro, Quando que é isso? Você pediu a leitura prévia... 

Moésio52: Leitura acompanhada eu fiz só de um... de uma segunda aula, que 

foi mostrar como o mito é construído... 

F 74: Ah então tá, uma aula só de leitura acompanhada, uma outra você utiliza 

o... esquema no quadro?  

Moésio53: É... deixo a ficha pra casa e faço o esquema no quadro, pra poder 

andar um pouco mais rápido.  

F75 : Ok, então você varia as metodologias, as formas de abordagem. 

Moésio54: É, no primeiro ano eu... talvez esteja um pouco mais apressado. No 

segundo ano eu vou mais devagar, porque são... 

F 76: Por que você fala que no primeiro ano cê tava... você tava mais 

apressado?  



Moésio55: Mais apressado que é pra chegar nos autores que... supostamente 

são mais é...  

F77 : Mais importantes? 

Moésio56: Exigidos né. 

F 78: Ah tá. 

Moésio56: Platão e Aristóteles... nos primeiros semestres. 

F79 : Aham, ok. 

Moésio57: Aí depois na outra turma, que é os... A filosofia medieval né. 

F 80: Ok. Mas então até chegar lá aí você dá uma aceleradinha né, nos 

orientais né, tal? 

Moésio58: Filósofos pré socráticos... sobre... exatamente 

F81 : Quando chegar no... romano?... 

Moésio59: Então essas coisas a gente não precisa ver devagarinho, né, se 

não fica só nelas. 

F82 : Ok. E... bom, aí você disse como é que você trabalha a leitura nos outros 

anos também dessa forma, acompanhada? 

Moésio60: Nos outros anos um pouco diferente. No segundo ano aí eu faço 

mais leitura acompanhada do que escrita, né. 

F83 : Ok, aham... 

Moésio61: A... que aí já é o próprio autor mesmo que a gente lê, a gente não 

tá falando de um tema aberto né... 

F84 : Tá. Nenhum texto original? 

Moésio62: Né... por exemplo agente lê o Descartes, Rene Descartes, a... as 

duas meditações dele né, e ele é... em cada... a gente vai lendo procurando no 

texto aqueles conceitos que ele levanta que vão ficar pra posteridade, pra... na 

tradição filosófica. Eu vejo no próprio texto, mostro pra eles como ele chegou a 

esse... a esse argumento ou a esse conceito no próprio texto dele.  Sentido, 

prática 

F85 : Aham... E o aluno? Assim, quando você tá lendo aí o aluno tá seguindo 

com você a leitura, está participando, como é que você percebe o geral, a 

classe toda?    

Moésio63: Sim, eles acompanham sim. 



F86 : Acompanham, vão apontando os pontos principais... 

Moésio64: É com os olhos... como os olhos. Eles não são muito participativos 

a não ser pela a... pela intervenção. Geralmente eles não intervém sozinhos... 

F87 : Tá, mas assim mesmo eles seguem a leitura com você? 

Moésio65: Seguem. 

F 88: Seguem né, e no terceiro ano? 

Moésio66: É... é claro que tem alguns que... né, mas no geral... 

F88 : E esses que não, você falou que tem alguns que não, que que você faz? 

Moésio67: Eu... eu na minha chatice de novo ((risos)) 

F 89: Que que é a sua chatice? ((risos)) 

Moésio68: Eles... eu pergunto pra eles ' o que que eu acabei de ler?' 

F90 : O que que você acabou de ler... E eles respondem? 

Moésio69: Não sabem, não vai.. 

F 91: E aí, que que você faz? Confronto confortável? 

Moésio70: Aí eu leio de novo com eles... 

F 92: Ah tá, aí eles... 

Moésio71: Às vezes eu peço até pra eles lerem. 

F93 : Hm ok. 

Moésio72: Às vezes tem alguma chamadinha, não sei se é... é chantagem do 

professor, eu digo assim a... isso aí vai cair na prova, esse conceito vai cair na 

prova, aí eles já ficam espertos né...   

F94 : Ah tá... 

Moésio73: 'Onde que é professor?', vai riscando assim do lado, ás 

vezes..talvez até escrevem lá: 'isso aqui vai cair na prova'... 

F 95: Eles escrevem isso? Vai cair na prova mesmo ou não? Ou é só uma 

forma de você... despertar a atenção? 

Moésio74: Olha às vezes cai né, não é... ((risos)) ...'Vai cair na prova mais cai 

mais difícil'... ((risos)) 

F96 : Ok Moésio, já que você esta falando por série, e no terceiro ano, você 

trabalha dessa forma, é diferente ou como que é? 



Moésio75: No terceiro ano também por... é uma leitura acompanhada né. No 

terceiro tem diferença... diferença também entre um terceiro e outro né. Mas na 

minha melhor é... experiência, no terceiro de... uma experiência mais assim... 

de correspondência né, tem sido muito boa né a... a intervenção dos alunos né. 

Aí sim os alunos já, talvez não sei se chegando a alguma maturidade, eles 

começam a... a prestar atenção nos problemas que os filósofos estão 

levantando né.  

F97 : Você falou 'na minha melhor experiência'. E a pior, como é que é a pior? 

Expansão, confronto. Ele já fala que é melhor em relação aos outros que não 

dialogavam com ele e com os filosófos 

Moésio76: A pior é a... não ligam pra nada, não querem... não querem nem 

assimilar nem conteúdo e nem fazer desse conteúdo o que eu acho que seria 

importante em filosofia, que é se humanizar um pouco, que é a... assim se 

colocar né, na... no problema também.     

F98 :  Moisés, e ... esse aluno que não quer nada, o que que você faz pra ele?  

Moésio77: Por enquanto eu ainda não tô conseguindo é... fazer essa... eu tô 

tentando algumas coisas, por exemplo, eu tentei a recuperação paralela com o 

acompanhamento, então, 'vocês tem dúvida?', ás vezes até chego no aluno 

separado, falo assim 'ó, sua nota esta ruim, né, e aí, a gente vai melhorar ou 

não vai?', 'A tio pode deixar, a gente melhora sim', melhora nada e tal, a gente 

deixa pra lá. Por enquanto ainda não tenho a... muita saída pra chegar né... 

F99 : Você ainda tá estudando, buscando alternativas? 

Moésio78: Até usar esse... esses nossos encontros, tentar alguma... 

expectativa do professor com o curso de formação 

F 100: Assim, é a nossa proposta sabe? Assim... 

Moésio79: Poder chegar a algumas... opções... de reação. 

F100 :  É... não sei assim, se eu vou ter a solução, mesmo por que não é eu 

que tenho, mas nós vamos juntos buscar soluções pros nossos problemas, por 

isso que a gente conversa muito com a prática de vocês, por isso que eu fico 

levantado e perguntando 'como é que tá?', 'o que que tá acontecendo?', 'como 

é que é?', 'como é que você trabalha?', pra gente repensar isso, 'que que eu 

faço que dá certo?', 'que que eu faço que não dá certo?', 'como eu poderia 

fazer diferente pra que desse certo?', principalmente com esses alunos que 

demonstram mais dificuldade, porque ele que é nosso foco né, o aluno que... 

que tá bem, claro que ele tem a nossa atenção também , mas quem requer 

mais é o aluno que tem mais dificuldade, que aí precisa de uma... de uma 

maneira diferente de trabalhar com ele né, e aí a nossa proposta é essa tá, 

mais pra frente à gente vai entrar com os colegas, começando a sugerir, 



tentando, experimentando alternativas diferentes pra ver aquelas que dão 

certo, aquelas que não, é uma aprendizagem colaborativa, conjunta e crítica, 

por isso que eu tenho que ter a liberdade pra olhar pra minha prática e 'isso tá 

legal, isso tá bom, não, isso não tá bom, eu preciso fazer diferente, nesse 

ponto aqui eu não tô tendo resultado, que que eu posso fazer?', né, a gente 

tem que ter essa abertura pra, essa busca sua constante é muito importante 

sabe, é isso que faz um profissional de boa qualidade na minha opinião, porque 

cê tá repensando seu processo de ensino, cê não tá: 'ah, dou minha aulinha e 

vou embora', né, então, cê tá buscando, cê tá procurando agir da melhor forma 

de acordo com o aluno do IFG, com o aluno do contexto, isso é muito 

importante. Dani, quer falar um pouquinho da leitura e da escrita na sua sala? 

Como que você trabalha, como que você...   

Diva24: Então a escrita né, eu trabalho bem no início do ano, quando as 

turmas são novas né, é... com um memorial, eu peço eles pra escreverem 

sobre a história de música deles, eu conhecer, porque tem muitos que tocam 

instrumento, outros fizeram parte de coral né, pra eu conhecer um pouco 

dessas histórias deles com relação a atividades musicais. E minha aula, ela... 

eu sempre uso o projetor e eu sempre projeto o texto, então eu não xeroco 

texto pra aluno. Quando eu vou é... apresentar o texto, eu projeto o texto e para 

os e-mails deles...  

F101 : Mas você passa antes ou depois da aula? 

Diva25: Mas não obrigo... O que eu vou aplicar hoje eu passei ontem, eu 

passo um pouquinho antes, mas eu... eu não obrigo a eles xerocaram, não 

obrigo. Falo assim 'olha gente, isso aí é pra vocês lerem em casa, é... pra 

vocês terem... por que assim a maioria fala... eles todos tem, trazem até o 

notebook pra sala, né, então aí eles já ficam com o arquivo digital. O que eu 

mais xeroco e entrego pra eles são as atividades musicais, as letras de música 

e as partituras, que a gente vai começar a trabalhar agora nesse segundo 

bimestre, mas o texto, mais a parte teórica eu... eu não apresento. Então um 

exemplo foi quando eu falei da música na pré história. Tinha um texto, um texto 

né, do autor certinho, e eu montei um slide com as principais ideias e fui 

explicando. Tem hora que eu peço alunos pra ler, quando eu vejo que eles tão 

meio com preguiça assim, com sono, aí eu peço 'Fulano, lê aí pra mim que que 

está lá no slide', aí eles leem, mas com muita má vontade.   

F 102: Pois é, mas aí o texto na íntegra que você mandou na xerox ?  

Diva26: Aí esse eles não são obrigados a trazer não. 

F 103: Tá. Mas aí você faz um apanhado assim, como é que você fica sabendo 

se eles leram o texto ou não? 

Diva27: Bom quando eu chego na sala eu nem pergunto se alguém leu ou não 



leu. 

F104 : Você já apresenta os slides? 

Diva28: Eu apresento e daí quando eu termino de expor o texto, aí eu pego 

alguns trechos, aí eu projeto o texto, o 'oficial' entre aspas, falo 'ó pessoal, 

essas partes são as mais importantes', aí eu vou lendo com eles, alguns leem 

pra mim, assim, na sala, mesmo se eles não querem muito eu faço eles lerem 

um pouco. E aí que tá né, porque a leitura deles... é péssima, a meu ponto de 

vista. Assim, é uma leitura truncada, uma leitura... não sei explicar.     

F105 : Você fala a expressão oral deles é... eles tem dificuldade? 

Diva29: É. 

F 106:  E a compreensão dessas telas que eles leem, eles conseguem 

compreender o que tá lendo?   

Diva30: Então, como eu explico tudo, né, eu vou explicando, explicando, 

explicando, e quando chega no final eu falo 'gente, quem tem alguma dúvida?', 

aí eles ficam calados. Ai eu faço... aí eu faço igual o Moésio, aí eu adoto a 

pergunta, e muitos respondem. 

F107 : Por que você acha que eles ficam calados?    

Diva31: Olha... num ponto pra mim tem gente que não está olhando atento, 

não tão nem aí. 

F108 : E por que que você acha que ele não olha atento? 

 Diva32: Por que aqui no Instituto... 

Moésio80: Eles tem dificuldade até em formular uma pergunta né ((risos)) 

Diva: Por que no Instituto, assim é uma coisa que eu não... não sei, eu tento 

mudar essa minha visão, mas é a minha visão atual, eu não concordo com a 

wireless pra todo aluno. Eles ficam o tempo inteiro mexendo no... nos celulares, 

são igual, eu dou aula pra sala do segundo ano. Quando o assunto é 

interessante, igual quando a gente falou de rock, assim, aí parece que a coisa 

vai, mas a história linear da música, que é o... não é que ela é maçante, mas é 

muita novidade, muito termo novo, aí eles ficam meio assim... assustados, 

dispersos né, mas...   visão de tecnologia 

F109 : E o que que você faz com esses alunos que estão no... nos Ipads e nos 

telefones?  Confronto   tipo de pergunta 

Diva33: Olha, no início eu até mandava desligar, mas agora pra falar a verdade 

eu não estou importando mais. 



F 110: Pois é, mas aí ele fica navegando? Ele não tá na sua aula!   

Diva: Ele fica... ele fica. Porque é uma coisa que eu falo na sala, talvez é aquilo 

que eu falei ainda no primeiro encontro, que às vezes eu tenho uma postura 

liberal demais mas por dentro eu sou muito conservadora, falo 'olha pessoal, eu 

não vou parar minha aula pra aluno que não quer. Eu vou parar minha aula 

para uma pergunta, para um questionamento, para uma colocação'. Por quê? 

Eu dar atenção para o aluno que não quer, eu estarei tirando a atenção do 

aluno que quer, então, por vez eu......   

F111 : Tá. 

Diva34: Mas tem vez que eu mando desligar. Aí depende do meu 

temperamento, do dia que eu estou mais estressada ((risos)), assim, no dia 

que eu estou mais calma. 

F112 : P2, você falou que é conservadora? 

Diva35: Em alguns aspectos sim. 

F113 : Certo. Nesse por exemplo né: 'Eu não vou perder tempo com o aluno 

que não quer'.   

Diva36: É. 

F114 : E aí, e esse aluno que não quer, que não está achando... vamos 

pensar, você falou às vezes não está achando interessante, foram vocês 

mesmos que falaram da tela né, que ele não está prestando atenção no slide 

por que não tá achando interessante. O que nós devemos fazer, ou o que 

vocês acham que a gente tem que fazer pra lidar com essa tecnologia aqui na 

sala de aula que encanta o aluno e não faz ele prestar atenção na nossa aula 

do jeito que a gente quer dar, que acha que é importante, por que nós sabemos 

que é importante a história da arte, mas o que fazer pra que esse menino 

desperte?  Muito bom! 

Diva37: Então assim por exemplo... Eu... eu procuro trazer os meios mais 

tecnológicos que tem, por que cada ponto que eu vou falar eu tenho... eu 

coloco o vídeo, ou se não eu coloco um áudio, ou senão eu toco, então assim, 

sempre trabalhando com vários meios. 

F115 : E quando você usa esses meios? Toca, põe vídeo... 

Diva38: Aí quando eu toco, ou coloco uma... quando eu coloco vídeo aí é outra 

coisa, aí todo mundo olha. 

F116 : Ah tá. Quando você toca também eles ouvem? 

Diva39: Agora assim... Nossa... 



F117 : Quando eles tocam também eles participam? 

Diva40: É. Geralmente eles trazem os instrumentos quase todas as aulas. 

F118 : E eles participam também?  

Diva41: Por que tem uma parte da minha aula que é... que é mais a 

prática. 

F119 : Tá. E na teórica, ele tem oportunidade pra ele também agir, pra ele 

praticar, por exemplo, tocar um violão, ou falar alguma coisa?   

Diva42: Na teórica... na teórica é mais complexo né. 

F119 : Por quê? Confronto , tipo de pergunta 

Diva43: Não, pra falar eles até falam, porque não tem nada pra tocar na 

teórica, só conceito, são... história da música, né. 

F120 : Só refletir sobre aquele conceito? 

Diva44: Isso. 

F121 : E não teria como associar por exemplo, assim, suponhamos, por 

que eu não entendo ((risos)) aí fica difícil. Mas aquilo que você está 

falando da história da música, não teria como ele... não sei, pegar o... o 

instrumento ou olhar, manusear, ou ver isso como que seria, ou você 

mesmo com eles no violão, como que seria isso aqui, teria? 

Diva45: Em alguns aspectos tem, mas outros não. Por exemplo, eu estou 

falando de história da música na Idade Média, então assim, pra trazer um 

instrumento da idade média é... 

F122 : Mais difícil... 

Diva46: Por que são poucos grupos no Brasil que tocam música medieval. 

F123 : É lira que usava? Que que era que usava? 

Diva47: Lira, harpa é... rabeca, é... alaúde, são instrumentos mandados fazer, 

não acha nenhum pra comprar. Então tem coisa que... 

F124 : E o violão não tem nem um... Não dá pra simular o... o som da lira ou 

qualquer coisa não, pra explicar a diferença entre um e outro? 

Diva48: Pra simular... 

F 125: É diferente né... totalmente... né 

Diva49: É bem diferente... Até as cordas eram com... tripa né, de porco, até o 

som é diferente. Que hoje as cordas são todas industrializadas, modifica 



bastante. 

F126 : Não, mas então tá. Agora, a escrita você falou que faz um memorial no 

início. E durante, você trabalha a escrita?  

Diva50: Às vezes quando eu passo um conceito no quadro eu peço pra 

eles copiarem.   

F127 : Copiarem o conceito do quadro?   

Diva51: Copiarem alguns conceitos. 

F128 : Tá. E a produção, o texto livre deles ou com base em algum texto, uma 

reflexão, tem essa parte?  

Diva52: Não, não vou mentir, não ((risos)) 

F129 : Não, é a verdade ((risos)), a gente tem que falar exatamente o que que 

a gente faz, o que não, não, né? 

Diva53: Aí a escrita também eu cobro mais na avaliação, que até a minha 

avaliação ela tem uma parte que é ligada a prática, que é o ouvir né, que eles 

tem que anotar questões sobre o que eles estão ouvindo, que eu coloco o 

áudio pra eles, mas tem muita questão que eles não... que aí eles tem que 

colocar parte escrita.   

F130 : Mas é uma escrita diferente né, porque como se diz, eles tão 

escrevendo a ideia que eles leram né. Agora a ideia que eles produzem em 

cima de arte, em cima de música, sabe assim, conhecimento deles ou uma 

ideia deles, às vezes..   

Diva54: Certo... alguns até eu posso até trabalhar... 

F 131: Não é, é uma... assim, tem esse momento ainda ou não? 

Diva55: Não, ainda não. 

F132 : Ainda não. Moésio, você me falou também que pede texto pra eles, 

você falou aí na... que... como que é a produção escrita na sua aula? 

Diva56: Sim, praticamente é... praticamente toda... toda aula né, tem um 

finalzinho, às vezes eu até deixo passar. Eu até descobri aí que teve uma 

turma aí que ficou até sem fazer sabe, e outras fizeram demais, mas no final, 

no desenrolar da aula, às vezes a aula foi mais é... produtiva num sentido... no 

que diz respeito à conversa né, aí me deu tempo de fazer uma... uma 

produção, mas geralmente eu coloco uma pergunta... por exemplo, a gente 

estava falando de filosofia dos sofistas né, no século V a.c., aí eu perguntei pra 

eles se existiria ainda hoje políticos como sofistas né, que aí eles né... aí todo 

mundo falou que sim né, e tal, e pedi pra escrever por quê. Então eles vão, 



assim, alguns escrevem assim, uma frasezinha assim: 'ah, sim porque eu acho 

que... os sofistas parecem muito', quer dizer, escreveram nada com nada sabe, 

é... não colocou uma... alguma ideia a mais. Mas há... uma boa parte, não é a 

maioria mas é uma boa parte consegue produzir um textinho é... um pouco 

extenso. Esse texto eu não avalio certo e errado, eu levo pra eles, e não...  

ainda não nesse... não avalio ortografia, não... não risco do texto deles. 

F 133: O que que é certo e errado pra você, esse conceito certo e errado, o 

que que é certo e errado pra você?  confronto 

Moésio81: Nessa pergunta por exemplo não tem. Mas há perguntas de acordo 

com a aula que tem a... conforme a resposta, foge ao conteúdo, do que a gente 

fala. 

F134 : Ah, então você fala assim, é certo referenciado, fundamentado no texto 

que está dando base pra aquilo. 

Moésio82: Isso. Na aula né, no conteúdo da aula por exemplo né. Nesse caso 

aí nem tinha isso. Então eu considero o texto é... a participação deles é essa 

né, eu divido as... as participações escritas né, por um ponto, dois pontos, 

dependendo da turma, e faço a média com eles né. A... então... eu cobro isso 

como... mais é pra ver quem... não dá pra separar ainda, muita gente ainda, 

não dá pra perceber muito. Talvez o pessoal está pensando: se eles estava na 

sala, eu costumo brincar com eles, eu falo que tem gente que falta aula fora da 

sala e tem gente que falta aula dentro da sala ((risos)), então pra mim quem 

está lá dentro da sala realmente e... a maioria tá, alguns não estavam mesmo. 

F 135: E você dá uma devolutiva desse texto pra eles? Tipo assim, você 

comenta, você faz um trabalho depois com o texto que eles produzem ou não? 

Moésio83: Assim com o texto... porque às vezes eu demoro levar de volta, né. 

Eu faço assim, de uma aula ou outra eu faço uma recapitulação né, semana 

que vem eu recapitulo, abordo o conteúdo, uns dez minutos falando do que a 

gente falava na semana anterior, no encontro passado. Aí quando coincide de 

eu entregar o textinho aí eu... respondo com eles. 

F 136: Mas mesmo lá na frente, a hora que você vai levar o texto, você tem o 

hábito assim, de escrever, ou lendo, corrigindo e apontando uma coisa ou 

falando com o aluno sobre... ?  

Moésio84: Eu quase não escrevo nada no texto deles, nesse textinho não. 

F : Tá, mas você comenta com eles? 

Moésio85: Às vezes coloco um bom, ás vezes eu só coloco OK por que eu 

considerei, é... 

F 137: Tá, mas você não faz assim, um parecer da construção lógica das 



ideias dele, da capacidade... assim  tipo... as ideias? 

Moésio86: Assim, o texto... o textinho, essas tirinhas não se tornam um 

assunto assim pra nós durante a aula não. 

F138 : Tá. 

Moésio87: O que torna assunto, não é assim por causa do texto mas, por 

causa das respostas, por causa da... não do texto em si, mas aí de valoração, 

se está dentro do conteúdo ou não, e por causa das provas, são 

predominantemente discursivas né, então... 

F 139: Pois é, mas as provas não... não é a única forma de avaliação sua em 

nota ou não? 

Moésio88: Não. 

F140 : Tem outras formas também? 

Moésio89: É, nesse primeiro bimestre eu usei também o trabalho. O trabalho 

não foi... não também uma experiência muito boa. 

F141 : Não? 

Moésio90: Não 

F142 : Por quê? o que você achou? 

Moésio91: Eu achei muito copiado da internet. 

F 143: Ah tá, é. E o que que você fez na devolução desses trabalhos, assim, 

pra mostrar pros meninos isso, que copiaram literalmente? 

Moésio92: Bom, não sei... eu não... eu não sei se... não posso né, a gente tá 

mudando a todo momento, mas eu não costumo é... danar com eles, assim, 

chegar lá e 'ah, vocês copiaram, tal, zero pra todo mundo', eu... eu fiquei mudo, 

no próximo eu não faço mais né. 

F 144: Mas você nem fala pra eles que você percebeu que foi literal? 

Moésio 93: Não, eu falo por exemplo: 'ó, Fulano aqui tirou a nota máxima né', 

esta cheio de riscos assim, visto positivo né, que eu coloquei lá uns positivos, 

porque era original ((risos)), eu só falo riscando, 'é professor, por que eu tenho 

aqui esses risquinhos aqui, esse certo, esse muito bom?', 'porque você foi um 

dos poucos que fizeram o trabalho' 

F 145: Pois é P2... 

Moésio94: É, mas eu falo pros outros também... 



F146 : É, eu sei. Mas aí a nota que... 

Moésio95: Eu não sei se a... se eu falando assim vai corrigir isso... eu acho 

que não. 

F147 : A nota que você dá pros outros que copiam é boa também, é igual? 

Moésio96: Por que eu não tenho certeza também se eles copiam né... 

F148 : Ah tá, você não verifica né. O P2... 

Diva57: É só você digitar umas quatro palavras lá no Google, aí vem o texto na 

íntegra ((risos)) 

Moésio: Eu já peguei isso aí já né... 

F149 : Moésio, mas assim, se o aluno, se você fala, é...'você foi original e o 

outro não', se você não dá esse retorno, esse feedback, 'você copiou 

literalmente', 'você não leu', 'você não fez um trabalho seu com as ideias do 

autor do livro', cê acha que ele vai mudar sua postura de copiar literalmente? 

Ou... ele vai achar que ele é o certo com você, não? 

Moésio97: Não... o problema é que se... eu não sei, pode ser que não, mas se 

falar não muda eu acho. 

F150 : Não? 

Moésio98: Não. 

F 151: Nós vamos pensar, repensar no grupo uma forma de... 

Moésio99: Talvez a gente... não sei... 

F152 : É... ou pelo menos mostrar que você... 

Moésio100: E dar zero pra todo mundo mesmo, fala 'ó, cêis façam outro, quer 

dizer, já tem uma semana só de recuperação paralela, não dá pra receber 

outro trabalho, é alguns fatores aí que atrapalha a gente. 

F153 : Não sei, essa questão de zero, eu sou muito reticente quanto a isso, 

mas, não sei, vamos pensar, isso é um ponto pra gente trabalhar futuramente 

né, o como a gente fazer pra esse aluno ver que você percebeu que ele copiou 

e como nós vamos intervir nessa situação pra fazer eles mudarem o tipo de 

posicionamento, que não podem copiar, que ele tem que ler e produzir né, ok? 

Vamos pensar nisso. 

Moésio101: Eu só queria completar que, tem uma parte da escrita que é a 

dissertação na recuperação paralela. 

F154 : Hm tá. 



Moésio102: Aí eu brinco com eles, falo que a gente...  eu por exemplo, eu 

elaboro três provas diferentes né. A primeira prova são três diferentes, que são 

três terceiros anos, três segundos anos. Na... e tem uma prova de reposição 

que alguém falta, e tal, eu digo pra eles que sempre vou aumentando o nível, e 

a recuperação paralela é que tem o nível máximo, ás vezes eu coloco todo o 

conteúdo, dou dicas importantes: 'olha, isso tem que estar na redação', e... e 

limito, limito a quantidade de linhas, e tal, aí sim, eu avalio a ortografia, avalio 

concisão, coerência, conteúdo. 

F 155: Pois é, mas você limita a quantidade de linhas por que assim, qual o 

motivo? 

Moésio103: Eu limito pra... pra... bom, uma pra acostumá-los com essa 

limitação que eles vão ver aí em outros... em outros momentos né, por exemplo 

no vestibular que tem, redação, concurso que tem redação, então... e até por 

que pra ajudar... pra incentivá-los a dominar a língua... a linguagem... quer 

dizer, a gente pode falar...   

F 156: Expressar as ideias principais em poucas palavras... 

Moésio104: isso, tentar falar... a gente fala muito ás vezes com poucas 

palavras. 

F157 : Ok, então tá. Meninos, terminou o nosso horário, mas foi muito bom, 

muito importante a aula de hoje. Qual que é o próximo passo? Gravar a aula 

pra gente poder depois utilizar essa aula pra gente refletir... mas vocês que vão 

gravar... 

Diva 58: Ah tá. 

F158 : Eu só quero ajudar vocês assim, que dia que vocês querem, qual o 

momento, pra eu entregar a... o gravadorzinho né, e o vídeo pra... pra gravar,  

um ou outro né, vai dar certo. 

Diva59: Já tem que ser pra esses dias? 

F 159: É de... assim, se puder semana que vem, amanhã ninguém tem aula, 

amanhã pode ser? A partir de amanhã? 

Diva60: Amanhã eu tenho... 

F 160: Amanhã... ou o dia que você quiser. 

Diva61: Aí amanhã pra mim ficaria bom que eu vou trabalhar um conteúdo que 

eu vou usar o texto. 

F 161: É? Então fica ótimo Daniela, eu preciso de uma aula ((risos)) por que o 

pessoal... 



Diva62: Pode ser na Automação porque 7h da manha os meninos da química 

vão... eles chegam... 

F 162: Na Química você não tem não? 

Diva63: Tem pro segundo ano, eles ficam meio que sonolentos... 

F163 : Primeiro ano de química vocês não tem? 

Diva64: Não, só dou aula pro segundo ano. Eu só vou trocar com a Naira 

depois do meio do ano. 

F164 : Segundo de Química você dá aula? 

Diva65: Dou. 

F 165: Mas não tem problema, pode ser. Em que horário que é P2? 

Diva66: Bom, tem essa amanhã sete da manhã e tem da Automação que é 

duas e 45 amanhã, eu preferia nesse. 

F 166: duas e 45? 

Diva67: É. 

F167 : Tá. 

Diva68: Por que sete e pouquinha o menino está... dormindo. 

F168 : Tá, então tá, eu vou desmontar as máquinas aqui primeiro e... 

Diva69: Vo lá buscar o data show. Mas aí como que faz? 

F 169: Amanhã eu trago pra você porque eu vou... Assim, eu não vou ficar aqui 

porque eu acho que inibe você, duas e 45 né? , inibe você e os alunos, mas eu 

trago as máquinas para você. 

((fim da gravação)) 

 

 

 

Descrição da 1ª aula do Moisés 

 

O professor organiza a sala em círculo e ele senta no círculo junto com os alunos. O clima é 

muito bom, expansivo, de confiança para falar, os alunos se sentem à vontade e comportados, 

não há muita conversa estão prestando atenção no professor, respondendo as suas perguntas 



e dirigindo-lhes algumas fazendo brincadeiras com os alunos sobre o assunto, procurando 

fazer todos interagirem na aula. Os alunos estão com o texto sobre aforismos em mãos, já 

entregue anteriormente. 

O professor retoma a aula anterior e dirige perguntas aos alunos para buscar a compreensão 

do tema anterior: diferentes métodos filosóficos de estudar a ciência. Depois retoma as ideias 

principais de Francis Bacon e continua desenvolvendo a aula através de perguntas aos alunos. 

Moésio1: Recapitulando, o que Bacon falou sobre a mente lembra dos dois métodos, das duas 

maneiras de propagação da doutrina, Ricardo? 

Aluno 1 (Ricardo): acho que a gente não viu não. 

Moésio2: Sim, a gente puxou duas setas, as duas maneiras de pesquisa, as duas maneiras de 

ciência. Uma é o tipo da ciência, é saber o que já é sabido, cultivar o que já é conhecido. É o 

que Bacon chamou de antecipação da mente. Nós vamos vê aqui que ele vai chamar de 

antecipação da natureza. 

Aluno 1: Ah é.  

Moésio3: Isso, esse é o método mais corrente. Agora e o segundo método que Bacon pretende 

instaurar? 

Aluno1: Interpretação. 

Moésio3: Isso, é o que ele pretende chama de interpretação da natureza. Nós vamos começar 

a leitura do texto agora propriamente dito, que é um texto feito de aforismos. Aforismos são 

pequenos trechos que muitas vezes parecem enigmáticos, porque pretendem falar  muito com 

poucas palavras. Pode complicar pra nós, já que nós seremos o intérprete do texto dele, mas  é 

interessante porque fala muito com poucas palavras, viu Ricardo.” 

10:20 a 19:00 

Moésio4: Bom o primeiro aforismo, vocês tem aí o primeiro aforismo? ... Vamos fazer uma 

roda de leitura? Cada um lê e vamos tentar interpretar  junto o que nós temos lido, tá jóia? 

Todos tem o texto, né? Vamos lá? Poliana acho que vai começar. Sim, vai. Atenção gente. 

((Poliana lê o aforismo)) 

Moésio5: Vocês entenderam? (risos)Tá bom Vamos ler devagar. Como que a gente lê Filosofia? 

Nós passamos o texto... 

Aluno1 ( Ricardo): posso tentar? 

Moésio6: Isso, pode tentar.  Se quiser ler o texto de novo. 

Aluno1: Que o homem consegue ser ministro e intérprete da natureza porque ele vai, através 

dos experimentos que próprio vai fazendo ele usa,  vai ser ministro da própria imagem dele. 

Moésio7: Ótimo, ótimo, muito bem. Já é um começo de interpretação. Veja Camila, tem muita 

coisa pra ser falada, o Ricardo já começou. Quem quer continuar? 



Alunos: O senhor. 

Moésio8: Veja uma boa pergunta. O homem é ministro de natureza. Bom o homem tem duas 

funções então com relação à natureza. Ministro: na etimologia da palavra quer dizer servir. No 

caso aqui quem serve, o homem. Veja, Bacon aqui está utilizando o mais usual, pra nós 

ministro é aquele que  manda, não é assim? Quem coordena o espaço, administra. O ministro 

da natureza, aquele que ministra essencialmente sobre a natureza é o homem. O homem é o 

intérprete da natureza  ......(explica todas as palavras que compõem o aforismo e o significado 

que elas empreendem ao texto de forma bem humorada,  brincando com os alunos e os 

alunos com ele. Pede aos alunos que circulem as palavras fortes, chaves. Depois) Vamos lá? 

Vamos continuar, 2º aforismo. 

 Outro aluno lê. Quando termina ele aponta para outro aluno e pede a ele para explicar o 

aforismo lido. 

Moésio9: Vamos lá tenta, interpreta. Você sabe! 

Aluno2: eu sei, mas eu não gosto de falar não. 

Moésio10: Tá bom, então eu vô fala por você no seu lugar. Você pensou ou vô fala. Veja bem, 

“Nem a mão dura, nem o intelecto”..... O professor explica o aforismo com a participação dos 

alunos que comentam uma ou outra palavra que compõe o texto. 

  

Nesta dinâmica a leitura em voz alta  é realizada pelos alunos, seguida da compreensão 

organizada pelo professor através de perguntas aos alunos a falar, explicar os aforismos, mas 

ele fecha a interpretação dos aforismos para os alunos relacionando com palavras e termos 

filosóficos mais difíceis para o aluno, clareando seu sentido. O professor aprofunda com 

informações retomando e relacionando com as ideias de vários filósofos. 

Moésio:  Agora sim, faça por favor grupo de 3 pessoas para discutir uma questão e interpretar 

pra nós o aforismo 37. Vocês vão colocar no papel, só um papel com os três nomes essa 

interpretação, tá joia,  

Alunos: Entregar agora? 

Moésio: Agora. Deixa eu ler com vocês, pausadamente, vocês já vão interpretar, quer ver? 

“Coincidem até certo ponto o método da ....” Se tiver dúvidas, nós estamos aí pra trabalhar 

com vocês.” 

Os alunos pedem explicação do sentido de uma palavra e o professor responde, depois fica na 

frente da sala esperando que os alunos façam o trabalho em grupo.  Quando solicitado por um 

grupo ele explica as dúvidas deste grupo. Quando eles terminam entregam a folha ao 

professor e saem da sala finalizando a aula. O professor recebe e não comenta o resultado da 

atividade feita. 

 

 



 

Descrição da  1ª aula da Daniela 

 

A professora expõe em slides parte do conteúdo de uma apostila de 49 páginas enviada no dia 

anterior por email aos alunos. 

Ela retoma o assunto da aula anterior: Notações musicais e dá prosseguimento à aula expondo 

o conteúdo através de slides, os quais ela faz um comentário geral e pergunta aos alunos 

quem poderá ler os slides.  

 

Diva: Bom quem gostaria de começar a leitura aqui pessoal. 

Aluna1: Posso ler, professora? 

Diva: Começa de onde mostrei. 

(( Diva interrompe algumas vezes para comentar, apresentar mais informações sobre os slides) 

Diva: Então, ali é um achado arqueológico né de uma notação musical da Mesopotâmia. Então 

aqui, nós sabemos identificar que notas são aquelas. Não sabemos. Por quê? Porque aquele 

registro não é da forma como grafamos hoje. Ali ele gravou daquela maneira mas não sabemos 

que nota é aquela, porém já é para deixar claro que as notações existem desde os tempos mais 

remotos. 

((Enquanto a própria professora realiza leitura em voz alta e comentário, a maioria dos alunos 

conversam entre eles baixinho e só 1 ou 2 alunos respondem à professora quando ela solicita a 

leitura)) 

Diva: Quem que continua a leitura? Só minha voz fica chato, né? 

((Outro aluno continua a leitura dos slides, com a interrupção da professora para comentar)) 

Diva: Vocês estão acompanhando? Tem dúvidas? 

((Depois a professora liga o teclado para fazer as notas musicais. Ela produz as notas, explica-

as aos alunos e dirige 1 pergunta para identificar a nota tocada. 

Pede aos alunos para cantar as notas enquanto as reproduz no teclado.  A professora faz 

relação das notas com as cantoras da atualidade que cantam em determinada nota. 

Depois acessa uma música do musical “Os saltimbancos” no youtube e começa a trabalhar o 

canto da música com os alunos. Expõe aos alunos oralmente informações sobre o musical “Os 

saltimbancos”. 



Enquanto carrega o vídeo eles cantam a música. A professora toca e destaca as notas no 

violão, chamando a atenção dos alunos para cantar as notas produzidas. Toca e canta outra 

música convidando os alunos para cantar com ela, explorando os tons produzidos.)) 

Diva: Vamos lá? ((todos cantam)) vai subindo... Isso cantaram a escala todinha. Cada frase é 

uma nota entendeu? 

 Alunos: Sim” 

((Depois a professora explora o vídeo e ela e os alunos cantam junto com ele. A professora 

mostra aos alunos quando sobe a escala e ou abaixa o tom.)) 

Diva: Bom, então essas notações musicais vocês vão estudar um pouquinho em casa. Então 

vamos marcar as páginas: da página 7 até a p. 10. 

((A professora passa a repassar novamente informações da apostila e vai explicando o desenho 

das notas no quadro, dirigindo poucas perguntas aos alunos, somente para confirmar o dito)) 

 

 

“Diva: Vamo dá uma ensaidinha? Cadê o violão? Nessa sala pessoal, quem vai tocá? Nossa 

apresentação será dia 10. Lembrando que essa apresentação vale 2 pontos” 

Muito riso, muita conversa, descontração. 

“Diva: Vamos lá então pessoal? Começam os meninos bem bonito, bem potente” 

Tocam e cantam durante muito tempo, ensaiando para a apresentação do dia das mães.  

Muito bonito o canto. 

Reflexão: 

Analisando o papel do professor e do aluno nesta aula percebe-se que a professora é o foco da 

aula explorando pouco os alunos para a compreensão do conteúdo em estudo. Ela só pede aos 

alunos que leiam oralmente, mas não explora sua compreensão. Ela explica tudo e só pergunta 

se entenderam ou perguntas que o aluno só tem que repetir o que acabou de dizer, 

confirmando o nome das notas, poucas vezes para identificar o tom da nota. 

No ensaio, quando pede aos alunos para pegarem o violão, fica claro que os alunos estavam 

com seus violões ali, no entanto, durante a aula ela não pediu que os alunos reproduzissem as 

notas no seu próprio violão, somente ela professora ora tocava o teclado, ora o violão e 

convidava os alunos a acompanharem-na cantando. Portanto, o aluno que deveria ser o foco 

da aula, passa a acompanhá-la quando solicitado, embora orientasse muito o tom praticado 

pelos alunos na voz ou no violão durante o ensaio. 

Apesar de a professora ter usado a web para baixar o vídeo, o que foi muito relevante, a 

professora poderia ter explorado mais a tecnologia pedindo aos alunos que pesquisassem as 

informações repassadas no slide, por exemplo, com antecedência, e dar oportunidade aos 



alunos de exporem, explicarem as informações obtidas na pesquisa. A professora então iria 

organizando as informações adquiridas num todo significativo para o objetivo de sua aula. Ou 

seja, a professora poderia ter posto os alunos como sujeitos na sua aula, como o foco das 

ações e não como passivos, só lendo mecanicamente e recebendo as informações pesquisadas 

e repassadas por ela.  

 

 

Descrição da 1ª aula do Marco Túlio 

No início da aula o professor apresenta o tema e subtópicos da aula.A aula tem dois 

momentos: a primeira parte é bastante transmissiva, o professor apresenta o conteúdo a 

ser estudado através de slides, que vai comentando com os alunos na sequência 

planejada. É uma aula em que os alunos estão alvoraçados, conversam bastante, fazem 

brincadeiras e perguntam o tempo todo ao professor, mas ele geralmente não responde 

as perguntas dos alunos.  

Mario1: A gente vai ver estrutura geológica. Primeira coisa a gente  precisa entender 

como o planeta está estruturado para depois entender os tipos de rocha. O Planeta tem 

três tipos de níveis de estrutura interna: o núcleo, o manto e a crosta, tá? A crosta é a 

parte mais superficial do planeta. O manto (...)  

Aluno1: Que que tem no núcleo? 

Mário2: Eu vô falar, vocês estão ansiosos. Mário: Vocês estão adiantando o que eu vou 

falar. (...)Eu vou explicar tudo isto mais pra frente, deixa eu passar essa parte aqui. (...) 

O núcleo é a parte mais interna do planeta, que sustenta toda a estrutura que tem em 

cima dela. 

Aluna2: Eu fiz um trabalho desse e compara o núcleo com uma cebola. 

Mário3:  Exatamente, depois eu vou falar isso. 

(...) 

 

Aluno2: Professor, o núcleo é tipo (incompreensível)? 

Mário4: Eu vô falar.  Existem dois tipos de núcleo: o interno e o externo..... Alguma 

dúvida em relação ao núcleo? 

Aluno3: O que tem no núcleo da Terra?    

Mário 5: Eu já vou falar a seguir. O núcleo (...) 

Aluno 3: Mas a Terra não é oca? 



Mário 6: A Terra nunca foi oca... 

Aluna4: Tem fogo no meio da Terra? 

Aluna 2: Tem fogo no meio da Terra!? 

Mário8 Não é fogo exatamente. 

(...) 

Professor: Pessoal, o manto é a camada intermediária, como se fosse... ((interrompido)) 

Aluna2: É como se fosse o citoplasma 

Alunos: Há, há,há,há 

Mário9: é a parte intermediária da Terra aonde se encontra um material pastoso, aí é 

extremamente quente, é daí que sai todo aquele material do vulcão, chamado (...) 

Aluna2: Professor, mas se tem manto em toda a Terra, por que não tem vulcão mais? 

Mário10: Vô te explicar, vocês estão adiantando. 

Aluna4: Professor, espera, deixa eu te perguntar uma coisa: tem chance daquele vulcão 

de Caldas Novas e do Rio de Janeiro entrar em erupção? 

Mário11: Não, por quê? 

Aluna 4: ((incompreensível)) 

Mário12: Exatamente, o Brasil tem estabilidade geológica.... 

2ª parte: 

Ao expor  uma gravura das camadas que compõem  a Terra o professor é bem interativo 

com os alunos, faz relação com exemplos reais. Faz questionamentos aos alunos, os 

alunos também perguntam e ele responde, os alunos pedem aula de campo.  Somente 

uma vez falou à aluna: depois eu explico isso e não explicou. No entanto ainda fica 

reforçando com os alunos: “Prestem atenção nisso, grava isso que eu vô fala agora, vai 

cair na prova”. 

Mário15: Aqui nesse mapa, que é um planisfério(???) que mostra espaços sedimentais, 

(...) cobertura vulcânica do planeta inteiro. Se vocês verem nesta costa oeste da América 

do Sul, tá em roxo. O que é o roxo? Olha na legenda? 

Aluno3: Dobramentos recentes. 

Mário16: Dobramentos recentes. Qual é o tipo de relevo daqui? 



Aluno 3: Cordilheira dos Andes. 

Mário17: E parte amarela é o Brasil. Que que tem na parte amarela? 

Aluno 3: (Escudos???) antigos. 

Mário18: Escudos antigos ou escudos cristalinos.  Pessoal, guardem isso que eu vou 

falar agora oh. Os cristalinos que são as rochas mais antigas é a estrutura mais estável 

do planeta. 

Aluna4: Professor, a cobertura vulcânica só existe na América do Sul? 

Mário19 A cobertura vulcânica tá lá na Cordilheira dos Andes. (...) 

((O professor continua a explicar até o final da aula)) 

 

Sessão Reflexiva Coletiva da  aula  de Moésio – 10/10/2013 

F: Marlene 

Diva: Daniela 

Moésio: Moisés 

Mário: Marco Túlio 
 

F1: Bom gente agora nos vamos continuar mesmo, é... 10 de outubro e a 
sessão reflexiva do Moises, da aula do Moisés. Então é importante que a gente 
colabore com o colega questionando, apontando, e se fosse assim, e se fosse 
de forma diferente, então é... para que a gente não perca nenhum olhar aqui 
tem um... Um... Eu entreguei para vocês um relatório assim, num é relatório é 
uma entrevista semi... é... algum... Algumas perguntas para dirigir o nosso 
olhar, com relação a essa aula do Moésio ... Nós vamos ver agora inicialmente 
quais os pontos que ele selecionou para mostrar, eu entrego a aula pra você. 
Já te entreguei a sua Diva? 

Diva1: Não  

F2 : Não, me lembra de passar tá, hoje ou até amanhã, eu tenho aqui eu te 
empresto o meu pendrive você leva copia Mário também. Tá? Você já tem sua 
aula? 

Mário1 Mas não separei ainda não. 

F3 : Tá. Vocês têm que olhar a aula de vocês, marcar os minutos que você 
acha que ficou legal por isso, ou que poderia ter sido melhor por isso e marcar 
tá? Duas ou três partes ou uma só se for maior, do jeito que... você que 
escolher tá?. E aí aqui a gente analisa, repensa e vê que que ele achou... legal 
por que e a gente aponta... Geralmente são as mesmas partes, mas aí a gente 



faz a reflexão aqui. Moésio você delimitou alguma parte, escolheu alguma 
parte. 

Moésio1: Olha, pelo o que eu percebi. 

F 4: Ham? 

Moésio2: É um pouquinho de excesso de irreverência. 

 F5 : Por que (risos) irreverência? Ham? 

Moésio3: Não sei às vezes piadas um pouco chulas assim, nada de baixaria 
né 

F6 : Não... Eu não achei não. Não de jeito nenhum. 

Moésio4: eu não sei oh... Eu anotei só as minhas piadas. 

(risos) 

Moésio4: Eu estou fazendo piadas com as minhas piadas 

F7: Piadas o quê? A tá... 

Moésio5: Não... Eu estou fazendo piadas com as minhas piadas. É porque eu 
não gostei de alguns exemplos, dois exemplos, é... talvez o que eu tenha é.... 
talvez melhorar é... talvez é por causa do circulo eu não falei é... Com 
entonação. 

F8 : Não com o quê? 

Moésio6: Com entonação, com a dicção boa. É que eu falo muito rápido às 
vezes né. 

F9 : Você acha que poderia ter... 

Moésio7: Para os alunos né, porque às vezes são umas palavras complicadas. 

 F10 : A tá... 

Moésio8: E eu notei ali, que de vez enquanto, só que eu não anotei aqui, só 
anotei na aula, porque, às vezes um e outro aluno fica meio que sem entender 
eu não sei se é por causa do conteúdo. 

F11 : É..? 

Moésio9: Ou pela, pelo jeito das palavras serem colocadas né. 

F12 : É ai no caso você tinha a visão assim do todo né, que a gente não tem 
né. Mas... 

Moésio9: É. Pra mim ali está fixo só em mim parece e no outro menino lá, mas 
aí de vez enquanto tinha que... 

F13 : (risos) No todo.... 

Moésio10: É... 



F 14: Mas e aí qual momento que você destaca? 

Moésio11: A por exemplo eu gostei desse exemplo do...  

F15 : Qual minuto? 

Moésio12: Minuto 40.   

F16 : Lá no final? 

Moésio13: é mais no final, 

F 17: Tá no minuto 40 e que mais? 

Moésio14: Não mais só que é piada, piadinha e não tem como eu voltar pra 
repetir né novamente 

(risos) 

F18 : Pois Zé, mas qual.... é 40  

Moésio15: é 40 cravado. 

Mário2: Foi Cronometrado Moisés. 

Moésio16: É... Exatamente. 

F19 : É nesse primeiro vídeo Moisés? 

Moésio17: É... No segundo foi um exercício que eles fizeram então não tem 
muito trabalho meu. Na verdade está quase 41 tira um pouquinho só. 

Mário3: E eu não to ouvindo não. 

F 20: Cadê o áudio aqui? 

Mário4: não está encaixando. 

F21 : Não vai sair não? 

 

Vídeo 

Diva2: O cachorro silenciar... 

F22 :  o cachorro.... 

Mário5: como é que é? É que eu achei engraçado. 

Moésio18: é que a gente estava estudando dois métodos indutivos né, que 
dizer o Aristóteles e o Bacon o camarada lá né, antigo né do século quarto 
antes de Cristo e um do século XVI, XVII do XVI para o XVII que é o Bacon. E 
aí eles perguntaram poxa mais é, se os dois têm o mesmo método, porque que 
eles são diferentes, aí a gente explicou dizendo que a... que a grande diferença 
entre os dois  está no cuidado que o Bacon é... imprime né nos seus 
experimentos na sua indução, enquanto a indução do Aristóteles que muito, 



uma novidade maravilhosa para a época tomava por exemplo dois cachorros e 
estudava esses cachorros durante dois meses e dizia que isso é cachorro, o 
Bacon tomava uns dois, três mil cachorros e estudava uns dois, três, quatro 
anos para tentar definir o que é, então os dois são do mesmo método só que 
com um nível de cuidado maior.  

Mário5: Nossa legal adorei o exemplo do cachorro. 

(risos) 

Moésio19: Pois é, esse outro aí se eu não me engano é um da melancia que a 
gente fala sobre consenso. 

F 22: Hanham   

Moésio19: E ai é bom que essa turma, pelo menos nesse semestre eles estão 
diferentes, eu não sei se aí é porque era o último horário, agora nesse 
semestre é o primeiro tem uma mudança ai né de comportamento dependendo 
do horário que eles estão e eles levam também brincando e tal né, acho que 
isso foi interessante.  

NÃO DÁ PARA ENTENDER A PARTE DO VÍDEO DO VÍDEO. EU ATE 
ESCUTO, MAS NÃO DA PARA ENTENDER. 

 

Moésio20: O som não está bom aí, mas eles são engraçados demais, quer 
dizer tentam né. Que eu falei para eles se todo mundo usasse melancia na 
cabeça e alguém aparecesse sem ele seria tachado de maluco.  

F23 : Diferente é o sem melancia né. 

Moésio21: É estranho de mais né, a você ter né, imagine Gabriel né aí o 
Gabriel aparece sem melancia ai o outro brincou lá, nossa que horrível (risos) 

(risos) 

Moésio21: Né é isso que a gente imagina, nossa que pessoa estranha. 

Mário6: e Olha pode parecer bobagem, mas depois eles vão lembrar do 
exemplo e eles lembram do conteúdo, é incrível isso, incrível. 

F24 : É assim um dos pontos fortes que eu levantei na... na... aula do Moésio 
sempre relacionando, buscando exemplo é... para colocar, para situar e o clima 
de camaradagem, sabe assim de...  sabe que ele fala que é muita brincadeira, 
muita piada, mas isso deixa a aula leve, gostosa, sabe assim é um... clima de 
companheirismo entre ele os meninos, eles vão discutindo, agora eu vou... 
você tem mais alguma coisa para destacar?  

Moésio22: Não  

F25 : Não? Eu vou buscar lá o inicio da aula dele principalmente a parte 
assim... como é a dinâmica da aula dele que eu acho isso um ponto muito forte, 
sabe assim a interação, o tempo todo dialogando com os alunos, perguntando, 
os alunos respondendo sabe, então é uma aula participativa, é uma aula de 



bastante interação. Ai depois a gente lê essas perguntinhas para focar alguns 
pontos, mas por enquanto... Eu vou voltar bem lá no inicio da aula dele, eu 
quero que vocês percebam como é que ele organiza a dinâmica da aula dele 
tá. Então deixa eu ver aqui o que é que eu marquei, mas eu não vou mostrar 
tudo é do ponto 1 ao 6:58 ai depois eu vou aqui para a roda de leitura, o final é 
um trabalho de grupo, mas eu vou seguir. 

MAIS UMA VEZ NÃO DÁ PARA ENTENDER A PARTE DO VÍDEO DO 
VÍDEO. EU ATE ESCUTO, MAS NÃO DA PARA ENTENDER. 

Moésio23: Essa do Vitin Stai??? foi boa também. Sabe a piada do Vitin Stai? 

F 26: Do que? 

Moésio24: Do Vitin Stai 

Mário7:: Não, não sei não! 

Moésio25: eu falei com eles assim que o Vitin Stai é lutou na primeira guerra, 
foi professor é de criança, ele alfabetizou filosoficamente crianças e se matou. 
Não sei se é porque dava aula, mas se matou. 

(risos) 

Moésio25: Ou se foi por causa da primeira guerra vocês podem decidir qual foi 
o problema exatamente. 

(Risos) 

Mário8: Eu também sou cheio das piadas na aula, cheio das piadas e eles 
adoram nossa! 

F26 : Meninos, ai na... vocês viram esse começo de aula que ele está 
retomando né os assuntos que ele já tinha trabalhado, alguns conceito, não é? 

Moésio26: Sim  

F 27: Não era isso? Ai ele vai lançando as perguntas para o aluno, os alunos 
respondendo aquilo que sabe e ele colocando.... 

Mário9: Construindo  

F28 : Em cima retomando falando o conceito né. 

Diva3: No caso ali assim, eles ficaram de ler aquele texto em casa né? Eles 
estavam com um texto na mão né. 

Moésio27: Sim, a gente leu em sala. Uma boa parte aí  eu escolhi os pontos 
principais que a gente tava trabalhando. Aquilo que eles estavam falando era... 
Foi tudo da aula passada. 

F 29: Da aula anterior que você estava retomando, porque agora você vai 
começar ler os aforismos né? 

Moésio28: É  recuperação de conteúdos. 



F 30: É o quê? 

Moésio29: É recuperação de conteúdos, depois tem recuperação paralela, 
Não entendi o final desta frase do Moises... 19:10 mim. 

F31 : ok. Então meninos o que é que vocês acharam colegas o que vocês 
acharam da aula foi dinâmica? Os alunos falaram? Houve troca de idéias? 

Mário10: Eu quero fazer uma roda também agora. Fazer umas rodas de... de... 

Moésio30: Mas nem sempre é assim não, são poucas aulas que eu faço, mas 
geralmente o pessoal participa também. Assim a gente fala a vamos fazer uma 
roda, a leitura não é sempre que a gente fala também, fazer leitura na sala (F  
Reveja do Min. 19:35 ao 19:49 e veja se consegue se lembra para conferir com 
o que eu escrevi aqui neste parágrafo. O P 2fala muito baixo)  

F 32: Assim...  eu achei legal a parte dele colocar vários...e os alunos falam 
você percebe que ali há um clima de... né que o aluno pode expor. 

Mário11: Ali vocês desmancha, eu já sou da geografia vou puxar sardinha. Ali 
na verdade você desmancha o espaço de dominação dentro da sala de aula 
que existe entre professor e aluno, porque a partir do momento em que o 
professor está lá na frente né, na verdade ali é o palco né, professor... e o 
aluno está lá atrás. Então a partir do momento que você constrói o circulo, você 
se coloca de igual e ai eu acho que permite, abre um pouco a possibilidade de 
diálogo com eles né, então eu acho muito interessante. 

F33 : É uma das questões que a gente vai observar, qual é o seu papel nessa 
aula e qual é o papel do aluno né, então assim nessa troca colaborativa em 
que a gente da a voz para o aluno, o aluno fala muito na nossa aula eu desloco 
o sujeito da minha pessoa professor para o aluno, então a gente percebe ali 
que ele sempre dirige e o aluno  fala bastante, a única assim ressalva, não é 
bem ressalva, mas assim o aluno fala o conceito com as palavras dele ai, 
explicado. Ai o Moises... é até uma forma de reforçar também o texto da 
filosofia, mas aí ele vem e fala o conceito na linguagem filosófica, então assim 
é uma forma também de reforçar e mostrar a relação do que o aluno falou 
com... reforçando na  linguagem filosófica o que é aquilo que ele está falando 
né. 

Diva4: Porque ate quando ele fala. O  Moésio falou que muito ele próprio dizer 
termos assim mais complicados, mas assim eu penso também é... qual o nosso 
papel em criar um repertório também para esse aluno, ter um crescimento 
porque as vezes a gente... eu também penso,  

F34 : Exato ele tem que... 

Diva5: às vezes eu utilizo uns termos assim mais.... 

F35 : Técnicos mais característicos das disciplinas  

Diva6: É... Técnicos demais das disciplinas. 

F 36: Mas eles tem que saber isso também né 



Diva7: É eu também acho que sim 

F 37:  E eu acho que aí, por exemplo, a forma como vocês fazem, igual o 
Moésio esta usando exemplos do dia a dia, está explicando o que que é esse 
termo, eu achei interessante é uma forma  de você é... ajudá-lo a compreender 
esses termos e aprender a compreender a linguagem da filosofia. 

Diva8: Agora se ele ficasse só no formal, ai tudo bem, mas ele transita nos 
dois, nos dois caminhos. 

F38 : É. Exato... 

Mário12: É você liga o real, né... a realidade... O real científico do real do 
aluno, daquilo que é realidade para o aluno né. Então você liga...   

F39 : Transforma em uma linguagem né, vamos supor cotidiana, o que que 
seria esse conceito no nosso dia a dia, é o caso da melancia né, do senso 
comum. O que é senso comum é aquilo que é... dividido, significado  por todos. 
Se você usa um termo diferente ai chama a atenção, por exemplo né é o caso 
da melancia, se você não aparece com a melancia você está diferente, achei 
legal isso essa dinâmica. 

Moésio31: No caso do negócio das funções que eles estão dando, eu tenho o 
cuidado de dizer a mesma coisa com cuidados diferentes, até para acostumá-
los porque eles não vão ver as...  a todo momento da mesma forma os 
conceitos, então eu brinco com eles que tem todos os conceitos filosóficos 
então para o futuro de vocês que vai ser brilhante. 

Diva9: Qualquer coisa que eles escolherem vai ter a filosofia naquele .... 

Moésio32: Então assim se acostumar né, então o certo é...um certo caminho, 
eixo né que você segue ... 

F40 : Então agora nos vamos para agora nos vamos para a roda de leitura que 
ele estava falando dos aforismos, tá? É nos 10 minutinhos certinho. Ai eu quero 
que vocês observem como é que ele trabalha a leitura tá, como é que ele 
conduz a leitura tá? 

 NÃO DÁ PARA ENTENDER A PARTE DO VÍDEO, DO VÍDEO. EU ATE 
ESCUTO, MAS NÃO DA PARA ENTENDER. 

Mário13: o que que eles falaram? 

Moésio33: Falaram de dinheiro, ai eu fiquei mais sério, mas eu falei olhar mas 
infelizmente os professores não ganham bem, mas talvez eles sabem mais do 
que eu né, mas eles não se contentaram continuaram... 

(risos) 

F 41: Bom... momento da leitura, vamos observar como ele conduziu a leitura 
tinha os textos ele pediu para que os alunos lessem e ai ele fala né pedi um 
para começar pede o outro eu acho legal lá no inicio que ele fala assim oh, é... 
vamos ver como que a gente faz para compreender um texto, como que a 
gente faz para ler um texto, então ele explora bem a... é... como interpretar um 



texto, já falei para vocês em filosofia como que a gente faz para interpretar um 
texto ele vai utilizando a linguagem através de perguntas para ir direcionando 
os alunos, vai falando, vai falando, interpretando o alforismo que foi lido, uma 
ajuda ele pega o outro menino então aproveitando, com queo aluno chama? 

Moésio34: Ricardo  

F 42: Ricardo? O que o fulano falou e traz e vai construindo ali,isso que é a 
construção colaborativa um fala você pega, passa para o outro , o outro 
acrescenta um pouquinho e juntos eles constroem o sentido da... do que esta 
em foco, do que esta sendo estudado né. 

Diva10: E desse jeito que funciona mais, porque quando eu trabalhei nessa 
turma, o que que aconteceu, só que ai eu pedi para lerem o texto em casa, só 
que dois alunos leram eles deram um show  eles... assim discorreram assim 
com uma naturalidade, eles compreenderam mesmo e os outros ficaram como 
platéia, ai eu acho que não alcançou o objetivo né, ai eu fico pensando eu acho 
que a melhor forma é essa ai mesmo dentro da sala com o professor 
mediando, porque o menino não quer ler em casa. 

F 43: Direcionasse né, através da linguagem, a linguagem mediaria essa 
iteração, essa  compreensão  

Mário14: Quem leu, a Thais? 

Diva11: Foi a Poliana e o Jhon, é o Jhon.... 

Mário15: Jhon Kenedy, o Jhon Kenedy ele é... 

Diva12: Nossa o Jhon Kenedy ele... 

F 44: Entendeu, então assim eu achei muito legal a forma, com que ele... e isso 
ele fez com todos os aforismos. Um lia, uma aluno e a interpretação, outro lia e 
fazia explorava a interpretação né, então assim eu achei assim, foi muito legal 
porque ele explorou todos os alunos e aquele que não compreendia  tudo ou 
falava uma parte e aprofundando e construindo o significado junto com os 
outros né, eu achei muito legal. O que é que vocês acharam?  

Mário16: Também achei isso   

Diva13: Foi nesse sentido  

F 45: Alguma coisa, não... 

Moésio35: Pois é eu acho engraçado porque eu falei para eles, eu avisei né, 
que o aforismo parece um pouco enigmático né, que o filósofo fala muito com 
pouco ele tende a falar no aforismo muito com poucas palavras e ai brincando 
com eles, depois que alguém lia né eu relia né eu perguntava eai entenderam?  
Eles... né... Mas aí depois... 

F46 : Você vai explorando, explorando. 



Moésio36: Mas depois devagarinho eles iam vendo... pocha tava na cara que 
era isso, só a gente lembrar do prefácio do que o cara... né escreveu, se a 
gente pensar no aforismo anterior . 

F47 : Agora Moésio eu entendo porque assim hoje você falou uma informação 
importante, que era final de aula, que era na hora do almoço né... è o segundo 
vídeo, tá eu já entendi, mas como eu tinha anotado deixa eu voltar lá tá? Esse 
é o segundo né? 

Moésio37: Do exercício  

F48 : É 

NÃO DÁ PARA ENTENDER O VÍDEO DO VÍDEO.....  

F49 : Vou colocar baixinho agora para a gente pode conversar. É... ele propôs 
a atividade em grupo né de dois para interpretar aforismo 37, fez a leitura né 
pausado né e tal e agora ele deixa os meninos trabalhando em dupla ai depois 
vamos ver a postura dele, depois os meninos vem entregam e vai embora  

VÍDEO DO VÍDEO.....  

F49 : O que que o Moésio faz, ele levanta aqui agora ele mexe na máquina 
regula ela direitinho, ele filma os meninos todos direitinho enquanto eles estão 
trabalhando, e ai depois os alunos vem, o ai mexeu! Ta vendo agora ele vai 
focar e organizar tudo direitinho, filmar direitinho, (risos) falei, vou pedir uma 
hora para o Moésio me ensinar. Olha só os meninos trabalhando em grupo, 
tem um ponto positivo porque agora é a hora dos meninos trabalharem entre 
eles né, depois os meninos vêm e entregam o trabalho e saem, eles vão 
embora. Então assim, entendi que é final de atividade, entregou na aula 
seguinte certamente ele retorna e da continuidade, mas a gente observa assim 
eu queria levantar se algum grupo tivesse alguma dificuldade, alguma coisa 
entendeu? O professor tem que estar atento, olhando, andando, verificando 
talvez para poder também ajudar, olha, está vendo, alguns perguntaram, outros 
vieram e entregaram e aí depois os meninos vem entregam e saem. Olha 
quero fazer alguma perguntinha aqui desse roteiro para a gente ver se não 
deixou  de perguntar nada.   

Diva14: Olha só aquele aluno. 

Mário17: Ele senta só com os top, e ele está com celular na mão sem trabalhar  

F 50: Mas é porque não podia focar aluno né. Por isso que não estava.... Gente 
agora ler alguma questõezinhas aqui. O professor deixa claro para o aluno, o 
porque dele estar desenvolvendo a atividade no final, lê aforismos porque a 
aula dele era isso né ? 

Diva15: Isso acho que sim 

F 51: Nós vimos que sim né, ele deixou. Como foi a apresentação do 
conteúdo? O que vocês acharam? 

Mário18: Extremamente dinâmica, né, é... dialogada, né acho que foi 
construtivo o conteúdo construtivo. 



F 52: Foi feito de forma... Com a participação de todos os alunos né. 

Mário19: isso 

F53 : Que atividades foram desenvolvidas leitura e reflexões né, a respeito dos 
aforismos. Teve trabalho... como que o trabalho foi desenvolvido? 

Diva16: Em trios. 

F54 : Ham? 

Diva17: em trios  

Mário20: Grupos 

F55 :  Em grupos no inicio né, a roda de discussão e aqui no final em duplas 
né, em trios né. É... Como que os alunos participaram das atividades, ou então 
como eles aturam diante da atividade x, por exemplo, igual aqui, no final o 
trabalho de grupo, mas como foi a atuação dos alunos durante a aula do 
Moisés?  

Diva18: Eles se interagiram, eles participaram, falaram... não tinham aquele 
medo de... falar, participar né 

F56 : Participaram o tempo todo né. É... quem fala nessa aula e para o que 
fala? Qual o objetivo das interações? 

Diva19: Todos falam... 

Mário21: Na verdade professor e aluno né falam e tem um diálogo ai né 

F 57: E há uma troca? 

Diva20: O professor assim ele vai né, lançar os pontos principais.  

Mário22: Ele é o mediador né. 

Diva21: Ele é o mediador. Eu vi assim  

F 58: Na verdade assim, vamos pensar , porque a gente fala o professor é uma 
mediador mas na verdade quem media é a linguagem. De que forma, o 
professor lança as perguntas direcionando, o pensamento através da 
linguagem, do raciocínio é que ele faz essa mediação para a compreensão do 
fato, do tema em estudo né. Então assim é na pessoa do professor é, usando a 
linguagem, então assim Vygotsky fala na verdade quem media é a linguagem é 
a forma como o professor utiliza a linguagem para facilitar essa compreensão 
né, então quem fala? Qual o objetivo das interações, já vimos. Em que 
momentos a aula propicia para que os alunos discutam, dialoguem  
colaborativamente construa o conhecimento. 

Mário23: O tempo todo 

F 59: O tempo todo você... Ele se preocupa com isso né. É... como os alunos 
responderam às questões propostas? 



Diva22: Interação. 

Mário24: instigados né 

F 60: o que entendiam né... e sempre que perguntavam respondiam. Como o 
professor trabalhou com o erro? Houve erro ali  Moésio, você que entende 
mais? 

Moésio38: Poucos 

F 61: Poucos? E como você trabalhou com o erro? Porque muita coisa ali a 
gente não entendia né.  

Diva23: É 

F62: Não sei se é porque o gravador e a fita estava longe às vezes a gente não 
compreende muito bem o que os alunos falam ou às vezes o Moisés. Como 
que você Trabalhou com o erro? 

Moésio39: Bom... às vezes eu não dizia que era um erro né, mas tentava uma 
outra forma de mostrar... mostrar outra forma de responder talvez tenha faltado 
só uma.... 

F63 : Ah ok 

Moésio40: Sei lá uma adequação melhor, é foi assim eu não tive fala de que 
eles estavam errados não. 

F64 : Mostrava e ia dialogando e mostrando o conceito certo? Seria assim? 

Moésio41: É tentava não deixar escapar assunto enquanto não tivesse.... 

Mário25: É eu tento não falar que o aluno esta errado, mas eu, por exemplo, 
as minha aulas também, eu não sei se essa aula que foi filmada estava muito 
dialogada, mas as minha aulas são sempre muito dialogadas com os alunos 
assim, então é... O aluno vai fala uma coisa assim que às vezes assim que as 
vezes está naquele contexto, mas não é exatamente aquilo aí eu falo sabe, não 
nessa direção, continua, fala mais, discuta mais, exponha mais, ai então 
sempre dá certo. 

Moésio42: É você leva o mesmo aluno a acertar né. 

Mário26: É 

F65 : É... como o professor está... Qual foi o seu papel nessa aula como 
professor?  

Moésio43: É... qual foi o meu papel?  

Mário27: Uai mediador, construtor do conhecimento junto com os 
alunos...expositor  também. 

F 66: Ele proporcionou, questionou, direcionou as atividades para que os 
alunos falassem e refletissem sobre o tema em assunto né. Então vamos 
pensar assim ele foi um organizador das situações de aprendizagem né. É... 



Qual o papel do aluno? Já falamos antes, mas retoma aqui. Qual o papel do 
aluno aqui?  Ele era o sujeito passivo ou está ativo, bem ativo nessa aula. 

Diva24: Os que queriam estavam ativos. 

Mário28: É 

F67 : papel do aluno meninos? 

Diva25: A eu acho que... 

Moésio44: Predominantemente ativo. 

F68 : Ativo né participando. Como que o conhecimento foi trabalhado? Ele foi 
transmitido, construído ou co-construído, co-construído que dizer... Construído 
junto 

Mário29: Construído e co-construído. 

F 69: ok. A que visões de ensinar e aprender você relaciona essa aula? É uma 
visão transmissiva, tradicional ou é visão mais, mais atualizada, ou... 

Mário30: Humanística 

F70 : Humanística ou o que mais? 

Diva26: interacionista 

F 71: interacionista que o aluno participa bastante  

Moésio45: Talvez essa última ai.  

F 72: Interacionista  

Mário31: (risos) Talvez essa última ai... 

F 73: Eu não falei o nome porque eu não sabia se vocês sabiam né 

Moésio46: Interacionista eu sabia. 

F74 : ok. É como o professor trabalhou com o livro, no caso não tinha o livro, 
mas tinha o texto, 

Diva27: Mas tinha o texto 

F75 : Então veja ele trabalhou...Na visão de vocês como ele trabalhou com o 
texto?  

Diva28: Compartilharam assim, cada um lendo e depois fazendo... 

F76 : Fazendo leitura compartilhada, trocando idéias  

Diva29: É 

F77 : Construindo juntos né. 

Moésio47: Sem pressa também  



Diva30: Como que é, eu esqueci o nome. 

Moésio48: Roda de leitura. 

Diva31: Roda de leitura 

F 78: É. Ai é... como... quem lê, quem escreve de onde em que contexto, para 
que, com que objetivo. Aqui eu vou ficar nessa. Que modos de agir você e seu 
aluno faz para ler, modos de agir que estratégias, que jeito veja lá naquele 
pedacinho que eu selecionei,o menino lê, agora vamos entender como que nós 
fazemos para entender a filosofia, ali vai ele lendo os pedacinhos, vai 
refletindo, ele vai questionando, apresentando a... ajudando os meninos a 
entender aquele pedacinho e depois vai construindo o todo, não foi essa a 
metodologia que... os modos de agir dele. Foi isso. Vocês acham... Agora 
repense o papel do aluno nas suas aulas quem, pensa quem age,   quem dá 
poder ao aluno? Ele é um sujeito agente ou não?Vou ler mais rápido agora. 
Essa visão de aluno vocês acham que está é... favorecendo para que eles 
sejam um cidadão crítico atuante ou não é a visão de aluno mais passivo. 

Mário32: Não, não é atuante. 

F79 : Atuante né, mais preocupado com a transformação do aluno né, com a 
formação dele né. Deixa... Eu não vou ler essas outras perguntas que retomam 
basicamente o que a gente já falou. Agora que novas formas de agir nos 
podemos levantar juntos hoje para trabalhar uma atividade de filosofia ou essa 
atividade, que outras formas a gente poderia levantar, não que a dele não 
esteja adequada, mas assim que outras formas nos poderíamos ter o cuidado 
para agir em aula de filosofia ou em aulas de leitura? 

Mário33: Eu acho que é... criticizar o conhecimento deles. De que forma? Ah... 
por exemplo, hoje eu trabalhei o conceito de Imperialismo, com o pessoal do 3º 
ano, então eles já tem um conhecimento prévio do que é um, do que é o 
imperialismo né, o Imperialismo eles entendem com um processo de 
dominação do outro e aí de que forma que eu fiz na aula hoje, perguntando 
para eles: O que é, qual é o sentido dessa dominação do outro? Eh... Em que 
sentido o imperialismo dos países ele é... trabalhado, ele é colocado em 
prática. Aí eu coloquei, falei: gente pensa o seguinte, o imperialismo nada mais 
é que  colocar que o outro é menos do que aquele que vai dominar, eles... é 
verdade eu falei assim o conceito do imperialismo ele vem sobre a diferença, a 
diferença e a diminuição do dominado, né. E aí eles: nossa professor é verdade 
e tal, aí eles gostaram né, estou começando a trabalhar com África, na 
formação do continente africano com eles, então comecei assim sabe 
trabalhando né, falando né que o imperialismo ele é colocado é no sentido de o 
outro ele é menor ele é o mais insignificante. 

Diva32: É o ato de referência, né? 

Mário34: É porque só, só o outro sendo menos que você, você pode dominar 
ele, correto? Ai eu comecei trabalhando com eles assim. 

F80 : Esse.... Essa... Fala do Mário é importante quer dizer a gente levar os 
alunos a criticizar o assunto que a gente está vendo né, porque... 



Moésio49: o próprio conhecimento que eles já trazem né 

F81 : É  

Mário35: do ponto... Mesmo que eles já sabem né 

F 82: Porque tudo é passado como verdade é. Mas e o hoje, no contexto de 
hoje, o que que faria, né?  Diva, você tem alguma sugestão? 

Diva33: Não assim... só pensando porque eu trabalho muito com mídias eu 
acho que um trechinho de um filme, alguma coisa, né talvez... 

F83 : A legal, uma outra linguagem audiovisual 

Diva34: audiovisual isso 

F 84: Para tentar ou atiçar ainda mais, a reflexão né 

Diva35: É, mas isso eu penso, mas não sei se caberia para disciplina dele. 

F 85: É, mas acho que fica legal sim 

Diva36: ai tem que ver 

Moésio50: é, ser assim, cada aula uma diferente da outra né. Então não sei se 
até a professora de história falou com você sobre um documentário, um 
documentário que você também talvez possa usar que é aquele “Nós que aqui 
estamos, por voz esperamos”. 

Mário36: ah é, eu vi falar, mas nunca passei ele para os meus alunos. 

Moésio51: História, a breve história do século 20, quer dizer dá para utilizar 
bastante o vídeo. 

F 86: Como que chama o vídeo? 

Moésio52: Nós que aqui estamos, por vós esperamos. 

F87 : Nós que aqui estamos por vós esperamos. 

Moésio53: Você só vai entender o nome no final do filme. Você chegou a 
assistir? 

Mário37: Não, não assisti não. 

Moésio54: Excelente. 

Diva37: Não, não conta não. 

Moésio55: Para mim, eu introduzir o Existencialismo, esse trabalho foi duas 
semanas assim, fabulosa. 

Mário: Vai ficar com a gente F  isso aqui. 

F88 : Vai assim, mas aí na próxima sessão. Tá quer deixar comigo e eu 
entrego na hora? 



Mário38: Não fica comigo. 

Diva38: Ah  eu acho que vou entregar. 

F 89: Então entrega e eu entrego na hora, porque assim é um roteiro para a 
gente estar utilizando, para ficar mais fácil tá. Vai ficar Moésio ou que que eu 
guardo pra ti? 

Moésio56: E a gente falava do Existencialismo e a professora de história deve 
falar... não sei do que ela está falando mais é o século 20 né, assim sobre a 
guerra né, e... dá para utilizar muito. Esse Existencialismo foram só duas aulas 
e foi assim um material tão extenso que eles leram um texto do Charles de 20 
páginas, uma conferencia que ele proferiu sobre o Existencialismo , eles... 

Mário39: Moésio eu vou assistir suas aulas agora (risos) para eu aprender 
sobre Sartre. 

Moésio57: Não, eu sei muito pouco, só sei esse resuminho, a gente assistiu 
em sala. 

Mário39: que mania de filósofo de falar que não sabe 

Moésio58: e ainda não tinha aquele Efeito borboleta. 

Mário40: ah o Efeito borboleta é esplêndido. 

Moésio59: Assim, pelo menos 3º de química, o 3º  de eletrotécnica e 3º de 
automação a duas turmas foram, muitos não deram a mínima no filme, ficaram 
no celular, mas foi muito bom. 

F 90: Ótimo, o que eu quero finalizar com vocês, só tem uma perguntinha  eu 
quero falar de atividade em sala de aula, o pessoal já esta até esperando ali. 
É...  a pesquisa tem feito vocês repensarem a pratica de vocês, a participação 
nessa pesquisa tem contribuído, de lá para cá vocês acham que já operaram 
mudanças na sua forma de trabalhar ou não, tem ajudado? 

Mário41: Sim eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. 

F 91: Por exemplo que outras coisas?   Colaboração 

Mário41: Ah, por exemplo é, fazer a construção daquele trabalho que eu fiz no 
primeiro de química. 

F 92: Hum sei, hum hum 

Mário42: Foi assim excelente, assim. 

F93 : Então a presença de outros gêneros na geografia que antes você não... 
Ham ham... E você Diva? 

Diva: Assim eu tenho lutado para não levar tudo mastigado, porque eu tenho 
muito isso dentro de mim. 

F94 : A ok 



Diva39: assim de eu pensar que o aluno assim, eu que tenho que passar para 
ele eu que sou a professora, entendeu eu ainda tenho muito isso, então 
assim... 

F95 : Então você já tem procurado pôr o aluno para pensar , construir um 
pouco mais. 

Diva40: Isso, tenho, mas às vezes assim a gente fica angustiada para falar né. 

F 96: Mas você espera o aluno, força ele a pensar, a falar um pouquinho?  Isso 
é muito bom, isso é muito bom. Você,  Moésio? 

Moésio60: Eu acho que esse é um ponto muito interessante, para a gente... 
pelo menos eu aproveitei bastante porque já que viveu uma prática na filosofia, 
no ensino de filosofia, mas que eu fiquei muito feliz por considerar novos 
encontros e que estamos no caminho certo que devo acentuar isso que é 
deixar os alunos falarem, às vezes mais do que eu até e perguntar e não 
responder. 

F 97: Esperar o aluno responder, deixar o aluno primeiro responder, expor. 

Moésio61: o que é difícil, para mim também é difícil já penso já tenho a 
resposta pronta. E... 

F 98: Mas você já sabe, ele vai aprender  

Moésio62: e agora eu já estou começando a ... 

F 99: Espera e deixar o aluno falar mais  

Moésio63: Ali pareceu que eu estava calmo, quando eu fiz pergunta e aí, cara 
porque que você estava falando sobre isso mesmo? Ai, fiz assim né .... Pode 
ficar a vontade. 

Diva41: Estava angustiado né. 

F 100: Meninos eu quero falar com você sobre uma tarefinha, mas ai a gente 
fala lá de fora ou eu falo agora rapidinho. É o seguinte, eu preciso dar 
continuidade nas tarefas do jornal vocês já produziram charges, histórias em 
quadrinhos, pode continuar com aquilo, mas eu estava pensando agora de 
reportagens para vir agora na cabeceira do jornal, sabe, que eu já selecionei 
um monte, por exemplo, um trabalho, um estudo igual esse o Existencialismo 
na filosofia ai eu queria ter trazido a revista, mas eu mostro depois , os meninos 
vão escrever a reportagem o que foi esse estudo, o que que vocês fizeram, o 
que que vocês produziram pode fazer ilustração, pegar da internet ilustrar isso, 
assim o trabalho de vocês em sala de aula para eu fazer uma reportagem com 
os alunos ou vocês podem fazer com os alunos porque eu estou fazendo com 
os meninos, mas assim o interessante, assim para a minha pesquisa não é só 
eu fazer, é vocês fazerem na disciplinas de vocês e pode ser interdisciplinar. 

Mário43: pode ser um conteúdo que tem a ver com alguma coisa com... o IF. 

F101 : Pode, ou das disciplinas de vocês, por exemplo, o existencialismo dele 
que ele fez ele está estudando Existencialismo, então o que foi isso, coloca os 



meninos para escrever sobre isso  é... IFG repensa o existencialismo no 
cotidiano o que que é o existencialismo, como é que os meninos, o que que os 
meninos fizeram, o que trabalharam, o que que produziram, que vídeos, que 
filmes que fizeram e para a gente fazer isso e relatar, então assim o que que 
está sendo feito estudado aqui em termos de projeto, em termos de estudo 
sabe, nas disciplinas de vocês. 

Diva42: Pode ser sobre a Mostra da cultura afro? 

F102 :  Isso entendeu? Certo? Ai eu preciso...  

Mário44: Eu vou falar sobre a globalização 

F103 :  Ótimo, ai, por exemplo, assim eu preciso de dados, você pode pedir 
ajuda das.. das outras áreas para fazer alguma coisa, por exemplo, você está 
trabalhando globalização, a professora de artes que ela ou a  outra, os meninos 
mesmo  fazem, pede uma charge, pede isso... Mas eu estou precisando da 
reportagem ou de artigo de opinião, sabe para compor a frente do jornal e 
também esses textos, charge, cartum, quadrinhos, sabe, sobre o assunto, seria 
legal se você fizesse tudo: a reportagem, uma charge, uma história em 
quadrinhos. Não, vou sair agora, nossa perdão, pode vir, pode vir, pode ir 
entrando que eu desmonto, vocês me ajudam nisso, olha aqui eu vou mandar 
para vocês por e-mail esse login aqui que é o login de vocês, vírgula e a senha 
12345 que é a entrada no Moodle, lá no ambiente que eu vou colocar questões 
lá para a gente continuar repensando a nossa prática. 

FIM.... 

 

 

 

Sessão Reflexiva da aula da Daniela – 18/10/2013 

 

Contexto de produção: 

 Encontro na sala 4 bloco antigo do IF no mesmo horário: 13:30 às 14:30. Estavam 
presentes somente a Diva, a Mona e a pesquisadora. Apesar da ausência de 
Moésio(Faltou) e Mário(teve que se ausentar para atender a um pai),  que 
geralmente participavam, foi participativa com a presença de Mona.  

Objetivo: repensar a prática didática da professora Diva, a forma como orienta e se 
utiliza da leitura no processo ensino-aprendizagem visando a ressignificação dos 
sentidos e a reconstrução das formas de organização de sala de aula. A sessão foi 
orientada conforme Roteiro para a Sessão reflexiva anexo - Apêndice B. 

F1: Pessoal, Sessão reflexiva aula da Diva, dia 18/10 e Diva, você, seguindo nossa 
ordem normal natural, primeiramente o professor apresenta quais os pontos da aula 



que ele escolheu para refletir sobre, depois nos comentamos se for outras partes. Qual 
o ponto da aula que você achou que nós vamos começar a reflexão? 

Diva1: Nos minutos? 

F2: é 

Diva2: 3:26 

F3: 3:26  

Diva3: Pode voltar só mais um pouquinho 

F4: Pode voltar mais um pouquinho? 

Diva4: Pode colocar 2:20  

A parte do vídeo não deu para entender 

Diva5:  Ai até aí, aí chega mais um sai outro e aí vai. 

F5: Eu também marquei até aqui. E ai Daniela porque que você apontou estas partes?  

Diva6: Então na verdade, só explicar o contexto, esse texto eu havia mandado para 
eles lerem em casa, mas ninguém tinha lido, ninguém tinha lido. Porque eu mandei o 
arquivo, então eu perguntei se alguém tinha lido, “ah professora não deu tempo”, 
então gente nos vamos retomar, porque era conteúdo novo não tinha como assim. E 
uma forma que eu... Não sei se eu estou certa, meu jeito de pensar, já que eles não 
leram em casa falei então eu é colocar o texto e cada um lê um trechinho, então 
naquele inicio eu pedi para uma... até foi a Hiarla que leu, pra gente depois continuar o 
assunto, depois o Othon leu também. Foi uma forma que eu encontrei deles 
participarem mais, lendo. Porque na minha aula assim eles num... eles já falam que 
leem demais nas outras matérias, ai nas minhas aulas eles não gostam de lê os textos 
de jeito nenhum. Eles têm um preconceito, eles acham que música, educação física, 
artes não precisa ler, né é só prática, eu já falei que não é bem assim pra eles. 

F6: E o que você, como que você mostra assim a importância, justifica a importância da 
teoria nestas aulas também de artes com a sua?   

Diva7: Não, igual eu falo pra eles, olha gente toda área de conhecimento ela tem o 
suporte teórico né, então a gente não vem aqui só cantar e fazer exercício né, fica um 
pouco sem uma base, porque hoje eu até falei um pouco, eu converso com eles muito 
que tá caindo muito até no vestibular né, assim a disciplina cai muita coisa já, levo nas 
minhas provas eu coloco questões de vestibular para eles verem. É a importância 
assim de ter um pouco de conhecimento teórico. 

F7:  Sei ... E fora dessa visão de vestibular, por exemplo assim, você também ressalta 
assim a questão da formação humana, quer dizer, tem que ter o conhecimento teórico 
também junto com a prática porque se não como ele vai aprimorar a prática se não 
conhece de onde surgiu a música, como essa aula que você estava passando a origem 
das notas, como surgiu e tudo mais né. 



Diva8: isso, é, e foi nessa aula que eu expliquei sobre a escrita musical como que eu ia 
conhecer uma obra de Mozart, Beethoven se eu não tivesse a escrita, porque não 
tinha nenhum aparato tecnológico na época, assim um gravador não tinha nada então 
só foi através da escrita. 

F8: oh Diva como que você analisou essa sua aula de leitura? 

Diva9: Da leitura em si? 

F9: é, porque ali, por exemplo, você pediu a leitura prévia eles não fizeram. Mas ali na 
sala de aula você fez a leitura.  

Diva10: é, fiz. 

F10: Então como que você analisa a dinâmica, a forma, os modos de fazer ,da sua, da 
leitura na sua aula? 

Diva11: é, eu analisei assim, que não funcionou. 

F11: Por quê? 

Diva12: Tanto é que depois dessa aula ai, eu sempre levei os textos impressos 
entreguei um para cada um. 

F12: Mas por que que você acha que nesta aula aí não funcionou a aula de leitura 
dessa forma? 

Diva13: Não, Não... Funcionou a leitura né, eles lendo, mas assim eu acho que os 
outros não acompanharam não. 

F13: Por quê? 

Diva14: Porque eles estavam meio dispersos assim, estava viajando, mesmo com o 
texto ali no quadro, só o que estava lendo mesmo que parecia que prestou atenção, 
porque era obrigado a ler. 

F14: Os outros não despertaram interesse pra isso, para a leitura? 

Diva15: eu não senti interesse não, no assunto eu senti interesse, mas quando era pra 
ler. 

F15: pra ler a parte teórica, pra ler a parte de história da origem das obras.  

Diva16: E olha que esse texto é o resumo do resumo do resumo, um texto bem 
simples. 

F16: O que é um texto do resumo do resumo do resumo? 

Diva17: Não igual eu falo pra eles, na outra parte eu falo para eles que isso é matéria 
de 3, 4 meses no conservatório e aqui como eu tenho, tinha com eles 5 meses porque 
quem iniciou com as turma foi a Naira, então era um pincelada, olha alunos a escrita 
surgiu disso, ela é importante por tal motivo e vamo praticar, porque assim, não dava 



tempo de aprofundar então eu peguei o texto mais simples que eu tinha, no momento 
passei para o e-mail da turma pra ter o conhecimento mesmo. 

F17: e você fala que eles não leram né, 

Diva18: não leram não 

F18: o Daniela você falou na sua entrevista que geralmente na aula de leitura, numa 
apresentação você pega as ideias principais do texto monta os slides, então assim mais 
ou menos você pegou essa apostila, embora seja uma apostila, você pegou a mais 
simples e ali você projetou a apostila e foi lendo comentando os pontos principais isso 
que a gente observou. Então, agora, na aula passada eu entreguei para vocês um 
roteirinho para a gente dirigir o olhar para analisar as nossas questões reflexivas e 
vamos pensar nessa aula de leitura, qual é seu papel e qual é o papel do aluno? Quem 
é que esta agindo ali, você, o aluno? Quando o aluno age, por quê? Você age por quê? 
Qual é a sua intencionalidade aí? São muitas perguntas depois a gente faz, mas uma 
delas é essa. 

Diva19: é, isso 

Mona1: é... Desculpa volta um pouquinho a pergunta. 

F19: É assim, são muitas perguntas sabe, mas não estou seguindo em ordem não. Aí 
depois a gente vai retomar algum olhar que aqui aponta e que a gente tem, mas uma 
das perguntas é essa. Quem é o agente na sua aula? Nessa aula de leitura aqui o papel 
principal, ou por exemplo, quem é que tá lendo, entendendo e compreendendo. É 
você ou é o aluno? 

Diva20: Acho que sou eu. 

F20: Você... Por quê? 

Diva21: Até...risos...Tem uma hora que eu faço a pergunta e já respondo. Eu fui 
olhando isso ontem e falei meu Deus eu nem.... 

F21: Você viu isso ontem? Ontem você viu isso na... na fita?  

Diva22: Eu faço a pergunta e eu nem espero porque assim... Eu tenho muito comigo 
esse negócio que é... eu a... é errado, mas eu trago isso comigo, que eu tenho medo 
dos alunos falarem assim nossa professora preguiçosa não prepara aula parece que 
veio fica perguntando a gente as coisas e parece que ela não sabe é nada. 

F22: É! (risos) 

Diva23: Eu tenho isso dentro de mim, tanto é que assim as professoras que mais 
tachada de chata na faculdade era as que eu mais adorava. 

F23: São as mais o quê? 

Diva24: era as que eu mais adorava. 

F24: hummmrummm 



Diva25: aquelas que... 

F25: Exigia. 

Diva26: Exigia e que chegava e dava uma aula assim, impecável a gente ficava mudo. 
Eu amava essas professoras. Eu... Parece... que eu tenho elas como modelo. Mas assim 
depois eu tô.... mudando um pouco já. 

F26: Mas oh Daniela olhando assim o clima da sua aula. 

Diva27: ham... 

F27: E ai eu queria voltar assim desde o início, eu acho relevante a forma como você 
iniciou a aula. Ela retomou a aula anterior o que foi visto antes, os assuntos. Ela então 
assim fez o gancho, retomou o que estava fazendo e hoje o nosso objetivo da aula, 
hoje nós vamos estudar a escrita né da música, das notas musicais, da onde que veio 
toda historicidade, e no final ela termina com a prática dessas notas né da... da... 
música. Assim eu achei muito interessante esse começo porque você contextualizou, o 
que nos tínhamos visto, o que que veio. E na aula.... e assim relacionando a sua 
entrevista no inicio que você falou que você é... Você fala isso, que você é mais 
tradicional... você né é... Tem isso com você que é... seu modelo você reconhece que é 
mais... e a aula de leitura, você declarou que você faz o resumo, pega os pontos 
principais e põe em slides. Agora vamos analisar ali aquela ... Você até tentou, por 
exemplo, passar para os alunos, pediu os alunos para ler né... 

Diva28: Foi! 

F28: um aluno leu, o outro aluno leu. O que que poderia ser feito, e ai tá para o grupo, 
para ter tornado essa aula mais dinâmica, porque você falou que os alunos não 
participaram muito, parece que só quem leu que tava ligado. O que que faltou para 
despertar o interesse de todos presentes e fazê-los participar? 

Mona2: eu... num... não é uma crítica (risos) nem sou dessa área, mas assim talvez, 
que eu percebo nas minhas aulas. Às vezes eu preparo slides e quando coloca muito 
texto, que nem a minha aula que nos vamos analisar. Texto, texto, texto, texto e não 
funciona o aluno, principalmente do ensino médio, ele não tem o poder de 
concentração muito longo, então acho assim que às vezes você colocar figura e as 
vezes falar mais e fazer eles pensarem, assim tipo, joga para eles: O que vocês acham? 
Como é que pensavam isso na época? Alguma coisa assim, mais com figura talvez. 
Porque eu tô percebendo isso na minha aula agora, porque assim não é uma matéria 
que é da minha formação, eu tive muita dificuldade, 1º semestre inteirinho apanhei 
muito e eu acho que eu estava tão preocupada em passar aquele conteúdo da ementa 
que não era da minha área que eu ficava tão tensa que assim só eu falava assim 
parecia uma metralhadora, só eu falava os alunos não participavam, não tinha 
interesse porque era só escrito e agora eu tô fazendo, as... assim.... eu dô, lógico, um 
sei lá dez, quinze minutos de aula da teoria lógico, não tem como fugi, mas o resto do 
tempo eu faço aplicado aquilo, e aí tem funcionado muito bem assim eu percebo que 
assim... nossa parece que eu tô lidando com outra turma, que eles são muito mais 
participativos , que assim eles têm muito mais interesse sabe, aquela.... foi a resenha 
que eu te passei? Te emprestei. A atividade da resenha que eu até passei pra pra ela, a 



resenha foi ótima assim, sabe eles falavam posso falar disso? Aí eu deixei o tema livre, 
eles escolhiam o tema de interesse deles. Então assim dentro dos conceitos que eu 
passei teve teve, textos assim excelentes, histórias em quadrinho que é uma forma de 
linguagem também. Nossa muito bom, muita criatividade assim....  

F29: oh legal a sugestão da Mona que é...   

Mona3: Eu não sei assim se dá  

F30: que é de colocar mais linguagem, mas ela faz isso lá na frente sabe, ela ela lá na 
frente ela tem vídeo e ela busca pra mostrar. É é porque não tah...  

Mona4: ah tah, porque não tá  ... tá na aula inteira. 

F31 : no áudio mostra 

Diva29: É no áudio mostra 

F32 : Ela baixou os vídeos do youtube dos Saltimbancos, tem umas outras cantoras lá, 
também tá mostrando as escalas, as notas ela fez isso também. 

Mona5: Ah tá...porque... 

F33 : aqui nesse inicio que não, porque assim, nessa leitura do texto é que não ficou 
visível isso, lá no final ela faz e faz também muita aula prática que como.... Ali ela 
tocou piano, aí depois os alunos começam a tocar no violão e fazê o canto e a, dó, ré. 
Ela fala, cada frase é uma nota musical, aí eles vão cantando, tocando e praticando. 
Mas o que eu queria perguntar ali é uma coisa que você falou, aí depois com várias 
linguagens ficam interessados e fazem mais, eles né fazem com mais interesse. 

Mona6: Parece que não fica aquela coisa maçante. 

Diva30: é 

Mona7: Que a gente ficava.... que assim não tem como fugi, assim eu faço isso, assim 
eu fazia, pelo menos nessa matéria eu fazia o semestre todo passado. 

F34: Como que a gente faz, vamos pensar juntos, pra tornar então a leitura desse texto 
teórico de forma interessante que desperte o interesse do aluno? O que que a gente 
pode fazer para sair dessa... dessa... desse tradicional slides, leitura conjunta em que 
um lê e o outro não? 

Mona8: Mas, vou dar uma sugestão assim que eu vi.... por exemplo se fala assim ah 
que assim, faz é como é que chama é...   

Diva31: Partituras 

Mona9: As partituras são diferentes em cada, para cada, nacionalidade. E aí às vezes 
assim, né porque eu não sei, não sou da área, mas colocar assim tipo, foto da região, 
da nacionalidade, colocar a escala como que é para eles verem essa diferença como 
que é.  

F35 : Ou até pegar, assim... fazer uma pesquisa...   



Mona10: é, porque assim eu percebo que eles registram melhor na simbologia que 
na escrita com palavras tradicional....      

 

Diva32: Também fica difícil, mas assim...    

Mona11:  Na prática do dia a dia, na correria fica difícil.   

F36: Exato, então assim é um ponto que lá no final eu queria tocar, mas eu já então 
tenho que trazê-lo pra cá. A utilização das tecnologias né na sala de aula. Na sua 
entrevista você colocou assim, que não é muito a favor da wirelles ser aberta para 
todos os alunos, que você até pede, faz pesquisa, mas que os alunos dentro de sala de 
aula ficam muito no celular e que você já tentou, tentou e que hoje, você quer dizer... 
Você ate deixa aquele aluno que não quer nada com nada pra que  que você vai se 
preocupar com ele, mais ou menos assim alguma coisa. Agora nos vimos aqui, a Mona 
nos colocou que as várias linguagens na experiência dela, né a música, a semiótica, o 
som, no seu caso é que está despertando os alunos, tá fazendo né motivar mais e 
deixar os alunos criarem livre porque aí quando você propôs a atividade, Mona, que 
você falou, veja você foge do foco, do controle da aula e você passa voz, a vez para 
eles, é eles que vão fazer, é eles que vão falar e é eles que vão criar e que eles 
produziram muito mais.    

Mona12: Nossa , não tem nem comparação são duas turmas completamente 
diferentes. 

Diva33: e é a mesma turma? 

Mona13: a mesma turma 

F37 :Será que não tá faltando nas nossas aulas pra despertar o interesse desse aluno colocar o 
foco nele, ou utilizar mais as tecnologias dentro de sala de aula?  

Mona14: é que eu acho assim tem disciplina que, tô falando por mim, na Química assim como 
é área de exatas, as disciplinas da química às vezes a ementa é muito grande, então assim, por 
exemplo, às vezes não dá tempo de você... porque assim utilizar esses meio de linguagem né 
vasto para os alunos ter mais interesse eu acho que dá pra fazer dependendo da disciplina e 
do tamanho da ementa porque aí você tem mais tempo pra dispersar  né. Agora se você fizer 
assim....  

F38: Seria um desperdício?  

Mona15: não, não, não um desperdício assim. Não no sentido de ser desperdício, mas você 
ter mais folga pra trabalhar 

F39: Sei no sentido de ter mais folga para trabalhar.   

Diva34: É o que está acontecendo na artes, igual eu conversei com a P7. Eu falei P7, ela falou 
P1 podem falar o que quiser de mim eu não vou seguir a trajetória do tempo, porque é o que a 
gente aprendeu na universidade. 

F40: anham  



Diva35: Vamos estudar lá na Pré história, vamos estudar lá no Barroco, vamos estudar 
no...no... Romantismo. Ela falou P1 não dá eu quero dar uma coisa que tenha significado pra 
eles né, que ela falou, e que... eles  lembrem da arte com algo assim que fez parte do processo 
educativo deles da educação básica, com um sentido, então ela falou eu vou pegar o eixo da 
fotografia, eu vou trabalhar com eles a fotografia. E é o que... Eles estão adorando. E depois 
desse momento dessas aulas que eu vi que não teve muito sucesso que isso foi bem no inicio 
do ano... Foi . Foi. Maio. Antes de maio preparando para o dia das mães. 

Diva35: É... e ontem eu dei uma aula que assim pra mim foi uma das melhores aulas que eu 
já... Eu falo até para a F: F a gente tem que fazer o antes e o depois do grupo.  

Mona16: É fazer o depois também   

(risos) 

F41: Tem que marcar hoje pra você. Semana que vem entendeu .  

Mona17: ah eu não consigo filmar, você disse pra filmar hoje, eu não consigo..... 

F42: não filmar hoje não, é semana que vem que eu quero que vocês filmem. 

Mona18: ah eu entendi. 

F43: Tá? Eu quero combinar hoje a gravação da última aula, porque, mas aí eu preciso fazer a 
sessão  contigo (P3), mas mais ou menos agora você já está vendo né. 

Mona19: Hunhum  

F44: Mas é você olhar a sua aula para depois você voltar novamente e aí a gente vê se houve 
ressignificação ou não da sua prática. 

Diva35: Nossa eu vi que ontem foi... 

F45: Boa?! 

Diva36: Se eu fosse dar essa aula novamente, fosse trabalhá esse conteúdo eu faria diferente.   

F46: é? Como você faria?    

Diva37: Eu trabalhei assim com os meninos ontem várias atividades com o mesmo tema, 
porque ontem a gente trabalhou ritmo, então ai eu levei é... Composição do Gabriel Pensador, 
que eu puxa pro lado do rap e eles adoram, ai puxei uma pro meu lado também  do Chico 
Buarque, que ele que ele faz um música construção não sei se vocês conhecem que ele 
termina só com proparoxítona  todas no final de frase.  

F47: Sei, sei. 

Diva38: Para ritmar a música, depois a gente fez uma atividade com cada um, a gente fez uma 
roda né, isso no primeiro de  Eletrotécnica (turma considerada muito difícil), gente imagina 
(risos) 

F48: Tá vendo o tanto que foi bom, eu estou querendo mostrar para vocês que no Eletro tá 
faltando é criatividade, é planejamento, é organização.  



Diva39: É... Aí a gente fez a roda cada um falando o nome no ritmo, a gente marcava um 
ritmo, cada um falava o seu nome no ritmo pra ver onde caia né, o ritmo de cada nome. Aí 
depois a gente fez uma atividade que cada um criava um ritmo no corpo e passava para o 
colega do lado, aí o colega do lado ia fazendo, aí o colega do lado ia fazendo e quando ele fazia 
ele criava outro e passava para o outro colega. E por fim eu entreguei um... nunca tinha feito 
essa atividade, eu peguei vários poemas assim e até letras de músicas bem desconhecidas, 
do Arnaldo Antunes que eles não conhecem muito né, Arnaldo Antunes tem uma que é do 
Palavra cantada que ele também trabalha muito jogo de palavra e formei quatro grupos e 
pedi para eles criarem é... não uma música, mas algo ritmado para aquele texto. E saiu cada 
coisa! Eu vou gravar agora, na próxima aula eles vão apresentar. 

F49: Nós vamos, Ah...mas eu queria gravar agora, vocês tendo essa atividade igual você fez. 
Entendeu uma atividade de leitura e de produção, sabe porque aí.... 

Diva39: Eu vou dar essa aula amanhã no 1º química. 

F50: então vamos gravar amanhã uai. 

(Risos) 

F51: Perfeito, amanhã sete horas da manhã. Certinho, vamos gravar? 

Diva40: Só que eu não sei se vai ter o mesmo efeito que teve a primeira leva né. 

F52: Não, mas o que a gente quer , então agora ver, é a sua dinâmica é a sua prática e aí então 
vamos pegar essa experiência dela para a gente tá refletindo: veja, dessa forma como ela 
trabalhou leitura, slides, ela pegou as ideias principais colocou, pediu a um para ler, veja, ela 
até tentou colocar o foco no aluno, mas o aluno só leu o textinho e:  O que que ela faz ali o 
tempo todo? Não é Daniela? Eu acho que você percebeu isso também, ela comenta o texto, 
ela interpreta o texto, ela traduz as ideias do texto pro aluno. Ela pede um aluno para ler, o 
aluno acabou ela não pergunta o que que você entendeu? E vocês o que vocês entenderam? 
Porque ai a Hiarla leu, como que foi? Que que ficou pra você? Ela só repassa... Vai lê as telas 
né... trabalha isso.  

Diva41: É chato mesmo. 

F53: Então é isso que é tradicional e é isso que não dá resultado e não desperta o interesse do 
aluno, porque aí ele foge, ele vaga, vai...sabe... ele não..., vocês mesmos fizeram o depoimento 
aqui, ele não se liga nos slides, nessa parte teórica que é transmitida.  

Mona20: Ainda que a química, as matérias de química que tem mais cálculo tal, eu acho que 
dá para ficar mais dinâmico porque a linguagem é cálculo, então assim você acaba, ele acaba 
tendo... Todas as turmas que eu pego independe se é superior ou ensino médio quando 
envolve cálculo, tipo mesmo prova você vai dar um exercício que cai na prova que acaba que é 
cálculo, eles falam: Nossa é muito simples!  Questão teórica que exigem eles pensarem em 
definição, pensar o significado daquilo, interpretar aquilo eles têm mais dificuldade, 
gigantesca. 

F54: Por que Mona? Não é falta de leitura e compreensão? Então, veja, onde que tá faltando o 
nosso papel como professor? A gente dá a vez para o aluno lê, compreender a gente tem essa 
etapa como se eles todos fossem letrados e muito bem capacitados para a compreensão. A 
gente queima essa etapa da leitura, a gente lê, fala, interpreta dá resumo mastigado para o 
aluno e não verifica o que que ele entendeu , o que que ele compreendeu, a gente não 
trabalha a leitura do livro didático, a leitura do exercício com o aluno, a gente acha que o aluno 



já leu e entendeu , ah só ler daquele jeito ele já entendeu . E não trabalha essa capacidade de 
leitura e compreensão e é isso que eu falo para você a leitura e compreensão não é da língua 
portuguesa é em todas as áreas, ela é um instrumento de ensino aprendizagem para vocês, 
mas vocês têm que perder tempo, ganhar tempo com o menino na hora da leitura, na hora da 
compreensão, porque se vocês acham que é só ler e compreender , leu compreendeu, não 
compreendeu. Então vocês têm que trabalhar o raciocínio dele para esse tipo de 
compreensão, para ele aprender a ler o texto do livro didático, ou um texto da apostila, ou um 
exercício, o exercício que vocês estão corrigindo ou do livro didático ou pondo no quadro. É  
isso que muitas vezes a gente tem essa capacidade do aluno como certo e não está. 

Mona21: O que eu percebi  assim eu estava nessa aula , até que eu estava... Eu... um aluno 
veio que ele ia ter prova de uma outra matéria de um outro professor  e ele veio tirar dúvida 
comigo, eu não gosto de fazer isso, mas era véspera de prova, falei tudo bem não tem 
problema, aí eu fui tirar dúvida, aí eu percebi que é o seguinte, assim sabe essa coisa, assim 
lógico, o professor tem uma hora e meia dentro da sala de aula né, é pouco o tempo, você não 
consegue fazer tudo e o aluno tem a responsabilidade dele de estudar o que foi passado, né se 
ele tiver dúvida ele traz as dúvidas. E eu percebo que, assim, alguns alunos eles têm preguiça 
de ler o texto, eles já colocam barreiras antes de começar, “ah eu não entendo o que o livro 
está falando”, aí eu expliquei assim sem fixar no texto, porque eu já conhecia o livro né, aí fui 
seguindo a matéria e explicando, “Ah agora eu entendi tudo” . 

F55: Então Mona se você pegar na sua aula esse conteúdo que você dá explicadinho aí no 
quadro, o que você explicou pra ele está lá no livro texto, então você não acha que a gente  
tem que ensinar o aluno a ler o livro texto? Umas aulas suas você não tem que parar: “Gente 
vamos ler esse livro aqui, o que que está dizendo?” Ensinar o aluno a interpretar ?   

Mona22:  Mas aí... eu não sei, eu acho que eu  não sei ensinar ele a interpretar o livro, porque 
eu explico com palavras mais comuns... não sei... 

F56: Mas quando você vai.... 

Mona23: Mas eu não fico fixo no livro tá... 

F57: Então Mona, assim, acho que falta essa compreensão dos professores na outra hora você 
fala eu não me acho com capacidade para ensinar, você é só ensinar a ler o texto da química, 
entende? É ir lendo, parando o que você entendeu dessa parte? Vê como é que está o 
processo de compreensão, pára, aí você troca por essa palavras mais simples que você está 
falando que nos ampara ??? faça isso com o aluno no início do seu semestre mostrando para 
ele como é que se lê o texto de Química do livro didático. O aluno certamente vai desenvolver 
essa capacidade dele, mas se todos nós ficarmos traduzindo, colocando esmiuçado para o 
aluno, para ele....   

Diva42: E quando assim o aluno lê é totalmente... Aquele John Kenedy, gente aquele menino 
fez uma leitura de um texto , um texto acadêmico, né escrito por... 

F58: Quem foi? 

Diva43: John Kenedy 

Mona24: é do segundo ano eletrotécnica 

Diva44: É, porque no final eu não dei prova, eu dei um debate sobre a questão historiográfica 
do samba, a gente trabalhou muito questão do samba no finalzinho do bimestre, esse negócio: 
“Ah o samba é carioca”  é.... a gente desmistificou muita coisa. Gente aquele menino fez uma 



leitura pra mim, assim, num que ele lendo no papel, eu lançava a pergunta como era um 
debate né, nossa eu fiquei impressionada. E eu falei assim John Kenedy você estudou... Ele 
falou assim, não além desse material eu fui atrás, pesquisei... Gente é muito diferente. 

F59: é outro ponto   

Diva45: É muito diferente. 

F60: Então Diva... 

Diva46: Dá gosto de você discutir com aluno assim. Ele entende sua linguagem, enquanto 
assim os que não tinham nem... Esse eu fiz questão de xerocar um para cada um, eles não 
tinha nem passado as páginas. É muito diferente. 

F61: Então Diva, mas você não acha, e aí é outra coisa assim discutir em outro ponto da sua 
aula, a gente tem que pôr foco no aluno, tem que delegar ações para o aluno. Eu entendo tudo 
isso que vocês falam, que a ementa é grande, que o tempo às vezes não dá, mas nós 
precisamos pôr o foco nele e delegar responsabilidade? Os alunos que fazem, como você citou 
agora, o rendimento é muito maior, muito melhor veja essa aula sua que você montou os 
slides e trouxe paro o aluno , mandou a apostila por e-mail  na véspera e tal. Se você, vamos 
pensar, se você tivesse trazido os meninos para o laboratório, colocasse esse endereço de site 
para eles pesquisarem ou deixasse livre para eles pesquisarem os vídeos, as músicas no 
youtube, que no final você apresentou e gostou, você não acha que se eles estivessem 
pesquisando “ eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a escrita musical, as notas e a 
origem da música, de onde veio essa ideia de partitura e tudo mais” Você não acha que o 
rendimento seria diferente?   

Diva47: Seria     

F62: a ação, se eles tivessem... eles leriam  

Diva48: Mas aí comigo aqui dentro( estávamos no laboratório de informática) porque se for 
para mandar fazer em casa não faz não. 

F63: É igual a leitura da apostila, quer dizer, você mandou no Face não é? 

Diva49: não mandei pelo e-mail da turma 

F64: É exato, mas assim mandou pra ler não é, mas não leram não é. Então assim se você 
tivesse lá, quando eu trabalhava assim lá no laboratório eu fazia isso eu já deixo uma página 
em branco, os sites, os passos da aula, acesse os links e depois deixava alguns livres, outras 
vezes eu fazia sobre tema pesquise sobre isso. Quando eu  queria que não divagasse muito e 
não perdesse muito tempo eu já citava alguns links pra eles lerem e fazer a pesquisa ali e 
depois em cima daquilo a gente refletia, discutia ou pedia alguma produção, alguma coisa que 
tava trabalhando. Então assim você viu que a sua aula, você trouxe tudo preparado pôs os 
slides, pôs  ah ah... Fez a leitura, você comentou, aquela hora das notas musicais você foi para 
a tela você fez os desenhos, você explicou. 

(risos) 

F64: não eu achei legal, mas entendeu? Aí a hora que você volta pro órgão, né o teclado, né 
que você vai mostrar as notas com ele e pede para eles cantarem com você. Achei legal, mas 
eu fiquei assim é a prática da teoria. Mas eu fiquei pensando que os meninos todos ali estavam 
com violão, porque depois no final eles cantaram, tocaram e tudo. 



Diva50: Tinha dois violão ali na sala. 

F65: Era dois só? Eu não vi os alunos né, parecia que tinha violão lá. Eu fiquei pensando porque 
não pedir ” fulano faz essas notas aí representa também essas notas no violão, entendeu? 
Então assim que você tocou, você pôs eles pra cantarem , eles ouviram o tom achei legal, 
muito interessante aquilo porque você explicou a teoria e você estava trabalhando na prática 
daquilo também, mas também os alunos exploram “faz um dó aí no violão, faz um ré e as 
notas...”  como você ai trabalhou depois né naquela musiquinha, que cada frase era um tom, 
era uma nota. 

Diva51: hunhum 

F65: Então eu achei assim que trazer mais a parte da prática pra junto da teoria, porque a sua 
aula é bem nítida, você fez a parte teórica, depois você fez a prática, e depois o ensaio , a 
prática mesmo de prática, que ai o ensaio era o preparativo depois não tem tanto haver com a 
aula, a aula terminou ali nas músicas, nas... nas... câmera. Eu fico pensando assim e se a gente 
reinverter isso , né? Também né.... olha essas notas aqui do, re, mi, fá, já começar a cantar né, 
já por os meninos... ou já começar ter um teclando quando você fez. 

Diva52: É a gente tinha essa vertente na faculdade também, começar pela prática. 

F66: Será que eles não leriam o texto depois com mais interesse, né do que... 

Diva53: É, a gente fazia umas aulas assim, nos estágios começando pela prática eai... e dá 
prática puxando para teoria. 

F67: Ou durante a prática se vai puxando, gente olha isso daqui, da onde que surgiu? Vocês 
sabem da onde surgiu a primeira nota? Como foi a escrita das notas? Né porque ai.... 

Diva54: Mas assim ai eu tenho medo, porque lá em Uberlândia quando a gente fazia os 
estágios, a gente fazia a professora ia  em todos né, tanto do que ela ministrou quanto no que 
a gente ministrava as aulas, na hora de retoma depois era tão complicado. 

F68: Pra retoma...?  

Diva55: Pra retomar. 

F69: O que a parte teórica? 

Diva56: É 

F70: E se você fizer a teórica junto com a prática. 

Diva57: Mas parece que eles...eles... 

Mona25: Eles dispersam já disperso 

F71: Mas olha aqui é.... 

Diva58: (risos) É complicado 

F72: Olha... não sei assim se tem que ter, que lê o texto ou se você tivesse feito a pesquisa ou 
o tom ou o... vamos ver esse vídeo. Agora olha ai no parágrafo tal olha... leia vamos ver o que 
que isso tem haver com isso que nos dedilhamos aqui? O que que esses tons tem haver com 
isso? Sabe? Acho que relacionar mais, claro que não tem... cada aula permite uma organização 



e outra não né, mas eu acho assim que a gente tem que olhar para as nossas aulas e vê como 
que eu poderia ter feito isso de forma diferente ou poderia melhorar ainda mais né, essa 
questão do interesse todas vocês, todos nos estamos falando e é um problema aqui  o 
interesse, a aula da Glaucia ela falou muito sobre ela, falta de  interesse do grupo, falta de 
interesse do aluno.  

Diva59: Eu vejo que o aluno hoje ele é mais fragmentado né. É uma coisa... 

F73: E o que é fragmentado?  

Diva60: Assim ele vê assim, por partes ele não consegue vê o todo. Ele está aqui com o celular 
dele mandando mensagem que é curta e rápida, ai passa para outra coisa já... 

Mona26: É tudo imediato,  e é tudo pra ontem assim 

Diva61: É assim tudo ao mesmo tempo e fragmentado. Assim não tem nada.... 

F74: Daniela eu já percebi isso também, uma das minhas origens da pesquisa foi isso. Com 
relação as tecnologias, hoje a tecnologia ela forma o aluno para ler dessa forma 
hipertextualizada, vai ali, vem aqui, vai ali. Mas a quem cabe  essa... essa... por exemplo, você 
não acha também que a escola tem que ter responsabilidade de formar desenvolver a 
capacidade do aluno para lê o todo , para esse mais profundo ou pegar esse fragmentado e 
prender a atenção despertar a atenção dele para a leitura. 

Mona27: Só se a gente arrancar o celular do aluno em sala. 

F75: Não mas assim... um texto mais denso, um texto mais cumprido porque igual a tirinha. 

Mona28: ah sim 

F76: esse eles fazem muito bem, então assim não está vendo aqui, ah eles não conseguem 
concentrar, eles não conseguem fixar em um texto maior em um texto mais denso, mas a 
gente precisa trabalhar essa capacidade deles, porque não existe texto fragmentado, mas o 
aluno está desenvolvendo só essa capacidade, esse gosto por... por... textos assim né, 
polissêmicos, eu acho que a leitura de texto que mistura várias linguagens é muito legal, muito 
bom desenvolve a capacidade do aluno para tudo, para ler  imagem, para ouvir, para 
relacionar, para né, fazer um todo, mas e o texto em si como a gente está vendo ali, é nossa 
maior dificuldade não é?  

Diva62: é nossa muito difícil 

F77: ou o que é denso, como que nós vamos fazer a leitura, como vocês sugerem?  

Mona29: Eu não sei porque assim é uma dificuldade enorme que eu tenho, até nessa turma 
é... uns dias atrás eu peguei um texto de uma revista e fui ler para eles, para não ficar aquela 
coisa maçante, ai slides aquele monte de texto corrido né, fui ler eu fui discutindo com eles, 
assim eu percebi que não tinha muito interesse aí na hora da atividade eles percebem a 
necessidade dos conceitos para conseguir escrever, ou fazer a parte prática, aí eles começam a 
perguntar parece que eu estava falando com a parede antes assim né, porque eles num tão 
concentrados. 

F78: E se você então apresentar a atividade primeiro que vai fazer, hoje nos vamos fazer isso. E 
aí sempre... 

Mona30: Começar sempre nisso. 



F79: Não, começar pela prática, olha... Hoje nos vamos produzir tal texto sei lá, resenha, ou 
hoje nós vamos ler esse artigo, ou hoje nós vamos ler esse capítulo de química, e o que nós 
vamos fazer disso aqui, nós vamos fazer tal coisa. Ai eles, sabendo o que tem que fazer, e 
deparando com a dificuldade ou não, né, o que que a gente vai fazer para despertar o 
interesse dele, a vontade de ler com atenção pra poder fazer, porque ler por ler a gente viu 
que não adianta. Ler o texto longo sem despertar o interesse do aluno tem resultado? Ai a 
gente está  preocupado... 

Diva63: Só quando vale nota e olha lá. 

F80: Pois Zé...mas assim a gente está preocupado com a ementa, está preocupado com o 
conteúdo o que adianta isso se o aluno não está interessando se o aluno não está 
compreendendo? 

Mona31: É não sei! Essa é o meu principal problema, não sei como... 

F81: E a gente não tem que procurar entender isso, e procurar descobrir fórmulas de despertar 
o interesse do aluno? 

Mona32: Para o texto longo eu gostaria de saber assim, porque eu não consigo pensar em 
uma solução. É um problema que eu ainda tenho. 

Diva64: eu também não consigo pensar em uma solução não, que não seja a nota né, que 
nesse... como no debate, pelo menos uns três, dois leram assim né mais ou menos e um o 
menino que eu citei né, fez uma leitura mesmo, fazia gancho com o que estava no texto e 
pesquisava ate outros assuntos, mas é raríssimo. 

F82: E vocês acham que... vocês já tentaram, assim não sei se é a melhor saída mas, por 
exemplo, como você fez ali lendo, destacando vamos ler isso, ou parando e perguntando essa 
leitura mediada essa leitura assim em que você vai parando e que trocando por palavras por 
sinônimos , a leitura do texto não dá certo? 

Mona33: Foi.. Foi o que eu fiz, eu estava lendo. Não funcionou 

F83: E não funcionou? 

Mona34: Não funcionou 

 F84: não deu certo? 

Mona35: eu não coloquei slides justamente para não dispersar, porque enquanto você tá 
olhando né, pra tela de uma coisa eles estão lá dispersos, eu li tipo sentei na mesa mesmo e li 
o texto, só que eu não li o texto corrido eu lia tipo uma frase parava né, perguntava uma coisa 
pra eles , para ter um feedback , mas não surtiu muito efeito não. 

F85: Eu vou ter que rever assim...  O que que estava na base da atividade, o que que estava na 
base da atividade né quer dizer nos não conseguimos despertar o interesse do aluno ali ao 
propor a atividade , sabe então assim... 

Diva65: Você acha assim se a gente conduzir no início uma forma mais prática depois lançar o 
texto, tem essa... 

F86: eu tenho que despertar o interesse do aluno já desde o inicio. 



Diva66:  porque eles tem uma barreira muito grande contra leitura, falou que é lê parece 
que... é muito estranho né. 

F87: pois é, eu concordo com vocês, mas não é função da escola ensinar o aluno a ler o livro 
didático, a ler o texto longo, a ler o texto denso? 

Diva67: É função da escola. 

F88: porque onde eles vão aprender isso gente? E se eles estão com essa dificuldade é porque 
esta vindo da base, e até quando nós não vamos atacar o problema ou dar oportunizar a esse 
aluno a nossa aula de química, arte e geografia que ele faça a leitura desse texto, do capitulo 
do livro e apreenda dali as coisa importantes. 

Mona36: É o texto longo eu ainda tenho um problema sério. 

F89: Mas vamos continuar refletindo sobre isso, tá? 

Mona37: Eu não sei assim, eu tentei um método que não funcionou muito bem que foi esse 
método de pausar e...dar a recíproca para eles. 

F90: Mas vamos pensar às vezes, nessa ação como é que você começou a ler o texto, que tipo 
de texto, o início, como que você propôs a atividade do aluno, nós vamos ler esse texto pra 
que, pra fazer o que, qual a finalidade disso. 

Mona38: isso eu deixei claro, desde o começo eu deixei claro..  

Diva68: O que que é estudo dirigido? Você concorda com aquilo? 

F91: Eu utilizo, é você elabora algumas perguntas para refletir sobre o texto. Entendeu? 

Diva69: É você já da as perguntas né, para o aluno e... 

F92: O que você tem que saber fazer, elabora as perguntas, para não ficar o que é, o que é, o 
aluno vai diretamente ao texto copia e ai reproduz sabe, eu utilizo muito nas minhas aulas, por 
exemplo eu pego um caso, uma situação do dia a dia, cotidiano e peço para o aluno relacionar 
aquilo com a teoria, por exemplo eu pego tipos de pesquisa suponhamos né eu peguei 
alguns... vários casos e eu pedi o aluno para identificar que tipo de pesquisa foi aquela que 
chegou a tais dados, por quê, buscar as características daquele caso que comprova que ela é 
uma pesquisa assim... assim, assado. Entendeu?  Então assim eu trabalho muito isso, eu até 
leio explico com eles o texto, né eu faço a leitura junto, vou parando comentando, 
perguntando, o que que entendeu, peço um para ler um pouquinho e ai depois eu dou a 
atividade aí eu...  relaciono à prática pego um caso, esse tipo de pesquisa é o quê? Por quê? E 
ai a gente busca relacionar, sabe? É feito assim... não sei... pessoal nosso horário acabou.  

Diva70: É nós temos uma reunião agora. 

F93: É embora muita coisa esteja para ser discutida né. A Daniela fala muito nas aulas dela a 
questão das tecnologias eu queria abordar, mas numa parte assim a gente abordou, então 
quer dizer. O aluno está utilizando tecnologia será que se a gente aproveitar, utilizar esse 
gosto do aluno né, para utilizar essa tecnologia será que a gente não consegue? 

Mona39: Eu fiz isso, porque eu precisava fazer pesquisa só que eu não queria para a 
biblioteca e ficar disperso, perder tempo de aula ai eu fiz eles fazerem a pesquisa no celular. 



F94: Exatamente, eu faço muito isso. Mas olha aqui tem laboratório a gente pode agendar, 
trazer sabe? Os vídeos que ela mostrou que ela mostrou, que ela separou, acho que alunos 
também no seu próprio celular eles também podem  acessar, vamos ver isso, acho que a gente 
tem que mostrar a utilidade do celular para outras coisas que não só redes sociais que eles 
usam tanto, vamos mostrar em... falar a linguagem do aluno nas nossas aulas, se torna mais 
interessante o aluno se interessa mais, quem sabe uma leitura dos textos no celular, as vezes 
dá mais certo, eu acho mais difícil, mas se eles gostam  quem sabe né, mas ler um artigo eu 
acho mais difícil. Bom, só algumas questões aqui que e quero fechar da aula dela, então a 
gente viu, ela centralizou em muitos casos o papel central nela, ela pôs as ideias principais para 
o aluno, então o foco era nela, ela dedilhou lá as notas e ela poderia ter pedido o aluno para 
dedilhar no violão nos dois que estavam lá, elas pôs os alunos para cantar, ótimo ela viu o tom 
ficou corrigindo, achei muito legal, assim você fez a parte prática também Daniela, eu acho 
que às vezes a gente entremear isso sabe, não deixar separado isso aqui é teoria, aqui é 
prática vamos misturar isso, vamos a partir da prática buscar a teoria, mostrar a teoria e 
utilizar as tecnologias também, porque eu acho que pode dar uma diferenciada. Agora não 
esquecendo que a leitura do livro didático, a leitura do exercício a gente tem que orientar essa 
leitura, nem todos os nossos alunos têm essa capacidade formada e nós ainda precisamos 
trabalhar com esses alunos a compreensão do texto, tá bom. Eu acho que no geral aqui nós 
falamos sabe, como os alunos responderam as questões isso o foco era nela isso, então assim 
eles não participaram muito, um ou outro que fala uma coisinha né? Quem lê, quem escreve, 
de onde... no geral foi ela os alunos no final participam, mas de forma... tá.... No geral nós 
vimos alguns casos e não temos mais tempo, mas através das aulas dos outros professores a 
gente ainda continua olhando para nossa própria prática e revendo né.  

 

 

 

Sessão reflexiva de Mário -  07/11/13 

Nesta sessão reflexiva,  estavam presentes Mário (geografia), Moésio (filosofia) e 

Glória (matemática) e a formadora para refletir sobre a aula de Mário. O professor 

Moésio não pode participar até o final da sessão, pois tinha um compromisso. 

 

Mário1: Ai Jesus essa aula! Olha eu estava mais gordo lá. Haaaaa Eu emagreci. Gente 

eu não lembro mais da minha aula. Acho que eu estava dando Geografia ambiental. 

Tirando a minha língua presa tá ótimo. 

F1: Bom pessoal, hoje é a sessão reflexiva da aula do Mário. Bom, deixa eu explicar 

aqui o contexto inicial da aula dele porque depois nós vamos  lá para o minuto 10. Eu já 

passei essa aula pra ele antes ele já assistiu né Mário, há muito tempo já havia visto, ele 

não marcou os minutos hoje porque está sem computador , mas ele já viu a aula. 

Mário2: Ham ham,  

F2: Antes ele inicia a aula apresentando o tema, os tópicos e os sub tópicos da aula aí 

ele sempre deixa claro o que ele vai fazer na aula, tudo direitinho. Aí, o que é que a  

gente vê na aula dele, uma coisa que eu queria observar com vocês. 

Mário3: Que aula péssima!  (Auto estima do professor). 



Glória1: Oh, eu fiquei feliz com a minha. 

Moésio1: é eu fiquei preocupado, mas deu tudo certo. 

F3: Vamos ver no minuto dez, como que é agora a aula do Mário, observando as 

perspectivas né, de linguagem ou de leitura monológica, dialógica, o papel do aluno e 

do professor como que é esse processo na aula dele. 

Mário4:   ....guardem esse nome... 

Moésio2: Eu também faço isso, falo que vai cair na prova se não eles não gravam. 

Foi exibido o vídeo da primeira parte da aula. 

Mário5: O núcleo ele é constituído de ....  Pessoal, eu vou falar. 

F4: Oh, era isto que eu quero falar com vocês. Prestem atenção gente. O aluno faz uma 

pergunta pra ele e ele fala: vou falar disso e não responde. 

Mário6: É porque eles estavam adiantadíssimos lá no slide assim, coisa que eu ainda ia 

falar eles já estão perguntando. 

F5: Eu queria que vocês analisassem esse pedaço depois eu vou marcar lá na frente 

ainda mais uma partezinha pra gente vê. 

Mário7: Mais tradicional impossível, há  há há há há ha. 

F6: Mas eu queria que vocês analisassem quem é o foco dessa aula, dessa parte que 

vocês viram. 

Glória2 :O que eu estou vendo ali é o seguinte: ele está querendo falar daquele slide ali 

e não está conseguindo. 

F7: Por que que ele não está conseguindo? 

Glória3: É assim, os alunos estão falando, ele está perguntando e os alunos já estão 

falando. Só que, eu falo isso pela minha aula, é o que o Guilherme perguntou.  Ele 

falou: isso aqui tá lá na frente. Se ele falar agora, de repente ele vai pular uma etapa, aí 

ele vai pra explicar um negócio que depois ele vai ter que explicar de novo. Então, tipo 

assim, espera aí que eu vou chegar lá. 

Mário8:  Vou explorar isso. 

Glória4: Se não você vai lá e volta aqui, né? Ele não tá conseguindo passar aquele slide 

ali. Alguns estão perguntando, mas tem também é..., igual a Fernanda, ah eu vi isso, eu 

fiz isso não sei aonde... 

F8: É como se fosse uma cebola, é aquilo que ela fez na sua aula Glória, o que ele tem 

de comparação dos outros professores das outras experiências ela fica colocando, é 

como se a terra fosse uma cebola, em camadas, ela traz isso. 

Glória5: É a maneira dela visualizar, isso é muito particular, isso é muito  dela mesma. 

Ela tem dificuldade de entendimento e ela faz essas associações e carrega aquilo. 



Mário9: E é ótima, algumas associações que ela faz assim é brilhante, igual a da cebola, 

de fato a terra é cheia de camadas e tal.. 

Glória6: Sim. 

Mário10: E ali eu estou explicando camada por camada né, a crosta, os materiais 

presentes e tal, que é um conteúdo que não dá assim pra você fazer grandes discussões 

em cima dele. 

F9: Por que que não dá? 

Mário11: Porque ele é aquilo aí e não muda, tipo a crosta tem micro e ferro, ela é 

composta por micro e ferro, né. Não dá pra supor alguma coisa, ela é aquilo. 

Moésio3: Eu acho que numa aula, por exemplo, mais voltada a contextualização política 

né, talvez dê mais, Geopolítica ou coisa assim, flui mais fácil essa questão da volta do 

aluno né, o feedback  ou a centralidade dele né, acho também, assim é um modelo de 

aula que a gente não repete né, como a gente tá falando sempre né, é uma aula parece 

que introduzindo conteúdo também, então, acho que o foco ali até na medida do 

possível está sendo dado, apesar da dificuldade da turma  ficar um pouco alvoroçada, 

né? 

F10: Mas eles estão participando! Não é? 

Glória7:  Eles estão participando. 

Mário12: Tá, muito. 

Moésio4: Isso que é bom. 

F11:  Eles estão perguntando o tempo inteiro. 

Moésio5: Pois é e o professor vai até o aluno, conversa com eles.. 

F12: Mas sabe, porque aqui a gente está vendo recortes né? Então assim, nesse início eu 

selecionei, porque a aula do Mário tem 2 momentos, por exemplo, esse primeiro que é 

exposição do conteúdo, que tem essa sequência que vocês já observaram que ele quer 

apresentar os slides e o que os alunos estão perguntando está lá na frente, por isso... 

Moésio6: Eles ficam curiosos né? 

F13: Aí ele fala: eu vou falar, eles lançam perguntas e ele fala: eu vou falar, vocês estão 

ansiosos! 

Mário13: Há há há há há há 

Moésio7: A senhora me dá licença, mas eu tenho que sair, Mário me perdoa mas eu 

tenho um compromisso, mas depois se você quiser mandar pra mim... 

Mário14: Fica tranquilo. Mando sim. 

F14: É ele havia falado. Oh Moésio, deixa eu só finalizá a atividade: aí vocês vão fazer 

a atividade para mim e me entregar e por favor depois vão lá no Moodle ou me entregar 

num papel por escrito uma reflexão final do que que foi participar dessa experiência de 

pesquisa, dessa Atividade, o que que vocês ressignificaram ou não do processo da 



Atividade de vocês, pontos positivos e negativos. Obrigada Moésio, por tudo viu, foi 

um companheirão!. 

Moésio8: Eu é que agradeço. 

F15: Bom aí a aula dele desde o início ele tem esses momentos, ele tá brecando os 

meninos sabe? 

Glória8: Sim, eles estão participando, mas quando o aluno participa não tem como o 

aluno participar e ficar em silêncio ao mesmo tempo, não é 

F16: E o aluno dele não quer esperar a ordem dele que ele tá colocando pra aula dele. 

Mário15: Não. 

F17: Porque a intenção dele é explicar todos os slides e aí depois tem um segundo 

momento lá na frente que eu vou mostrar pra vocês que é muuuuito legal, a hora que ele 

começa explicar a imagem da Terra, aí ele vai falando, aí os meninos param e 

concentram. Então eu fico pensando assim, vamos refletir juntos: por que essa estrutura 

se os meninos não estão dando conta de esperar essa sequência que a gente passa: 

primeiro o conteúdo, primeiro as informações pra depois chegar nos questionamentos, 

nos exemplos, nas gravuras, na parte prática ou de exemplos. Por que que a gente não 

reinverte isso? Por que que às vezes não começa com a gravura lá na frente, vamos pôr 

pra ver?  

Glória9: Eu estou entendendo sua fala. 

F18: Entendeu? 

Mário16: Eu estou entendendo também. 

F19: E dentro das perguntas dos alunos já vai respondendo. Ao respondê-los você já 

está explicando os slides, você já está explicando a teoria e talvez depois você mostre os 

slides ou não, óh tá aqui oh. Então assim, será que a gente não precisa... 

Glória10: Oh , “formadora”? 

F20: Oi. 

Glória11: Se eles entenderem primeiro, porque eu não posso falar da disciplina dele que 

é diferente da minha, não é verdade? 

F21: É mas o modo de ensino-aprendizagem é quase o mesmo Glória. 

Glória 12: Sim, mas eu falo assim oh: se ele vai apresentar na ordem do 

desenvolvimento... porque esses dia eu ensinei geografia pra minha filha né... então eu 

vi isso aí mesmo do centro, ele tá mostrando os componentes, então tem todos os 

componentes,  ele começa lá do centro ele não vai fala lá da casca e voltar lá no meio. E 

se ele tiver nesse momento, dessa sequência de ordens e o menino estiver pulando? 

F22: É aí ele tem que voltar o menino e centralizar. 

Glória13: Entendeu, igual eu. Fui mexer com logaritmo, aí fui falar da função 

exponencial que todas as aplicações financeiras são funções exponenciais, né? 

Fantástico isso, não é juro sobre juro? É uma função logarítima. 



Mário17:  Pode ser uma PG aquilo, uma PA ... 

Glória13: Não, pode ser uma PG a PA não é uma aplicação, a PA é simples, se for 

geométrica pode sê.. 

Mário18: Porque aí é .. 

Glória14: ele sobre ele. 

Mário19: ele sobre ele, é o anterior sobre o posterior. 

Glória15: Então aí nesse ponto, eu começo falando: ah a gente vê isso lá fora, isso é 

minha maneira mesmo né? Toda vez que eu vô começa uma conteúdo: onde você acha 

que tem isso lá fora? Tem ali, tem ali, Depois que eu faço isso eu entro com as formas. 

Depois a aplicação das formas. 

Vídeo: Minuto: 4:20 até 5:20  2º vídeo: 

“Mário: Qual é o tipo de relevo que tá aqui?  ((Professor explora um mapa direcionando 

perguntas aos alunos)) 

Mário:. E no brasil? 

Depois fala: 

Mário: Pessoal, guardem isso que eu vô falá agora oh. Os cristalinos que são as rochas 

mais antigas...... 

Minuto 9:54:  

Mário: Os fatores internos... Pessoal isso vai caí na prova!  ,,,Então quando eu pergunta 

lá na prova de agentes internos é o mesmo que fala de agentes modeladores.” 

 

F23: “Pessoal grava isso que eu vô fala agora” 

Mário20: olha que tradicional que eu sou há há hahahahah 

F24: Por que você acha que você é tradicional? 

Mário21: Uai, porque... do jeito que eu falo aí. “Prestem atenção no que eu vô fala...” 

que indecência! 

Glória16: Sim, porque com certeza deve ser um assunto importante. 

F25: Sim, mas ele tem que falar.  Ele fala assim oh: eu vô fala, eu vô falar,  assim  “Eu 

sou autoridade”. Presta atenção. Presta atenção que eu vou falar. 

Glória17: Há,há,há,há,há... 

F26: Ele fala: Eu vô fala agora, tipo pára, presta atenção em mim. 

Mário 22: Esse ainda tá no momento autoritário então, é isso? Há,hahahahahahh 

F27: Nesse minuto ali da gravura ele..., tem uma outra é a figura da crosta mesmo 

terrestre. Eu até achei que era aqui e não é. Essa segunda parte é bem dialógica a aula 



dele. A primeira o que ele foi mais assim centralizando, segurando, ele queria explicar 

os slides, quando os meninos fazem  pergunta ele “eu vô falá, eu vô falá”  mas não 

responde. Se os meninos fazem uma pergunta, por exemplo no minuto 19:40, os alunos 

fazem uma pergunta mas o professor não esclarece a dúvida dele, fala “não, é outro tipo 

de crosta” mas não esclarece que outro tipo é esse entendeu. Mas não, fala: vô falá 

agora”, “vô falá depois” 

Mário23: Ah tá! 

F28: Tipo esse é outro tipo de crosta. Ele fica centralizando, segurando. Aí eu 

conversando aqui, dialogando com a reflexão da sua aula eu coloquei: por que não 

reinventar a aula linear, essa aula que primeiro a gente tem que apresentar o conteúdo e 

depois parti pra parte prática ou abri pra explicar as dúvidas do aluno, por que não 

começar.. 

Glória18: Você não acha que a dúvida vem depois que ele tiver... 

F29: Nesse caso aqui não, o aluno já tem conhecimento desse assunto, pela vivência 

dele, pelas leituras anteriores. Acho que no seu caso, uma expressão, é válido, o aluno 

não sabe nada então talvez ele tem que perguntar.. 

Glória19:  É porque é diferente né... 

F30: mas aqui que é crosta terrestre, composição, olha o tanto de senso comum que os 

alunos lançaram ali: “Uai, mas a terra não é oca?” Não foi? 

Mário24: É, “nossa professor a terra pega fogo no interior, como assim a terra pega 

fogo no interior da terra?” e aí aquelas coisa. 

F31: Então ali naquela hora ali, naquele burburinho, mas surgiu um moooonte de 

perguntas do senso comum, de coisas que eles já ouviram falar. 

Glória20: Então uma maneira diferente seria ele colocar então só imagens: “Que que 

vocês acham que tem aqui?  

F32: A crosta. 

Glória21: O que que vocês estão vendo aqui? 

Mário25: Éh, pode ser, é verdade. 

Glória 22: E eles vão falando, falando e a medida que eles vão falando ele vai 

direcionando pro que ele precisa. 

Mário26: Com certeza 

F33: É, Não seria? Por que aí você pega, despertou o interesse, o motivo do aluno: 

“gente, hoje nós vamos estudar a composição da Terra, a crosta. 

Glória23: Que que vocês estão vendo? 

F34: Que vocês acham que a Terra é composta? O que que tem na estrutura da Terra” 

Faz esse levantamento, pergunta, vê a experiência deles: “Ah a Terra é oca, ah a Terra é 

isso” Será que é mesmo? Vamos vê aqui uma imagem de composição? Poderia, não 

poderia Mário? Que que vocês sugerem? Ou outra coisa... 



Mário27: Acho que ficaria legal. 

F35: Não é? Pega aquela imagem e começa: Que camada é essa? Que que vocês 

acham... 

Glória24: Em cima da imagem vai explicando o conteúdo. 

F36: Isso, em cima da imagem você vai explorando o conteúdo, o conceito. Se no final 

você... olha tudo isso tá no livro didático: olha agora tudo aquilo que nós estudamos, 

olha aqui: o que é magma o que é isso, como que forma isso, composição sei lá... Aí 

você veria os conceitos com eles e eles teriam uma outra compreensão , já teria a 

compreensão já de ver no real é muito mais fácil de compreender o conceito que é 

abstrato pra eles. Agora, a partir do momento que só lê e explica, vocês viram ali atrás 

que muitos estão conversando, bagunçando, quer dizer, não despertou o aluno pra 

aquilo ali, ele tá vai vem, vai, observa, foge, pega uma coisa que ele fala, né? 

Glória25: Mas então vamos lá, vamos ver outra parte, se ele tivesse então feito 

primeiramente a exposição, começar do inverso, do fim para o começo né, a exposição 

das imagens perguntando 

F37: Ou a experiência dos alunos. 

Glória26: Tá tudo bem. Na hora que ele for assim... porque tem uma hora que tem que 

parar pra poder fazer o fechamento do conteúdo, não é verdade Mário? As definições... 

F38: Hum Hum, ou essa relação com os conceitos. 

Glória27: Mas depois que eles tivessem visto o que interessa, eles no momento em que 

ele tivesse falando do que não interessa eles não iam conversar também? 

F39: Não sei. 

Glória28: Há,haha(riso baixo) 

F40: Mas a leitura daquilo ali não seria muito mais fácil, ou olharia ali: Ah é o que ele 

explicou, a compreensão não seria maior? .... Né, não estou falando que não teria 

conversa, mas eu fico pensando assim no rendimento, na compreensão dos alunos, não 

seria mais fácil compreender? Penso isso não sei. Agora a segunda parte da aula dele 

Mário28: Qual o minuto? 

 F41: É nesse segundo recorte mesmo.  Depois que ele expõe. Você está explicando as 

imagens, a aula dele é bem mais dialógica, ele faz questionamentos diretos para os 

alunos. Ele responde as perguntas dos alunos.  

Glória29: Éh até chegá o momento. 

F42: Mas eu fico pensando será que esse momento não é a partir do interesse dos 

alunos? Da vida deles,  em ir construindo a resposta já explicando o conceito, o objeto 

tirando a dúvida dos alunos. Aí ele ainda tem alguns tics de tradição, que está muito 

arraigado em nossa prática. Fala Glória. 

Vídeo   

Glória30: Eu faço isso (“chamo atenção”). 



F43: Exatamente isso que eu vô falá agora, tipo assim, isso é muito importante. A gente 

tem isso né. 

Mário29: Ah eu chamo toda hora “Gente isso é muito importante” 

Glória31: Eu falo “oh presta atenção, presta atenção” 

F44: Vocês tem uma coisa que vocês falam muito nas aulas “Oh isso vai caí na prova” 

Sabe? Vários textos. Aí tem um minuto aqui que os alunos pedem os alunos pedem aula 

de campo, aí   lá no final ele fala “Isso aqui vai cair na prova?” . Então quando eles 

perguntaram: “vai caí na prova?”  Aí então eu fiz aqui uma conversa: Será que é 

importante só porque vai cair na prova? Ou também... 

Glória32: Não, não é só porque vai cair na prova, é uma maneira de você voltar a 

atenção deles pro quadro.  

Mário 30: É. 

Glória33: Isto é um fato, porque... não sei na de vocês ... 

F45: E se fala que... 

Glória34: outro dia eles riram tanto de mim porque eu tô lá explicando eles falaram isso 

vai caí na prova. Eles perguntando. Aí eu parei: Vocês querem sabê o que vai caí na 

prova? Anota aí. E aí eles foram: Vai caí um gráfico, toda vez que caí gráfico cai o 

domínio e a imagem, beleza? Beleza, eles anotaram. Então eu falei assim: vai caí 

equação? Vai anota aí, vai caí uma equação. Vai caí uma inequação também. Sério 

professora? Sério anota aí. Aí...Vai caí uma questão contextualizada, e eu procuro 

colocar na prova de Eletrotécnica eu procuro uma questão contextualizada na área deles, 

nem sempre eu acho,  na prova de Química também. Anota aí oh, vai caí uma aplicação 

das propriedades. Agora, vocês pegam as minhas provas anteriores todinhas todas elas 

tem isso não tem nada diferente. Eles ká,ká,ká,ká... Porque não fiz nada diferente, 

entendeu? 

Mário 31: Nada diferente, mesma coisa. Ás vezes você fala “Vai caí na prova” e cê 

nem lembra, não cobra. 

Glória36: Então assim, tem tudo aqui. Tudo que tem no livro tá aqui. Se entendeu? Eles 

falam assim “Se tá fazendo hora com a cara da gente?” Não! É tudo correto. Mas 

sempre é assim. Assim..., né? Não é só: resolva, faça, não sei o que... não é? Eles amam 

um desafio, não te pedem não um desafio na prova? Eu sempre coloco. 

Mário32: Pede. Eu também coloco, mas no último desafio teve  uns que colocaram uma 

resposta brilhante, teve outros que prrrr... não. Teve assim uma super resposta 

Glória37: Então assim... 

F46: Qual foi o desafio que ... 

Mário33: Não eu fiz um desafio sobre a questão ambiental e aí pedi uma proposta de 

melhoramento daquela condição ambiental daquele local, dei exemplo de tratamento de 

esgoto em cidades pequenas e tal .. Nossa, teve um que que fez aquela coisa assim.. Ah 

deveria ser construído em tal área, fazê uma concentração de área industrial, sabe, tipo 



meio... um pensamento estratégico, assim, sabe, muito, muito legal, mas teve uns que 

num...foram... 

Glória38: Então assim,  eles sempre falam assim “Isso cai na prova? Isso cai na 

prova?” né? 

F47: Pois é, não mas aí nessa segunda parte foi bem mais dialógica, os alunos 

perguntando você respondendo, pediram aula de campo, fizeram relação com a vida 

sempre: países que ficam seis meses à noite, seis meses dia que você falou eles ficaram 

muito interessados né... 

Mário34: Hum hum, “Mas como assim? Fica seis meses à noite? Ah eu vô só dormi. 

Ah não sei o que...”  

F48: Depois a Lookyany fez uma pergunta lá pra ele não lembro a qual e ele falou 

“Depois eu explico isso tudo isso”. 

Mário35: Falei isso? 

F49: Falou. Depois eu explico tudo isso?  Então é uma coisa assim que eu acho que a 

gente precisa rever porque a dúvida do aluno é importante. Que hora que eu vou 

explicar isso? 

Glória39: Sim, mas será que a pergunta que ela fez... 

F50: Às vezes não naquele momento, mas depois você explicou a dúvida dela? 

Mário36: Respondi, porque essa aula é introdutória dos conceitos e tal, e aí depois eu 

fui aprofundando e aplicando isso né, que é quando eu vô trabalhar com modelado, com 

formas de relevo... 

Glória40: É isso que eu falo, por causa da sequência né... 

Mário37:  e aí tipo assim, quando eu vou trabalhar as formas de relevo existentes no 

Brasil né, a questão dos dobramentos modernos que são pouquíssimos no Brasil tal, aí 

eu explico: Como é que se deu a formação, através dos agentes erosivos. Que que são os 

agentes erosivos gente? Que que vocês acham que provocam a erosão? Eles: ai vento, 

água, não sei o que. 

F51: Pois é , mas aí... 

Mário37: Esse conteúdo da geografia física é... ele é mais complicado de fazer o 

diálogo né, de abri assim o diálogo? 

Glória 41: Ah tá. 

F52: Mas vamos aqui agora fechar com a leitura e escrita: por exemplo, a estrutura da 

aula dele foi com a leitura dos slides, mas quem é o sujeito? Quem é ah.... a leitura por 

exemplo, teve a leitura dos slides que mais ele foi o centro, que foi bem a sua estrutura, 

o papel do aluno ali na leitura não foi muito efetivo porque o foco estava nele, certo?  

Mário38: Hum, hum. 

F53: Era isso, a estrutura que ele planejou com os slides, a teoria, depois as imagens, ele 

explorou bem os alunos responderam né, aí já foi bastante dialógico, então ok. Se 



tivesse um texto no livro didático depois, agora ele explicaria através das gravuras, 

agora vamos ler o texto, deixaria os meninos lerem, talvez a compreensão fosse muito 

maior e talvez aí não a necessidade do slide da teoria só da figura, não sei, o que vocês 

pensam e repensam? Como que a gente fecha essa aula? 

Mário39: De fato, no primeiro momento eu estava centrado em mim Há há há ahahah 

Glória42: Sim, mas é... 

Mário40:  Mas depois, não assim na verdade,  desde o início né? Eles estavam 

querendo dialogar eu que impedia mesmo o diálogo, porque eu queria explorar isso na 

frente, não naquele momento né, pensando na estrutura da aula que eu tinha montado 

né, então... 

F54: Então, talvez o caso então é a gente rever a estrutura da aula que a gente monta. 

Mário38: Não, mas eu estou pensando aqui, eu  estou dando uma aula totalmente 

diferente já. 

F55: Já! 

Mário41: Já, totalmente. 

F56: Mas o que que você faz de diferente? 

Mário42: Então, assim, eu nunca fui preso a slide, sempre eu escrevo demais mesmo 

com slide eu escrevo em cima do slide, não é exatamente o slide que me prende, mas... 

éh... eu estou colocando os slides lá, eles ficam lá assim oh, com muito mais imagens, 

muito mais coisas que demonstram... 

Glória42: É pra enriquecer ele passa e só fala 

Mário43: É pra enriquecer minha fala na verdade, mas iih o conteúdo tá muito mais 

dialogado, estou dando textos pra eles, hoje eu dei um texto no 1º ano de Química foi 

super legal né, um texto que fala da importância da Geografia no momento da 

globalização que eu estou trabalhando com eles né? O que que essa ciência, ela pode 

contribuir e tal e aí o texto descreve assim o papel das telecomunicações, o papel da 

internet que é uma coisa que eles vivem muito né, atualmente né? 

F57: Oh Mário... 

Mário44: Mas... e o texto faz uma crítica, aí eu perguntei hoje: Qual é a crítica? Por que 

que o texto faz essa crítica? Que que vocês pensam disso? Aí eles: Ah professor, a 

crítica é válida mas a gente não consegue viver sem internet hoje... Por que que vocês 

não conseguem viver sem internet? Aí eles vão explicando, aí eles levam pra questão 

das relações sociais que eles têm né, que eles estabelecem. Aí você tem que fazer um 

contraponto com as relações sociais no real e não só as relações sociais no virtual. E aí 

ficou muito interessante. Eu estou dando uma aula totalmente diferente.  

F58: Mario, é isso... 

Glória43: Mas isso não depende também do conteúdo que você vai trabalhá? 

Mário45: Depende do conteúdo, por exemplo, globalização é uma coisa assim né... 



F59: Bem ampla, diversas linguagens, a tecnologia pode ser trabalhada... 

Mário46: Uma coisa que eles pediram né, que não deu tempo de fazer, na verdade essa 

aula foi muito corrida né, porque essa aula foi no 1º bimestre, eu entrei aqui (no IFG) 

em Abril. Então o meu primeiro bimestre começou em Abril, essa aula foi acho que em 

maio, alguma coisa assim, e aí eu mandei vê, tipo passar conteúdo, aí eu falei: não, eu 

não vô deixa de cumpri aquele conteúdo minimamente né, então minimamente eu passei 

pelo menos os conceitos e tal... 

F60: Mário... 

Mário47: Eles pediram pra fazer um vulcão, eles queriam fazer um vulcão né, e dá pra 

faze com argila, aí é só comprar a argila né...  e eles pediram pra fazer a erupção e tal 

F61: Os meninos fizeram numa feira de ciências aqui você viu? 

Mário48: Não, não vi. Então eles falaram “não professor vamos fazer” e tal e eu falei: 

ai gente, isso aí vai no mínimo 2 aulas, pra quem tem 1 aula na semana entendeu, duas 

aulas são metade do mês. 

F62: Pois é, mas se você pedisse pra eles fazerem em casa e trazer pra você na aula só 

pra fazer a erupção? 

Mário49: Não eles queriam construí comigo..  

F63: Ah é? 

Mário50: É, eles falaram “Ah professor, vamos construir juntos e tal, não sei o que” 

F64: Mário e Glória, uma coisa que ele falou que estava no projeto de discussão, mas 

nós vamos finalizar com isso: uso de tecnologias em sala de aula, vocês viram os 

meninos pedem muito. Eu já fiz um levantamento com eles (alunos) sobre a visão deles 

de leitura e escrita, o que que leem, o que que escrevem e o uso de tecnologias. Eles 

pedem que gostariam muito que os professores utilizassem tecnologias em sala de aula, 

que eles só usam slides. “Que tecnologias vocês gostariam?” foi uma das perguntas. 

Eles falam: tablets, notebook e celular. Eles querem que utilizem o celular em sala de 

aula. Então assim, na minha aula de metodologia eu uso muito, celular, notebook ou 

qualquer mídia que eles quiserem. Na aula de vocês como vocês veem isso,  essa 

possibilidade de utilizar as tecnologias em sala de aula, ou trazer os meninos pro 

laboratório, usar essa tecnologia, é possível? 

Mário51: Olha nem sempre eu acho positivo. 

F65: Por quê? 

Mário52: Muitas vezes que eles pedem isso, a gente até consegue atender em partes. 

Mas muitas vezes que eles pedem isso, aqui ou em qualquer outro lugar, eles utilizam 

pra outra coisa, pra outro fim e não pra aquilo que você está pedindo na aula né, então 

você tem que usar outros mecanismos pra forçar a utilização, enviezar a utilização 

daquele recurso. 

F66: Que outros mecanismos? 



Mário53: falar olha  hoje eu vô dá visto a pesquisa vale tantos pontos, aí eles 

conseguem fazer a pesquisa no celular,  por exemplo, que eu já dei... 

F67: Se você continuar, por exemplo assim, andando e falar isso: no final... eu acho que 

isso não é forçar não, é isso mesmo, é defini o objeto/motivo: quer dizer,  hoje a aula é 

isso e no final vocês terão que entregar o conceito  disso, disso e disso ou uma síntese 

disso, disso, disso, quer dizer é o resultado da aula... 

Mário54: Você já deu aula pro Guilherme N.? gente, hoje eu dei o texto, da 

importância da geografia e tal, ele fez um texto crítico, da opinião deles, o que eles a 

partir do texto e do que eles entendem da globalização no mundo atual... gente a escrita 

do menino, não tem base: perfeita! Mas perfeita, mas perfeita que eu fiquei espantado 

com a criticidade do menino. Incrível, eu fiquei espantado. 

Glória44: Ele é  é muito bom. tímido demais né? 

Mário55: Na verdade ele é um fofo né. 

F68: Glória, o que você acha da tecnologia na sua aula? Eu vou voltar em você. 

Glória45: Na minha aula pra trabalhar com tecnologia tem que trabalhar com gráficos. 

Então teria assim que trazer para o laboratório. Aí no caso... 

F69: Mas só gráficos? 

Glória46: Não, eles podem pesquisar por exemplo, onde que aplica também a função 

quadrática né, então nas estruturas das pontes, nas rampa do skaite, certo? Éhhh Tem 

uma ponte fantástica lá no Espírito Santo que ela faz uma curva em alto mar. Por quê? 

Pra sustentá o vento, ela balança, eu andei nela uma vez fiquei com horror daquilo, se tá 

passando na ponte, então assim... 

Mário56: Senão ela quebra né, se for rígida?  

Glória47: Se for reta, o vento batendo, se ela for inclinada tem uma predisposição 

maior pra inclinar, ela aguenta mais ela sendo curva. 

Mário57: Deus me livre. 

Glória48: Mas pra eu trabalhar isso aí eu tenho que concluí todas as funções, porque só 

na função linear, só isso, isso e isso, teria como eles fazerem isso sim, agora as 

máquinas tem que tá... ou tem o programa pra eles jogarem as equações ali e dá o 

gráfico, tem isso também. Que até é o que estava sendo montado no laboratório de 

matemática, aqueles módulos que nós compramos tem os softwares pra trabalhar, certo?  

Agora, aqui tem, fazer essa pesquisa na internet e... olhar quem é que realmente tá 

fazendo essa pesquisa né?  Aplica onde, a função do 1º grau em tal lugar, a função do 2º 

grau em tal lugar, a função exponencial... 

F70: Mário, você acha difícil.... É difícil concordo, essa questão da dispersão dos 

alunos, de ir pra outros lugares, tal. Mas assim...   que é que você acha, assim, a gente 

pode fazer isso? 

Mário58: Com certeza, acho que pode, mas é difícil. 



F71: Porque querendo ou não o aluno hoje ele pede né, uma das formas, por exemplo, 

vocês falam “o aluno não tem interesse” . Uma das formas de despertar o interesse do 

aluno poderia ser essa, de utilizar.. 

Glória49: Pode, mas você concorda  

F72: Concordo que é difícil. 

Glória50: que ele tem interesse na tecnologia, mas a tecnologia que agrada a ele. Ele 

vai querer um computador pra vê matemática? 

F73: Mas eu acredito que sim. 

Glória51: Não, vai se melhor do que ver no quadro né? 

F74: Se ele vê a possibilidade de aplicação, sabe daquilo em três D, como seria isso? É 

uma explicação, é uma visualização prática daquilo que você tá mostrando, entendeu? 

Mário59: Assim, de fato. Quando eu... 

Glória52: É interessante, mas não vai ser corriqueiro. 

F75: É, não precisa ser, mas se puder também, tipo, você dá sua aula, explica o 

conteúdo e mostra lá... 

Glória53: Então pode dar a aula no laboratório? 

F76: Pode. Ou então, você mostra lá, essa ponte aqui, essa curva, porque será que 

construiu esse S e porque ela é curva e não é retinha como as outras, quais foram as 

condições desse lugar que exigiu, e pra fazer essa curva... 

Glória54: Sim, mas quando eu fizer isso, aí eu tenho que trabalhar com as funções 

todas, é mais de um semestre, se tá entendendo? É a finalização agora, que eu acabei as 

funções. 

F77: Eu sei, seu sei, no final você poderia... mas até lá por exemplo, não sei, tem outras 

coisas que a gente pode tá utilizando... 

Mário60: De fato, assim tem uma experiência muito interessante quando eu dei esse 

conteúdo, eu estava falando do assoalho oceânico, que é uma coisa extremamente 

desconhecida, né. Eu estava explicando as forma do relevo do fundo do oceano e eles 

“Ah professor, como assim, o oceano tem relevo?” Tem, tem formas mais altas 

chamadas de dorsais, fui explicando. Olha se vocês olharem no Google Earth na 

internet, vocês vão ver um risco em todo o globo terrestre. Aquilo lá é a grande falha 

meso-oceânica, né. Na hora... 

F78: Eles acessaram. tá vendo! 

Mário61: “Professor! Olha a rachadura”, não sei o que.... Exatamente pessoal essa aí é 

a dorsal mesooceânica, que tá no Google Earth. Eles ficaram assim: “Professor, mas o 

globo é rachado?” Não, não é bem assim, aí fui explicar ... 

F79: Mário, você viu aí que na hora, sem você pedi eles foram lá e acessaram? Hoje em 

dia tá desse jeito. Tanto aqui como lá na Faculdade, por exemplo,  a gente estava 

falando uma coisa eles entravam na hora e dava opinião daquilo que a gente estava 



falando. Crosta terrestre, ali você estava explicando. E se você tivesse falado “olha a 

figura tal, procura figuras de crosta terrestre, ou um texto mesmo, leia e pá ... se acha 

que não daria? 

Mário62: Sim. 

F80: Tá vendo como é possível? 

Mário63:  Mas nem eu tinha visão assim da minha aula. 

F81: Olha a rapi... Busca aí... na hora eles fazem a pesquisa e te entrega. Uma pergunta 

que alguém fez, será que alguém acha a resposta para essa pergunta? Vamos pergunta, 

vamos pesquisa que que vocês acham, 2 minutos, 3 minutos pra vocês pesquisarem isso.  

Mário64: A mesma coisa que aconteceu no 3º eu falei uma coisa.... 

F82: Eu acho assim, a gente tem de ter um novo olhar para a utilização da tecnologia. 

Ela é difícil? É; Ela cabe em tudo? Não, não cabe, mas quase tudo ela cabe, é a gente 

que tem um olhar às vezes, muito preconceituoso com ela... 

Glória55: Não é preconceito. Na realidade como não é de nosso hábito, não é do nosso 

... cotidiano. Por mais que você use a tecnologia mas num tá ... 

F83: Mas você não usa ela no ensino-aprendizagem, você usa ela para as relações 

sociais. 

Glória56: Sim, e você aprendeu a usar na relação ensino-aprendizagem?  Você 

aprendeu? Né, a gente que vai ali.... não é verdade? 

F84: É isso mesmo que eu quero falar, a nossa graduação não teve essa formação, hoje 

as graduações já tem a formação pra utilizar as tecnologias, mas o que que a gente 

precisa fazer? começar a utilizar, descobrir o que que dá certo, o que que não, 

reinventar, procurar introduzir, eu acho que é uma das saídas pra acabar essa falta de 

interesse do aluno, seria uma, fazê-los motivar mais, procura,  faz, foca no aluno porque 

é ele que tem que procurar, é ele que tem que fazer. Mas nós não tivemos essa formação 

para lidar com as tecnologias. Nessa nossa formação eu queria que tivesse tido tempo da 

gente planejar mais atividades e tentar fazer pra trocar uns com os outros; se der tempo 

a gente podia fazer, eu esqueci de falar... 

Mário65: Uma coisa que eu percebi também.. 

F85:  nesta atividade (que foi pedida como atividade final) se você puderem usa a 

tecnologia seria ótimo, se puderem tá. 

Mário66: Uma coisa que na evolução dos nossos encontros, eu percebi “Nossa eu acho 

que eu tenho que aplicar mais atividade dentro de sala né, ponderar mais o meu trabalho 

e o deles assim né, fazer... 

F86: Pôr o foco no aluno. 

Mário67: Isso, fazer uma ponte, construí essa ponte, aí hoje, por exemplo, eu não dou 

uma  hora e meia de aula. Eu falo algum tempo, nem sempre eu que começo, por 

exemplo, hoje eu dei o texto, depois eu vô fala, né, a gente leu o texto juntos, eu pus 

alguns pra fazer a leitura e depois eu fui expondo o conteúdo e em cima né, depois que a 



gente dialogou sobre o texto, aí eu pedi a construção de um texto crítico deles. E fica 

muito mais dinâmica a aula, é incrível, é incrível. Não que dessa forma aqui também 

estava errada, porque nessa aula específica... 

F87: Eles participaram muito né,    eles estavam par... 

Mário68: É, nesta aula específica eu tive que apresentar e no momento específico, no 

contexto  em que eu estava inserido, né porque estava num contexto de ...nossa eu 

estava afogado com 

F88: No final de bimestre, precisava cumpri o conteúdo programado. 

Mário69: É , no final do bimestre com o conteúdo senão eles iam fica extremamente 

prejudicados porque esse conteúdo aqui ele é muito ligado aquele que eles vão vê no 2º 

ano, se eu não passo isso pra eles fica deficitário né, a base não fica consolidada né, 

então estava num outro contexto mesmo. Mas agora que tá mais folgado, eu vi que dá 

tranquilo pra fechar o conteúdo e  então essas atividades, essa outra forma de fazer tá 

muito legal, sobretudo no 3º ano. No 3º ano é incrível assim. Eu sou apaixonado nos 3º 

anos.    

F89: Porque o nível de maturidade e criticidade é maior que o 1º. 

Glória57: A Carolzinha é bom demais. 

Mário70: 3º Ano de Química eu entro e eles me enchem de perguntas. Não sei o quê...., 

ai professor fala disso aí pra gente. Teve um dia numa aula de reposição, eu entrei assim 

pra fala de África, não de Europa, aí eles falaram assim: professor a gente pode fazer 

um pedido? Fala disso, disso e disso acho que eles pediram pra falar qual que é a 

diferença do capitalismo com o socialismo, a diferença no estado de um e de outro... 

Dei aula em cima disso, mas você precisava de ver o tanto que foi construtivo. 

F90: Por que você 

Mário 71: foi construtivo porque eles assim, eles estavam tão interessados no assunto, 

que eles não deixavam assim, eu fiquei lá na frente, não eles é que estavam dando aula. 

Eu falei assim: tá bom pode fala porque eles é que estavam dando aula, porque eles é 

que estavam falando eu dei uma introdução fiz dois esquemão no quadro, aí eles 

ficaram assim meio esbabacados assim que “Nossa professor, como assim se a gente 

pedi você já dá o conteúdo se já deu assim todo o conteúdo que demoraria um tempão ... 

dois esquemão assim aí eles discutiu em cima do esquemão, sabe,  aí a Diene falava 

assim: “Não eu não concordo, não é assim que sociedade tem que sê estruturada e não 

sei o que”... deu debate entendeu?  

F91: A que você atribui o sucesso dessa aula? 

Mário72: Ao interesse deles em relação ao conteúdo. 

F92: objeto/motivo, era do interesse deles. 

Mário73: Então, mas não era a aula que eu tinha que dá. Eu falei assim “gente eu tô 

dando aqui uma aula que não era a que eu tinha que dá.”  

F93: Não era, mas eles, quando você chegou... 



Mário74: Isso ficô bem claro: essa não era a aula que tinha que dá. Porque assim, no 

caso,  eles é que fizeram a ementa, eles inverteram né? 

Glória58: Hahaha 

F94: Mas tá errado? Você chegou, os alunos queriam falar de outra coisa 

Mário75: Eles não queriam fala do que eu queria falar entendeu? 

F95: Que que você fez? Vamos falar daquilo que eles estão interessados, motivados. 

Mário 76: Falei tá bom gente! É eu cheguei lá pra completar um conteúdo que estava 

faltando o finalzinho que era a formação dos blocos europeus e tal, aí eu cheguei lá eles 

“Ah professor fala isso e tal” A aula estava marcada para as 5 até as 6, foi até as 7 da 

noite, a gente só saiu porque tinha gente do superior querendo entrar, senão a gente não 

tinha saído, tinha ficado lá. 

F96: Eu acho que esse exemplo ilustra bem quando é uma coisa que os alunos estão 

interessados.. 

Mário77: Mas aí é ruim né, como que gente diz: “Do que que vocês querem falar 

hoje?” Não é assim também.. 

F97: Não, não, você tem que despertar esse desejo neles. 

Mário78: Mas não fui eu que despertei, eles vinham, sei lá, não sei se eles tinham 

prova.. 

F98: Nesse caso ele já vieram.. 

Mário79: Também não perguntei porque que eles estavam querendo a aula 

F99: Mas se é um objeto que é seu, é aquilo que eu já falei pra vocês o objeto da 

pesquisa é meu, mas eu tenho que fazer com que vocês queiram participar da pesquisa 

também. Foi fácil, não foi, nem sempre eu tive a participação ativa de todos, mas eu 

tenho que tá buscando isso e lidando com a suceptibilidade de todos, com as emoções, 

em ver a situação individual de cada um que tem um dia que pode outro não pode né? 

Mário 80: E é assim, é incrível, no 3º ano eu consigo dar uma aula mais dinâmica... na 

verdade minha aula é mais dinâmica do que isto aqui que eu tô vendo, eu acho né, na 

verdade agora assim fazendo uma análise... Que é que eu ia te falar, na verdade, na 

primeira reunião que nós tivemos lá embaixo eu comecei a pensa no meu processo de 

aula eh... 

F100: A primeira reunião que nós tivemos lá embaixo você começou a pensar no seu 

processo de aula  

Mário81: É porque assim...naquele momento eu não estava estimulado por nenhuma 

teoria, sendo bem sincero né. Aquela 1ª reunião nossa não me despertou em nada em 

relação a conteúdo, a alguma teoria que você estava passando né, mas eu pensei em 

começar, eu comecei a refletir sobre a minha didática né, meu processo ensino-

aprendizagem, do processo por causa do meu questionamento sobre ele, então eu me 

passei a questionar sobre o que eu estava falando, então sempre uma auto-crítica, então 



se criou uma auto-crítica coisa que eu não tinha, eu dava aula, pluuuuuu vamo lá dá 

aula. 

Glória59: Eu sempre tive né, já te falei isso. 

Mário82: Não, eu assim, eu até tinha. Não, qual era a minha autocrítica: pensar um 

processo linear de como que eu ia fazer,  passar aquele conteúdo, dialoga com os 

meninos aquele tipo de conteúdo. Isso eu sempre tive né, desde o início porque 

professor tem que pensa isso né, como que você vai... que discussão que você vai 

propor pra chegar em tal fim. Mas pensar mesmo na prática toda vez assim, será que 

isso vai dar certo, será que isso não vai dar certo etc foi a partir da possibilidade de se 

pensar criticamente em relação a minha própria aula. Então agora com o dialógico e 

monológico né e acho que fica bem legal. Aí foi a partir disso.. 

F101:  Você sabe que eu não trabalhei nenhum conceito com vocês mas nós 

vivenciamos ele. Falei no início a questão da ... 

Mário83: Não sim, por causa da condução que você deu. 

F102: É a questão da pesquisa crítica, a colaboração crítico-reflexiva que eu falei no 

início, lembra Glória. 

Glória60: hum, hum. 

F103: Então assim, é esse processo seu. Então assim, sem falar ou mostrar toda a teoria 

crítica nos vivenciamos esse processo na sessão. Então, eu formei vocês, eu formei não, 

nós nos formamos juntos aprendemos a olhar para nossa prática com um olhar crítico-

colaborativo. 

Mário85: É na verdade é isso, essa é a palavra: aprender a olhar pra prática. É 

exatamente isso. 

F104 É o que nós fizemos nas sessões... 

Mário86: Porque a gente ... olhar pra nossa construção de aula é uma coisa cotidiana e a 

gente faz sempre quanto tá na preparação de aula né, isso é óbvio, sempre a gente faz. 

Mas pensar nesse processo sempre, na construção dele... 

Glória 61: Nossa, isso me incomoda. 

F105: Eu acho assim... 

Glória62: me incomoda, me incomoda... 

Mário87: Passou a me incomodar, que é bem a palavra certa: passou a me incomodar 

esse negócio. 

F106: E antes você não tinha essa consciência né, esse olhar... 

Mário88: É não tinha esse insight né, eu sempre tive em relação à minha preparação da 

aula, como eu ia dar aquele conteúdo, de que forma, de tal construção... 

Glória63: A minha preocupação era.. 



Mário89: mudei o foco talvez né de mim, não que ache que eu não dava o foco pro 

aluno, acho que eu sempre dei o foco pro aluno. 

F107: Mas não só em você né. 

Glória63: A minha preocupação sempre foi ... 

Mário90: Estou sentido minha aula meio invertida já. 

Glória64: Até já conversei com a “formadora”sobre isso: o que que vocês não gostam? 

o que o seu professor passado fazia que te incomoda? “Ah professora, eu não gosto que 

o professor passa tarefa pra casa e não corrige” Beleza né? Por que que... isso é fato e 

geral: Matemática a gente só vê na sala de aula, não vê lá fora, né? Então eu sempre... 

mostro isso hoje, isso tá no seu dia-a-dia. “Não”. Não por que? Igual função, eu 

expliquei né: vai ali fora, lancha todo dia, montei a função todinha com o lanche que ele 

vai ali todo dia, entendeu? Então eu tô...  eu tenho essa preocupação, entendeu? De me 

fazê entender.  Entendeu? Compreendeu? Eu tenho muito isso! Eu acho muito ruim 

quando fala assim: falô, falô e eu não entendi nada. É muito frustrante. 

Mário92: Nossa, a gente fica extremamente  frustrado. 

F108: Mas Glória, você falou isso mesmo que sempre foi parte de você isso, essa 

preocupação se tá entendendo ou não. Mas no final da nossa primeira sessão reflexiva 

você falou uma coisa que eu achei muito interessante na época, você falou assim: eu já 

comecei a olhar pra minha aula de uma forma diferente, é o fato de olhar no outro. 

Glória65: Sim, é porque quando você fala a leitura, a leitura. Então o que é que pedi e 

que eu não pedia mesmo, não é que eu não pedia não, eu pedia raramente, é que eles 

leiam o exercício pra mim, porque quando você lê e você tira os dados e põe no quadro, 

você tá interpretando pra ele, né? Então eu peço: leia! Para aí. Que é que ele já deu de 

conteúdo, qual a informação que já tem aí, né? É isso aí que eu tenho pedido eles para 

lerem mais. Para ler o exercício pra mim. 

Mário93: É que a leitura Matemática ela tem uma especificidade né? 

Glória66: Tem. 

F109: Bom pessoal, mas assim, finalizando assim, eu analiso toda a minha Atividade de 

pesquisa com vocês assim, um dos pontos fortes e mais significativos que eu acho que 

consegui os resultados melhores foram nas sessões, que assim foram muito produtivas, 

vocês participaram, deram opinião na aula do outro e eu acho que esse ver a prática do 

outro automaticamente não provoca na gente essa reflexão, você passa a olhar... 

Glória67: Claro, você vê a sua. 

Mário94: Odiei essa aula minha, deleta. Pode deletá essa aula Marlene, tá um ó. 

F110: Mas eu achei muito bom. 

Mário95: Acabou? 

F111: Acabou! Vocês querem falar mais  alguma coisa?  

Mário96:Não, falamos demais Marlene. 



F112: Gente, eu achei que vinha todo mundo, mas vou agradecer, muitíssimo obrigada 

a todos. 

Glória68: Eu agradeço e quero que você entenda que todas as vezes que eu não vim é 

porque não deu mesmo. 

F113: Eu entendo. 

Glória69: Mas eu acho que eu não faltei muito. 

Mário97: Eu também não. 

F114: Não, de jeito nenhum 

Glória70: Eu gostei demais. 

Mário98: Acho que foi bom pra você e pra nós. 

F115: Muito, muito boa foram as sessões. Então tá ótimo. Gente obrigada viu?  

 

 

 

Descrição da 2ª aula do Moisés 

 

O professor inicia a aula direcionando perguntas aos alunos sobre Maquiavel para levantar as 

principais informações sobre o pensador. 

A aula de filosofia do professor Moésio foi em novembro de 2013, no 4º ano do curso de 

Automação, com a presença de 10 alunos presentes. O professor havia pedido uma pesquisa 

prévia no final de semana anterior sobre Maquiavel e nesta aula iriam comentar as 

informações coletadas e desenvolver uma tarefa sobre ele. A aula do professor Moésio se 

organizou em duas partes. Na primeira parte da aula, o professor fez a retomada das 

informações que os alunos deveriam ter pesquisado no final de semana, por meio de 

perguntas e foi fechando os conceitos com os alunos. Na segunda parte da aula, solicitou que 

se organizassem em grupo de 3 pessoas, como  uma equipe, tendo  pelo menos uma pessoa 

com  habilidade pra desenhar. Depois passou 08 frases ou pensamentos do Maquiavel para 

serem escolhidas por eles para a produção de charge e cartum e ressignificadas. Os alunos 

poderiam pesquisar no celular ou tablets as características dos gêneros de texto “cartum” ou 

“charge”. Os trabalhos foram entregues ao final da aula.  

 

Moésio: (...) Maquiavel é um mestre do mal ou um mestre da política? 

(( alunos falam todos de uma vez)) 



Moésio: Pessoal, cada um por vez pra ficar registrado (exórdio). A G. (entrelaçamento de 

vozes) falou o quê?  

Aluna 1: Falei que era da Política porque ele é meio bitolado, tipo assim, ele falava não 

importava o que você tinha que fazer pra chegar no seu objetivo, tipo, podia pisar em quem 

você quisesse, mata todas as pessoas que quisessem se você atingisse o seu objetivo, não 

importa. 

Moésio: Muito bem, para Maquiavel não importava o que fosse necessário fazer para chega ao 

poder, mesmo que fosse necessário matar pra isso,  é então justificável né? Muito bem. A 

aluna T. disse algo importante, o que é? 

Aluna 2: daí ele não importava usar a maldade, ele queria tudo bem, vamos ser bom, mas se 

precisa ser mal não tem problema que seja.  

Moésio: Não tem problema. Justamente porque o que mais precisa? O que o político, o 

Príncipe precisa mais: ser bom ou conquistar o poder?  

Aluna3: Conquistá. 

Moésio. Conquistá o poder (espelhamento da fala do aluno). Vamos lá o Gui aí?  

Aluno 4: O Príncipe ele tem alguns deveres, tem que pelo menos parecer ser algum político.  

Moésio: Exatamente! Exatamente, olha só!.  Viu como foi boa a pesquisa pessoal? 

Aluno 4: Vi que ele precisa pelo menos parecer ser bom, parecer humano, parecer ser fiel. 

Moésio: Olha só, vocês viram o que o Gui falou? Ouviu Frank,  o Príncipe tem que pelo menos 

parecer ser bom, ser humano né? Ser justo, ser fiel. Tem que parecer ser, não tem que ser. E aí 

outro aluno, o que você me diz sobre Maquiavel?  

Aluno5: Ah, gostei muito daquela parte lá que ele falô da raposa e do leão. É necessário que 

ele seja a raposa pelas estratégias e é necessário que ele seja leão para exercer o poder dele, 

sua força.  

Moésio: Ele tem que ser um leão pra ser forte e também tem que ser uma raposa pra ser 

esperta, não é assim? Muito bem? Ou seja, tem que ser tão flexível para dobrar em todas as 

direções, não é isso que Maquiavel disse? Não foi isso que vocês leram? Muito bem, e aí? 

Aluno6: Ele tem 5 qualidades também . 

Moésio: O que você disse?  Ah o Príncipe tem 5 qualidades?  Quais são?  

Aluno4:  Parecer  ... mente, fiel, humano, religioso e sincero. Não é necessário possuir todos, 

mas é necessário parece. 

Aluno7: O que o Gui e você acabô de falá. 

Moésio: É mas ele falô de um modo diferente, foi até bom. Vocês têm alguma dúvida sobre 

Maquiavel pessoal? 



Alunos: Nãaaao. 

Moésio: Vamos ao trabalho? Eu tenho aí uma coisinha pra vocês fazerem muito fácil, muito 

simples que é o seguinte, vocês vão fazê grupo de 3 pessoas, mas esse grupo é como se fosse 

uma equipe tá, tem que tê pelo menos uma pessoa aí que tenha habilidade pra desenhá. É o 

seguinte, eu vô explica o que vocês vão fazê aí vocês fazem o grupo. Eu vô passá pra vocês 

alguns trechos do Maquiavel, são 8 frases ou pensamentos. Vocês vão escolhe 1 ou 2 e vão 

fazê uma charge, ou uma tirinha né com algum desenho, com legenda ou não, vocês que 

escolhem pra retratá a frase que vocês escolheram tá ok? E vão construí um pequeno texto 

embaixo dessa charge, ou desse cartum ou dessa tirinha.  Tá jóia? Vocês entenderam?  

Aluno5: Precisa ser da mesma frase? 

Moésio: Não precisa ser a mesma frase.  

Aluno5: Não eu falo o textinho. 

Moésio: O texto cês vão desenvolvê sobre a mesma frase, cês colocam a frase e vão 

desenvolvê a frase, dizê o que ele significa com outras palavras, tá bom? Vocês já pesquisaram 

bastante sobre Maquiavel. 

Aluna1: Claro. 

Moésio:  Então tá bom. Façam os grupos eu vô passa os trechos. 

Aluno1: Professor pode sê tirinha? 

Moésio: Pode sê de 1 a 5 quadro, pode sê o cartum vocês podem exagerá em alguma coisa. 

(Pega seu tablete e se dirige para os alunos) Eu vô ajuda vocês quando tiverem dúvida sobre o 

conteúdo e vô mostra pra vocês um retrato do Maquiavel que dá pra vocês colocarem o 

Maquiavel no desenho de vocês, a caricatura que é um tipo de desenho que se coloca na 

charge, vocês sabem o que é, né? Podem exagerá alguma coisa no Maquiavel aqui.  

Aluno5 : O nariz, a orelha. 

Moésio: É, vocês podem usar o celular também pra procurar informações, informações 

gráficas.  (Se dirige a outro grupo) Tá bom Frank, vocês podem utilizá o celular pra ajuda aí no 

desenho, tá? O que é um cartum? O que é uma charge?  (Se dirige ao 3º grupo) Pode sê um 

desenho simples, não precisa sê complexo como os que eu faço (brincando). 

Moésio: (Circulando pelos grupos) Quanto ao conteúdo vocês não precisam preocupa tanto 

não, a pesquisa que vocês fizeram é o bastante, tá. Eu vô ao grupo e converso com vocês sobre 

o texto. Se preocupem em escolhê o tema desses trechos e desenvolvê o desenho. (...) Cês 

podem utilizá alguma coisa que tá acontecendo ultimamente no Brasil, tá? 

Alunos fazem o trabalho em grupo, conversando entre eles, trocando ideias entre os membros 

do grupo, pesquisando muito no celular  (ex; minuto 21 a 23 minuto 36) e tablet do professor. 

Algumas vezes chamaram o professor, que circulou o tempo todo entre os grupos, 

acompanhando e discutindo a produção com os alunos. 



Não dá para ouvir o que o professor fala nos grupos, percebe-se que os alunos estão 

discutindo com ele as ideias para o trabalho. 

O trabalho foi entregue ao professor e, com isso, finalizou a aula. 

 

 

 

Descrição da 2ª aula do Marco Túlio 

 

O professor Mário de geografia deu essa aula para o 1º ano Técnico em Química, em 

dezembro, numa sala com 13 alunos.  Apresentou os objetivos da aula e a estrutura da 

aula a ser iniciada. Ele sentou junto com os alunos em torno de uma mesa retangular e 

utilizou um notebook (porque não havia energia na frente para utilizar o Datashow) para 

demonstrar as imagens e charges sobre a globalização e, em torno delas, foi 

promovendo a reflexão e retomando o conteúdo em estudo: a globalização, com a 

questão controversa “Globalização: Fábula ou Realidade?”. Ao término da discussão, 

pediu aos alunos para pesquisarem “O papel dos Institutos Federais no processo de 

globalização no Brasil” em reportagens na internet, e se basear na discussão tinham 

feito hoje e redigirem esse texto e entregarem na próxima semana. 

 

Mário1: Nós vamos ter que fazer uma outra dinâmica, né? Pessoal, é o seguinte, eu 

preparei pra vocês a aula de hoje pensando o seguinte, éh ... a gente tá finalizando o 

conteúdo que a gente trabalhou sobre globalização, né? E aí eu trouxe algumas imagens 

representativas éh, da globalização e a gente vai discutir um pouco hoje qual é o papel 

né, dessas imagens, o que que essas imagens né, representam pra vocês quando vocês 

olham pra ela diante de todo aquele conteúdo que a gente trabalho né, de globalização. 

Quero vê a Elisa falando tá, tá lá no fundão, né Elisa. Oh,  primeiro eu coloquei aqui 

“Globalização, realidade ou fábula?” O que que é a fábula?   

Alunos: É uma mentira. É um código, ((outras falas não compreendidas)) 

Mário2: Que mais?  

Alunos:.... imaginárias. 

Mário3: Hum, imaginárias, tá. Fala, Gui, que que você acha que é a fábula.  

Aluno 1 : respondeu algo inteligível. 

Mário4: Vai além disso, oh ,realidade pode sê considerado... pode fala 



Aluno2: A: É por exemplo, tem o autor da fábula é quem projeta tudo que vai acontecer, 

já na globalização os cientistas fazem o que a gente quer pensa, fazem o eles quiserem 

fazer a gente pensar. 

Mário5: O que o A. está querendo dizer: por exemplo, a realidade é ....igual o Arthur 

estava fazendo uma analogia ao que é científico, ao que é verdade, correto? Aquilo que 

você consegue vê no real. E a fábula? Aquilo que tá por trás né, é uma interpretação 

outra né, de várias possibilidades. Então fábula pode se considerada ideológica. O que é 

ideológica? (pergunta de conteúdo/ conceito) 

Aluno3: Coisa boa.  

Mário6: Não, ideológica, o que é uma coisa ideológica?  

Aluna4.: Uma ideia.  

Mário7: Que vem de ideia. Pode ser uma coisa verdadeira ou fora da realidade.   Tá 

entendendo isso?  Então a globalização, esse contexto que a gente vive da 

informatização, da internet ela pode ser considerada tanto realidade como fábula.  O que 

que essa imagem representa? Oh nós temos aqui o globo com várias outras 

informações... 

Aluna4: É que as pessoas usam a... 

Aluna 5: a tecnologia. 

Mário: Certo, que mais? Essa imagem mostra algo bom ou algo ruim? 

Aluno 2: Se bom e se ruim é relativo! 

Mário8: tá i???? Discute mais isso. 

Aluno 2: Tipo, ela pode se boa porque ajuda na comunicação dos países de longa 

distância e pode se ruim porque tipo influenciar em outras coisas tipo, atrapalhar o dia a 

dia das pessoas  até mesmo Bil Gates (...não entendi) 

Mário9: Vocês perceberam o que que o Ig falou? Ele fez um resumo da matéria desde o 

início, ele pego do início até o fim e conseguiu fechar, muito bem. 

Aluno 2: Ela promove o fim desta distância, mas ao mesmo tempo ela acaba com a 

comunicação, por exemplo um de frente pro outro trocando mensagem. 

Mário10: Isso é o extremo da globalização. 

Aluno 2: Provoca comunicação à distância, mas também acaba com muita coisa. 

Mário11: E isso é bom ou ruim? 

Aluno 2: Péssimo. 



Mário12: Fala Láz. 

E assim sucessivamente vão comentando cada imagem e a charge. 

Mário13: Então pessoal, deixa eu explicá a atividade. Essa atividade que vocês vão fazê 

vai pro jornal e eu quero essa matéria. Vocês podem fazê de dupla ou de triplo, tá? Vô 

explica: qual que é o papel dos Institutos Federais diante desse processo de 

globalização? Fala pra mim Laz. 

Aluno 6: Os institutos levam a formação técnico e científica para as pessoas, eles 

introduzem as pessoas no mundo científico e no mundo técnico pra que as pessoas 

possam trabalha nas indústrias e contribui com a globalização.  

Mário14: É isso aí Lázaro! Pessoal, que que eu quero que vocês façam: quero que vocês 

redijam um texto, vocês podem fazê de diferentes formas pode se na 1ª pessoa, pode se 

na 3ª não tem problema. 

Aluna 5: Qual o tema? 

Mário15: O papel dos Institutos Federais no processo de globalização no Brasil, tá. Ces 

podem pesquisá mais reportagens na internet, se baseá na discussão que a gente fez hoje 

e redijam esse texto pra mim e me entreguem na semana que vem, correto? 

 

 

 

2ª sessão reflexiva da segunda aula dos professores 

Contexto: Essa sessão foi feita no ano seguinte 2014, após a transcrição dos dados e 

análise da gravação da segunda aula no final da formação em novembro. Estavam 

presentes os 2 professores focais Diva e Moésio, apesar de todos terem sido convidados. 

A sessão foi remarcada duas vezes e, por isso, resolvi fazer só com os dois professores 

focais. O terceiro professor focal respondeu a reflexão por email. O objetivo era fazer 

uma análise comparativa da 1ª aula com a 2ª identificando e compreendendo as 

mudanças observadas na prática videogravada e também refletir sobre a utilização da 

tecnologia, presente em todas as 2ªs aulas. 

 

F1: Boa tarde pessoal, hoje nós vamos fazê a sessão reflexiva, a segunda sessão da 

segunda aula de vocês. Então vamos retomá alguns pontos da primeira aula de vocês. 

Lembra que a aula da Daniela, você usava os slides para os alunos lerem, os alunos 

liam, não é? 

Diva1: Isso. 



F2: Depois na sessão reflexiva a gente viu a importância de... e durante a formação a 

importância de pôr o foco no aluno, deixar que o aluno faça pra que o aluno tenha mais 

interesse  né? 

Diva2: Isso. 

F3: Vimos também nos encontros de formação a abordagem dialógica da linguagem, o 

tanto que é importante o aluno mesmo ... debatê como o aluno, provocá, questioná, 

deixá que o aluno fale, provocar questões pra o aluno pensar, pra o aluno procurar 

respostas  né?  

Diva3: Isso. 

F4: Depois, gravei a segunda aula de vocês já no final de novembro por aí, mais no final 

de outubro e novembro pra gente vê se houve diferença da primeira gravação ou não, da 

primeira aula, ou se durante essa formação nos nossos encontros em que, através da 

sessão da aula dos colegas a gente foi discutindo a forma de trabalhá , que que tava 

dando certo que que não, se houve ressignificação ou não, quer dizê se vocês passaram 

a vê a atividade de leitura de outra forma ou não. Então nós pudemos ver aqui na 

segunda aula de vocês, na aula da Diva, por exemplo, a primeira aula em que você lia e 

os alunos ouviam eram mais passivos 

Diva4: Isso. 

F5: Já na segunda aula o que que nós vimos aqui, você manda os alunos para o 

laboratório fazê pesquisa certo, você aqui oh, na aula do laboratório.. 

((Vídeo da 2ª aula de Diva)) 

F5: Os alunos estão o tempo todo fazendo a pesquisa sobre os ritmos que depois eles 

iam produzira letra e a canção, né? 

Diva5: Isso  

F6: Então a gente observa que o foco é todo no aluno,  

Diva6: É 

F7: É o aluno que vai buscar as informações, o referencial teórico que ele precisa pra 

depois trabalhá, não é? 

Diva7: É. 

F8: Você achou essa forma... deu mais resultado, foi mais interessante ou não? 

Diva8: Eu acho que foi mais interessante mesmo.... éh eu carrego isso comigo nesta 

questão de querer dá o conteúdo como se pra mim fosse uma obrigação do professor. 

F9: Hum  



Diva9: Né não? O professor tá ali pra isso, pra dá o conteúdo. Mas eu percebi que eles 

ficam mais participativos dessa maneira né? Eles procurando, é... eles buscam... assim...  

eles estão lendo porque eu pedi pra eles lerem, às vezes quando eu estava explicando 

eles olhavam mais não lia né? Só olhava, não prestava atenção, como ali eu pedi pra 

eles pesquisarem e anotarem já era uma forma mais de prendê-los naquela atividade. 

F10: Você achou que foi mais produtiva a aula? 

Diva10: Achei, achei 

F11: Despertou mais o fazer deles? 

Diva11: Isso, despertou mais, eles ficaram mais ativos né, por eu ficar mais passiva aí 

eu acho que...(risos) Eu tenho dentro de mim uma angústia né, não sei da onde vem 

isso, acho que é da minha experiência como aluna mas... teve um melhor resultado 

assim (risos).  

F12: Éh.  D. você fala uma coisa aqui que eu fiquei pensando: por que será que ela fala 

isso. Você fala assim: “Vamo gente, acaba logo com isso!” Assim, por quê? Tipo era... 

por que dessa expressão? 

Diva12: Assim... muitos, tinham algumas duplas que não estavam fazendo a atividade.  

F13: Ah tá, e o que que eles estavam fazendo?  

Diva13: Eles estavam navegando em outros sites e assim, eu já tinha ido lá, tinha falado 

“Vamo fazê, vamo fazê”, só que eles estavam em outras atividades, que não era... só 

duas duplas, os outros estavam fazendo. 

F14: Sei, esse é um problema que a gente tem quando usa a tecnologia em sala de aula 

né?  

Diva14: Isso. 

F15: Quem não tem esse contato direto com a tecnologia em casa, usa esse momento 

pra fazê as coisas que gosta. 

Diva15: Éh mais eu acho que todos têm né, a internet em casa. 

F16: E aí que recurso você utilizo pra.. 

Diva16: Uai eu fiquei ali do lado e fiquei motivando né? Fiquei inspecionando... 

F17: E aí depois eles fizeram? 

Diva17: Fizeram, eles apresentaram o trabalho. 

F18: Então, aí só pra fechá a aula da Diva ela construiu uma música, os meninos 

fizeram a letra, criaram mesmo os ritmos que eles estudaram, foi muito interessante né 



Diva? Agora vamos ver a aula do Moésio, que aí depois a gente passa pra aula do Mário 

e depois só o comentário de vocês.  

((Vídeo da 2ª aula do professor Moésio)) 

F19: A aula do Moésio, a primeira já era bastante dialógica, ele perguntava muito, a 

disposição era essa em círculo, mas o que que nós percebemos na primeira que foi 

diferente na segunda: ele perguntava, mas muitas vezes ele respondia e não esperava a 

palavra do aluno né? Mas ouvia muito os alunos, era uma aula bem dialógica, essa aula 

dele foi extremamente interessante porque ele pediu um trabalho de grupo pros meninos 

pesquisarem nos tablets, no celular, já tinha pedido a leitura prévia, a pesquisa na 

internet sobre o... 

Moésio1: Maquiavel. 

F20: Maquiavel e deu um trabalho em grupo para os alunos falarem sobre Maquiavel e 

produzi uma charge né? E a gente percebe aqui, olha aqui essa menina... como ela 

chama? 

Moésio2: G.  

F21: Olha essa menina, o tanto que pesquisam na internet, no celular.  Então eu fiquei 

assim... eu achei muito interessante porque a gente percebe que eles estavam focados na 

atividade... 

Diva18: Hum, hum  

F22: E eu acho que aqui a tecnologia teve um papel fundamental porque eles não 

fugiram tanto não é Moésio, que é  que você achou? Eles fugiram muito da aula ou não? 

Moésio3:   Não, acho que em momento algum. 

F23: Pesquisaram o tempo todo né? 

Moésio4: Pesquisaram, dividiram as tarefas né? E como a turma é pequena ficô fácil de 

vê se eles estavam fazendo ou não  e eles se interessaram até por causa do assunto no 

momento né, era um pouco polêmico né, assim, conhecer esse autor e eles encontraram 

muita coisa assim... muito conteúdo na internet naquela hora, eles nem tinham 

procurado tanto né, mas ali eles conseguiram encontrar e desenvolveram o trabalho em 

várias linguagens, acho que, naquele dia eles escreveram, falaram muito entre eles e 

comigo também, eles escreveram, desenharam 

F24: Fizeram a charge deles... 

Moésio5: É eles viram outras charges, imagino que um ou outro deve ter visto filmes 

também né, pequenos filmes sobre Maquiavel, então foi bastante frutífera a atividade. 

Achei legal. 



F25: Disso que você falou hoje, a minha reflexão assim, fechando... então podemos 

concluir que a aula quando o foco é no aluno,  ele faz é mais produtiva do que a gente 

querendo passar as coisas pra eles?  

Moésio6: Sim, porque a nossa produção acho que não vale tanto durante a aula, acho 

eles é que estão produzindo mais né? Eles é que deveriam produzir mais né? 

F26: É na verdade o foco deve se neles. 

Moésio6: Acho que a gente acaba em muitas das aulas, essa aí é uma das aulas, vamos 

dizê a gente dá várias aulas no ano e infelizmente poucas são dessa maneira né, mas 

parece que durante a aula a gente acaba expondo nossa produção né?  

F27: E eles são capazes... 

Moésio7: E aí eles não têm muito tempo pra eles produzirem né?  

F28: Vocês viram o tanto que o trabalho deles ficou interessante né, os seus os do 

Moésio? 

Moésio8: Ficô, ficô legal, muito bom. Produziram sim, foi bastante produtivo. 

F29: Eu queria refleti com vocês hoje sobre a utilização a tecnologia, porque na aula do 

Mário também nós podemos ver ele utiliza imagens da web pra provocar a reflexão 

sobre a globalização e os efeitos dela e tudo. Então ele mostra as imagens e vai 

retomando através de perguntas eles vão dialogando sobre. A tecnologia na minha visão 

teve um papel fundamental na aula de vocês. Qual o sentido que vocês ... como vocês 

veem o uso da tecnologia... que que puderam senti e quais as impressões de vocês sobre 

o uso da tecnologia na sala de aula, no processo ensino-aprendizagem? 

Diva19: Pra mim assim é trabalhá com a linguagem que o aluno domina melhor que nós 

né? Porque queira ou não eles são... é uma linguagem que eles falam hoje nativos, né? 

Eles já nasceram com essa tecnologia e...  da mesma forma assusta um pouco também a 

gente  

F30: Por que assusta? 

Diva20: Porque às vezes como a gente não domina tanto quanto eles, eu falo a 

utilização né? 

F31: Hum, hum, sei. 

Diva21: assim de um celular, de um aplicativo, às vezes a gente fica meio inseguro de 

utilizá, mas quando a gente abre o jogo e fala: olha, meu limite é aqui  e eles ... 

F32: Vocês caminham... vocês me ajudem. 

Diva22: Isso. E eles não se importam com isso, né?.  

F33: Eles adoram e montam pra gente,  ensinam.. 



Diva23: Isso. Mas eu percebi assim que a utilização  da tecnologia pra juventude hoje é 

algo que ... nós não vamos escapá disso. 

Moésio9: É inevitável né.  

Diva24: É, nos não vamo escapá. Porque tá na vida deles né, é o dia todo é à noite... até 

tem uma pesquisa que saiu de música que a maioria dos jovens dormem com os fones 

no ouvido, dormem conectados, até pra dormi eles já estão conectados então 

Moésio10: É verdade. 

Diva25: Não tem como escapá né e acho que eles se envolvem mais. Agora o único 

ponto de interrogação que eu fico: será que nós temos que monitorá isso e fica assim: 

“Será que ele tá pesquisando mesmo?” Ou é mais livre né, dá a atividade e... por que às 

vezes eu me sinto meio que querendo monitorá, tá lá olhando se ele tá pesquisando. 

F34: Mas tem problema monitorá? A nossa função, por exemplo, em sala de aula não é 

sempre tá observando, tá orientando, tá vendo o que ele tá fazendo... 

Diva26: Não tem problema né? 

F35: Eu acredito que não né? O que que você acha Moésio? 

Moésio11: Eu acho que... bom, a tecnologia é uma grande aliada, pode sê uma grande 

aliada né? Então assim, existe uma noção de instrumento no que a gente tá fazendo né, 

então o sujeito é que resolve o que que pode fazê com o instrumento, pode sê uma arma 

né, pode sê algo que é... seja produtivo, seja interessante e pode se algo que atrapalha o 

processo inteiro também né?  

F36: Ok. 

Moésio12: Bom, eu acho que não são todas as aulas que dá pra usá a tecnologia dessa 

forma. 

F37: Por quê? Quais as aulas que não dão, na sua visão? 

Moésio13: Olha, ah... não sei se eu estou sendo antiquado mas... bom, tem alguns 

conteúdos que eu prefiro ainda fazê com o texto na mão mesmo, uma pesquisa ... quer 

dizê a gente não pode também substituí todo o nosso aparato, todo o nosso Know-how 

de instrumentos, de  recursos e colocá só a tecnologia pra fazê ah... política do 

politicamente correto. 

Diva27: O livro é uma tecnologia também, a revista é uma tecnologia. 

Moésio14: É... do que é futurista e tal. Eu acho que a gente não precisa disso, a gente 

pode usá até seria uma maneira de torná as aulas mais interessantes e..., mas não todas 

dessa maneira, tem outras aulas interessantes sem o uso do celular e como é um 

instrumento, essa é a outra parte, porque as experiências que eu já tive em sala são 

experiências negativas do uso da tecnologia, muitas experiências são. 



F38: Por quê? 

Moésio15:  É  rede social. 

F39: Eles fugiam e iam pras redes sociais? 

Moésio16: É tem uma relação de vício né, com isso e eu acho que todo vício atrapalha 

né, bastante.  

F40: Você não acha que, será que se eles tiverem, igual eu percebi nessa aula que eles 

estavam motivados pra fazê  a pesquisa, fazê a charge, eles... é... 

Moésio17: Hum. 

F41: Eles pegaram e...trabalharam o tempo todo em cima disso. Será que se, a gente, no 

início, assim, a gente planejá uma aula que vá depertá de tal forma que os alunos que 

queiram fazê aquela aula, será que isso não diminui um pouco essa fuga pras redes 

sociais ou eles focam mais no objeto da aula? 

Moésio18: A minha aula em particular, quer dizer ele tem, a particularidade dela é que 

ela era o fechamento de um conteúdo né, de um autor, então houve ali duas ou três aulas 

antes 

F42: É, eles já sabiam muito sobre o autor. 

Moésio19: que não foram com a tecnologia, aliás usaram a tecnologia em casa, então a 

frequência acho que é mais ou menos essa que eu conseguiria hoje, fazê algo com 

outros recursos, outras tecnologias, outras mídias  e chega a usá essa aí. Mas é algo que 

tem atrapalhado bastante, a gente tem que aprendê talvez  direcioná  essa.. 

F43: Tem atrapalhado as aulas? 

Moésio20: Tem atrapalhado os alunos. 

F44: Os alunos. Por que eles querem ficar nas redes? 

Moésio21: É exatamente ... isso e outras coisas piores (risos) 

F45: E se utilizasse então, de uma forma assim com uma atividade que eles quisessem, 

que despertassem o interesse deles pra realmente fazer a aula, não seria uma solução? 

Moésio22: É ... Bom, pode sê uma solução se a gente encontrar uma maneira de fazer a 

aula pelo celular, pela internet né? 

F46: Mas não pode, cê não fez? 

Moésio23: Eu acho que não, eu acho que eu fiz uma aula. 

F47: Éh... o curso, a disciplina não pode se levada dessa maneira. Na verdade, a 

intenção não é essa, que toda  aula seja  de tecnologia. 



Moésio24: Então, são as outra aulas que mandam muito na disciplina e no bimestre né,  

no ano letivo, são nessas outras aulas é que atrapalham, na aula em questão aí, pelo 

contrário,  ajudô né?  

F48: Pois é Moésio... 

Diva28: Uma questão também que eu vejo é que os órgãos públicos eles têm que colocá 

o acesso a internet,  mas bloqueá esse sites de relacionamento. 

F49: Pois é, mas não passa pela conscientização será?  

Moésio25: Passa. 

F50: Assim, da gente despertar no aluno: o que que eu quero, o que é essa aula, 

despertar a vontade de fazer? 

Diva29: Mas todo jeito ele vai lá também, ele fica fazendo as duas coisas 

F51: Eu sei, mas ele não tem um ... 

Diva30: Não tem um foco só naquilo. 

F52: O interesse maior dele deve ser no tema da aula, a atividade que a gente propõe 

deve se interessante o bastante pra despertá a vontade dele de querê fazê aquilo que nós 

estamos propondo ou então construí com eles a atividade: “olha nós temos que refleti 

hoje sobre Maquiavel, o que vocês propõe que nós façamos?” Não sei, alguma coisa 

assim, não é que a gente vai deixa tudo na mão do aluno, mas eu acho que de vez em 

quando também ouvi o nosso aluno “temos essa e essa proposta, o que vocês querem 

fazê? Que que nós vamos fazê? Nós temos que chegá a uma produção ou alguma coisa 

sobre Maquiavel, de que forma vamos fazer. Temos essas e essa opções”  Não sei, 

talvez né envolva mais, não sei. 

Moésio26: Pode, pode sê.  

Diva31: Vamos tentá né (risos). 

F53: Eu quero voltá nessa questão de instrumento. 

Moésio27: Hum, hum. 

F54: Isso é uma das minhas perguntas. As mídias, porque todos vocês utilizaram um 

tipo de mídia, você utilizo a internet, ele também, mais no celular e no tablet,  o Mário 

uso imagens da web que ele já havia selecionado previamente, esse instrumento, nós 

temos um instrumento para um resultado, para um produto e aí você disse Moésio, ela 

pode ser apenas um instrumento e nós temos também um instrumento-e-resultado, em 

que a tecnologia, o livro ou a web, as mídias digitais elas são parte integrante desse 

processo de compreensão, do resultado, ela é instrumento-e-resultado da atividade, quer 

dizê se eu substituísse éh... no seu caso,  por exemplo, teria como você substituí com o 



mesmo tempo, com a mesma facilidade, com a mesma quantidade de informações que 

eles acessaram através de livro ou de uma outra mídia? 

Diva32: Seria mais complicado porque os temas que eu trabalhei foi a questão das 

músicas regionais, então alguns nem tem uma bibliografia de fácil acesso, não tem. 

F55: Às vezes nem encontraria, né? 

Diva33: É não encontraria  

F56: E depois eles gravaram também né? 

Diva34: Gravaram, eles utilizaram o gravador do celular. 

F57: Então veja bem: pra esse tipo de atividade que foram várias aulas a tecnologia foi 

instrumento-e-resultado, não é? Ela foi essencial para o que você havia planejado. 

Diva35: Isso. Porque eles viram também nos grupos né, na performance, porque como 

que eles iam conhece uma música lá do Rio Grande do Sul, sem essa tecnologia, a gente 

teria que se desloca até lá, né?  

F58: E nisso propiciô, no caso foi fundamental, ela foi instrumento-e-resultado né, não 

só instrumento? 

Diva36: Isso. Isso. 

F59: No seu caso Moésio, como você avalia: o uso da tecnologia, por exemplo, a aluna 

G. e todos os meninos, ela fez parte do resultado ou não? Ela foi condição sine qua non 

ali pra produção naquela aula ou não?  

Moésio28: Eu acho que sim. Eu concordo. 

F60: Por quê?  

Moésio29: Porque o resultado final da aula foi fruto de arte, qué dizê é uma arte tanto 

escrevendo, como desenhando né, e juntando as duas coisas em charges e tirinhas eles 

fizeram isso né, e sem a tecnologia eles não teriam acesso, parece que não teriam 

porque eles usaram né..., então não sei se haveria alternativa né, e a formas né.. apesar 

de um ou outro lá já sabia desenhá até bem por sinal, os outros não tinha tanta facilidade 

assim, então precisaram desse instrumento pra trazê uma noção de .. 

F61: Olhá o que era uma charge,  vê exemplos de charges né? 

Moésio30: Pra vê formas, coisas assim, caricaturas, então eles encontraram isso no 

celular, na internet. 

F62: Naquele momento ali, pesquisando na internet. Acho que no seu caso Moésio 

também foi muito importante o uso da tecnologia. 

Moésio31: Foi, no caso da aula foi quase insubstituível né? Seria muito difícil. 



F63: Então essa pergunta aqui se ela poderia ser substituída sem prejuízo por qualquer 

outro instrumento livro didático, pesquisa na biblioteca concluímos então que nessa aula 

ela foi essencial né?  

Diva37: é... 

Moésio32: É ... 

F64: Ela potencializou então o resultado, foi um instrumento fundamental certo? 

Diva38: Isso. 

Moésio33: Sim.  

F65: éhhh.... o que ela propiciô ao desenvolvimento da..... mas vocês já falaram... da 

atividade que a tornou fundamental, diferente de qualquer outro instrumento? Foi isso 

que o Moésio falô né, no caso das caricaturas, das charges, da quantidade de 

informações, dos ritmos regionais elas ofereceram mais opções de informações do que 

um livro ou outro recurso né? 

Diva39: Isso. 

Moésio34: sim. 

F66: Como vocês veem o uso de celular dos jovens na sala de aula, cês já falaram 

...(risos), mas é bom ou é ruim, quais os cuidados, o que que vocês pensam sobre isso?  

Moésio35: Eu acho legal tê o celular à mão, assim com internet, eu acho interessante, o 

que eu não acho interessante é usá-lo mal e toda hora né? Até que usá-lo mal até pode, é 

muito rápido, ali né, não tem como a gente evita , (risos)  agora tem que conscientizá os 

alunos que às vezes a gente precisa prestá atenção no quadro, precisa lê um texto e 

deixa por um tempo, o tempo de aula né, de escola, aquele acesso que ele tá fazendo, 

que ele tá tendo. 

F67: Acho importante isso que você falô, por exemplo, lê um texto, sabe? Porque, por 

exemplo assim, eu defendo muito a tecnologia mas eu, assim, já vejo que nós na escola 

temos a função de trabalha e propiciá que o aluno desenvolva a capacidade de análise de 

um texto mais denso, mais profundo 

Diva40: hum,hum. 

F68:  e eu tenho medo que esta leitura hipertextual, eu já conversei na aula do Moésio 

com os alunos, eles não desenvolvem essa capacidade de análise para um texto mais 

denso que nós da nossa geração tivemos. 

Diva41: Isso. 

F69: Então isso é uma preocupação. 



Moésio36: Eu acho que... há de convir também que éh... há outras capacidades a serem 

desenvolvidas que infelizmente a geração desses meninos tá tendo essas capacidades 

atrofiadas né,  às vezes um simples diálogo com o professor durante a exposição de um 

pensamento mesmo em que naquele momento não se adeque ao conteúdo, vale a pena 

né?  E eles deixam de falá, deixam de escrevê e deixam de lê né, por causa da internet 

e..., bom, me parece que isso é bastante comum e a gente pode fracassá se a gente pensa 

que uma das nossas tarefas seria a formação integral do aluno né, até na inter-relação 

né, porque tem aluno que  não inter-relaciona com ninguém, nem com o colega nem 

com o professor. 

F70: Aquele dia conversando com os alunos, pra eles não sabe, na visão deles eles 

analisam, eles sabem? Eles leem, têm facilidade pra lidá com essa hipertextualidade, 

isso é natural pra eles, eles sintetizam... 

Diva42: Eu até... vô pesquisa depois mas, tem uma pesquisa que saiu na área de música, 

de professores de música, que foi tipo que  foi demonstrado que eles realmente têm essa 

capacidade de fica ali mexendo no celular e de prestá atenção, depois eu vô vê onde tá 

esse estudo.  

F71: Eles falaram isso sabe? Pra eles isso é natural pra eles né, e ele desenvolvem. .. e aí 

depois você manda pra gente, tá?. 

Diva43: Mas não com esses textos tão densos, é tipo uma participação na aula, eles 

conseguem participa da aula e navega ao mesmo tempo. 

F72: Vocês gostaram dessa aula que vocês deram com as tecnologias ou não?  

Moésio37: Sim, gostei. 

Diva44: Eu gosto da aula com tecnologia... mas eu ainda sinto essa angústia de... 

pensando que é enrolação, pensando que eu teria que dá a aula, que é o meu papel  

F73: Por que você acha que é enrolação, porque você está utilizando  a tecnologia acha 

que...  (risos) 

Moésio38: É que tirô a participação dela né? 

Diva 45: Isso. 

F74: acha que tá enrolando? 

Diva46: Não, não é que eu esteja enrolando, éh... aquela coisa ... pela minha formação 

que eu tive né, que o professor sempre tá a frente, eu penso “Nossa,  eu teria que tá ali 

na frente, será que esses meninos vão aprendê mesmo? Será que eu não tô enrolando?” 

F75: E o resultado do seu trabalho que eles fizeram? Que que você concluiu, eles 

aprenderam?  

Diva47: Aprenderam.  



F76: Então foi válido? 

Diva48: Foi. Foi válido, é algo assim pessoal mesmo que eu ainda tenho que me libertá 

né?  

F77: Moésio já falô né, que não sempre mas acho essa aula válida. 

Moésio39: É, nem todas. 

F78: Éh... as tecnologias participam do processo de identidade dos alunos nós já 

perguntamos e de vocês, vocês acham que ela vão passa a fazer parte do seu “ser um 

professor na cotidianidade”, quer dizê, vocês tem que assumi isso, vai influenciar no seu 

ser professor, no seu jeito de ser ou não? 

Diva49: Pra mim vai porque até pra prepará aula eu pesquiso muito pela rede, muitos 

aplicativos na área de música tem, também que a gente trabalha em sala né, gravador de 

voz né, editor, então na área de música não tem como fugi das tecnologias.  

Moésio40: A gente usa muito fora da sala né, então poderia talvez atentá mais pra isso, 

usá também dentro. Eu acho interessante, eu gosto... em alguns momentos eu até peço 

pra eles acessarem, verem  uma, sei lá uma palavra que seja,  uma definição né? Já que 

eles estão no Whats app eu falo “oh cês dá licença aí um pouquinho vê o google aí o 

que que a palavra significa” né, é como um dicionário que tá ali à mão, né? Um 

dicionário até mais amplo. Eu acho legal sim e com certeza tá influenciando a minha 

identidade. 

F79: Bom pessoal, era isso, só fazê essa última reflexão da aula pra gente vê se... e aí a 

minha última pergunta: desde a sua primeira aula até a última ou com a participação 

nessa pesquisa, fez vocês ressignificarem, vê de uma forma diferente a utilização da 

leitura nas diferentes disciplinas? 

Moésio41: Sim.  

F80: Houve mudança, em quê? 

Diva50: Pra mim houve, éhhh... eu observei que com aquela atividade e outra que eu fiz 

no primeiro de Química também, que eles escolheram músicas alheatórias pelo celular, 

que eles discutiam sobre essas músicas, que quando a gente envolve a questão da 

tecnologia mais com um propósito, porque eu acho que a palavra é essa,  propósito  

F81: Tem que tê objetivo 

Diva51: É. 

F82: Os alunos têm que sabê, eu tô utilizando isso pra quê, com que finalidade né? 

Diva52: isso. Eu vejo que tem muito resultado sim, muito.  

F83: E a visão sua de leitura mudô Diva, de trabalhar a leitura nas aulas? 



Diva53: Ah sim, é mudô, mudô, aquele negócio de ficá só lendo lá (risos) Acho que eu 

não faço mais aquilo lá não.  

F84: Pois é mas como que você trabalharia a leitura hoje?  

Diva54: Seria uma leitura compartilhada né? Eu levaria o texto daquela forma, mas 

procuraria éhh.. que todos também se envolvessem naquela leitura,  

F85: dando opiniões, não só lendo né? A parte da compreensão que é importante, você 

não dá  o resultado, você trabalha com o aluno “ o que que ele entendeu?” 

Diva55: Isso, até a formação da sala em círculo, como o Moésio fez,  eu gostei bastante. 

F86: Ou até mesmo no laboratório né, você viu que eles participaram bastante também. 

Moésio,  houve mudança, ressignificação? 

Moésio42: Ah sim, ajudô, acho que na nossa profissão, na nossa vocação né? A gente 

tem que tá sempre preparado pra melhorá né? Sempre aberto a mudanças, eu acho que 

me ajudô muito um pouco que favorecido pela minha área né, que tem bastante diálogo, 

bastante feedback, bastante retorno do aluno, pelo menos é isso que a gente mais queria, 

só que a gente não sabia tanto né como tê esse retorno, então acho que ajudô, pelo 

menos mais algumas vias pelas quais eles podem retorná pra nós alguma apreensão que 

eles têm dos filósofos, de algum texto ou de alguma coisa que acontece na vida deles né, 

na sociedade que eles estão inseridos. 

F87: Moésio, no começo você falô assim que iria participá né  até pra vê como trabalhá 

a leitura, então eu só queria finalizá assim, nós não temos um modelo, deve ser assim, 

assim, assim, né? Nada na educação a gente não tem modelo pronto e acabado, por quê? 

Porque isso é uma construção de acordo com cada sala de aula que nós temos né? 

Diva56: Hum, Hum. 

Moésio43: Hum, Hum. 

F88: Mas nós temos essas orientações teóricas que nós vimos de uma aula mais 

dialógica, dialética com o foco no aluno pra ele interagi, trabalhá a diversidade de 

temas, de gêneros e atividades mesmo diferentes e pôr o foco no aluno. Então assim, 

modelinho a gente não tem, eu queria com a reflexão das nossas aulas a gente 

procurasse caminhos juntos e construíssemos juntos, eu acho que nós fizemos isso 

quando cada um trabalhô de forma diferente e isso dá sugestão pro outro e na fala de 

vocês aqui o que que deu certo, o que que pode ser feito é uma contribuição muito 

grande pra todos nós, né? 

Moésio44: Tá jóia. 

F89: Certinho? Muito obrigada. Não tenho todas as respostas, mas a gente continua 

produzindo juntos. Futuramente a gente participa de outras pesquisas, eu na sua, na 

dela, certo. Obrigada.  



2ª sessão reflexiva da segunda aula dos professores 

Contexto: Essa sessão foi feita no ano seguinte 2014, após a transcrição dos dados e 

análise da gravação da segunda aula no final da formação em novembro. Estavam 

presentes os 2 professores focais Diva e Moésio, apesar de todos terem sido convidados. 

A sessão foi remarcada duas vezes e, por isso, resolvi fazer só com os dois professores 

focais. O terceiro professor focal respondeu a reflexão por email. O objetivo era fazer 

uma análise comparativa da 1ª aula com a 2ª identificando e compreendendo as 

mudanças observadas na prática videogravada e também refletir sobre a utilização da 

tecnologia, presente em todas as 2ªs aulas. 

 

F1: Boa tarde pessoal, hoje nós vamos fazê a sessão reflexiva, a segunda sessão da 

segunda aula de vocês. Então vamos retomá alguns pontos da primeira aula de vocês. 

Lembra que a aula da Daniela, você usava os slides para os alunos lerem, os alunos 

liam, não é? 

Diva1: Isso. 

F2: Depois na sessão reflexiva a gente viu a importância de... e durante a formação a 

importância de pôr o foco no aluno, deixar que o aluno faça pra que o aluno tenha mais 

interesse  né? 

Diva2: Isso. 

F3: Vimos também nos encontros de formação a abordagem dialógica da linguagem, o 

tanto que é importante o aluno mesmo ... debatê como o aluno, provocá, questioná, 

deixá que o aluno fale, provocar questões pra o aluno pensar, pra o aluno procurar 

respostas  né?  

Diva3: Isso. 

F4: Depois, gravei a segunda aula de vocês já no final de novembro por aí, mais no final 

de outubro e novembro pra gente vê se houve diferença da primeira gravação ou não, da 

primeira aula, ou se durante essa formação nos nossos encontros em que, através da 

sessão da aula dos colegas a gente foi discutindo a forma de trabalhá , que que tava 

dando certo que que não, se houve ressignificação ou não, quer dizê se vocês passaram 

a vê a atividade de leitura de outra forma ou não. Então nós pudemos ver aqui na 

segunda aula de vocês, na aula da Diva, por exemplo, a primeira aula em que você lia e 

os alunos ouviam eram mais passivos 

Diva4: Isso. 

F5: Já na segunda aula o que que nós vimos aqui, você manda os alunos para o 

laboratório fazê pesquisa certo, você aqui oh, na aula do laboratório.. 

((Vídeo da 2ª aula de Diva)) 



F5: Os alunos estão o tempo todo fazendo a pesquisa sobre os ritmos que depois eles 

iam produzira letra e a canção, né? 

Diva5: Isso  

F6: Então a gente observa que o foco é todo no aluno,  

Diva6: É 

F7: É o aluno que vai buscar as informações, o referencial teórico que ele precisa pra 

depois trabalhá, não é? 

Diva7: É. 

F8: Você achou essa forma... deu mais resultado, foi mais interessante ou não? 

Diva8: Eu acho que foi mais interessante mesmo.... éh eu carrego isso comigo nesta 

questão de querer dá o conteúdo como se pra mim fosse uma obrigação do professor. 

F9: Hum  

Diva9: Né não? O professor tá ali pra isso, pra dá o conteúdo. Mas eu percebi que eles 

ficam mais participativos dessa maneira né? Eles procurando, é... eles buscam... assim...  

eles estão lendo porque eu pedi pra eles lerem, às vezes quando eu estava explicando 

eles olhavam mais não lia né? Só olhava, não prestava atenção, como ali eu pedi pra 

eles pesquisarem e anotarem já era uma forma mais de prendê-los naquela atividade. 

F10: Você achou que foi mais produtiva a aula? 

Diva10: Achei, achei 

F11: Despertou mais o fazer deles? 

Diva11: Isso, despertou mais, eles ficaram mais ativos né, por eu ficar mais passiva aí 

eu acho que...(risos) Eu tenho dentro de mim uma angústia né, não sei da onde vem 

isso, acho que é da minha experiência como aluna mas... teve um melhor resultado 

assim (risos).  

F12: Éh.  D. você fala uma coisa aqui que eu fiquei pensando: por que será que ela fala 

isso. Você fala assim: “Vamo gente, acaba logo com isso!” Assim, por quê? Tipo era... 

por que dessa expressão? 

Diva12: Assim... muitos, tinham algumas duplas que não estavam fazendo a atividade.  

F13: Ah tá, e o que que eles estavam fazendo?  

Diva13: Eles estavam navegando em outros sites e assim, eu já tinha ido lá, tinha falado 

“Vamo fazê, vamo fazê”, só que eles estavam em outras atividades, que não era... só 

duas duplas, os outros estavam fazendo. 



F14: Sei, esse é um problema que a gente tem quando usa a tecnologia em sala de aula 

né?  

Diva14: Isso. 

F15: Quem não tem esse contato direto com a tecnologia em casa, usa esse momento 

pra fazê as coisas que gosta. 

Diva15: Éh mais eu acho que todos têm né, a internet em casa. 

F16: E aí que recurso você utilizo pra.. 

Diva16: Uai eu fiquei ali do lado e fiquei motivando né? Fiquei inspecionando... 

F17: E aí depois eles fizeram? 

Diva17: Fizeram, eles apresentaram o trabalho. 

F18: Então, aí só pra fechá a aula da Diva ela construiu uma música, os meninos 

fizeram a letra, criaram mesmo os ritmos que eles estudaram, foi muito interessante né 

Diva? Agora vamos ver a aula do Moésio, que aí depois a gente passa pra aula do Mário 

e depois só o comentário de vocês.  

((Vídeo da 2ª aula do professor Moésio)) 

F19: A aula do Moésio, a primeira já era bastante dialógica, ele perguntava muito, a 

disposição era essa em círculo, mas o que que nós percebemos na primeira que foi 

diferente na segunda: ele perguntava, mas muitas vezes ele respondia e não esperava a 

palavra do aluno né? Mas ouvia muito os alunos, era uma aula bem dialógica, essa aula 

dele foi extremamente interessante porque ele pediu um trabalho de grupo pros meninos 

pesquisarem nos tablets, no celular, já tinha pedido a leitura prévia, a pesquisa na 

internet sobre o... 

Moésio1: Maquiavel. 

F20: Maquiavel e deu um trabalho em grupo para os alunos falarem sobre Maquiavel e 

produzi uma charge né? E a gente percebe aqui, olha aqui essa menina... como ela 

chama? 

Moésio2: G.  

F21: Olha essa menina, o tanto que pesquisam na internet, no celular.  Então eu fiquei 

assim... eu achei muito interessante porque a gente percebe que eles estavam focados na 

atividade... 

Diva18: Hum, hum  

F22: E eu acho que aqui a tecnologia teve um papel fundamental porque eles não 

fugiram tanto não é Moésio, que é  que você achou? Eles fugiram muito da aula ou não? 



Moésio3:   Não, acho que em momento algum. 

F23: Pesquisaram o tempo todo né? 

Moésio4: Pesquisaram, dividiram as tarefas né? E como a turma é pequena ficô fácil de 

vê se eles estavam fazendo ou não  e eles se interessaram até por causa do assunto no 

momento né, era um pouco polêmico né, assim, conhecer esse autor e eles encontraram 

muita coisa assim... muito conteúdo na internet naquela hora, eles nem tinham 

procurado tanto né, mas ali eles conseguiram encontrar e desenvolveram o trabalho em 

várias linguagens, acho que, naquele dia eles escreveram, falaram muito entre eles e 

comigo também, eles escreveram, desenharam 

F24: Fizeram a charge deles... 

Moésio5: É eles viram outras charges, imagino que um ou outro deve ter visto filmes 

também né, pequenos filmes sobre Maquiavel, então foi bastante frutífera a atividade. 

Achei legal. 

F25: Disso que você falou hoje, a minha reflexão assim, fechando... então podemos 

concluir que a aula quando o foco é no aluno,  ele faz é mais produtiva do que a gente 

querendo passar as coisas pra eles?  

Moésio6: Sim, porque a nossa produção acho que não vale tanto durante a aula, acho 

eles é que estão produzindo mais né? Eles é que deveriam produzir mais né? 

F26: É na verdade o foco deve se neles. 

Moésio6: Acho que a gente acaba em muitas das aulas, essa aí é uma das aulas, vamos 

dizê a gente dá várias aulas no ano e infelizmente poucas são dessa maneira né, mas 

parece que durante a aula a gente acaba expondo nossa produção né?  

F27: E eles são capazes... 

Moésio7: E aí eles não têm muito tempo pra eles produzirem né?  

F28: Vocês viram o tanto que o trabalho deles ficou interessante né, os seus os do 

Moésio? 

Moésio8: Ficô, ficô legal, muito bom. Produziram sim, foi bastante produtivo. 

F29: Eu queria refleti com vocês hoje sobre a utilização a tecnologia, porque na aula do 

Mário também nós podemos ver ele utiliza imagens da web pra provocar a reflexão 

sobre a globalização e os efeitos dela e tudo. Então ele mostra as imagens e vai 

retomando através de perguntas eles vão dialogando sobre. A tecnologia na minha visão 

teve um papel fundamental na aula de vocês. Qual o sentido que vocês ... como vocês 

veem o uso da tecnologia... que que puderam senti e quais as impressões de vocês sobre 

o uso da tecnologia na sala de aula, no processo ensino-aprendizagem? 



Diva19: Pra mim assim é trabalhá com a linguagem que o aluno domina melhor que nós 

né? Porque queira ou não eles são... é uma linguagem que eles falam hoje nativos, né? 

Eles já nasceram com essa tecnologia e...  da mesma forma assusta um pouco também a 

gente  

F30: Por que assusta? 

Diva20: Porque às vezes como a gente não domina tanto quanto eles, eu falo a 

utilização né? 

F31: Hum, hum, sei. 

Diva21: assim de um celular, de um aplicativo, às vezes a gente fica meio inseguro de 

utilizá, mas quando a gente abre o jogo e fala: olha, meu limite é aqui  e eles ... 

F32: Vocês caminham... vocês me ajudem. 

Diva22: Isso. E eles não se importam com isso, né?.  

F33: Eles adoram e montam pra gente,  ensinam.. 

Diva23: Isso. Mas eu percebi assim que a utilização  da tecnologia pra juventude hoje é 

algo que ... nós não vamos escapá disso. 

Moésio9: É inevitável né.  

Diva24: É, nos não vamo escapá. Porque tá na vida deles né, é o dia todo é à noite... até 

tem uma pesquisa que saiu de música que a maioria dos jovens dormem com os fones 

no ouvido, dormem conectados, até pra dormi eles já estão conectados então 

Moésio10: É verdade. 

Diva25: Não tem como escapá né e acho que eles se envolvem mais. Agora o único 

ponto de interrogação que eu fico: será que nós temos que monitorá isso e fica assim: 

“Será que ele tá pesquisando mesmo?” Ou é mais livre né, dá a atividade e... por que às 

vezes eu me sinto meio que querendo monitorá, tá lá olhando se ele tá pesquisando. 

F34: Mas tem problema monitorá? A nossa função, por exemplo, em sala de aula não é 

sempre tá observando, tá orientando, tá vendo o que ele tá fazendo... 

Diva26: Não tem problema né? 

F35: Eu acredito que não né? O que que você acha Moésio? 

Moésio11: Eu acho que... bom, a tecnologia é uma grande aliada, pode sê uma grande 

aliada né? Então assim, existe uma noção de instrumento no que a gente tá fazendo né, 

então o sujeito é que resolve o que que pode fazê com o instrumento, pode sê uma arma 

né, pode sê algo que é... seja produtivo, seja interessante e pode se algo que atrapalha o 

processo inteiro também né?  



F36: Ok. 

Moésio12: Bom, eu acho que não são todas as aulas que dá pra usá a tecnologia dessa 

forma. 

F37: Por quê? Quais as aulas que não dão, na sua visão? 

Moésio13: Olha, ah... não sei se eu estou sendo antiquado mas... bom, tem alguns 

conteúdos que eu prefiro ainda fazê com o texto na mão mesmo, uma pesquisa ... quer 

dizê a gente não pode também substituí todo o nosso aparato, todo o nosso Know-how 

de instrumentos, de  recursos e colocá só a tecnologia pra fazê ah... política do 

politicamente correto. 

Diva27: O livro é uma tecnologia também, a revista é uma tecnologia. 

Moésio14: É... do que é futurista e tal. Eu acho que a gente não precisa disso, a gente 

pode usá até seria uma maneira de torná as aulas mais interessantes e..., mas não todas 

dessa maneira, tem outras aulas interessantes sem o uso do celular e como é um 

instrumento, essa é a outra parte, porque as experiências que eu já tive em sala são 

experiências negativas do uso da tecnologia, muitas experiências são. 

F38: Por quê? 

Moésio15:  É  rede social. 

F39: Eles fugiam e iam pras redes sociais? 

Moésio16: É tem uma relação de vício né, com isso e eu acho que todo vício atrapalha 

né, bastante.  

F40: Você não acha que, será que se eles tiverem, igual eu percebi nessa aula que eles 

estavam motivados pra fazê  a pesquisa, fazê a charge, eles... é... 

Moésio17: Hum. 

F41: Eles pegaram e...trabalharam o tempo todo em cima disso. Será que se, a gente, no 

início, assim, a gente planejá uma aula que vá depertá de tal forma que os alunos que 

queiram fazê aquela aula, será que isso não diminui um pouco essa fuga pras redes 

sociais ou eles focam mais no objeto da aula? 

Moésio18: A minha aula em particular, quer dizer ele tem, a particularidade dela é que 

ela era o fechamento de um conteúdo né, de um autor, então houve ali duas ou três aulas 

antes 

F42: É, eles já sabiam muito sobre o autor. 

Moésio19: que não foram com a tecnologia, aliás usaram a tecnologia em casa, então a 

frequência acho que é mais ou menos essa que eu conseguiria hoje, fazê algo com 



outros recursos, outras tecnologias, outras mídias  e chega a usá essa aí. Mas é algo que 

tem atrapalhado bastante, a gente tem que aprendê talvez  direcioná  essa.. 

F43: Tem atrapalhado as aulas? 

Moésio20: Tem atrapalhado os alunos. 

F44: Os alunos. Por que eles querem ficar nas redes? 

Moésio21: É exatamente ... isso e outras coisas piores (risos) 

F45: E se utilizasse então, de uma forma assim com uma atividade que eles quisessem, 

que despertassem o interesse deles pra realmente fazer a aula, não seria uma solução? 

Moésio22: É ... Bom, pode sê uma solução se a gente encontrar uma maneira de fazer a 

aula pelo celular, pela internet né? 

F46: Mas não pode, cê não fez? 

Moésio23: Eu acho que não, eu acho que eu fiz uma aula. 

F47: Éh... o curso, a disciplina não pode se levada dessa maneira. Na verdade, a 

intenção não é essa, que toda  aula seja  de tecnologia. 

Moésio24: Então, são as outra aulas que mandam muito na disciplina e no bimestre né,  

no ano letivo, são nessas outras aulas é que atrapalham, na aula em questão aí, pelo 

contrário,  ajudô né?  

F48: Pois é Moésio... 

Diva28: Uma questão também que eu vejo é que os órgãos públicos eles têm que colocá 

o acesso a internet,  mas bloqueá esse sites de relacionamento. 

F49: Pois é, mas não passa pela conscientização será?  

Moésio25: Passa. 

F50: Assim, da gente despertar no aluno: o que que eu quero, o que é essa aula, 

despertar a vontade de fazer? 

Diva29: Mas todo jeito ele vai lá também, ele fica fazendo as duas coisas 

F51: Eu sei, mas ele não tem um ... 

Diva30: Não tem um foco só naquilo. 

F52: O interesse maior dele deve ser no tema da aula, a atividade que a gente propõe 

deve se interessante o bastante pra despertá a vontade dele de querê fazê aquilo que nós 

estamos propondo ou então construí com eles a atividade: “olha nós temos que refleti 

hoje sobre Maquiavel, o que vocês propõe que nós façamos?” Não sei, alguma coisa 

assim, não é que a gente vai deixa tudo na mão do aluno, mas eu acho que de vez em 



quando também ouvi o nosso aluno “temos essa e essa proposta, o que vocês querem 

fazê? Que que nós vamos fazê? Nós temos que chegá a uma produção ou alguma coisa 

sobre Maquiavel, de que forma vamos fazer. Temos essas e essa opções”  Não sei, 

talvez né envolva mais, não sei. 

Moésio26: Pode, pode sê.  

Diva31: Vamos tentá né (risos). 

F53: Eu quero voltá nessa questão de instrumento. 

Moésio27: Hum, hum. 

F54: Isso é uma das minhas perguntas. As mídias, porque todos vocês utilizaram um 

tipo de mídia, você utilizo a internet, ele também, mais no celular e no tablet,  o Mário 

uso imagens da web que ele já havia selecionado previamente, esse instrumento, nós 

temos um instrumento para um resultado, para um produto e aí você disse Moésio, ela 

pode ser apenas um instrumento e nós temos também um instrumento-e-resultado, em 

que a tecnologia, o livro ou a web, as mídias digitais elas são parte integrante desse 

processo de compreensão, do resultado, ela é instrumento-e-resultado da atividade, quer 

dizê se eu substituísse éh... no seu caso,  por exemplo, teria como você substituí com o 

mesmo tempo, com a mesma facilidade, com a mesma quantidade de informações que 

eles acessaram através de livro ou de uma outra mídia? 

Diva32: Seria mais complicado porque os temas que eu trabalhei foi a questão das 

músicas regionais, então alguns nem tem uma bibliografia de fácil acesso, não tem. 

F55: Às vezes nem encontraria, né? 

Diva33: É não encontraria  

F56: E depois eles gravaram também né? 

Diva34: Gravaram, eles utilizaram o gravador do celular. 

F57: Então veja bem: pra esse tipo de atividade que foram várias aulas a tecnologia foi 

instrumento-e-resultado, não é? Ela foi essencial para o que você havia planejado. 

Diva35: Isso. Porque eles viram também nos grupos né, na performance, porque como 

que eles iam conhece uma música lá do Rio Grande do Sul, sem essa tecnologia, a gente 

teria que se desloca até lá, né?  

F58: E nisso propiciô, no caso foi fundamental, ela foi instrumento-e-resultado né, não 

só instrumento? 

Diva36: Isso. Isso. 



F59: No seu caso Moésio, como você avalia: o uso da tecnologia, por exemplo, a aluna 

G. e todos os meninos, ela fez parte do resultado ou não? Ela foi condição sine qua non 

ali pra produção naquela aula ou não?  

Moésio28: Eu acho que sim. Eu concordo. 

F60: Por quê?  

Moésio29: Porque o resultado final da aula foi fruto de arte, qué dizê é uma arte tanto 

escrevendo, como desenhando né, e juntando as duas coisas em charges e tirinhas eles 

fizeram isso né, e sem a tecnologia eles não teriam acesso, parece que não teriam 

porque eles usaram né..., então não sei se haveria alternativa né, e a formas né.. apesar 

de um ou outro lá já sabia desenhá até bem por sinal, os outros não tinha tanta facilidade 

assim, então precisaram desse instrumento pra trazê uma noção de .. 

F61: Olhá o que era uma charge,  vê exemplos de charges né? 

Moésio30: Pra vê formas, coisas assim, caricaturas, então eles encontraram isso no 

celular, na internet. 

F62: Naquele momento ali, pesquisando na internet. Acho que no seu caso Moésio 

também foi muito importante o uso da tecnologia. 

Moésio31: Foi, no caso da aula foi quase insubstituível né? Seria muito difícil. 

F63: Então essa pergunta aqui se ela poderia ser substituída sem prejuízo por qualquer 

outro instrumento livro didático, pesquisa na biblioteca concluímos então que nessa aula 

ela foi essencial né?  

Diva37: é... 

Moésio32: É ... 

F64: Ela potencializou então o resultado, foi um instrumento fundamental certo? 

Diva38: Isso. 

Moésio33: Sim.  

F65: éhhh.... o que ela propiciô ao desenvolvimento da..... mas vocês já falaram... da 

atividade que a tornou fundamental, diferente de qualquer outro instrumento? Foi isso 

que o Moésio falô né, no caso das caricaturas, das charges, da quantidade de 

informações, dos ritmos regionais elas ofereceram mais opções de informações do que 

um livro ou outro recurso né? 

Diva39: Isso. 

Moésio34: sim. 



F66: Como vocês veem o uso de celular dos jovens na sala de aula, cês já falaram 

...(risos), mas é bom ou é ruim, quais os cuidados, o que que vocês pensam sobre isso?  

Moésio35: Eu acho legal tê o celular à mão, assim com internet, eu acho interessante, o 

que eu não acho interessante é usá-lo mal e toda hora né? Até que usá-lo mal até pode, é 

muito rápido, ali né, não tem como a gente evita , (risos)  agora tem que conscientizá os 

alunos que às vezes a gente precisa prestá atenção no quadro, precisa lê um texto e 

deixa por um tempo, o tempo de aula né, de escola, aquele acesso que ele tá fazendo, 

que ele tá tendo. 

F67: Acho importante isso que você falô, por exemplo, lê um texto, sabe? Porque, por 

exemplo assim, eu defendo muito a tecnologia mas eu, assim, já vejo que nós na escola 

temos a função de trabalha e propiciá que o aluno desenvolva a capacidade de análise de 

um texto mais denso, mais profundo 

Diva40: hum,hum. 

F68:  e eu tenho medo que esta leitura hipertextual, eu já conversei na aula do Moésio 

com os alunos, eles não desenvolvem essa capacidade de análise para um texto mais 

denso que nós da nossa geração tivemos. 

Diva41: Isso. 

F69: Então isso é uma preocupação. 

Moésio36: Eu acho que... há de convir também que éh... há outras capacidades a serem 

desenvolvidas que infelizmente a geração desses meninos tá tendo essas capacidades 

atrofiadas né,  às vezes um simples diálogo com o professor durante a exposição de um 

pensamento mesmo em que naquele momento não se adeque ao conteúdo, vale a pena 

né?  E eles deixam de falá, deixam de escrevê e deixam de lê né, por causa da internet 

e..., bom, me parece que isso é bastante comum e a gente pode fracassá se a gente pensa 

que uma das nossas tarefas seria a formação integral do aluno né, até na inter-relação 

né, porque tem aluno que  não inter-relaciona com ninguém, nem com o colega nem 

com o professor. 

F70: Aquele dia conversando com os alunos, pra eles não sabe, na visão deles eles 

analisam, eles sabem? Eles leem, têm facilidade pra lidá com essa hipertextualidade, 

isso é natural pra eles, eles sintetizam... 

Diva42: Eu até... vô pesquisa depois mas, tem uma pesquisa que saiu na área de música, 

de professores de música, que foi tipo que  foi demonstrado que eles realmente têm essa 

capacidade de fica ali mexendo no celular e de prestá atenção, depois eu vô vê onde tá 

esse estudo.  

F71: Eles falaram isso sabe? Pra eles isso é natural pra eles né, e ele desenvolvem. .. e aí 

depois você manda pra gente, tá?. 



Diva43: Mas não com esses textos tão densos, é tipo uma participação na aula, eles 

conseguem participa da aula e navega ao mesmo tempo. 

F72: Vocês gostaram dessa aula que vocês deram com as tecnologias ou não?  

Moésio37: Sim, gostei. 

Diva44: Eu gosto da aula com tecnologia... mas eu ainda sinto essa angústia de... 

pensando que é enrolação, pensando que eu teria que dá a aula, que é o meu papel  

F73: Por que você acha que é enrolação, porque você está utilizando  a tecnologia acha 

que...  (risos) 

Moésio38: É que tirô a participação dela né? 

Diva 45: Isso. 

F74: acha que tá enrolando? 

Diva46: Não, não é que eu esteja enrolando, éh... aquela coisa ... pela minha formação 

que eu tive né, que o professor sempre tá a frente, eu penso “Nossa,  eu teria que tá ali 

na frente, será que esses meninos vão aprendê mesmo? Será que eu não tô enrolando?” 

F75: E o resultado do seu trabalho que eles fizeram? Que que você concluiu, eles 

aprenderam?  

Diva47: Aprenderam.  

F76: Então foi válido? 

Diva48: Foi. Foi válido, é algo assim pessoal mesmo que eu ainda tenho que me libertá 

né?  

F77: Moésio já falô né, que não sempre mas acho essa aula válida. 

Moésio39: É, nem todas. 

F78: Éh... as tecnologias participam do processo de identidade dos alunos nós já 

perguntamos e de vocês, vocês acham que ela vão passa a fazer parte do seu “ser um 

professor na cotidianidade”, quer dizê, vocês tem que assumi isso, vai influenciar no seu 

ser professor, no seu jeito de ser ou não? 

Diva49: Pra mim vai porque até pra prepará aula eu pesquiso muito pela rede, muitos 

aplicativos na área de música tem, também que a gente trabalha em sala né, gravador de 

voz né, editor, então na área de música não tem como fugi das tecnologias.  

Moésio40: A gente usa muito fora da sala né, então poderia talvez atentá mais pra isso, 

usá também dentro. Eu acho interessante, eu gosto... em alguns momentos eu até peço 

pra eles acessarem, verem  uma, sei lá uma palavra que seja,  uma definição né? Já que 

eles estão no Whats app eu falo “oh cês dá licença aí um pouquinho vê o google aí o 



que que a palavra significa” né, é como um dicionário que tá ali à mão, né? Um 

dicionário até mais amplo. Eu acho legal sim e com certeza tá influenciando a minha 

identidade. 

F79: Bom pessoal, era isso, só fazê essa última reflexão da aula pra gente vê se... e aí a 

minha última pergunta: desde a sua primeira aula até a última ou com a participação 

nessa pesquisa, fez vocês ressignificarem, vê de uma forma diferente a utilização da 

leitura nas diferentes disciplinas? 

Moésio41: Sim.  

F80: Houve mudança, em quê? 

Diva50: Pra mim houve, éhhh... eu observei que com aquela atividade e outra que eu fiz 

no primeiro de Química também, que eles escolheram músicas alheatórias pelo celular, 

que eles discutiam sobre essas músicas, que quando a gente envolve a questão da 

tecnologia mais com um propósito, porque eu acho que a palavra é essa,  propósito  

F81: Tem que tê objetivo 

Diva51: É. 

F82: Os alunos têm que sabê, eu tô utilizando isso pra quê, com que finalidade né? 

Diva52: isso. Eu vejo que tem muito resultado sim, muito.  

F83: E a visão sua de leitura mudô Diva, de trabalhar a leitura nas aulas? 

Diva53: Ah sim, é mudô, mudô, aquele negócio de ficá só lendo lá (risos) Acho que eu 

não faço mais aquilo lá não.  

F84: Pois é mas como que você trabalharia a leitura hoje?  

Diva54: Seria uma leitura compartilhada né? Eu levaria o texto daquela forma, mas 

procuraria éhh.. que todos também se envolvessem naquela leitura,  

F85: dando opiniões, não só lendo né? A parte da compreensão que é importante, você 

não dá  o resultado, você trabalha com o aluno “ o que que ele entendeu?” 

Diva55: Isso, até a formação da sala em círculo, como o Moésio fez,  eu gostei bastante. 

F86: Ou até mesmo no laboratório né, você viu que eles participaram bastante também. 

Moésio,  houve mudança, ressignificação? 

Moésio42: Ah sim, ajudô, acho que na nossa profissão, na nossa vocação né? A gente 

tem que tá sempre preparado pra melhorá né? Sempre aberto a mudanças, eu acho que 

me ajudô muito um pouco que favorecido pela minha área né, que tem bastante diálogo, 

bastante feedback, bastante retorno do aluno, pelo menos é isso que a gente mais queria, 

só que a gente não sabia tanto né como tê esse retorno, então acho que ajudô, pelo 

menos mais algumas vias pelas quais eles podem retorná pra nós alguma apreensão que 



eles têm dos filósofos, de algum texto ou de alguma coisa que acontece na vida deles né, 

na sociedade que eles estão inseridos. 

F87: Moésio, no começo você falô assim que iria participá né  até pra vê como trabalhá 

a leitura, então eu só queria finalizá assim, nós não temos um modelo, deve ser assim, 

assim, assim, né? Nada na educação a gente não tem modelo pronto e acabado, por quê? 

Porque isso é uma construção de acordo com cada sala de aula que nós temos né? 

Diva56: Hum, Hum. 

Moésio43: Hum, Hum. 

F88: Mas nós temos essas orientações teóricas que nós vimos de uma aula mais 

dialógica, dialética com o foco no aluno pra ele interagi, trabalhá a diversidade de 

temas, de gêneros e atividades mesmo diferentes e pôr o foco no aluno. Então assim, 

modelinho a gente não tem, eu queria com a reflexão das nossas aulas a gente 

procurasse caminhos juntos e construíssemos juntos, eu acho que nós fizemos isso 

quando cada um trabalhô de forma diferente e isso dá sugestão pro outro e na fala de 

vocês aqui o que que deu certo, o que que pode ser feito é uma contribuição muito 

grande pra todos nós, né? 

Moésio44: Tá jóia. 

F89: Certinho? Muito obrigada. Não tenho todas as respostas, mas a gente continua 

produzindo juntos. Futuramente a gente participa de outras pesquisas, eu na sua, na 

dela, certo. Obrigada.  

 

 




