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RESUMO

O nosso maior objetivo nessa dissertação consistiu em compreender os sentidos
construídos por uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as
práticas de letramento desenvolvidas em sua sala de aula, num contexto de uma escola
pública, da rede municipal de Juiz de Fora. Para atingi-lo desenvolvemos uma pesquisa
fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem Histórico-Cultural
(VYGOTSKY, BAKHTIN e seu círculo), como as noções de sentido e significado, bem
como, algumas categorias teóricas da Clínica da Atividade proposta por Yves Clot.
Empenhados na busca da compreensão da realidade observada em seu movimento, sua
essência, para a análise e interpretação dos resultados recorremos à proposta de Aguiar e
Ozella (2006) dos Núcleos de significação. Nesse movimento interpretativo, buscamos
responder às seguintes perguntas: O que significa letrar para uma professora
alfabetizadora? Quais os sentidos construídos por ela acerca das práticas de letramento
desenvolvidas em sua sala de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)? Tendo em
vista as constituições sociais dos significados do letramento, ou seja, as concepções de
letramento coexistentes no campo da educação, buscamos, nessa pesquisa, conhecer as
portas de entrada do letramento no Brasil, indicador de como o letramento, palavra ou
conceito, vem sendo (re) significado pelos professores (as), e quais suas implicações
para o trabalho com a oralidade, leitura e escrita, nas salas de aula brasileiras, sobretudo,
nesta sala de aula em especial. Apresentamos a heterogeneidade e opacidade que
perpassa os usos do termo letramento em diferentes campos do conhecimento,
especialmente na educação. Situação que nos fez questionar: acreditamos, então, todos
nós que sabemos o que quer dizer letramento?

PALVRAS-CHAVE: letramento, sentido e significado, prática docente.

ABSTRACT
Our major objective in this dissertation has been to understand the meanings
constructed by a teacher of the first grade of elementary school about literacy practices
developed in the classroom, in the context of a public school, the municipal Juiz de
Fora. To achieve it we develop a reasoned the theoretical and methodological
assumptions of Historical- Cultural Approach ( Vygotsky , Bakhtin and his circle ), as
the notions of meaning and significance research as well as some theoretical categories
of Clinical Activity, proposed by Yves Clot. Engaged in the pursuit of understanding
the reality observed in its movement, its essence, for the analysis and interpretation of
the results we used the proposed Aguiar and Ozella (2006 ) of "Centers of
signification." In this interpretive movement, we seek to answer the following
questions: What does letrar for a literacy teacher? Which senses it built about literacy
practices developed in your classroom? With what purpose does (for what?) Given the
social constitutions of the meanings of literacy, ie the concepts coexisting in the field of
literacy education, we seek, in this research, meet the entrance doors of literacy in
Brazil, as an indicator of literacy, word or concept comes being ( re) meaning teachers
(as), and what its implications for work with speaking, reading and writing, the
Brazilian classrooms, especially in this classroom in particular. Here is the
heterogeneity and opacity that permeates the uses of the term literacy in different fields
of knowledge, especially in education. Situation which made us wonder: believe, then,
that we all know what you mean literacy?

KEYWORDS: literacy, meaning and purpose, teaching practice.
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INTRODUÇÃO

Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se
encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele
de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a
primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este
Adão podia realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica
do discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e
histórico isso não é possível: só em certa medida e convencionalmente é que
pode dela se afastar.
(BAKHTIN)

Essas palavras de Bakhtin traduzem o movimento discursivo que deu origem a
essa pesquisa. Elas refletem a complexa missão de dialogar com as diferentes perspectivas
teóricas, buscando fazer nossas, as palavras alheias. Através desse movimento polifônico do
entrecruzamento dialógico de múltiplas vozes, objetivamos, a partir dos pressupostos teóricos
metodológicos da teoria sócio-histórica em Psicologia, compreender os sentidos construídos
por uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as práticas de letramento
desenvolvidas por ela em sua sala de aula, num contexto de crianças pertencentes a
comunidades em situação de risco social de uma escola pública, da rede municipal de Juiz de
Fora.
O interesse de compreender os sentidos do trabalho docente, construídos por uma
professora sobre as práticas de letramentos desenvolvidas por ela no dia a dia de sua sala de
aula, advém de alguns questionamentos acerca do processo de letramento escolar suscitados
ao longo de minha trajetória acadêmica.
No período de minha formação inicial, instigaram-me todas as discussões ligadas
às oportunidades de aprendizagem construídas na interação da sala de aula. Entretanto, as
discussões do campo da linguagem, com ênfase ao ensino-aprendizagem da leitura e escrita,
foram as que me despertaram maior interesse.
Durante minha participação em pesquisas e experiências de estágios curriculares e
extracurriculares, pude lançar meu olhar sobre as interações desenvolvidas em salas de aulas
das séries iniciais do Ensino Fundamental, de escolas públicas, municipal, estadual e federal.
No decorrer dessa trajetória, em todas essas instâncias observei que o trabalho
realizado em torno da aprendizagem inicial da língua escrita se organizava prioritariamente
por meio de uma única variante linguística, a norma culta, padrão. Centrava-se, quase que em
sua totalidade, em uma proposta de ensino meramente transmissivo, limitada a levar o aluno a
apenas memorizar e reproduzir conceitos e regras prontas, convenções gráficas e ortográficas,
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com pouca ou nenhuma relação com as práticas sociais de leitura e escrita.
Pensando em algo que pudesse ser apresentado ao Programa de Pós-Graduação
em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas Escolares – da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de São João Del-Rei e que fosse compatível com os conhecimentos
adquiridos no decorrer da minha graduação e experiência enquanto bolsista de iniciação
científica, visualizei a possibilidade de ampliar minha formação acadêmica por meio do
desenvolvimento de uma pesquisa que tivesse como foco o processo de letramento escolar.
Interessou-me saber não só, se os alunos aprendem a ler e escrever, mas também, se lhes são
oferecidas oportunidades para que construam conhecimentos acerca dos usos sociais da
língua.
Para isso, o objetivo inicial da pesquisa centrou-se em buscar compreender como
as oportunidades de aprendizagem da leitura e da escrita, criadas na sala de aula, tem
contribuído para que os alunos tornem-se letrados. Não obstante, os confrontos discursivos
com os professores do programa de mestrado, e com meu orientador, possibilitaram o
direcionamento do meu olhar para o campo dos Novos Estudos sobre Letramento (New
Literacy Studies – NLS). O caminho percorrido nesse campo, tendo em vista avançar na
construção de sentidos e significados sobre os processos de letramento, foi paulatinamente,
redirecionando o objetivo geral dessa pesquisa.
Paralelamente a esse processo, a aproximação da abordagem Histórico-Cultural,
por meio de duas disciplinas isoladas, cursadas na Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e o contato com a professora Maria Teresa de Assunção Freitas que veio a ser minha
coorientadora, me levaram a considerar a possibilidade de investigarmos o processo de
letramento escolar visando a apreender os sentidos que constituem a prática docente de uma
professora alfabetizadora, através dos chamados núcleos de significação.
Em meio às leituras e busca de apreensão da teoria mencionada, redefinimos o
objetivo geral da pesquisa, buscando, agora, compreender os sentidos construídos por uma
professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as práticas de letramento
desenvolvidas por ela em sua sala de aula, num contexto de uma escola pública, municipal, de
Juiz de Fora. Para isso, nos fundamentamos nos Novos Estudos sobre Letramento (STREET,
1984) e nos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem Histórico-Cultural
(VYGOTSKY, e BAKHTIN e seu círculo). Empenhados na busca da compreensão da
realidade observada em seu movimento, sua essência, para a análise e interpretação dos
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resultados recorremos à proposta de Aguiar e Ozella (2006), intituladas pelas autoras de
“Núcleos de significação”.
Diante disto, algumas indagações tornaram-se centrais para o desenvolvimento da
pesquisa, a saber: O que significa letrar para uma professora alfabetizadora? Quais os sentidos
construídos por essa professora acerca das práticas de letramento desenvolvidas em sua sala
de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)?
A discussão sobre a qualidade da educação tem sido fundamental no momento em
que o sistema educacional praticamente resolveu a questão da oferta do ensino básico para a
maior parte da população brasileira, sobretudo, em relação ao “fracasso” da escola brasileira
em fazer com que seus alunos dominem a língua escrita valendo-se dela para sua imersão e
participação efetiva nas diversas práticas sociais que a envolvem. A constatação de que a
escola tem sido ineficiente no desempenho de tais funções, tem produzido um intenso debate
no campo educacional. Alguns estudos como os de Soares, (1998) e Rojo (2004) mostram que
mesmo depois de frequentar a escola por muitos anos, os alunos apresentam domínio limitado
das habilidades e estratégias para enfrentar as atividades que envolvem a leitura e a escrita em
seu cotidiano.
Como resultado de sua complexificação, as sociedades ocidentais foram se
tornando cada vez mais grafocêntricas, o que propiciou o surgimento de novas exigências em
relação ao domínio das habilidades, conhecimentos, usos sociais e culturais da leitura e
escrita. Em decorrência desse processo, educadores, pesquisadores em educação e demais
responsáveis pela formação e implantação de políticas públicas e programas de alfabetização,
voltaram suas atenções, para um novo fenômeno, o do letramento.
Traduzida do inglês literacy, a palavra letramento começou a ser utilizada no
Brasil em meados da década de 1980, como resultado da nova realidade que se apresentou à
sociedade brasileira. Nesse novo contexto, o domínio do sistema notacional escrito 1, apenas,
já não se fazia suficiente. Nesse cenário põe-se em evidência a necessidade de promover o
ensino da língua escrita como prática social. Em estudos no campo da linguagem, como os de
Mary Kato, (1986); Tfouni, (1988); Kleiman, (1995) e Soares, (1998), as discussões acerca da
entrada da criança no mundo da escrita foram descritas a partir dessa palavra: letramento.

1

Defendendo o abandono das palavras código, codificar e decodificar, alguns autores, como Artur Gomes de
Morais, sugerem que enfoquemos a escrita alfabética como um sistema notacional, propondo, então, o termo
notação. A esse respeito ver MORAIS, A. Se a escrita alfabética é um sistema notacional (e não um código), que
implicações isso tem para a alfabetização? In: MORAIS, A.; ALBUQUERQUE. E. B. G.; LEAL, T.M.(Orgs)
Alfabetização apropriação do sistema de escrita alfabética. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
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Embora exista ilusão de que haja um consenso em torno desta palavra, o que faz
com que seja usada sem que ao menos se considere a necessidade de explicar o lugar de que
se fala (MARINHO, 2010), desde que adentrou nos espaços acadêmicos no Brasil, o termo
letramento é marcado por uma polissemia, revelando que um consenso em torno de sua
definição seja impossível. Certamente em qualquer campo de estudos, sobretudo, em ciências
humanas é muito complexa a construção de consensos, mas pode-se falar em construções
hegemônicas. Sendo assim, seguindo as argumentações de Marinho (2010), parece-nos
oportuno perguntar: acreditamos, todos nós que sabemos o que quer dizer letramento?
Confiamos, como Marinho (2010, p.13), que “conhecer as portas de entrada do
conceito de letramento no Brasil é um bom começo para se entender a natureza da
problemática a ele subjacente”. No caso específico dessa pesquisa, conhecer as portas de
entrada do letramento é um bom indicador de como o letramento, palavra ou conceito, vem
sendo (re) significado pelos professores (as), e quais suas implicações para o trabalho com a
oralidade, leitura e escrita nas salas de aulas brasileiras.
Com o intuito de alcançar nosso objetivo de compreender os sentidos construídos
por uma professora sobre as práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula,
organizamos essa pesquisa em cinco capítulos. No capítulo 1, introduzimos, na primeira parte,
o que dizem os Novos Estudos sobre Letramento (NLS), teoria a partir da qual olhamos e
buscamos compreender o fenômeno do letramento. Na segunda parte, apresentamos a
problemática da oscilação terminológica que perpassa os usos do termo letramento nas
principais publicações acadêmicas no Brasil. Para fechar o capítulo, situamos, no terceiro
momento, as implicações desses conceitos para o processo de letramento escolar,
especificamente.
No capítulo 2, na primeira parte é feita a retomada de alguns aspectos teóricometodológicos desenvolvidos a partir da abordagem Histórico-Cultural (VYGOTSKY, e
BAKHTIN e seu círculo), tais como as noções de sentido e significado, bem como, algumas
categorias teóricas da Clínica da Atividade, proposta por Yves Clot. Na segunda parte,
apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para o processo de coleta, análise e
interpretação dos dados da pesquisa.
No capítulo 3, apresentamos o processo de construção e sistematização dos
Núcleos de Significação, para, no capitulo 4, nos determos à interpretação dos núcleos
sistematizados anteriormente. Por fim, tecemos algumas considerações acerca dos resultados
da pesquisa, assinalando as contribuições deste estudo para o campo de investigação.
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CAPÍTULO I

O QUE DIZEM OS NOVOS ESTUDOS SOBRE LETRAMENTO?

Com a finalidade de buscar compreender os sentidos construídos por uma
professora do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública, municipal, sobre as
práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula, destacaremos a seguir, as
contribuições de uma área específica, a dos Novos Estudos Sobre Letramento (NLS), que vem
exercendo grande influência nos estudos sobre o uso da escrita no campo da educação.
Os NLS abordam aspectos desde o desenvolvimento social relacionado ao uso da
escrita nas sociedades tecnológicas, até preocupações acerca das consequências sociais do
letramento, isto é, das condições de uso da escrita e os efeitos produzidos localmente pelas
práticas de letramento em grupos sociais específicos.
Influenciados pela antropologia, assim como pela etnografia que há muito tem
contribuído para as pesquisas no campo da educação,os representantes desse grupo, Brian
Street (1984), Shirley Heath (1982), dentre outros, têm sido apontados como os responsáveis
por promoverem uma “revolução conceitual” nos estudos desse campo.
Brian Street, a partir do livro Literacy in Theoryand Practice (1984), se opõe à
concepção de escrita como um instrumento técnico, universal e neutro, chamada por ele de
modelo autônomo, em defesa dos aspectos sociais da língua escrita.
No modelo autônomo, o contexto social nada interfere nas práticas de leitura e
escrita. Dentro dessa visão pressupõe-se que há uma única maneira do letramento ser
desenvolvido: a apropriação do sistema de escrita a partir da perspectiva erudita, da norma
culta.
Street (2010, p. 36) afirma que nesse modelo presume-se “que letramento é uma
coisa autônoma, separada e cultural; uma coisa que teria efeitos, independente do contexto”.
A escrita, neste caso, é vista como um produto completo em si mesmo, não estabelecendo
relações com o contexto social de circulação.
Nas palavras do antropólogo inglês, “o modelo autônomo é ele mesmo, sem
dúvida, um exemplo clássico de ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e
o modelo autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico (Street, 2009). 2Esse

2

Trecho extraído da entrevista concedida à revista Língua Escrita da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais, em agosto de 2009.
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modelo, Street chama de ideológico, “não só um modelo cultural, embora seja isso, mas
ideológico porque há poder nessas ideias. (...) determinam recursos, currículos, estratégias
pedagógicas e, principalmente, estabelecem fronteiras que pretendem definir quem é
alfabetizado/letrado e quem não é” (STRRET, 2010, p.37). Para esclarecer esse ponto de vista
Street exemplifica:

[...] Pode-se ter uma reunião com o Banco Mundial, e eles discutem se
devem investir dinheiro em programas de alfabetização, e a principal
preocupação é se podem medir resultados, se haverá avanços econômicos.
Eles têm estatísticas que mostram que, se a taxa de alfabetização melhora
50%, então vale a pena investir na economia. Abaixo disso, não vale a pena
investir. Que coisa é esta chamada letramento? Para a instituição
financiadora, é essa coisa autônoma. Qual é a discussão presente nas
decisões? Decisões altamente ideológicas sobre onde e como investir
(STRRET, 2010, p.37).

Por considerar que as pessoas têm identidades, habilidades e envolvimento em
relações sociais diferentes, Street (2010, p. 37) acredita que “selecionar só uma variedade de
letramento pode não ter os efeitos que se espera”, ou seja, pautar-se no modelo autônomo de
letramento, pode não trazer os resultados esperados.
Por isso, esse autor pauta-se no modelo ideológico, a partir do qual concebe que o
letramento não é um instrumento neutro a serviço das exigências sociais. Nesse modelo, a
leitura e a escrita são concebidas como práticas sociais determinadas pelo contexto de
interação comunicativa. Para o autor, a verdadeira natureza do letramento são as formas que
as práticas de leitura e escrita concretamente assumem em determinados contextos sociais.
Street (1984) define letramento em termos de práticas sociais de leitura e escrita,
as quais envolvem valores, usos e os significados atribuídos a elas por determinados grupos
culturais, em função de determinado contexto, tempo e espaço, condicionado por relações de
identidade e poder.
Para Gerken (2008, p.153) a proposta de Street centra-se, basicamente, em

[...] captar a ideologia como tensão que atravessa as práticas culturais,
caminhando do particular (práticas individuais e de pequenos grupos) para o
geral (estruturas universais de poder e saber), que incluem e superam as
primeiras, possibilitando uma visão mais apropriada do contexto social no
qual as práticas de linguagem tomam sentido.

De acordo com Soares (1998, p.75), para Lankashear, representante mais radical
no quadro do modelo ideológico, o “que o letramento é depende essencialmente de como a
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leitura e a escrita são concebidas e praticadas em determinado contexto social; letramento é
um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de o quê, como,
quando e por quê ler e escrever (grifo da autora).
Letramento, nessa concepção, é imbuído de sentido político e ideológico do qual
não pode ser desvinculado, “leva em conta a pluralidade e a diferença” (KLEIMAN, 1995,
p.58). Subjacente a essa visão está a crença de que os sentidos atribuídos ao letramento são
localmente construídos, relacionam-se as formas com quais os indivíduos interagem com a
leitura e a escrita. Por isso, nessa pesquisa, nos interessa compreender o trabalho docente,
tendo em vista alcançar os sentidos atribuídos por uma professora às práticas de letramentos
desenvolvidas por ela na sua sala de aula.
Desse ponto de vista, as práticas de letramento são definidas e redefinidas “em
cada grupo, e por contraste e diferenciação, entre vários grupos incluindo grupos de leitura,
salas de aula, escolas, comunidades e categorias profissionais” (CASTANHEIRA, DIXON e
GREEN, 2007, p.8). Letramento é, assim, concebido como fenômeno plural, dinâmico e
heterogêneo, construído e significado conforme o contexto comunicativo e a situação
interacional, em estrita relação com contexto social, cultural, político e econômico. Isso nos
permite falar, como sugere Street (1984), em múltiplas práticas de letramento, ou em
letramentos, no plural, no lugar de letramento, no singular, visto que seus conceitos variam no
tempo e no espaço, estão a cargo do projeto político e social que cada grupo pretende
implementar. Nas palavras desse autor:

A opção pelas múltiplas práticas de letramento é importante para não se
produzir uma visão “bancária” da educação. Seguindo a distinção formulada
por Paulo Freire entre educação bancária versus educação para a
conscientização, também entendemos que letramento não deve estar
associado a apenas uma forma de acúmulo de informações, mas deve estar
vinculado à práticas que promovem o empowerment3 (STREET, 2009, s/p)4.

Nessa direção, a partir do conceito de eventos de letramento, proposto por Shirley
Heath (1993), Street (1984) constrói o conceito de práticas de letramento. A expressão
eventos de letramento, usada para se remeter às práticas letradas, foi cunhada por Heath com
base na teoria sociolinguística, a qual analisa os eventos de fala. Nas palavras da autora:

3

Empoderamento.

4

Trecho extraído da entrevista concedida à revista Língua Escrita da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais, em agosto de 2009.
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O evento de letramento é uma ferramenta conceitual utilizada para examinar,
dentro de comunidades específicas da sociedade moderna, as formas e
funções das tradições orais e letradas e as relações coexistentes entre a
linguagem falada e escrita. Um evento de letramento é qualquer situação em
que um suporte torna-se parte integrante de uma interação entre participantes
e dos seus processos interpretativos (HEATH, 1982, p. 93).

Já a expressão práticas de letramento é utilizada para se referir aos aspectos que
nos possibilita observar padrões presentes nesses eventos. Marinho (2010, p.78) explica que
as práticas de letramento, “buscam estabelecer as relações desses eventos com algo mais
amplo, numa dimensão cultural e social [...] incluem os modelos sociais de letramento
utilizados pelos participantes e os significados atribuídos aos eventos de letramento”.

Esses eventos são orientados por princípios, regras e sentidos que permitem
não apenas compreender a lógica de um evento de letramento, mas também a
lógica e os significados das práticas de letramento da instituição escolar.
Enquanto o evento de letramento é algo observável, objetivado, em uma
situação de interação mediada pelo texto escrito, as práticas de letramento
não são atividades diretamente observáveis, porque envolvem processos
internos, muitas vezes inconscientes, valores, atitudes, sentimentos e
relações sociais (MARINHO, 2010, p.78).

São as práticas de letramento desenvolvidas por determinados grupos em situação
de interação em dado ambiente cultural, que nos permitem compreender os sentidos atribuídos
pelos sujeitos à oralidade, leitura e escrita. No caso específico dessa pesquisa, as práticas de
letramento desenvolvidas no contexto da sala de aula, nos permitirão, dentre outras coisas,
entender os sentidos atribuídos pela professora à atividade desenvolvida por ela com relação
ao processo de letramento escolar.
Esclarecendo sobre as subcategorias das práticas de letramento social – práticas de
letramento acadêmico, comercial, religioso, etc. – Street (2010) revela a preocupação de
que se proliferem tipos demais de subcategorias de práticas de letramento. Receio também
revelado por autores, que a partir disso temem o esvaziamento desse conceito.
Com isso, Street (2010) fala da relação da tecnologia com as práticas sociais,
esclarecendo que são “as práticas sociais que determinam como usamos a tecnologia” e não o
contrário (op. cit., p.45). Disso pode-se inferir que são as práticas sociais que determinam
como usamos a escrita e não a tecnologia da escrita que determina as práticas sociais.

Nessa perspectiva, avaliar o grau de letramento de um indivíduo ou de uma
sociedade significa avaliar as suas possibilidades e condições de participação
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nas práticas de escrita que essa sociedade disponibiliza, as crenças, os
valores e modos de relação com a cultura escrita (MARINHO, 2010, p.16).

Resulta dessa compreensão que um evento de letramento, como a aula, por
exemplo, varia conforme a situação de comunicação, em função dos objetivos e das condições
de produção. Essa é a importância de se dar relevo aos usos que diferentes segmentos sociais
fazem da leitura e da escrita, buscando entender o que significa ler e escrever para estes
grupos.
Fundamentados nos NLS, entendemos que o processo de letramento recobre
práticas culturais de contextos sociais diversos, envolve os diferentes usos que os sujeitos
fazem da leitura, da escrita e da oralidade. É desse lugar que buscamos compreender os
sentidos construídos por uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as
práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula.
A palavra letramento, que enfrenta o conflito da falta de uma definição precisa
para designá-la, está relacionada aos usos e sentidos que diferentes profissionais de diversas
áreas veem atribuindo a ela. Para Marinho, (2010, p.70) assumir “a heterogeneidade e
opacidade do conceito poderá economizar os esforços daqueles que buscam, em vão, uma
definição pronta, acabada e facilmente aplicável aos seus interesses e objetivos”.
Em torno da complexidade desta questão é que se estrutura o tópico a seguir. Sem
a pretensão de esgotar essa temática, nessa parte serão destacados os diferentes sentidos com
que o termo letramento é utilizado na literatura a partir do momento em que começou a ser
empregado nas produções acadêmicas no Brasil.

1.1 LETRAMENTO: USOS DOS CONCEITOS NO BRASIL

Para abordar a multiplicidade de sentidos que envolvem o termo letramento,
Soares (2010) aponta quatro campos do conhecimento que o assumem sob pontos de vistas
diferentes. Primeiro a autora assinala que do ponto de vista antropológico (NLS), letramento
está relacionado às práticas sociais de leitura e escrita e os valores atribuídos a elas por
determinada cultura (SOARES, 2010, p. 56-7). Letramento, nessa visão, refere-se aos
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contextos nos quais a leitura e a escrita estão envolvidas. Desse lugar, a autora acredita que o
termo cultura escrita seria a melhor tradução para a palavra letramento5.
O segundo campo apresentado pela autora refere-se à linguística. Desse campo de
visão “a palavra letramento designa os aspectos da língua escrita que diferenciam da língua
oral. [...] remete para os aspectos lingüísticos, psicológicos e sociolingüísticos das práticas da
escrita” (SOARES, 2010, p. 57).
A perspectiva psicológica é a terceira apontada por Soares (2010, p. 57), nela “a
palavra letramento designa as habilidades cognitivas necessárias para compreender e produzir
textos escritos”. O principal expoente desse grupo é David Olson6.
Finalmente, admitindo a existência de outros pontos de vista possíveis para se
conceituar letramento, a autora apresenta o quarto, e por isso não o último, o ponto de vista
educacional, pedagógico. Letramento, nessa perspectiva, refere-se às habilidades sociais que
envolvem a língua escrita (SOARES, 2010, p. 57). Nas palavras dessa autora:

É este o conceito de letramento que, entre nós está presente nas práticas
escolares, nos parâmetros curriculares, nos programas, nas avaliações que
vêm sendo repetidamente feitas em diferentes níveis – nacional, estaduais,
municipais (SOARES, 2010, p. 57, grifo nosso).

Contudo, conforme explica Kleiman (1995, p.15-16), nas pesquisas acadêmicas
no campo da educação o termo letramento começou a ser usado, “numa tentativa de separar
os estudos sobre o ‘impacto social da escrita’ [...] dos estudos sobre a alfabetização, cujas
conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita” 7.

5

Diferente de Soares, Marinho (2010, p.75) expõe que “letramento e cultura escrita não são a mesma coisa (...)
letramento (...) remeteria a todos os possíveis aspectos de envolvimento social e individual com as práticas de
leitura e de escrita, cujos textos são produzidos numa língua escrita, cujo sistema é o alfabético. Cultura escrita
seria um conceito mais amplo: envolveria as práticas do escrito que não são exclusivamente dependentes da
língua escrita baseada no sistema alfabético (MARINHO, 2010, p.75).
6

“A tradição de estudos sobre a oralidade e escrita desenvolvida no Canadá a partir das contribuições de
McLuham e de Eric Havelock, é retomada por David Olson em diferentes momentos: Olson (1977, 1984, 1987,
1990), mais recentemente, numa obra que, certamente, é uma das revisões mais importantes deste campo de
estudos: The World on paper: the conceptual and cognitive implications of writing and reading (1994), pela
importância de sua contribuição à pesquisa psicológica do problema da relação entre oralidade escrita e
processos cognitivos e, ainda, pela análise das conseqüências epistemológicas colocadas pelo problema da
diversidade do pensamento humano em Modes of Though (1996)” (GERKEN, 1999, p.147).
7

Nas palavras dessa autora, “eximem-se dessas conotações os sentidos que Paulo Freire atribuiu á alfabetização,
que vê como capaz de levar o analfabeto a organizar reflexivamente seu pensamento, desenvolver a consciência
crítica, introduzi-lo num processo real de democratização da cultura e de libertação” (KLEIMAN, 1995, p.16).
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Soares (1998, p.18), definindo letramento em termos do desenvolvimento de
habilidades sociais que envolvem a língua escrita, é quem apresenta a definição que se tornou
a mais citada e conhecida neste campo: “letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou
de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como conseqüência de ter se apropriado da escrita”.
Não obstante, a autora ressalta que o letramento é um fenômeno multifacetado e
extremamente complexo, e que por isso, um consenso em torno de uma única definição tornase impossível. Nas suas palavras:

Essa dificuldade e impossibilidade devem-se ao fato de que o letramento
cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores,
usos e funções sociais; o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas
e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição.
Isso explica por que as definições de letramento diferenciam-se e até
antagonizam-se e contradizem-se: cada definição baseia-se em uma
dimensão de letramento que privilegia (SOARES, 1998, p. 66, grifo nosso).

Como nos esclarece essa autora, as definições de letramento apresentadas a partir
da década de 1990, baseiam-se ou sob a dimensão individual, na qual letramento é visto como
atributo pessoal, em que a ênfase é posta nas habilidades pessoais de ler e escrever, ou sob a
dimensão social, na qual letramento é tomado como um fato cultural – “um conjunto de
atividades sociais [...] e de exigências sociais que envolvem a língua escrita” (SOARES,
1998, p. 66).
Mas também não há um consenso entre os defensores dessa dimensão. No cerne
desta questão pode-se perceber dois pontos de vista conflitantes, denominados por Soares
(1988, p.72) de interpretação progressista, “liberal”, vista por ela como uma versão “fraca”,
comumente

associada

ao

modelo

autônomo,

e

uma

interpretação

radical,

“revolucionária”,vista como uma versão “forte” que do ponto de vista de seus atributos e
implicações, frequentemente é vinculada ao “modelo ideológico de letramento”.
A autora afirma que dentro da perspectiva progressista, “liberal” (versão fraca),
expressa na maioria dos documentos oficiais e em muitos estudos acadêmicos, letramento “é
definido em termos de habilidades necessárias para que o indivíduo funcione adequadamente
em um contexto social – vem daí o termo letramento funcional (ou alfabetização funcional)”.
(p.72, grifo do autor).
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Subjacente a esse conceito liberal, funcional de letramento, está a crença de
que conseqüências altamente positivas advêm, necessariamente, dele: sendo
o uso das habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a
participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal, o letramento
é considerado como responsável por produzir resultados importantes:
desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso
profissional, cidadania (SOARES, 1998, p.74).

Contrapondo a essa perspectiva, a interpretação radical, “revolucionária” (versão
forte), que na visão da autora acabou por ficar restrita aos meios acadêmicos e movimentos
sociais, compreende esse fenômeno “em seu potencial para transformar as relações e práticas
sociais injustas” (SOARES, 1998, p.78).
Pautados nos estudos disseminados no campo da antropologia, os representantes
desse segundo grupo entendem que o letramento não é um instrumento autônomo, “a ser
usado nas práticas sociais quando exigido”, mas sim, “um conjunto de práticas socialmente
construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos, e
responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder
presentes nos contextos sociais” (SOARES, 1998, p.74, grifo da autora).
De acordo com Soares (1998), tomados por um engajamento político e social,
Street (1984); Lanksher, (1987) e Paulo Freire (1967), principais representantes dessa
perspectiva, percebem o letramento como instrumento ideológico, utilizado a favor da
manutenção das práticas sociais vigentes, ou a serviço da transformação social.
É preciso ressaltar que Paulo Freire, “ao afirmar que ser alfabetizado é tornar-se
capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar consciência da realidade e de
transformá-la”, foi o primeiro educador brasileiro a destacar o poder “revolucionário” do
processo de apropriação da leitura e da escrita (SOARES, 1998, p.76).
Influenciadas por estudos do campo da línguistica e da antropologia, em
contraposição à definição de letramento como aquisição de habilidades individuais que
envolvem a língua escrita, Tfouni (1988; 1995) Kleiman (1995) e Rojo (1998), o definem a
partir de uma perspectiva sócio-histórica e cultural, que não se restringe à aquisição da escrita,
tampouco, ao processo de instrução formal e alfabetização.
Tfouni (1988, p.18) argumenta que o letramento
[...] procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam
um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura, ainda,
saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em
sociedades ágrafas. Deste modo o letramento tem por objetivo investigar não
somente quem é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e neste
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sentido, desliga-se de verificar o individual, e centraliza-se no social mais
amplo (TFOUNI, 1988, p.9).

Nessa direção a autora defende que nas sociedades modernas existem graus de
letramentos, sem que isso implique sua inexistência. Para a mesma nessas sociedades não
existe o letramento grau zero, e por isso, não caberia falar em iletramento ou iletrismo.
Tfouni (1995, p.43) retoma essa questão chamando a atenção para o fato de que os
estudos que compreendem o letramento como processo sócio-histórico não se restringem
somente à aquisição da escrita, “mas também ao discurso oral penetrado pela escrita”.
Assim como Tfouni (1995), Kleiman (1995) também problematiza a
dicotomização entre a oralidade e a escrita. A autora observa que a criança, assim como o
adulto não alfabetizado, pode ser considerada letrada mesmo que ainda não saiba ler e
escrever. Para a autora letramento é “um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos
de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos
envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder” (KLEIMAN, 1995,
p.11).
A autora explica que “uma atividade que envolve apenas a modalidade oral, como
escutar notícias de rádio, é um evento de letramento, pois o texto ouvido tem as marcas de
planejamento e lexicalização típicas da modalidade escrita” (Kleiman, 1998, p.181-182).
Nesta visão, as práticas de letramento estão determinadas pelas condições efetivas de uso da
escrita. Sendo assim, extrapolam os muros da escola.
Adotando uma dimensão socioconstrutivista do letramento, ou seja, percebendo-o
como (sócio) construção da escrita, Rojo (1998) assim como Tfouni (1995) e Kleiman
(1995), repensa as relações oral e escrito, acrescentando a importância do jogo de faz de conta
nesse processo. Para a autora, “é na presença/ausência, do brincar de ler com a criança, do
brincar de desenhar e escrever (...) que se reencontra o sentido social da escrita daquela
subcultura letrada” (ROJO, 1995, p.124).
Para Soares (2010), ainda que o número de estudos e pesquisas sobre letramento
assentados na perspectiva dos NLS tenha crescido nos últimos anos no Brasil, no campo
educacional, este número é ainda incipiente. De acordo com a autora isso cria uma lacuna de
estudos e pesquisas sobre as culturas de diferentes grupos com díspares condições
socioeconômicas e modalidades de acesso a bens culturais distintos, que atribuem diferentes
valores às práticas de letramento e vivenciam modos particulares de envolvimento com a
leitura e a escrita.
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Lacuna esta, que pode ser facilmente explicada pelo fato de que, como já foi dito,
o conceito de letramento que se disseminou entre nós e está presente nos parâmetros
curriculares, nos programas e políticas governamentais, e até mesmo na maioria dos estudos e
pesquisas acadêmicas no campo da educação, são aqueles que abordam esse processo como
aquisição de habilidades e competências individuais que envolvem a língua escrita.
Pois bem, se de um lado, não foram os NLS que introduziram a palavra
letramento entre nós, de outro lado, estudos recentes, como o de Castanheira (2001), Macedo
(2005, 2010), Marinho (2010), entre outros, tem suas bases teóricas alicerçadas nessa
concepção social do letramento, esta, por sua vez, trazida do campo da antropologia para a
educação.
Ora com foco no papel que a escrita desempenha em comunidades indígenas
(Marinho, 2010), ora centrada no processo de letramento escolar, seja para compreender como
integrantes de um grupo em particular constroem suas práticas de leitura e escrita
(Castanheira, 2001), seja voltada para as práticas de leitura e escrita construídas
discursivamente na sala de aula (Macedo, 2005, 2010), se aproximando do modelo ideológico
de letramento concebido por Street (1984) todas estas pesquisas tem contribuído para a (re)
significação dos conceitos de letramento difundidos nas últimas décadas.
Insistindo no caráter sociocultural, político, ideológico e situado das práticas de
letramento, esse fértil campo de investigação vem chamando a atenção para a necessidade de
se buscar compreender o fenômeno do letramento a partir dos sentidos construídos
cotidianamente nos diferentes contextos de interação que se valem da oralidade, da leitura e
da escrita. Além disso, tem nos desafiado a lançar um novo olhar para variedade de
ocorrências que estas práticas assumem nos diferentes contextos sociais e, com isso, a
necessidade de buscar compreender a lógica do outro, seu modo de usar e valorizar a língua.
Também pautada no conceito de letramento proposto por Street (1984), Goulart
(2010), refletindo sobre a cultura escrita a partir do viés da materialidade e da textualidade
dos discursos, defende que a aprendizagem inicial da leitura e da escrita se constitua num
contexto do “letrar alfabetizando”.
A autora entende que o processo de escolarização da cultura escrita deve
privilegiar “tanto a escrita como tecnologia quanto a escrita como conhecimento políticosocial da realidade” (GOULART, 2010, p. 446). Tendo em vista a apropriação dos
conhecimentos linguísticos e discursivos pela criança, a autora aponta que
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[...] precisamos de uma alfabetização que vá além da substituição de sons
por letras e da interpretação simples e chegue à reflexão sobre os
significados políticos e sociais dos discursos; que possibilite às pessoas
entender quais sentidos são construídos, em que enunciados e em benefício
de quem (GOULART, 2010, p. 446).

Admitindo a existência de outros pontos de vista possíveis para se conceituar
letramento, convém destacar que na querela do uso do termo letramento, vozes se fazem
dissonantes. Defendendo a concepção freiriana de alfabetização, que não se restringe apenas
aos processos de aquisição inicial da leitura e da escrita, alguns autores como Gadotti (2011),
apontam o letramento como o culpado de exaurir a tradição freiriana, promovendo o
esvaziamento político e o caráter crítico e emancipatório da alfabetização. Para o autor,
Os defensores do termo “letramento” insistem que ele é mais amplo do que a
alfabetização ou que são equivalentes. Emília Ferreiro nega-se a aceitar esse
“retrocesso conceitual”. Em vez de se curvar a esse novo anglicismo, ela
traduz literacy por cultura escrita e não por letramento. Mas não se trata só
de um retrocesso conceitual. Trata-se lamentavelmente, de uma tentativa de
esvaziar o caráter político da educação e da alfabetização [...]
Não se trata só de palavras, de brigar por terminologias. Trata-se de uma
posição ideológica que busca negar toda a tradição freiriana (GADOTTI,
2011, p.12).

Geraldi (2011), parte da multiplicidade de conceitos envoltos nesse fenômeno
para defender o que chama de gaseificação do conceito. Tomando por base a concepção de
Soares, a de que letramento é o estado ou condição de quem sabe ler e escrever, mas que
também envolve quem não o sabe, o autor defende que “o conceito preenche tudo e nada ao
mesmo tempo, o que o tornaria desnecessário” (p.20).
Contudo, cabe ressaltar que Paulo Freire, tendo por base a perspectiva
antropológica de cultura, atribuiu à alfabetização um sentido próximo ao que Brian Street
conferiu à letramento.

Ambos defendem, cada qual a seu modo, o caráter político e

ideológico das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. Os dois autores trazem a
necessidade de se promover uma leitura crítica das relações sociais responsáveis por reforçar
ou combater estruturas de poder em uma sociedade. Kleiman, afirma que:

Paulo Freire utilizou o termo alfabetização com um sentido próximo ao que
hoje tem o termo letramento, para designar uma prática sociocultural de uso
da língua escrita que vai se transformando ao longo do tempo, segundo as
épocas e as pessoas que a usam e que pode vir a ser libertadora [...]
(KLEIMAN, 2005, p.20).
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Portanto, nesse momento, compete-nos reafirmar que a palavra letramento
“pegou” é ela que está entre nós, presente nas práticas escolares, nos parâmetros curriculares,
nos programas e nas avaliações. Negar-lhe agora, não seria a solução dos problemas
educacionais.
A diversidade que envolve a definição de letramento, ou seja, os sentidos que os
sujeitos atribuem ao letramento refletem suas concepções de leitura, escrita, linguagem,
ensino e aprendizagem. Expressam também concepções de mundo e de sujeito, remetem-se as
teorias com as quais dialogam. Isso é fundamental para compreendermos os diferentes usos e
sentidos atribuídos a palavra letramento, seja no contexto escolar, ou fora dele.
Por tudo isso, pode-se afirmar que o acolhimento do termo letramento no meio
acadêmico do campo educacional brasileiro não resulta de uma apropriação linear, nem
mesmo de um único campo do conhecimento, ou de uma única teoria. Pelo contrário, ao
longo dessas últimas décadas é possível perceber um movimento de controvérsias entre
autores, e até mesmo, no decurso da obra de um mesmo autor. Em linhas gerais, podemos
dizer, seguindo as orientações de Marinho (2010, p.19), que a entrada do termo letramento no
Brasil, “além de gerar polêmicas, encontra-se em construção, principalmente porque recobre
tanto fenômenos antigos quanto fenômenos novos, resultantes de mudanças na sociedade
brasileira, nos modos como nos relacionamos coma cultura escrita”.
Para a autora, “a concepção de letramento que vem ganhando hegemonia no
Brasil é fruto de uma divergência entre os estudos interessados nas grandes conseqüências
cognitivas, históricas e culturais atribuídas à escrita e os interesses nas práticas locais ou
situadas de letramento” (MARINHO, 2010, p.16). São esses estudos, que assentados nessa
diversidade de concepções, entram em cena nas discussões sobre o processo de letramento
escolar.
Por isso, é imprescindível que essas concepções sejam analisadas e discutidas para
que se possa compreender que contribuições, e também mal-entendidos tem trazido para o
trabalho com a oralidade, leitura e escrita, nas salas de aulas brasileiras, sobretudo, no caso
dessa pesquisa, em que se procura compreender os sentidos construídos por uma professora
alfabetizadora sobre as práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula.
Com esse intuito, apresentamos a seguir, as implicações de algumas dessas
concepções para o processo de letramento escolar.
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1.2 PENSANDO O PROCESSO DE LETRAMENTO ESCOLAR

Aproximando-nos do conceito de letramento proposto por Street, no campo da
antropologia, entendemos que o processo de letramento escolar, caracterizado por eventos e
práticas próprios desse contexto, constitui apenas uma “faceta” deste fenômeno, ou seja,
compõe uma das muitas práticas sociais de letramento. A partir dessa apreensão, este tópico
se estrutura com vistas a apresentar possibilidades de compreensão e de organização do
processo de letramento escolar tendo por base as contribuições dos NLS. Antes, porém,
fazem-se necessárias algumas considerações.
No Brasil, diferentemente dos países de onde importamos a palavra8, por vezes, o
debate sobre o processo de letramento escolar está relacionado com o processo de
alfabetização, seja para afirmar, seja para negar essa relação. Essas contendas acontecem em
nosso país antes mesmo de sanarmos o problema do analfabetismo, e por isso, com vistas à
organização do trabalho com a leitura e escrita na sala de aula, alguns autores, como Soares
(2003), assinala a distinção entre os termos alfabetização e letramento, ressaltando sua
indissociabilidade.
Definindo a alfabetização como processo de aquisição da tecnologia de escrita,
que envolve o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, e
letramento como “exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita”, Soares (2003,
p.91) analisando as relações entre letramento escolar e letramento social discute sobre o
vínculo entre alfabetização, letramento e escolarização. Como mostra a autora “o vínculo
entre letramento e escolarização não parece tão natural e óbvio quanto o vínculo entre
alfabetização e escolarização; ao contrário, o que é considerado natural e óbvio é o vínculo
entre letramento e alfabetização” 9(SOARES (2003, p.94).
Como observa Soares (2004, p.8) a entrada do termo letramento no Brasil, “tem
levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção acadêmica, a uma inadequada e
inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência do conceito de letramento”. Para a
8

No inglês, literacy, traduzido para o português como letramento, recobre ao mesmo tempo os significados de
alfabetização e de letramento (ROJO, 2009, p.97).
9

Neste contexto a palavra escolarização empregada sob dois sentidos, [...] por um lado, a fim de discutir as
relações entre níveis de aprendizado escolar e níveis de letramento, toma-se a palavra com o complemento
“pessoa”: considera-se a escolarização da criança, do jovem, do adulto; por outro lado, em busca das relações
entre práticas sociais e práticas escolares de leitura e de escrita, toma-se a palavra com o complemento
“conteúdo”: considera-se a escolarização da escrita objeto de aprendizagem (SOARES, 2003, p.92, grifo da
autora).
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autora, esse movimento tem acarretado na perda da especificidade do processo de
alfabetização, o que veio chamar de desinvenção da alfabetização, por sua diluição ao
processo de letramento.
Soares (2003, p. 94) explica que na esfera do senso comum e até mesmo no
domínio da instituição escolar, o letramento tem sido visto como “consequência natural da
alfabetização”. Como nos esclarece a autora, “tanto assim é que dificuldades de uso
competente da língua escrita – problemas de letramento – são frequentemente atribuídas a
deficiências do processo de alfabetização” (op. cit., grifo da autora). Isso reforça a
necessidade de se distinguir ambos os processos.
Apesar de propor a distinção entre ambos, a autora chama a atenção para o fato de
que os dois processos são interdependentes, indissociáveis e simultâneos, visto que a
“alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de
escrita, isto é, através de atividades de letramento”. E, na sua concepção, letramento, “por sua
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonemagrafema, isto é, em dependência da alfabetização” (SOARES, 2004, p.14).
Assim, pode-se entender que o indivíduo se apropria do sistema de escrita,
inserido em uma cultura escrita, ou seja, através de práticas sociais de leitura e de escrita, que,
por sua vez, só irá se desenvolver no contexto em que tenha o indivíduo, se apropriado do
sistema de escrita, isto é, após ter sido alfabetizado.
Contudo, não podemos perder de vista que se pensarmos na “oralidade como um
contexto propiciador das práticas de escrita” como Marinho (2010, p.80), e também como
Tfouni (1995), Kleiman (1995; 1998) e Rojo (1998), e no letramento como um fenômeno que
não se restringe somente ao processo inicial de aquisição da escrita, mas que também inclui o
discurso oral, que por vezes, apresenta marcas de planejamento e lexicalização característicos
da escrita, iremos perceber que a participação de pessoas em eventos de letramento também
poderá estar pautada na oralidade. Transcende ao fato do indivíduo ser ou não alfabetizado,
ter ou não se apropriado do sistema de escrita. Disso conclui-se que as pessoas participam de
práticas de letramento mesmo antes de serem iniciadas no processo de instrução formal ou de
escolarização.
Todavia, ao debruçarmos sobre o processo de letramento escolar não podemos
desconsiderar a relação entre letramento e alfabetização, visto que este processo compreende
a alfabetização.
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Ao contrário do vínculo entre alfabetização e escolarização, que pode ser
explicado segundo a evidência de que a alfabetização, aquisição da tecnologia da escrita, tem
resultados visíveis e evidentes, o vínculo entre letramento e escolarização é complexo e
impreciso. Como aponta Soares (2003, p.95) “embora alfabetização seja um contínuo, e o
nível de domínio da tecnologia da escrita possa variar de indivíduo a indivíduo, é sempre
possível determinar se uma criança ou um jovem adulto sabe ou não sabe ler e escrever –
trata-se de ter ou não a posse de uma tecnologia. Do contrário, letramento é

[...] um contínuo não linear, multidimensional, ilimitado, englobando
múltiplas práticas com múltiplas funções, com múltiplos objetivos,
condicionadas por e dependentes de múltiplas situações e múltiplos
contextos, em que, conseqüentemente, são múltiplas e muito variadas as
habilidades, conhecimentos, atitudes de leitura e de escrita demandadas, não
havendo gradação nem progressão que permita fixar um critério objetivo
para que se determine que ponto, no contínuo, separa letrado e iletrado
(SOARES, 2003, p. 95, grifo da autora).

Por essa razão torna-se difícil estabelecer uma comparação ou até mesmo uma
necessária relação entre letramento e escolarização. Como explica Soares (2003, p. 106-107)
com base nos conceitos de eventos (HEATH, 1983) e práticas de letramentos (STREET,
1984), “na vida cotidiana, eventos e práticas de letramento surgem em circunstâncias da vida
social ou profissional, respondem a necessidades ou interesses pessoais ou grupais, são
vividos e interpretados de forma natural, até mesmo espontânea”. Na instituição escolar, no
entanto, “eventos e práticas de letramento são planejados e instituídos, selecionados por
critérios pedagógicos, com objetivos predeterminados, visando à aprendizagem e quase
sempre conduzindo a atividades de avaliação” (SOARES, 2003, p. 107). Tal como afirma a
autora:
De certa forma, a escola autonomiza as atividades de leitura e de escrita em
relação a suas circunstâncias e usos sociais, criando seus próprios e
peculiares eventos e suas próprias e peculiares práticas de letramento. É a
pedagogização do letramento, nos termos de Street (...) processo pelo qual a
leitura e a escrita, no contexto escolar, integram eventos e práticas sociais
específicas, associadas à aprendizagem, de natureza bastante diferente dos
eventos e práticas associados a objetivos e a concepções não escolares
(SOARES, 2003, p. 107, grifo da autora).

A autora acredita que a pedagogização do letramento seja um processo necessário
e inevitável, inerente à escolarização e didatização do conhecimento. A mesma apresenta que
as práticas sociais de letramento são transformadas em práticas de letramento a ensinar –
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“aquelas que, (...) a escola seleciona para torná-las objetos de ensino, incorporadas aos
currículos, aos programas, aos projetos pedagógicos, concretizadas em manuais didáticos” –;
essas, por sua vez, transformam-se em práticas de letramento ensinadas – “aquelas que
ocorrem na instância real da sala de aula (...) que, por mais que tentem reproduzir os eventos
sociais reais, são sempre artificiais e didaticamente padronizados” – que, por fim resultam em
práticas de letramento adquiridas – “aquelas, de que, entre as ensinadas, os alunos
efetivamente se apropriam e levam consigo para a vida fora da escola” (SOARES, 2003, p.
108-109).
Deste modo, o processo de pedagogização do letramento acaba por caracterizar
situações que jamais serão vistas fora do ambiente escolar. Kleiman (2005) destaca que uma
característica das práticas de letramento fora do ambiente escolar é que elas variam conforme
os participantes e as situações de interação discursiva. São consideradas práticas de
letramento situadas, são heterogêneas. Do contrário, a autora esclarece que as práticas
escolares de letramento, “utilizam gêneros que se originaram em instituições de prestigio na
sociedade, como a literária e a científica, são desvinculadas da situação de origem, ou seja, é
característica escolar ser indiferente à situação” (Op. cit., p.27).
Opondo-se a isso, a autora traz a necessidade de se rever as práticas escolares de
letramento, buscando adequar os métodos às características da situação. Como sugere a
mesma, “uma forma de fazer isso é reproduzir as características da prática na situação original
no espaço da sala de aula” (Op. cit. p.38). Segundo Kleiman (Op. cit., p.26), isso significa que
“os objetivos, os modos de realizar as atividades, os recursos mobilizados pelos participantes,
os materiais utilizados, serão diferentes segundo as características da situação”.
Em resumo, podemos dizer que as práticas de letramento escolares são
apreendidas dentro de um contexto específico, com circunstâncias e objetivos específicos que,
de alguma maneira, acabam por integrar o conjunto de práticas sociais de letramento.
Com base nos dados coletados no Indicador Nacional de Analfabetismo
(INAF/2001), Soares (2003, p. 111) revela que as reflexões suscitadas em torno das relações
entre escolarização e letramento, conduzem a um paradoxo: “de um lado, há diferenças
significativas entre o letramento escolar e o letramento social; de outro lado, há uma
correlação positiva entre grau de instrução e níveis de letramento”.
Consideradas as diferenças entre os eventos e práticas escolares de
letramento e os eventos e práticas sociais de letramento, não se poderia
esperar que o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes de
leitura e de escrita no e pelo processo de escolarização habilitasse os
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indivíduos à participação efetiva e competente nos eventos e práticas sociais
de letramento; no entanto, os dados mostram que, de maneira significativa,
embora não absoluta, quanto mais longo o processo de escolarização, quanto
mais indivíduos participam de eventos e práticas escolares de letramento,
mais bem-sucedidos são nos eventos e práticas sociais que envolvem a
leitura e escrita (SOARES, 2003, p. 110, grifo da autora).

Esta constatação está relacionada ao fato apresentado pela autora, de que “o
conceito escolar de letramento contamina os eventos e práticas no contexto extra-escolar,
impondo comportamentos escolares de letramento e marginalizando outras variedades de
letramento próprias desse contexto” (p. 109). Ou seria o contrário? Estariam as exigências
sociais de letramentos, postas pela elite intelectual, relacionadas aos padrões de letramentos
disseminados nas/ pelas instituições escolares?
Apoiada em Lahire (1995), Rojo (2009) faz crer que grande parte das dificuldades
que levam ao fracasso escolar está relacionada ao fato de que a escola tende a ignorar os
letramentos das camadas populares, sobre o qual ainda sabemos muito pouco e que vem sendo
sobreposto pela unicidade das práticas de letramento escolar. Frente à análise dos resultados,
tanto escolares, quanto em termos de analfabetismo da população, a autora destaca que um
dos papeis importantes da escola “é o de estabelecer a relação, a permeabilidade entre culturas
e letramentos locais/globais dos alunos e a cultura valorizada que nela circula ou pode vir a
circular” (museus, bibliotecas, teatros, espetáculos) (ROJO, 2009, p.52).
Pautada no modelo ideológico de letramento, Rojo (2009) apresenta que este
fenômeno “busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de
uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais,
recobrindo contextos sociais diversos (...) numa perspectiva sociológica, antropológica e
sociocultural (ROJO, 2009, p.98,). Já “o conjunto de competências e habilidades ou
capacidades envolvidas nos atos de leitura ou de escrita dos indivíduos” (p.97), conjunto esse
que, por sua vez, “pode, (...) ser medido e definido por níveis de desenvolvimento de leitura e
de escrita, como fazem o INAF e os exames nacionais”

10

(p.97), a autora denomina de

alfabetismo, não de letramento.
Longe de querer prover uma mudança vocabular, importa-nos destacar que do
ponto de vista dos NLS, o que Rojo (2009) chama de alfabetismo, que comumente vem sendo
chamado de letramento, ou seja, o conjunto de competências e habilidades ou capacidades
envolvidas nos atos de leitura ou de escrita, assim como a alfabetização, entendida como
10

São eles: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Provinha Brasil, Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).
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ação de alfabetizar, de ensinar a ler e escrever, são aspectos constituintes do processo de
letramento escolar. Porém, nessa visão, o letramento não se restringe a eles. Desse lugar,
letramento é visto em sua multiplicidade de ocorrências e contextos, não é algo passível de ser
medido ou definido por níveis, uma vez que os significados dos letramentos variam através do
tempo, dos espaços e dos grupos sociais e culturais nos quais se fazem diferentes usos da
leitura, da escrita e da oralidade.

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática
social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos
eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado,
passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato,
dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e
que determina uma forma de utilizar o conhecimento da escrita (KLEIMAN,
1995, p.19, grifo da autora).

Sendo assim, pautados na concepção de letramento disseminada pelos NLS,
diversos pesquisadores como Kleiman (2005) e Rojo (2009), têm se posicionado a favor de
que o processo de letramento escolar esteja voltado para imersão do aluno nas múltiplas
práticas de letramento, por meio do diálogo efetivo com as práticas sociais de uso da língua,
sejam elas locais ou globais, valorizadas ou não.
Para melhor ilustrar essa questão, parece-nos oportuno delimitar algumas posições
as quais corroboramos. Para isso, partimos das proposições de Kleiman (2005) acerca do que
não é letramento, a saber: letramento não é método, letramento não é alfabetização,
letramento não é uma habilidade.
Letramento não é um método. Como observa a autora, essa ideia é fruto de
reinterpretações indevidas. “Não existe um ‘método de letramento’. Nem um nem vários.”
(2005, p.9).
Letramento não é alfabetização. “Mas a inclui!” afirma Kleiman (2005, p.11).
Letramento e alfabetização estão interligados. Como bem nos esclarece a autora, “se
consideramos que as instituições sociais usam a língua escrita de forma diferente, em práticas
diferentes, diremos que a alfabetização é uma das práticas de letramento que faz parte do
conjunto de práticas sociais de uso da escrita da instituição escolar” (2005, p.12).
Letramento não é habilidade “embora envolva um conjunto de habilidades
(rotinas de como fazer) e de competências (capacidades concretas para fazer algo)”
(KLEIMAN, 2005, p.16). Como propõe a autora, se pensarmos em todas as atividades que
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envolvem a leitura e escrita veremos que as habilidades e competências envolvidas
extrapolam o que pode ser ensinado na escola.
Muitos professores (as) podem se perguntar: Preciso ensinar o letramento? Não
basta ensinar a ler e a escrever? Como faz saber Kleiman, (2005, p.16) “‘ensinar o
letramento’ é uma expressão no mínimo estranha, pois implica uma ação que ninguém, nem
mesmo um especialista, poderia fazer”. Sobretudo, porque “o letramento é complexo,
envolvendo muito mais do que uma habilidade (ou conjunto de habilidades) ou uma
competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para mobilizar
essas capacidades” (KLEIMAN, 2005, p.18).
Em resposta a pergunta Não basta ensinar a ler e a escrever? Kleiman (2005)
afirma: Basta, sim! A autora nos esclarece que “quando se ensina uma criança, um jovem ou
um adulto a ler e a escrever, esse aprendiz está conhecendo as práticas de letramento da
sociedade; está ‘em processo’ de letramento.” (op. Cit., p.5). O foco agora recai sobre em qual
concepção de ensino se está ancorado.

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino, ou de aprendizagem
os aspectos sociais da língua escrita. Assumir como objetivo o letramento
no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma concepção
social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional que considera
a aprendizagem de leitura e produção textual como a aprendizagem de
habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a pergunta
estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos
significativos para o aluno e para sua comunidade”, em vez de: “qual a
seqüência mais adequada de apresentação dos conteúdos (geralmente, as
letras para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das
palavras para formarem frases)” (KLEIMAN, 2007, p.1).

Voltando à pergunta posta na introdução: acreditamos, então, todos nós que
sabemos o que quer dizer letramento? Se no campo acadêmico esta discussão é tão complexa,
o que ocorre quando passa a circular na escola? Como sugere Marinho, (2010, p. 17) “é hora
de interrogar que contribuições, e também mal-entendidos ou tensões o conceito de
letramento tem trazido para (...) o ensino da leitura e da escrita” nas escolas brasileiras.
Para isso buscamos responder às seguintes perguntas: O que significa letrar para
uma professora alfabetizadora? Quais os sentidos construídos por ela acerca das práticas de
letramento desenvolvidas em sua sala de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)?
Na investigação de tais questões, buscou-se compreender os sentidos construídos
por uma professora acerca das práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua sala de
aula, a luz dos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem Histórico-Cultural
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(VYGOTSKY e BAKHTIN e seu círculo) e da vertente atual da Ergonomia francesa, sob a
ótica da Clínica da Atividade proposta por Yves Clot.
Apresentamos o “lugar” do qual olhamos e buscamos compreender o fenômeno
do letramento, faz-se necessário, agora, situarmos as categorias teórico-metodológicas com as
quais dialogamos.

37
CAPÍTULO II

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA
[...] o apego a métodos que isolam o fenômeno a ser estudado
de todo o contexto que o produziu precisa ser superado
pelo esforço crítico e pelo desenvolvimento de outra metodologia
que possa encarar a realidade como algo em permanente movimento
e os fenômenos como algo que se constrói nesse movimento [...]
(Vigotski)

Entendendo como fundamental o papel da teoria na escolha do objeto de
investigação, elaboração das questões de pesquisa, definição dos procedimentos e
instrumentos de coleta de dados, para elaboração de categorias e interpretação dos resultados,
buscamos uma metodologia de pesquisa que estivesse em consonância com os pressupostos
teóricos metodológicos da abordagem Histórico-Cultural: os núcleos de significação.
Nosso objetivo, neste capítulo, é o de apresentar as categorias da perspectiva
Histórico-Cultural de Vigotski e Bakhtin, assim como a Clínica da Atividade desenvolvida no
campo da psicologia do trabalho por Yves Clot, fundamentais para nos auxiliar a
compreender os sentidos construídos por uma professora alfabetizadora sobre as práticas de
letramento desenvolvidas em sua sala de aula, por meio dos núcleos de significação.
A abordagem Histórico-Cultural tem fornecido aos pesquisadores da área da
educação apurados instrumentos de análise para pesquisa escolar, sobretudo, no Brasil, em
que nas últimas décadas, a pesquisa educacional passou a vislumbrar no cotidiano das salas de
aula um espaço rico em possibilidades de investigação.
O objetivo da pesquisa qualitativa em uma abordagem Histórico-Cultural é a
compreensão dos sentidos construídos historicamente pelos sujeitos nos seus contextos
sociais. Essa abordagem se configura no dizer de Freitas (2010, p.8), como uma “forma
outra” de construir conhecimento no campo das ciências humanas: “sua compreensão de que
o psiquismo é construído no social, nas interações possibilitadas pela linguagem, inaugura
novas perspectivas para o desenvolvimento de estratégias metodológicas que, numa
perspectiva de totalidade, superam as dicotomias interno/externo, social/individual”.
Com a finalidade de transformar o professor e seu trabalho, estas pesquisas
buscam promover modificações nas relações entre pesquisador e pesquisado, compreendendo
esse, não somente como sujeito de pesquisa, mas, sobretudo, como colaborador desse
processo.
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Para melhor discorrer sobre essa questão apresentamos, a seguir, algumas
categorias teóricas da abordagem Histórico-Cultural que irão nos auxiliar na compreensão da
categoria sentido.

2.1- ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL

A abordagem Histórico-Cultural está fundamentada no materialismo históricodialético, o qual tem suscitado a percepção de que os fenômenos humanos devem ser tomados
em seu movimento histórico, em seu processo de transformação e mudança. Um dos
pressupostos centrais desse método é o de que todo fenômeno deve ser compreendido para
além da aparência, em sua essência, por meio do processo de ascensão do abstrato ao
concreto.

Por sua vez, a essência do fenômeno na sua forma mais desenvolvida não se
apresenta ao pesquisador de forma imediata, mas sim de maneira
mediatizada, e essa mediação é realizada pelo processo de análise, o qual
trabalha com abstrações. Trata-se do método dialético de apropriação do
concreto pelo pensamento científico através da mediação do abstrato. A
análise seria um momento do processo de conhecimento, necessário à
compreensão da realidade investigada em seu todo concreto (DUARTE apud
MOURA, 2010, p.38).

Fundamentado nessa concepção, com vistas à formulação de uma psicologia
Histórico-Cultural, Vigotski enumera alguns princípios para a investigação dos fenômenos
humanos. São eles: (I) uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; (II)
uma análise que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposição à enumeração
das características externas de um processo, isto é, uma análise explicativa e não descritiva;
(III) uma análise do desenvolvimento que reconstrói todos os pontos e faz retornar à origem
do desenvolvimento de uma determinada estrutura (VIGOTSKI, 1991, p.70).
Dessa compreensão desenvolve-se a percepção de que o pesquisador não deve se
preocupar apenas com o resultado de sua investigação, mas com todo o processo que envolve
o fenômeno estudado, buscando recuperar sua essência, compreender a realidade observada
em seu todo concreto.
Nessa medida, a abordagem Histórico-Cultural traz em seu “corpo” uma
concepção de homem como ser social, histórico e constituído nas (e a partir das) relações
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sociais. São elementos constitutivos dessa abordagem os conceitos de trabalho, mediação,
consciência, significação social e sentido pessoal.
Fundamentado na filosofia marxista, o ponto de partida para a compreensão desta
teoria é o conceito de trabalho, a partir do qual Vigotski construiu sua percepção acerca da
importância da influência do uso de instrumentos e do trabalho nos processos mentais
humanos.
O “conceito de trabalho visto como atividade (...) considera a relação entre o eu e
o mundo, baseada em trocas provocadoras de mudanças, tanto no sujeito quanto no mundo
que o rodeia” (SCHETTINI, 2009, p.221). Por meio de suas ações sobre o mundo, o homem
ao prover mudanças na natureza, transforma não só a sociedade, como transforma a si mesmo
e sua própria condição na sociedade. Essas transformações são decorrentes de atividades, que,
por sua vez, são mediadas por instrumentos, constituindo-se em um processo de mediação
cultural.
De acordo com Vigotski, (1991, p. 62):

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana
sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve
necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual
a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza.

Interessado pela função da mediação estabelecida por meio de instrumentos e/ou
ferramentas na interação do homem com o ambiente em que vive, Vigotski amplia o conceito
de ferramenta material para o conceito de ferramentas simbólicas (signos). Para o autor, ao
contrário do instrumento, o signo, “constitui um meio da atividade interna dirigida para o
controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente” (VIGOTSKI, 1991, p. 62).
Nesse processo o autor destaca o vínculo existente entre o signo e significação.
Por signo entende os estímulos artificiais ou autogerados. Na sua concepção o “uso de signos
conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do
desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na
cultura” (VYGOTSKI, 1991, p.30).
Segundo Schettini (2009, p. 223):

Tanto as ferramentas concretas quanto as simbólicas são criadas pelos
homens, historicamente, em seu contexto social e estão relacionadas à
resolução de problemas psicológicos, da mesma forma que a criação e uso
dos instrumentos materiais realizam atividades no campo do trabalho.
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Para Vigotski é nas relações sociais,por meio da linguagem, que o sujeito constitui
suas formas de ação e sua consciência, deixando de ser um ser biológico para se transformar
em um ser sócio-histórico.
Para Vigotski (2010, p. 486) a palavra dá vida ao pensamento, “é o pequeno
mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana”.
Percebendo a linguagem enquanto intercambio social, o autor foca nas relações entre
pensamento e linguagem buscando compreender o pensamento verbal em sua totalidade sem
separar pensamento e palavra. Nas palavras de Vigotski (2010, p. 485):

[...] a relação entre pensamento e palavra é um processo vivo de nascimento
do pensamento na palavra. Palavra desprovida de pensamento é, antes de
mais nada, palavra morta. [...] Mas pensamento que não se materializa na
palavra continua como uma sombra do Estige “uma neblina, um tinido, um
hiato” [...].

Disso podemos ressaltar, tal como faz Soares (2011, p. 91), que “para
compreender o pensamento de alguém [...] é preciso interpretar o discurso do sujeito, ou seja,
apreender o movimento dos significados de suas palavras, e, assim, apreender o não dito [...]
por meio da análise do dito”.
Por essa e outras razões, Aguiar & Ozella (2006, p. 226) afirmam que “a
compreensão da relação pensamento/linguagem passa pela necessária compreensão das
categorias significado e sentido”. Categorias que, por sua vez, são indissociáveis, contudo,
distintas.
Para Vigotski (2009, p.398) “o significado da palavra [...] reflete da forma mais
simples a unidade do pensamento e da linguagem [...] Logo, o significado é um traço
constitutivo indispensável da palavra.” Conforme o autor, a palavra sem significado é um som
vazio, não é palavra. No seu entendimento, do ponto de vista psicológico, o significado é uma
generalização, um conceito. “Tomada isoladamente no léxico, a palavra tem apenas um
significado. Mas este não é mais que uma potência que se realiza no discurso vivo, no qual
significado é apenas uma pedra no edifício do sentido’” (VIGOTSKI, 2009, p.465). Para o
autor, significado é apenas uma das zonas do sentido, adquirido pela palavra num contexto de
interação discursiva, ele é estável, fixo, imutável.
Nessa perspectiva, Aguiar e Ozella (2006, p.226) apresentam que:
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Os significados são, portanto, produções históricas e sociais. São eles que
permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Muito
embora sejam mais estáveis, “dicionarizados”, eles também se transformam
no movimento histórico, momento em que sua natureza interior se modifica,
alterando, em conseqüência, a relação que mantêm com o pensamento,
entendido como um processo.

Nesse
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significados

referem-se

ao

conteúdo

compartilhado

culturalmente pelos sujeitos, apropriados a partir de suas histórias de vida, por meio de suas
subjetividades, são, portanto, construções sociais.
Dessa forma, Aguiar e Ozella (2006, p.226) apresentam que os significados
constituem o ponto de partida para que melhor se possa compreender o sujeito. “[...] sabe-se
que eles contêm mais do que aparentam e que, por meio de um trabalho de análise e
interpretação, pode-se caminhar para as zonas mais instáveis, fluidas e profundas, ou seja,
para as zonas de sentido”.
Apoiado em Paulham, Vigotski (2009, p.465) apresenta que, ao contrário do
significado, “o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que ela
desperta em nossa consciência [...] é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que
tem várias zonas de estabilidade variada”. Desse campo de visão o sentido é dinâmico, é
fluídico. Uma palavra pode admitir um sentido em uma circunstância, e, em outra, assumir
outro. Nessa perspectiva partimos da compreensão de que é a partir da relação com o outro,
por meio da mediação da linguagem, que caminhamos rumo à construção de zonas de
sentidos.
Como coloca Aguiar e Ozella (2006, p.227)

O sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais da subjetividade que
com mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos os processos
cognitivos, afetivos e biológicos. No entanto, dada a sua complexidade,
afirmamos como nossa possibilidade aproximarmo-nos de algumas zonas de
sentido.

De acordo com os autores o sentido diz respeito ao sujeito, é expressão do sujeito,
configurado por sua unicidade histórica e social, o qual revela suas possibilidades de criação.
Nesse movimento de busca de construção de sentidos também nos apoiamos nas
contribuições teóricas de Bakhtin. Para o autor, “o objeto de estudo das Ciências Humanas, é
o homem, ser expressivo e falante” (Bakhtin/Volochinov, 2003, p. 395).
Bakhtin/Volochinov propõe que “a palavra é o fenômeno ideológico por
excelência” (2006, p.34, grifo do autor). Explica que sua realidade é absorvida por função de
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signo. O autor define signo como tudo que é ideológico. Do seu ponto de vista, “tudo que é
ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos,
tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. (BAKHTIN/Volochinov,
2006, p. 29, grifo do autor). Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov percebe ideologia como
forma de representação do real.
Como explica o autor, a “palavra não é somente o signo mais puro, mais
indicativo, é também um signo neutro (...) em relação a qualquer função ideológica
específica” (BAKHTIN/Volochinov, 2006, p.35, grifo do autor). Além disso, a palavra é o
material privilegiado da comunicação na vida cotidiana, onde se situam as formas discursivas.
Chamando de tema o sentido, Bakhtin/Volochinov (2006, p.132), compreende “a
enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico”,
compreendida na relação entre significação e tema. Nas palavras do autor:

A significação é um aparato técnico para a realização do tema. Bem
entendido, é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a
significação e o tema. Não há tema sem significação, e vice-versa. Além
disso, é impossível designar a significação de uma palavra isolada (por
exemplo, no processo de ensinar uma língua estrangeira) sem fazer dela o
elemento de um tema, isto é, sem construir uma enunciação, um “exemplo”.
Por outro lado, o tema deve apoiar-se sobre uma certa estabilidade da
significação; caso contrário, ele perderia seu elo com o que precede e o
que segue, ou seja, ele perderia, em suma, o seu sentido
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 132).

Desse lugar, Bakhtin/Volochinov (2006, p.132) formula que o sentido (tema) “é
um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às
condições de um dado momento da evolução. O tema é uma reação da consciência em devir
ao ser em devir”. Dito de outra maneira, o sentido é contextual, está relacionado à situação
enunciativa, é único, individual, dá-se na interação, é potencialmente infinito, embora esteja
sujeito a atualizar-se em relação a outro sentido.
Para o autor, o tema (sentido) só pode ser apreendido por meio de uma
compreensão ativa/responsiva, a qual possibilita o sujeito uma contra-palavra, isto é, uma
replica consciente e reflexiva. Nessa direção , o sentido é construído no momento de troca de
enunciados, de diálogo, interlocução entre os sujeitos.

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado do discurso, ocupa
simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda
ou discorda dele, completa-o, aplica-o prepara-se para usá-lo, etc; essa
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posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo processo de
audição desde seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra
do falante (BACKTIN, 2003, p.271).
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Bakhtin/Volochinov (2006, p. 132) é definido como: “os elementos da enunciação que são
reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos.” Para esse autor, “esses elementos são
abstratos: fundados sobre uma convenção, eles não têm existência concreta independente, o
que não os impede de formar uma parte inalienável, indispensável, da enunciação.” Nessa
concepção, significado refere-se à palavra dicionarizada, ao significado abstrato, estático, há
nele uma potência mínima do sentido.
Nessa medida, o autor a apresenta que

a investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. Não
perguntamos à natureza e ela não nos responde. Colocamos as perguntas
para nós mesmos e de certo modo organizamos a observação ou a
experiência para obtermos a resposta. Quando estudamos o homem,
procuramos e encontramos signos em toda parte e nos empenhamos em
interpretar seu significado (BAKHTIN, 2003c, p.319).

Isso só é possível ao assumir o ponto de vista extraposto, o qual abrange não só o
que está dentro de determinado campo de visão, mas também o que está fora de um dado
campo, lhe permitindo apreciar pontos de vista divergentes e atribuir novos olhares por meio
do diálogo com o outro11.
Leontiev (1978, p.121) em sua Teoria da Atividade chama atenção para o papel
que a consciência desempenha nesse processo. De acordo com o autor o “reflexo da realidade
objetiva pela consciência não se produz passivamente, mas de maneira ativa, criativa, sobre a
base e no decorrer da transformação prática da realidade”.
Guiado por estas premissas, Núñez (2009, p. 66) destaca que a “consciência
permite planejar as intencionalidades da atividade e corrigi-la em cada momento, conforme os
objetivos que persegue e o produto ideal a que se propõe”. O autor acrescenta que:

11

Para Amorim (2006, p.100) “o fundamental é que a pesquisa não realize nenhum tipo de fusão dos dois pontos
de vista, mas que mantenha o caráter dialógico, revelando sempre as diferenças e a tensão entre elas. Importante
ressaltar que esse diálogo não é simétrico e que aqui aparece o conceito de exotopia. O pesquisador deve fazer
intervir sua posição exterior; sua problemática, suas teorias, seus valores, seu contexto sócio-histórico, para
revelar ao sujeito algo que ele mesmo não pode ver”.
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Na Teoria da Atividade de Leontiev, constata-se que toda atividade humana
(mental, perceptiva ou motora) possui a seguinte estrutura invariante: um
sujeito, um objeto, os motivos, o objetivo, o sistema de operações, a base
orientadora da ação, os meios para realizar a ação, as condições de
realização e o produto (NÚÑEZ, 2009, p. 75).

Leontiev enfatiza que o objeto da atividade é sempre o seu motivo real. Segundo
esse autor, a “primeira condição de toda a actividade é uma necessidade. Todavia, em si, a
necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma actividade, pois é apenas no
objecto da actividade que ela encontra sua determinação” (LEONTIEV, 1978, p. 107-108,
grifo nosso).
Assim o autor mostra que “na sociedade capitalista opera-se uma ruptura alienada
e alienante entre o significado da ação do operário e o sentido que essa ação tem para ele, ou
seja, uma ruptura entre o conteúdo da ação do operário e o motivo pelo qual o operário age”
(DUARTE, 2002, p.292).
Segundo Soares (2011, p. 102) “toda atividade consciente e, portanto, intencional,
tem como base um conjunto de motivos que impulsionam/mobilizam o sujeito ante suas ações
e necessidades”. Por isso, “para encontrar o sentido pessoal devemos descobrir o motivo que
lhe corresponde” (LEONTIEV, s/d p.104).
O processo de mobilização das necessidades “só vai completar-se quando o
sujeito significar algo do mundo social como possível de satisfazer suas necessidades”
(AGUIAR E OZELLA, 2006, 228). Por isso, as necessidades que mobilizam o sujeito em sua
ação devem ser analisadas para que possamos chegar às zonas de sentidos.
Assim, o sentido é a unidade constitutiva da subjetividade. O processo de
constituição dos sentidos “é historicamente mediado por experiências simbólicas e
emocionais de atuação do sujeito em diferentes espaços sociais” (SOARES, 2011, p. 84).
Tal como aponta Aguiar et. all. (2012, p. 267) “a noção de subjetividade é
entendida como dimensão da realidade e espaço de contradições, que articula o subjetivo ao
objetivo e permite criar, imaginar e produzir o novo”. Ainda conforme os autores, a
“subjetividade refere-se à possibilidade humana de organizar experiências, convertendo-as em
sentidos particulares” (AGUIAR et. all., 2012, p. 267).
Analisando esses conceitos entendemos, assim como Asbahr (2005 p.111), que “o
homem apropria-se das significações sociais expressas pela linguagem e confere-lhes um
sentido próprio, um sentido pessoal vinculado diretamente à sua vida concreta, às suas
necessidades, motivos e sentimentos”. Por essa razão, a compreensão dos sentidos construídos
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pelos sujeitos, implica necessariamente a apreensão dos motivos, necessidades e interesses
que orientam o seu movimento.
Em suma, pode-se dizer que a atividade, mediada pelo reflexo da realidade
objetiva da consciência, estende-se à esfera das necessidades, o que dirige e regula a atividade
concreta do sujeito em um meio objetal. Dito de outra maneira é o motivo o que impulsiona
uma atividade. E este, por sua vez, também está relacionado à subjetividade do sujeito. Na
sala de aula, por exemplo, pode-se perceber, que a atividade do professor não pode ser
separada do seu ambiente de trabalho, de seus objetivos profissionais, de suas experiências, de
seus saberes e até mesmo de sua personalidade.
Sob a ótica da abordagem Histórico-Cultural, a atividade docente, deve ser
compreendida a partir da subjetividade do professor, do reconhecimento deste como um
sujeito histórico e social, perpassado por múltiplas vozes, constituído a partir da e nas relações
sociais, que atribui significados e sentidos próprios à sua atividade profissional.
Em consonância com essas concepções a proposta de Clot (2006) consiste na
busca da apreensão da atividade profissional a partir das reflexões dos sujeitos sobre suas
próprias ações no interior de um dado campo de trabalho, pretendendo-se com isso uma maior
compreensão da atividade profissional, com vistas a avançar no processo de desvendamento
dos sentidos constituídos pelos trabalhadores, por meio de suas linguagens e enunciações.
Para melhor discorrer sobre essa questão, apresentamos a seguir, algumas categorias teóricas
e as contribuições dadas pela Clínica da Atividade, proposta por Yves Clot.

2.2 CLÍNICA DA ATIVIDADE
Fundamentado na abordagem Histórico-Cultural e nos pressupostos teóricometodológicos da Ergonomia francesa, Yves Clot, professor de psicologia do Conservatoire
Nationaldes Artset Métiers (CNAM), em Paris, desenvolveu em conjunto com sua equipe, um
método de análise e compreensão do trabalho que denominou Clínica da Atividade.
Inspirada por Ivar Oddone12, a Clínica da Atividade é fruto da ideia desenvolvida
por Clot em sua tese de doutorado, guiado pela preocupação de saber não “o que” os
12

Ivar Oddone, psicólogo italiano, atuou como assessor de conselhos de trabalhadores, nos quais ficou conhecido
como um dos propositores do Mapa de Risco e do Modelo Operário Italiano. No Brasil, a partir da década de 80,
teve influência importante no trabalho desenvolvido na área de Saúde do Trabalhador, tanto nos órgãos sindicais,
como nos serviços públicos de saúde(CLOT, 2006b, p.99).
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trabalhadores sabem, mas “como” sabem. Segundo Clot (2006b, p. 105), a clínica da
atividade é um dispositivo clínico utilizado para pesquisar aquilo que não foi realizado. De
acordo com o autor ela tem a função de restaurar “o possível da atividade, para ver e mostrar
o que não é possível”.
Esse método consiste na realização de análises feitas a partir das reflexões dos
sujeitos sobre suas próprias ações no interior de um dado campo de atividade profissional.
Sua proposta está direcionada para a chamada análise psicológica do trabalho dos sujeitos,
buscando, assim, analisar as condições que os constituem, as mediações constitutivas de suas
formas de ser, de atuar, de sentir.
Conforme Soares (2011, p.68) a clínica da atividade de Clot possui uma dimensão
teórica e prática que dialogam entre si, a saber: “ela é teórica, porque busca explicar o
movimento da realidade, e assim se converte em prática; e é prática por que mobiliza a
realidade no sentido de sua transformação, e com isso revela elementos contraditórios que só
podem ser explicados pela mediação da teoria”.
Na base teórico-metodológica dessa perspectiva, encontram-se as contribuições da
Teoria da Atividade13 desenvolvida por Alexei Leontiev, Lev Vigotski e Luria, além daquelas
advindas dos estudos em torno da teoria enunciativa da linguagem do pensador russo Mikhail
Bakhtin e seu Círculo.
Para Soares (2011, p.68) uma das maiores contribuições de Vigotski a Clot na
elaboração da Clínica da atividade é a tese de que “estudar uma coisa historicamente significa
estudá-la no processo de mudança”.
Estão pautadas em Vigotski, as formulações de Clot acerca da função mediadora
da atividade. A esse respeito, Clot apresenta que “há uma diferença entre a fonte da atividade,
que são sempre os conflitos vivos pelo sujeito e o recurso da atividade, isto é, as ferramentas
que o sujeito coloca a seu serviço, transformando os artefatos em instrumentos” (CLOT,
2006a, p. 24, grifo do autor). Baseado nessa proposição, Clot explica que é possível “dizer
que, segundo a vida levada bem ou mal pelo sujeito, ele se apropria de ferramentas (...) se e
somente se essas ferramentas responderem aos conflitos travados em sua atividade” (CLOT,
2006a, p. 24, grifo do autor).

13

Ainda que a denominação Teoria da Atividade “tenha surgido mais especificamente a partir dos trabalhos de
Leontiev, muitos autores acabaram por adotar essa denominação também para se referirem aos trabalhos de
Vigotski, Luria e outros integrantes dessa escola da psicologia” (DUARTE, 2002, p.280).
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Assim, Clot (2006a) deixa claro que as ferramentas são apropriadas pelo sujeito e
para ele, em resposta às situações vividas em sua atividade. O autor chama de apropriação o
processo pelo qual o indivíduo atribui um sentido pessoal a uma ferramenta conforme o uso
que se irá fazer dela, transformando-a em instrumento. Explica esse processo de maneira
análoga à Vigotski e Bakhtin quando explicam o processo de significação da palavra. Os dois
autores mostram, cada qual a seu modo,14que

[...] a significação da palavra em contexto é, ao, mesmo tempo, menos ampla
que a significação literal da palavra, porque a palavra no contexto reduz a
significação, mas a significação da palavra é também maior, mais ampla,
porque nesse momento, a palavra carrega, fica como que saturada de todo o
vivido na situação (CLOT, 2006a, p.24).

Indagado sobre as principais relações entre seu pensamento e os pensamentos de
Vigotski e Bakhtin, Clot, responde que em seu julgamento a concepção de atividade com a
qual trabalha, “deve tanto a Bakhtin quanto o deve a Vigotski: a atividade é uma batalha sem
trégua. Por que ela se dirige tanto a seu objeto como à atividade de outros sujeitos que incide
sobre esse objeto. Essa é a definição de enunciado de Bakhtin15. É essa a unidade de análise
que tomo” (MACHADO, 2005, p.159).
Tal como a atividade para Clot, o enunciado para Bakhtin só é possível numa
situação social, em função de um interlocutor. “O enunciado concreto é, antes de mais nada,
uma resposta, ou seja, uma réplica a enunciados anteriores dentro do mesmo gênero” é,
portanto, uma atividade de linguagem dirigida (SOUZA, 2002, p.109).
Segundo Davis & Oliveira:

[...] (tomando a linguagem como aspecto central de suas teorias) [Clot]
propõe-se a analisar as relações que ela mantém com o trabalho e com o
pensamento, e, sobretudo, demonstrar como ela nos torna seres cuja essência
é inegavelmente social, posto ser a consciência humana semioticamente
estruturada (DAVIS & OLIVEIRA, 1994).

Por essa razão, Clot (2006b, p.102) insiste na premissa de que não podemos tratar
da atividade separada de sua dimensão coletiva e subjetiva. Para ele, o coletivo “é entendido

14

Bakhtin dá ênfase ao sentido (tema) e Vygotsky ao significado.
“A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua, trata-se de
discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 17).
15
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como recurso para o desenvolvimento individual. É isso o que interessa à clínica da
atividade”, visto que o trabalho é sempre uma atividade dirigida.
Na tentativa de conhecer o processo de constituição do sujeito na atividade e para
além da aparência, Clot se fundamentou em algumas categorias da Ergonomia francesa.
Propondo a distinção entre trabalho prescrito e trabalho real, entre tarefa e atividade, o autor
agregou à Clínica da Atividade categorias, tais como: real da atividade, atividade real,
gênero e estilo da atividade.
Na visão agora apresentada, soma-se à concepção de atividade exposta
anteriormente, a percepção de que a atividade não é constituída apenas por aquilo que foi
realizado, mas também, por aquilo que, por algum motivo, não foi possível realizar. Nos
dizeres de Clot:

[...] atividade [...] Inclui o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu não fiz,
paradoxalmente, faz parte da atividade. É uma concepção de atividade que
toma a enunciação, de Bakhtin, que define o enunciado como um tipo de
conflito possível. A atividade é uma colisão de possíveis. [...] a clínica da
atividade é um dispositivo clínico que nós utilizamos para pesquisar o que
não foi realizado para restaurar o possível da atividade, para ver e mostrar o
que não é possível (CLOT, 2006b, p.105-106).

Partindo dessa premissa, Clot propõe a distinção entre atividade realizada, que
veio a chamar de atividade real, e o real da atividade. Para o psicólogo francês, a atividade
real é o que foi efetivamente realizado, aquilo que foi feito, o que se pôde observar. Contudo,
para o autor, “o comportamento realizado (...) é apenas uma ínfima parte do que é possível no
comportamento. Em outras palavras, pode-se dizer que cada um de nós está repleto, em cada
instante, de possíveis não-realizados” (CLOT, 2006a, p.21). Nessa direção, propõe que o real
da atividade vai além da atividade real, nas palavras do autor:
[...] o real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que não se
pode fazer, aquilo que se busca fazer sem conseguir – os fracassos -, aquilo
que se teria querido ou podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha
poder fazer alhures. É preciso acrescentar a isso – o que é um paradoxo
freqüente – aquilo que se faz para não fazer aquilo que se tem a fazer ou
ainda aquilo que se faz sem querer fazer (CLOT, 2007, p. 116).

O real da atividade é, portanto, o que foi imaginado, idealizado. Para Soares
(2011, p. 72) “isso elucida a importância da subjetividade na atividade”. Há nessa visão uma
idéia bastante forte. Para Clot (2006a, p.21) “o que não foi realizado, o que não foi efetuado
não é menos real”. São reais também as atividades tidas como impossíveis porque foram ao
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menos idealizadas. Segundo o autor, estas não foram realizadas de forma visível, mas para o
sujeito são reais, pois ao menos existiram no campo das idéias. “Portanto, o impossível e o
possível estão no real”, afirma Clot (2006a, p.21).
Para Clot isso é importante porque nos traz a possibilidade de ler a Zona de
Desenvolvimento Proximal (Z.D.P.) de outra maneira. Nas palavras do autor:

[...] ela não consiste em ajudar o sujeito a realizar o que foi prescrito para
ele; a z.d.p. consiste também em criar um quadro no qual o sujeito poderá
acordar o impossível na sua própria atividade. A z.d.p. é um lugar, de certa
forma, no qual o psicológico ou social favorece o sujeito para que ele
encontre possibilidades não realizadas (CLOT, 2006b, p.21-22).

Sinteticamente, podemos falar que a Z.D.P. para Vigotski é a distância entre o
nível de desenvolvimento real (solução independente) e o nível de desenvolvimento potencial
(solução sob orientação). Pode-se, assim dizer, que a Z.D.P. não é um lugar, apenas, mas um
estado ou estágio no nosso processo de desenvolvimento em que saímos do que é potencial,
ou seja, daquilo que não sabemos, mas temos o potencial para aprender com a ajuda do outro,
e migramos para o real, isto é, a apreensão daquele conhecimento.
Na perspectiva da ação a Z.D.P. também pode ser vista dentro de certa atividade.
Por exemplo, para o aluno, a ação está relacionada com a atividade de ensino/aprendizagem,
é, portanto, papel do professor “dirigir a ação dentro da escola de uma maneira apropriada ao
nível atual de desenvolvimento da criança, ao contexto cultural e social, e às teorias do
professor sobre o que é o assunto central” (HEDEGAARD, 2002, p. 204).
Segundo Soares (2011, p.13):

[...] a relação entre real da atividade e atividade realizada é, portanto, uma
atividade dialética entre aparência e essência. Sendo a aparência algo que se
manifesta a partir da essência, esta seria a parte onde os elementos da
contradição se articulam constituindo uma totalidade. [...] é a partir desse
ponto que buscamos apreender a totalidade da atividade, mas, para isso, é
preciso considerar seu ponto “inusitado e profundo”, que são as
determinações constitutivas da subjetividade, ou seja, dos sentidos e
significados produzidos pelo sujeito na atividade.

Outra contribuição da Ergonomia francesa para o estudo da atividade consiste na
diferenciação entre trabalho prescrito e trabalho real. O trabalho prescrito, também
denominado de tarefa, é o trabalho estabelecido por meio de algum regulamento, regras ou
normas. O trabalho real, entretanto, é mais complexo, é o que efetivamente se realiza daquilo
que foi prescrito.
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Clot (2007, p.24) entendendo que a “atividade se define pelas operações manuais
e intelectuais realmente mobilizadas a cada instante pelo operador para atingir seus objetivos,
e não apenas pelas prescritas, nos termos das restrições do contexto”, afirma que a “tarefa é
então definida pela intenção presente do operador, protegida das outras intenções
concorrentes”. A atividade é assim, uma elaboração, por parte do operador, de sua própria
tarefa. São as formas pelas quais um profissional decide executar sua própria tarefa. Com
relação ao professor, isso se refere à metodologia utilizada, por exemplo.
Inspirado na concepção de gênero do discurso apresentada por Bakhtin, Clot
desenvolve, ainda, os conceitos de gênero e estilo da atividade. Para esse último, “a
psicologia do trabalho pode sem dúvida ser objeto da mesma crítica epistemológica que
Bakhtin/Volochinov formulou a propósito da linguística estrutural de Saussure” (CLOT,
2007, p.43).
Ao refutar a oposição feita por Saussure entre língua e fala, social e individual,
Bakhtin propõe a teoria enunciativa da linguagem, na qual,se pautando numa concepção de
língua enquanto discurso,inaugura uma nova forma de pensar a linguagem a partir do
contexto de interação social.

No conjunto de suas formulações, o autor expõe que

“evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2003, p. 262, grifo do autor).
Transpondo esse conceito para o campo da psicologia do trabalho, Clot (2006c,
p.228) postula que “não existem apenas gêneros de enunciados”. O autor acredita na ampla
existência de “gêneros sociais de atividades (...) que contém não apenas gêneros do discurso,
mas também gêneros de técnicas”, ou seja, modos de fazer, que para ele “fazem a ponte entre
a operacionalidade formal e prescrita dos equipamentos materiais e os modos de agir e de
pensar de um meio social”.
Desse modo, Clot concebe gênero como “história de um grupo e memória
impessoal de um local de trabalho”, se refere às “maneiras de ‘apreender’ as coisas e as
pessoas num determinado meio” (CLOT, 2007, p.38). São os tipos relativamente estáveis de
agir, pensar e falar em determinado contexto profissional. Nas palavras desse autor:

Pode-se defini-lo como um sistema flexível de variantes normativas e de
descrições que comportam vários cenários em um jogo de indeterminação
que nos diz de que modo agem aqueles com quem trabalhamos, como agir
ou deixar de agir em situações precisas; como bem realizar as transações
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entre colegas de trabalho requeridas pela vida em comum organizada em
torno de objetivos de ação (CLOT, 2007, p.50).

Com relação à prática docente, por exemplo, pode-se dizer que o gênero da
atividade profissional do (a) professor (a) é constituído pela apreensão das regras, gestos,
rotinas, modos de agir e fazer com os quais os (as) professores (as) se identificam como
professores (as).
O gênero que é social, formado e transformado pelo coletivo, “ao definir as
fronteiras móveis do aceitável e do inaceitável no trabalho, ao organizar o encontro dos
sujeitos com os seus limites, requer o estilo pessoal” (CLOT, 2007, p.49). O estilo constituise pela mistura de vontades, gostos, gestos, experiências e comportamentos. Define-se, por
exemplo, pelo modo como um (a) professor (a) organiza as aulas, se dirigi aos alunos, utiliza
os materiais didáticos. O estilo é pessoal, subjetivo, é um dos componentes do por que um (a)
professor (a) faz o que faz, do modo que faz em sala de aula. Para Clot (2007, p.50) “O estilo
individual torna-se por sua vez a transformação dos gêneros, por um sujeito, em recursos para
agir em suas atividades reais”. É a forma pela qual o profissional constrói estratégias para o
desenvolvimento das atividades prescritas.
Clot não faz uma referência direta ao trabalho dos professores, mas traz
importantes contribuições teórico-metodológicas para se refletir sobre a prática docente
enquanto uma atividade de trabalho, com suas especificidades e características próprias. De
acordo com Davis & Aguiar (2010) essa abordagem nos permite compreender a prática
profissional não só a partir do trabalho realizado, passível de observação, mas a partir do que
não foi possível realizar. Possibilita-nos ver e mostrar a complexidade do trabalho corrente
num campo de atividade profissional, ou seja, os conflitos, a distância entre o feito e o
prescrito.
Em resumo, pode-se dizer que a Clínica da atividade, nos permite compreender a
prática docente para além do trabalho real, mas a partir da complexidade do trabalho corrente
no campo de atividade profissional, ou seja, os conflitos, o dito e o não dito, a distância entre
o feito e o prescrito. Falar de atividade docente nessa perspectiva subtende-se à necessidade
de novas formas de se fazer pesquisa no campo educacional, atentando-se para a urgência de
se buscar compreender os sentidos que os professores atribuem às suas atividades.
Com esse intuito, no capítulo a seguir indicamos o método adotado para a
realização da pesquisa, assim como os procedimentos efetuados para coleta e interpretação
dos dados, com vistas à compreensão dos sentidos construídos por uma professora do
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primeiro ano do ensino fundamental sobre as práticas de letramento desenvolvidas em sua
sala de aula, numa escola da rede municipal de Juiz de Fora, que atende a crianças
pertencentes a comunidades em situação de risco social.
Interessados em construir uma compreensão ativa16 do fenômeno estudado em seu
movimento, em sua historicidade, sua essência, objetivamos investigar as ações dessa
professora não apenas de maneira descritiva, mas buscando apreender a origem dessas ações,
os motivos da atividade e quais são os sentidos atribuídos a elas. Nessa direção, buscamos,
inicialmente, responder as seguintes perguntas: O que significa letrar para essa professora
alfabetizadora? Quais os sentidos construídos por ela acerca das práticas de letramento
desenvolvidas em sua sala de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)?

2.3 PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Com vistas à construção dos pilares desta pesquisa, antes de adentrarmos, os
procedimentos e instrumentos recomendados para uma investigação dentro da abordagem
Histórico-Cultural, ponderamos a necessidade de apresentarmos alguns apontamentos sobre
nosso campo e nosso colaborador da pesquisa, com base nos postulados de Aguiar e Ozella
(2006, p. 231), as quais ressaltam a importância do fato de que “a análise não deve ser restrita
à fala do informante, ela deve ser articulada com o contexto social, político, econômico, em
síntese, histórico, que permite acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade”.

2. 3.1 - Procedimentos de Análise dos Dados

Empenhados na busca da compreensão da realidade observada em seu
movimento, sua essência, para a análise e interpretação dos resultados recorremos à proposta
de Aguiar e Ozella (2006), intituladas pelas autoras de “Núcleos de significação”.
Como bem explica Soares (2011, p.138):

16

Conceito empregado por Bakhtin/ Volochinov (2006, p.135) para se referir ao fato de que “qualquer tipo
genuíno de compreensão deve ser ativo, deve conter já o germe de uma resposta [...] Compreender a enunciação
de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A
cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a
nossa compreensão”.
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[...] além de um procedimento que dá conta da descrição e da análise, esta
proposta é, também, um procedimento de interpretação dos dados,
sobretudo na fase de constituição dos núcleos de significação propriamente
ditos, haja vista, nessa fase da proposta, o pesquisador ter obrigação de não
apenas descrever, decompor e articular dados empíricos, mas também a
partir da manipulação teórica desses dados, penetrar as zonas de sentidos dos
sujeito, e, com isso, inferir e explicar os movimentos da realidade
investigada.

Nas palavras de Aguiar e Ozella (2006, P. 223), essa proposta nos possibilita “a
apreender os sentidos que constituem o conteúdo do discurso dos sujeitos” Para tanto a
proposta é dividida em 3 fases:

A primeira, destinada ao levantamento de dados, é chamada de préindicadores. A segunda, que consiste na aglutinação dos pré-indicadores
levantados, isto é, na aglutinação de temas convergentes, é chamada de
indicadores. Por último, com o processo de articulação dos diversos
indicadores, vem a fase dos núcleos de significação propriamente dita
(SOARES, 2011, p. 140).

De acordo com Aguiar e Ozella, (2006, 230), tendo as narrativas dos (as)
professores (as) gravadas e transcritas, estas serão lidas meticulosamente para que seja
possível organizar o material formando os pré-indicadores, isto é, diversos temas
“caracterizados por maior freqüência (pela sua repetição ou reiteração), pela importância
enfatizada nas falas dos informantes, pela carga emocional presente, pelas ambivalências ou
contradições, pelas insinuações não concretizadas, etc”, que, posteriormente, serão
reagrupados para que se formem os indicadores. Para as autoras, “um critério básico para
filtrar esses pré-indicadores é verificar sua importância para a compreensão do objeto da
investigação” (AGUIAR E OZELLA, 2006, 230).
Sendo assim, os indicadores resultam do “processo de aglutinação dos préindicadores, seja pela similaridade, pela complementaridade ou pela contraposição”
(AGUIAR E OZELLA, 2006, p.230). Nessa medida, pode-se dizer que os indicadores
resultam do agrupamento de conteúdos temáticos que, nesta nova forma de organização e
articulação, tem a possibilidade de revelar melhor os sujeitos pesquisados. Segundo as
autoras, depois de organizar os indicadores a tarefa é de reintegrar estes indicadores no seu
movimento, ou seja, articulá-los com seus semelhantes, ou mesmo contraditórios, a fim de
encontrar uma nova síntese mais reveladora. Essa etapa dá inicio ao processo de construção
dos Núcleos de Significação e sua nomeação.
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Nesse processo de organização dos núcleos de significação (...) é possível
verificar as transformações e contradições que ocorrem no processo de
construção dos sentidos e dos significados, o que possibilitará uma análise
mais consistente que nos permita ir além do aparente e considerar tanto as
condições subjetivas quanto as contextuais e históricas. Espera-se, nessa
etapa, um número reduzido de núcleos, de modo que não ocorra uma
diluição e um retorno aos indicadores (AGUIAR E OZELLA, 2006, 231).

Para Aguiar e Ozella (2006, 231) nesse movimento de busca de entendimento da
prática docente “só avançaremos na compreensão dos sentidos quando os conteúdos dos
núcleos forem articulados”. A luz dos postulados de Vigotski (1998) as autoras revelam “que
o procedimento adotado visa a avançarmos do empírico para o interpretativo, isto é, da fala
para o seu sentido, entendendo que vamos em busca da fala interior, ou seja, a partir da fala
exterior caminhamos para um plano mais interiorizado, para o próprio pensamento”(AGUIAR
E OZELLA, 2006, 231).
A seguir será feito a apresentação descritiva das condições de constituição dos
sentidos focalizados nessa pesquisa, esses, por sua vez, possibilitados por intermédio do
contexto e do colaborador da pesquisa.

2.4

DESCRIÇÕES

DAS

CONDIÇÕES

DE

CONSTITUIÇÃO

DO

SENTIDO

CONSTRUÍDOS PELA PROFESSORA PESQUISADA

No curso desta pesquisa, para tomarmos conhecimento sobre o espaço físico da
escola, além de uma visita pelo prédio, utilizamos um roteiro estruturado de entrevista, por
meio do qual levantamos alguns dados quantitativos – número de alunos, de salas, corpo
docente, etc. Para melhor compreendermos a dinâmica de funcionamento da escola e sua
estrutura administrativa, além de anotações extraídas do Projeto Político Pedagógico e
Proposta Curricular da escola, fizemos uma entrevista semiestruturada com a coordenadora.
Soares (2011, p. 114) aponta que esse tipo de entrevista, “embora conte com um
roteiro básico de perguntas, esse roteiro, assim como as perguntas, são bastante flexíveis e
abertos, de modo que permitem, tanto ao pesquisador como ao sujeito, o necessário
aprofundamento das questões do problema em pauta”.
Para compreender a trajetória profissional da professora, realizamos, inicialmente,
entrevistas semi-estruturadas, nas quais solicitamos à professora que falasse sobre sua
formação profissional; as razões de sua opção pela docência; o papel da formação inicial e
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continuada na sua atuação profissional; a principal fonte de conhecimento sobre a prática;
como percebe a relação da teoria e da prática na sua atuação profissional, a Proposta
Curricular da Escola, a compreensão acerca do processo de alfabetização e de letramento,
como situa sua prática com relação a eles e seu preparo profissional para levá-los adiante.
Posteriormente, com vistas a eliminar dúvidas e aprofundar colocações e reflexões outras
entrevistas foram realizadas.
A perspectiva metodológica adotada define que tanto o tipo não-estruturado como
semi-estruturado de entrevista, são constituídos por um roteiro de perguntas previamente
elaborado pelo pesquisador, orientado por um ou mais temas, que ganham flexibilidade na
conjuntura da entrevista, ou seja, no contexto de desenvolvimento da entrevista novas
perguntas poderão ser elaboradas e novos temas podem surgir.
Para Freitas (2003, p.37), “a entrevista se constitui como uma relação entre
sujeitos, na qual se pesquisa com os sujeitos as suas experiências sociais e culturais,
compartilhadas com as outras pessoas de seu ambiente”, é, portanto dialógica, reflete o
encontro das vozes do pesquisador com o pesquisado.
Aguiar e Ozella (2006) elucidam que as entrevistas constituem-se como ricos
instrumentos que possibilitam o acesso aos sentidos e os significados construídos pelos
sujeitos. Para que se possa acessá-los as autoras lembram que as entrevistas devem ser
recorrentes, consistentes e suficientemente amplas, articuladas a um plano de observação,
com vistas a captar indicadores não verbais e complementar atos que estejam relacionados ao
objeto da investigação.
Freitas (2003, p.31), partindo da compreensão de que o pesquisador e o sujeito
produzem sentidos dos eventos observados em conjunto, elucida que a observação “se
constitui pois em um encontro de muitas vozes: ao se observar um evento depara-se com
diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos. São discursos que refletem e refratam a
realidade da qual fazem parte construindo uma verdadeira tessitura social” (FREITAS, 2003,
p.31).
Nessa medida, após ter sido traçado um plano de observação, iniciamos o
processo de investigação, que nos auxiliou na busca pela compreensão dos sentidos
construídos pela professora sobre práticas de letramento desenvolvidas por ela.
Para tanto, observou-se a rotina diária da sala de aula, buscando apreender seu
cotidiano. Como suporte às observações também foram feitos registros organizados em um
diário de campo, além de filmagem de alguns eventos de letramento voltados para o trabalho
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com a leitura e a escrita na sala de aula e entrevistas gravadas em áudio. Durante a imersão no
campo foram produzidas e transcritas seis entrevistas semi-estruturadas, totalizando
aproximadamente 2h30 de gravação de áudio, 35 notas de campo e de 130 min gravação em
vídeo.
Segundo Soares (2011, p.23) a filmagem “pode contribuir para a transformação
das situações de trabalho ao desencadear a produção de conhecimentos fundamentais para a
proposta de novas soluções, de medidas preventivas, de organização ao nível da organização
do trabalho”.
Essa fase de filmagens foi iniciada quando já se tinha maior familiaridade com o
contexto da sala de aula e após ter sido feito uma primeira análise dos dados.

Nessa direção,

foram filmados cerca de 130 min de eventos completos das aulas (episódios com começo,
meio e fim). Para a seleção de quais atividades seriam filmadas, manteve-se o foco no
desenvolvimento do trabalho com a leitura e a escrita. Todas com duração entre 6 e 15
minutos cada.
Para Aguiar & Davis (2010) os episódios selecionados não devem ultrapassar 15
minutos, a fim de evitar uma análise extremamente cansativa. Além disso, segundo as
mesmas, devem possibilitar uma análise mais profunda dos aspectos considerados essenciais
ao estudo e, portanto, permitir ao pesquisador responder aos objetivos da pesquisa.
Ao findar o processo de observação iniciamos o procedimento de seleção dos
eventos filmados. Para realizar essa atividade buscou-se seguir as seguintes recomendações
feitas por Aguiar e Ozella:

- evidenciar diferença e/ou contradição entre, de um lado, a atividade
prescrita e, de outro, a atividade real (tal como mostra a fita) e a história de
vida;
-incidir em uma situação que poderia ser conduzida, de acordo com o
pesquisador, de diferentes formas, dentro do prescrito;
- contrapor o que a professora fez a forma como a pesquisadora o teria feito,
discutindo pró e contras de cada proposta.

À luz do que já se conhecia da professora e da escola foram selecionados dois
episódios relevantes para se tentar compreender os sentidos construídos pela professora sobre
as práticas de letramento que desenvolve em sua sala de aula. Esses episódios constituem
práticas de letramento frequentemente construídas na rotina desse grupo. São eles:

1) Bingo de letras: Esse episódio, com duração de 6min9s, retrata o
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desenvolvimento de um bingo de letras com o nome das crianças da turma,
uma atividade lúdica da qual a professora se vale para trabalhar a apropriação
do sistema de escrita alfabética. O episódio se inicia com a explicação da
atividade pela professora. No seu desenvolvimento a mesma se coloca de pé à
frente dos alunos que estão sentados em duplas dispostas na sala. A professora
retira as letras do saco e interroga aos alunos sobre o nome da letra retirada do
saco. Os alunos falam o nome da letra e aqueles cuja escrita do nome são
contemplados por aquela letra, marcam, com bolinhas de papel crepom, feitas
anteriormente por eles, em sua cartela (ficha do seu nome). Para cada letra
retirada, a professora pergunta se algum aluno tem aquela letra no nome e o
nome de palavras começadas com ela, promovendo, assim, uma interação
entre a turma, que cria hipóteses na busca de respondê-la. A atividade termina
quando todos os alunos preenchem a cartela. Essa atividade foi escolhida,
como sugestão da professora, por refletir a proposta de trabalho da escola com
relação à apropriação do sistema de escrita.
2) Leitura de Livro Infantil: Esse episódio se refere à leitura do livro “A
venda do seu Chico”, escolhido por abarcar a mesma temática de um projeto
trabalhado em sala de aula sobre legumes. Durante as observações realizadas
em sala de aula, presenciou-se vários momentos em que foram realizadas
leituras de textos literários. Nesses momentos a professora, interage com os
alunos e possibilita a interação entre eles, levando-os a construir informações,
levantar hipóteses, fazer inferências sobre o texto, além de desenvolver o
hábito e o gosto pela leitura. Antes de iniciar a leitura do livro a professora
conversa com os alunos perguntando quem já conhecia a história, o nome do
livro, do autor, do ilustrador, apresenta-o, comenta o que achou das
ilustrações, mostra a capa e pergunta o nome daquela parte do livro. Como
muitos alunos já conheciam a história, ela conduz a atividade de forma que
eles sejam co-autores no processo da leitura do livro. Além disso, a professora
transpõe fatos narrados na história para a realidade dos alunos, dialogando
sobre situações semelhantes vivenciadas por eles. Assim, fala sobre compras
feitas à vista, a prazo, por meio das cadernetas, cheques e cartões de créditos,
acionando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema da leitura. Esse
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episódio tem a duração de 18min48, mas foram usados apenas 15min na
análise com a professora.
Citando Meira (1994), Soares (2011, p. 123) afirma que “a videografia não produz
por si própria um registro completo e final da atividade investigada”. Para isso, esclarece o
autor que “faz-se necessário, por meio do esforço de análise, a apreendermos para além da
aparência daquilo o que representam no campo da nossa percepção imediata” (SOARES,
2011, p. 123). Por isso, concluída a etapa de seleção dos episódios, o material foi analisado
conjuntamente pelos pesquisadores e, também, pela professora colaboradora da pesquisa. Ao
findar desse processo partimos para fase de análise e interpretação dos dados.

2.4.1 Estabelecendo contato com a escola e com os professores
Delimitada a temática e os objetivos primeiros da pesquisa, que esteve
relacionado, à observação da prática docente com vistas à construção dos sentidos da
professora sobre as práticas de letramento que desenvolve em sua sala de aula, com foco no
trabalho com as crianças de 6 anos após a proposta de ampliação do ensino fundamental para
9 anos no estado de Minas Gerais, decidiu-se como primeiro critério para seleção do lócus de
pesquisa que a mesma fosse desenvolvida em uma escola pública.
Somado a isso, viu-se a possibilidade de se investigar o curso do Programa de
Formação Inicial de Professores dos Anos/ Séries Iniciais do Ensino Fundamental (PróLetramento) de Alfabetização e Linguagem, cujo foco centra-se em subsidiar a prática
docente, no que tange ao trabalho com a alfabetização e letramento na sala de aula.
Com esse propósito, definiu-se como critério para escolha do professor, que seria
nosso colaborador na pesquisa, uma professora que atuasse no primeiro ano do ensino
fundamental e, que estivesse participando do curso do Pró-Letramento17 de Alfabetização e
Linguagem. Como este programa faz parte de uma proposta do município, o segundo critério
adotado para seleção do lócus de pesquisa foi o de que a escola fosse municipal.
Para isso, buscou-se junto à Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora, a
indicação de professoras, com o perfil descrito acima, sobretudo, que tivessem se destacado
durante o curso por seu envolvimento com a proposta. A par dos objetivos da pesquisa, foram
17

Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do
Ministério da Educação/MEC.
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indicadas sete professoras de seis escolas diferentes. Como no decorrer desse processo as
escolas municipais estavam em greve, o contato com as escolas só foi possível ao findar a
mesma.
Ao contatar por telefone as coordenadoras dessas seis escolas e verificar a
viabilidade de participação na pesquisa, descobriu-se na primeira escola, que a professora
indicada era contratada e não teria renovado o contrato naquela instituição 18. Nas outras cinco
escolas, as professoras indicadas não estavam mais atuando em turmas de primeiro ano19.
Foi na sétima escola, que iremos chamar de Fonseca Hermes, que se encontrou a
professora indicada.

Frente à impossibilidade de me atender naquele momento, a

coordenadora pediu-me que entrasse em contato posteriormente, reforçando que eu não
deixasse de fazê-lo. Naquela ocasião, ela chamou a atenção para o fato de que “o trabalho
com o letramento reflete a proposta da escola”, pensado antes mesmo da implantação do Próletramento no município.
Após retomar o contato com a coordenadora foi marcado um encontro para
conhecer a escola – espaço físico, corpo docente, alunos e Proposta Pedagógica – e também
para que pudéssemos discutir sobre a possibilidade de realização da pesquisa. Após ter
aceitado participar da pesquisa, a coordenadora apresentou a Proposta Curricular do primeiro
ano do Ensino Fundamental, e explicou que as três professoras desse segmento trabalhavam
em conjunto, a partir de um planejamento coletivo, feito semanalmente. Sugeriu que as
conhecêssemos e que acompanhássemos pelo menos uma aula de cada uma delas20.
Em meio a esse processo apresentamo-nos às três professoras regentes de turmas
dos primeiros anos para as quais foi explicado o objetivo da pesquisa e, posteriormente, feita
uma sondagem sobre a sua possibilidade de participação. Sendo assim, acabamos por escolher
o turno do dia que a pesquisadora dispunha de maior tempo livre e a sala de aula na qual
pudesse acompanhar o trabalho da professora em pelo menos dois dias consecutivo.
Iniciado esse processo, para consolidar a participação da escola na pesquisa,

18

Foram feitas várias tentativas de entrar em contato com a professora Carmem, a partir dos números de
telefones fornecidos pela escola, mas ela não foi encontrada.
19
Isso é um dado alarmante, visto que, em sua maioria, as professoras que participam desses cursos são
professoras contratadas e, por vezes, não permanecem no ciclo inicial de alfabetização, foco desse programa .
20

Paralelamente a esse processo, descobrimos que o próximo módulo do Pró-Letramento não tinha previsão para
começar, correndo o risco de vir acontecer somente no próximo ano. Diante disso, desconsideramos a
possibilidade de pesquisar o curso do Pró-letramento e ponderamos a possibilidade de buscar compreender o
trabalho docente, no que tange às práticas de letramentos construídas no cotidiano da sala de aula, o que era
nosso principal foco de interesse.
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coletou-se o consentimento, por escrito, da direção, da professora e dos responsáveis pelos
alunos. Feito isso, iniciou-se no dia 21 de setembro de 2011 as incursões à sala de aula da
professora Tânia, onde foram feitas observações e registros das aulas em um diário de campo.
O período de observação na sala de aula teve duração de setembro a dezembro de
2011, posteriormente retomado em março até abril de 2012, com visitas periódicas à escola,
(pelo menos duas vezes por semana) com a duração de cinco horas por dia. Além das
observações, nesse período, foram feitas leituras de documentos da escola – PPP, Proposta
Curricular e planejamentos de aula da professora –, além de conversas informais com a
diretora, coordenadora, professora (colaboradora da pesquisa) e as demais professoras. Cabe
ressaltar que durante todos os dias, no trajeto de retorno da escola foi possível estabelecer
conversas informais com a professora Tânia. Todos esses instrumentos foram utilizados com
o objetivo de compreender a dinâmica de funcionamento da escola, sua organização, seu
contexto, o relacionamento que estabelece com os alunos e com a comunidade, seus
propósitos educacionais e formas de organização do ensino, as práticas realizadas em sala de
aula, dentre outras.

2.4.2 Observação do Espaço físico da escola: seu espaço e dinâmica de funcionamento
Como dito anteriormente, para tomarmos conhecimento sobre o espaço físico da
escola, sua dinâmica de funcionamento, e sua estrutura administrativa, além de observações,
nos valemos de um roteiro de entrevista estruturado e semi-estruturado, aplicadas à
coordenadora.
A escola está localizada numa região periférica da cidade. Atende a crianças de
aproximadamente cinco bairros considerados áreas de risco social. Crianças que em sua
maioria são desprovidas do convívio de um dos pais, quando não dos dois, criadas por avós e
outros membros parentais. Alguns alunos têm pelo menos um dos familiares presos (a
maioria detidos por tráfico de drogas, assalto e/ou porte de armas). A maior parte deles
convive com grandes dificuldades financeiras e sofrem restrições alimentares. Para alguns, a
melhor refeição do dia é feita na escola.
Tal realidade explica a transição, na escola, entre os gêneros da atividade,
pedagógico e materno, como se evidencia na fala da professora Tânia:

[...] eu tive a oportunidade de vir aqui pra escola - conhecia alguns dos
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profissionais, mas não conhecia o trabalho da escola, sabe. E eu me
encantei! Porque, pela organização, pela proposta, pela equipe [...] eu me
encantei com o trabalho, porque as nossas crianças são crianças carentes,
moram na periferia, mas elas são tratadas na escola com tanto carinho e
com tanta qualidade... É uma escola pública com nível de uma escola
particular. Porque as crianças têm desde a toalhinha de papel para estar
enxugando as mãos, o sabonete... Como é trabalhado o período inteiro com
a merenda saudável, com alimentação saudável [...]

Conforme expresso nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação
Infantil (Vol. 2, p.28), a “Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade”. Partindo dessa finalidade a Política
Nacional de Educação Infantil estabelece “como uma de suas diretrizes a indissociabilidade
entre o cuidado e a educação no atendimento às crianças” desse segmento da Educação.
A escola funciona em um prédio outorgado pelo Estado, em uma área de 300
metros quadrados, divididos em 9 salas de aula, uma sala de recreação, cozinha, refeitório,
banheiros femininos e masculinos para os alunos, além de dois banheiros para as professoras,
sala de professores, sala da direção/coordenação, secretaria, pátio, salão de jogos/brincadeiras.
Em 2011, quando realizadas as observações,encontramos o prédio pintado,
externa e internamente. A parte interna é de piso claro, azulejada até a metade da parede, o
chão do pátio é pintado com jogos e brincadeiras infantis, as paredes dos corredores são
enfeitadas com trabalhos artísticos dos próprios alunos, compondo assim, um ambiente
harmônico e acolhedor.
A instituição possui 15 turmas e 330 alunos, divididos em dois turnos, manhã e
tarde. Atende crianças entre 3 e 7 anos de idade, do 1º período da Educação Infantil ao 1º ano
do Ensino Fundamental. Seu quadro docente é constituído por 21 professoras. Todas
formadas em pedagogia, a maioria com especialização em Educação.
A escola que atende até a 1ª etapa do ciclo inicial de alfabetização (1º ano do
Ensino fundamental) foi fundada com o objetivo de receber crianças de idade escolar
correspondente ao segmento da Educação Infantil. Isso revela seu compromisso com o
cumprimento dos objetivos desse segmento, percebido, dentre outras coisas, na sua proposta
metodológica, a qual consiste em trabalhar com projetos temáticos, por meio de atividades
lúdicas, como jogos e brincadeiras.
Isso está expresso no Projeto Político Pedagógico da instituição, como descrito no
trecho a seguir: “Na organização curricular, buscaremos abranger a formação pessoal, social e
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o conhecimento considerando o aluno ser capaz, valorizando o desenvolvimento de atividades
dinâmicas e criativas, explorando a imaginação, a fantasia e o prazer de brincar”.
Segundo o mesmo documento, baseado nas Diretrizes curriculares, a Proposta
Pedagógica da escola norteia-se pelos seguintes princípios:
Princípios Éticos – da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum.
Princípios políticos – dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática.
Princípios estéticos – da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
diversidade de manifestações artísticas e culturais.

Como descrito na Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o Primeiro ano
do Ensino Fundamental, os objetivos específicos para este segmento, são:

Desenvolver a capacidade de pensar, a habilidade de observar,
descrever, analisar, favorecendo a aprendizagem da leitura e da escrita,
estimulando a interação social e apropriação do sistema de leitura e escrita.

Participar de situações em que os alunos lêem textos de diferentes
gêneros;

Desenvolver a oralidade;

Produzir textos escritos (escrita espontânea, dirigida, texto coletivo,
bilhete e outros).

Seguindo esses princípios os profissionais dessa escola buscam trabalhar dentro
da perspectiva do letramento, tal como pode ser observado no seguinte relato da professora:
“como é escola de educação infantil, então a nossa proposta é estar trabalhando dentro do
letramento”. Proposta, também revelada em entrevista pela coordenadora, como se evidencia
na fala a baixo:

Na proposta (curricular de linguagem e escrita do) primeiro ano a gente faz
muito trabalho com gêneros textuais nos seus suportes reais, então o
professor vai trabalhar com gibi, jornal, com panfletos de supermercados,
com a literatura infantil vai estar trazendo essa diversidade de material
para eles, para que eles vão tendo o contato com gêneros textuais. E a partir
desse trabalho eles aprendam qual é a função social da escrita.
(PROPOSTA CURRICULAR LINGUAGEM ORAL E ESCRITA – 1º ANO
– 2010)

O grupo de professores se reúne uma vez por mês para realizar reuniões
pedagógicas. Tânia esclarece que na escola “[...] tudo é [...] combinado nas reuniões. As
propostas são colocadas, são votadas e [...] começam a ser executadas a partir das reuniões
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[...]”. Nesse grupo fica evidente a importância do apoio da coordenação para o
desenvolvimento do trabalho e do planejamento coletivo.
De acordo com Tânia, uma vez por semana, as professoras têm reuniões
individuais com a coordenadora, na qual trocam informações, conversam sobre os alunos,
discutem e avaliam o planejamento.

[...] uma vez por semana, geralmente no horário da educação física, nós,
professoras, temos um encontro com a coordenação [...]. Então neste
período, nós estamos passando alguma informação - não é só nesse dia não,
quando necessário a gente tá conversando sobre as crianças - mas nesse dia
às vezes até mesmo para o próximo planejamento, (nós estamos) trocando
(informações) com a coordenação e ela está nos orientando também.
(TÂNIA, 2011)

A escola desenvolve um planejamento que considera coletivo, uma vez que a cada
semana uma professora fica responsável pelo planejamento de todas as turmas de determinada
série. Como explica Tânia: “você programa aquela semana, onde todos os professores da
série trabalham com aquele conteúdo. Respeitando, a turma [...] E é flexível!”.
De acordo com Silva (2008, p.37) “embora seja uma tarefa de responsabilidade do
professor, a execução do planejamento envolve a participação de todos que atuam na escola,
pois, juntos, configuram essa realidade com aspectos profissionais, materiais e organizativos”.
A autora explica que:

O planejamento possui, portanto, uma dimensão coletiva, ao envolver todos
os educadores e a comunidade escolar a fim de que participem definindo as
metas e expectativas para as aquisições dos alunos e os meios adequados
para alcançar esses fins (SILVA, 2008, p.37-38).

Ao contrário da ação individual de planejar de um agente educacional para ser
efetivada pelo coletivo, o planejamento coletivo, como deixa ver a autora, constitui-se no ato
coletivo de se estabelecer metas e ações, que, por sua vez, serão desenvolvidas
individualmente no seio da instituição.
Tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho coletivo, a escola busca
parcerias com instituições de ensino públicas e privadas, tanto para realização de momentos
de convivência e troca de experiências, como para o cumprimento de estágios curriculares e
desenvolvimento de palestras e projetos de alunos de diferentes graduações.
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A instituição nutre um bom relacionamento com a comunidade, que tem presença
marcante nos eventos organizados. Tal como expresso no Projeto Político Pedagógico da
escola,
[...] a preocupação em estabelecer uma dupla via de comunicação entre os
pais, responsáveis pelas crianças e a escola, adquirem uma importância que
ultrapassa o simples objetivo de garantir um diálogo entre os responsáveis, e
se mostram como outra preocupação da escola.
[...] Queremos fazer desse intercâmbio uma constância na realidade de nossa
comunidade escolar, incentivando a família a participar, trabalhando sempre
em parceria conosco para podermos melhorar cada vez mais esse espaço
público e tão necessário para o desenvolvimento de “nossas” crianças.

Nessa direção, a comunidade constitui-se como parceira da escola, sobretudo, na
efetivação de obras e melhorias no espaço físico da mesma. Um exemplo disso foi a presença
da comunidade no mutirão para a ampliação do espaço físico e pintura da escola.
Apresentamos nesse item dados sobre o espaço físico da escola e sua dinâmica de
funcionamento. No item a seguir passaremos para a exposição dos aspectos relacionados à
sala de aula e sua dinâmica de funcionamento.

2.4.3 Rotina da sala de aula

A sala de aula observada era composta por 21 alunos, 10 meninas e 11 meninos,
com idade entre 5 e 7 anos, em sua maioria provenientes das turmas de educação infantil da
própria escola.
Os alunos e seus responsáveis são recebidos diariamente pelas professoras,
diretora e coordenadora no pátio da escola, onde devem aguardar em fila até o horário de
entrada. Enquanto aguardam, ouvem músicas infantis e conversam com seus pares. Com
auxílio de um microfone e uma caixa de som, neste período, a diretora e/ou coordenadora
compartilham, com os responsáveis, informações referentes à vida escolar dos alunos, a rotina
da escola, os eventos a serem realizados, como reuniões, bingo, dia de convivência, entre
outras festividades. Além disso, aproveitam para dar lembretes e avisos, como por exemplo, o
dia que cada turma tem aula de Educação Física e a roupa adequada para participação das
atividades, a obrigatoriedade quanto ao uso do uniforme, o dia em que é permitido aos alunos
de cada turma levarem frutas, dentre outros.
O horário de alimentação seguia um cronograma pré-determinado, que se alterava
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durante a semana. Não é permitido levar lanche para escola, exceto na terça-feira, no caso dos
alunos da turma observada, em que é consentido a eles levar uma fruta. No mais, os alunos
devem se alimentar da refeição oferecida pela escola, que é preparada no refeitório, tal como
orientado por uma nutricionista da rede municipal de ensino. Após a refeição, geralmente os
alunos podem brincar livremente no pátio valendo-se dos jogos desenhados ao chão, do pulapula (um jump), das cordas, dos sapatos de lata, dos jogos de boliche, dos bambolês, entre
outros brinquedos disponibilizados a eles. Ou ainda, podem brincar no salão (outro espaço
destinado à recreação) que tem escorregador, cesta de basquete, e outros brinquedos, como
carrinhos, bonecas, mesinhas, entre outros.
Após a entrada, na sala de aula os alunos conversam entre si e com a professora,
bebem água e organizam seus materiais por de cerca 15 minutos, enquanto aguardam até que
os demais alunos cheguem. Posteriormente, algumas vezes, eles brincam com lego ou com
massa de modelar, e, casualmente, terminam alguma atividade, em sua maioria, desenhos
iniciados em aula anterior.
Geralmente as carteiras são organizadas em fileiras, duas a duas, e as duplas, ora
são compostas por grau de afinidade, ora agrupam um aluno com maior dificuldade e outro
com menor dificuldade, podendo ou não apresentar diferenças quanto ao gênero (as meninas
assentam-se tanto com meninas, como com meninos).
As práticas de letramento observadas com maior frequência na sala de aula foram:
a explicação e correção do “para casa”; rodas de conversa; transparência com obra de pintor
famoso, leitura de livro infantil e de outros tipos de gêneros textuais, como quadrinhos,
poemas e tirinhas, sendo que as três últimas, assim como as atividades de “para casa”, têm
como suporte a folha xerocada. As práticas de letramento desenvolvidas nesse contexto, em
sua maioria, abarcam elementos lúdicos.
Para efeito de apresentação das práticas de letramento observadas na sala de aula
sistematizamos no quadro abaixo todos os registros feitos no diário de campo. Tais registros
serão analisados juntamente com os demais dados durante o processo de interpretação dos
núcleos de significação no capítulo IV.
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Nota

Data

Prática de letramento

Tema abordado/ pg.

1

21/09/11

Correção do “para casa”

Escrita das palavras 1ª – Trilha do K:
iniciadas com a letra colorir todos os
K. p.1-2.
quadrados
cuja
palavra inicia com
a letra K.
Escrita de nomes de
frutas e legumes. p.2

Atividade

2º - Qual é o nome?
Com a primeira
letra de cada figura
formar um nome.
Caça palavras.

2

27/09/11

Leitura de uma
tela/imagem. p.4

Folclore

Refletir e discutir
sobre
a
tela
apresentada.

Leitura pela professora
do livro Boitatá. p.5

Preservação da
natureza

Escuta e diálogo
sobre a história.

Produção de um desenho. Aspectos abordados
p.5
no livro Boitatá

Criação
desenho.

do

Leitura do texto “Dez
degraus”. p.5

Ordem numérica crescente e
decrescente.

Leitura interativa.

Roda de conversa p.9

Combinando regras

Diálogo sobre não
chupar balas e
mascar chicletes.

Correção do “para casa”.
p9

Comparação através
da estatura

Siga as pistas.

Compreensão do
calendário. p. 9-10.

Dias, mês e ano.

Responder
oralmente sobre os
dias interrogados.

Jogo

Bingo das letras. p.1011.

Marcar nas cartelas
as letras sorteadas.

Jogo

Bingo dos sons

Marcar as sílabas
pronunciadas.

Leitura de folheto
informativo. p.12.

Educação no transito.

Leitura
professora.

pela
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3

28/09/11

Leitura pela professora
do livro “O vô e o vento”

Respeito aos idosos

Escuta e diálogo
sobre a história.

Correção do “Para casa”
p.17

Apropriação do SEA.

Ler e contar o
número de letras de
cada palavra.

Enquete. p.18.
4

04/10/11

5

05/10/11

Assunto: convívio
com os avós.
Correção do “Para casa” Palavras terminadas
p.21.
com “ÃO”.

Registro escrito e
apresentação oral.
Recortar de jornal
ou revista palavras
que rimem com:
capitão,
ladrão,
coração.
Construção de um cartão. Mensagem para os Fazer um desenho
p.22-23.
avós
e
copiar
a
mensagem escrita
no quadro.
Roda de conversa com os Como era a escola no Diálogo com os
avós. P.27.
tempo
dos
avós, avós
brinquedos
e
brincadeiras preferidas
deles.
Jogos e Brincadeiras.
Encontro com os avós. Corre cutia e
p.27.
amarelinha
Roda de conversa

Avaliação do encontro
com os avós. p.28.

Roda de conversa

Passeio na Faculdade
de Educação Física da
UFJF
Dia de convivência

Desenho. p.29.

6

25/10/11

Correção do “Para Casa”. Consoantes
p.31

Atividade artística. p.34

Higiene bucal.

Palavras geradoras:
“AMAR,
CUIDAR; TER
CARINHO; TER
AMIZADE;
COMPARTILHAR
”.
Reflexão sobre
aspectos positivos e
negativos.
Estabelecendo
combinados. p.28.
Desenhar os jogos
e
brincadeiras
desenvolvidos no
dia de convivência
Escrita das palavras
iniciadas com a
letra “D”.
Construção de um
dente no palito.
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Roda de conversa

Conversa sobre os
instrumentos
musicais. p.35

Leitura pela professora
do livro “O homem dos
sete mil instrumentos e
mil e uma alegrias” p.35

Instrumentos
musicais.

Cada instrumento e
o som produzido
por cada um deles.
Leitura interativa.

Canção e ilustração
da música

Cantiga – “Pai
Francisco”. p. 36
Preenchendo a ficha do
livro. p.37

7

8

9

26/10/11

31/10/11

01/11/11

Localizar
informações
explicitas:
título
do livro e nome do
autor.
Escuta e diálogo
sobre a história.

Leitura pela professora
do livro “Meu primeiro
molar permanente.” p.41.

Higiene bucal

Preenchendo a ficha do
livro. p.42-43.

Higiene bucal

Preenchendo o
calendário. p.45.

Unidade de tempo.

Fazendo Estimativas.
P.46.

Sólidos geométricos

Preenchimento do
calendário. (p. 55).

Unidade de tempo.

Leitura pela professora
do livro “De todas as
cores” de Nye Ribeiro.
(p.57).

Solidariedade.

Escuta e diálogo
sobre a história.

Preenchendo a ficha do
livro. (p.57).

Solidariedade.

Localizar
informações
explicitas: título do
livro e nome do
autor.

Localizar
informações
explicitas: título do
livro e nome do
autor.
Registro da data.

Levantar hipóteses
sobre o quantitativo
de objetos que
rolam e construção
de gráfico.
Registro da data.
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10

11

12

08/11/11

09/11/11

16/11/11

Contação de história pela
autora Magda Trece da
sua obra “Livro
Amarelo”. (p.59)

Escuta e diálogo
sobre a história.

Correção do “Para Casa”. Poesia.
(p.60).

Reflexão sobre a
atividade.

Preenchimento do
calendário. (p.71).

Unidade de tempo.

Registro da data.

Atividade: “brincando
com percursos”. (p.72).

Localização espacial.

Desenho (p.74).

Brinquedos e
brincadeiras.

Reflexão sobre o
percurso feito por
eles no passeio
pelo bairro.
Ilustrar
as
atividades
realizadas
na
“Tarde
de
Convivência”.

Escrita de carta para o
“Papai Noel”.

Solicitação de
presentes natal.

Orientação do “Para
Casa”. (p.78-79).

Quadrinho da “Turma
da Mônica”.

Reconhecendo e
contando as frutas.
(p.80).

Noção de quantidade.

Revisão e correção
das cartas escritas
em casa
Reflexão
sobre
personagens
e
ilustração.
Produção de um
final para história.

Análise de quantos
tipos de cada fruta
a
personagem
comprou
no
mercado.

13

18/11/11

Leitura pela professora
do livro “Nem aqui, Nem
ali”, da Mary França e
Eliardo França. (p.81).
Roda de conversa.

Leitura interativa.

Higiene pessoal

Tapete de rótulos

Leitura e ilustração de
bilhete

Eleição para diretor
(a).

Ilustração.

Identificação em
envelope

Arquivamento das
atividades artísticas.

Escrita e ilustração.
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14

15

16

17

22/11/11

23/11/11

29/11/11

02/12/11

Roda de conversa

Cuidados que devem
ter com a Boneca
Obax

Diálogo

Correção do “Para casa”

Apropriação do
sistema alfabético

Forca

Orientação do “para
casa”

Apropriação do
sistema alfabético

Escrita de palavras
com apoio de
imagem.

Ditado de letras

Apropriação do
sistema alfabético

Formar
palavras
através do Alfabeto
Móvel

Preenchimento do
Calendário

Unidade de tempo

Registro da data

Percebendo as formas
geométricas usando
massa de modelar.
Correção do “para casa”

Geometria

Representação das
figuras
geométricas.
Caça palavras.

Orientação do “para
casa”.

Apropriação do SEA.

Conhecer
diferentes tipos de
letras (palito e
cursiva)

Leitura pela professora

Tirinha do Chico
Bento

Escuta e diálogo
sobre a história.

Percebendo as formas
geométricas

Geometria

Construção da linha do
tempo

Unidade de tempo

Representação das
figuras
geométricas.
Desenhar
atividades
realizadas ao longo
da semana.

Correção do “para casa”

Gibis

Ditado de palavras

Apropriação do
sistema alfabético

Leitura pela professora

Vaidade

Apropriação do
Sistema de escrita
alfabética (SEA)

Caracterização de
personagens.
Escrita
das
palavras:
UVA;
MAÇA; MELÃO;
LARANJA;
ABACAXI.
Escuta e diálogo
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do livro “Salão de
Jaqueline” da autora
Mariana Massarani.
18

06/12/11

sobre a história.

Orientação do “para
casa”

Números e numeração

Completar a tabela
com a quantidade
de
elemento
representado.

Correção do “para casa”

Números e numeração

Contar o número
de
balas
representado
em
cada
saquinho
desenhado.

Ditado de letras

Apropriação do
sistema alfabético

Alfabeto
móvel:
reconhecimento
das
letras
do
alfabeto e palavras
iniciadas com elas.
Alfabeto
móvel:
formar sílabas com
as letras ditadas.

Trabalho com encarte de
supermercado

19

09/12/11

Escrita de palavras
com auxílio de
imagem.
(nomes
das frutas).

Roda de conversa

Bom comportamento

Diálogo e reflexão
sobre o tema.
Alfabeto
móvel:
reconhecer
das
letras do alfabeto e
palavras iniciadas
com elas.

Ditado de letras

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética

Correção do “para casa”

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética

Roda de conversa

Livro
infantil Relato
pessoal
escolhido para levar sobre a história lida
para casa.
no final de semana.

Leitura pela professora
do texto “Pontinho de
vista” de Pedro Bandeira.

Percepção

Formar
palavras
iniciadas com as
sílabas: CA; RO;
AS; BOR.

Diálogo e reflexão
sobre o tema.
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20

21

12/12/11

13/12/11

Contagem das moedas do Números e
cofrinho.
numeração/ Sistema
monetário.

Contagem coletiva

Leitura pela professora
da poesia “Vamos
viajar?”

Diálogo e reflexão
sobre o tema.

Leitura pela professora
do livro “Maria fumaça
cheia de graça”

Leitura interativa.

Orientação do “para
casa”

Meios de transporte

Roda de conversa

Meios de
comunicação

Música: “O trem de
Ferro”
Orientação do “para
casa”

22 ao
24

14/12/11
a
16/12/11

Atividades culturais

25

21/12/11

Brincadeira

Marcar
X
nas
informações
corretas.
Baú
contendo
diferentes tipos de
suportes e gêneros
textuais de meios
de comunicação.
Canção

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética. Números e
numeração.
Preparação para festa
de fim de ano.

Recreação

Completar
letras
faltosas;
Representar
quantidades.
Atividades
de
ensaios musicais,
artísticas
e
recreativas.
Montagem
de
peças com lego.

Organização dos
cadernos.

Colagem
atividades
pendentes.
Registro da data.

de

26 e
27

20 e
21/03/12

Calendário
Unidade de tempo
Retorno à escola. Período
de adaptação.

28

22/03/12

Correção do “para casa”

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética.

Diferenciar letras
de
números
e
outros
sinais
gráficos.

Roda de conversa

Escolha do dia que
será usada a sala de

Votação.
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Avaliação diagnóstica

29

30

31

27/03/12

29/03/12

03/04/12

recreação.
Sondagem

Orientação do “para
casa”

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética.

Bingo de letras

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética.

Marcar as letras
faladas (cantadas)
na cartela (fichas
dos nomes).

Organizassem a ficha dos Apropriação do
nomes dos alunos no
sistema de escrita
quadro de pregas
alfabética.

Ordem alfabética
por meio de uma
fila indiana com os
alunos (crescente).
Diálogo e reflexão.

Roda de conversa

Esclarecimento sobre
o assunto em pauta na
reunião com os pais.

Orientação do “para
casa”

Apropriação do
sistema de escrita
alfabética.

Caça palavras

Leitura do livro “na
venda tem”
Organização dos nomes
no quadro de pregas

Forma de pagamento

Leitura interativa.

Apropriação do
sistema alfabético

Ordem alfabética
por meio de uma
fila indiana com os
alunos
(decrescente).

Avaliação Diagnóstica

32

11/04/12

Conhecimento do
alfabeto e dos
números. Noção de
quantidade.
Localizar
informações
explicita
em
encarte
de
supermercado.

Conhecimento
alfabeto.

Preenchimento do
calendário
Correção do “para casa”

Unidade de tempo.

Ditado

Apropriação do
sistema alfabético

Organização dos nomes

do

Preenchimento da
data.
Caça
palavras/
contar quantidade
de
objetos
desenhados.
Alfabeto
móvel:
Cada criança tira
uma letra, fala seu
nome
e
uma
palavra
iniciada

74
no quadro de pregas
Lista com nomes
alunos

com ela.
Ordem alfabética
por meio de uma
fila indiana com os
alunos (crescente).

de

Orientação “para casa”

33

18/04/12

Correção do “para casa”

Nome próprio:
completar os
nomes que faltam
na lista.

Apropriação do
sistema alfabético/
Números e
numeração.

Orientação do “para
casa”

Recortar e colar
figuras de frutas do
encarte
de
supermercado;
Escrever
seus
nomes
e
quantidades.
Leitura de imagem:
descobrir números
escondidos.

Conhecer
o
alfabeto: letras do
nome.
Fazer lista com:
nomes de frutas;
alimentos que se
pode fazer com
elas; e adivinha.

Leitura pela professora
de um bilhete

Escuta atenta.

Quadro 1: Rotina da sala de aula
Apresentamos nesse item dados relacionados à sala de aula e sua dinâmica de
funcionamento. No item a seguir passaremos para a exposição da trajetória de formação da
professora colaboradora da pesquisa.
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2.4.4 Trajetória Profissional da professora pesquisada

Tal como já foi dito, a fim de compreender a trajetória profissional de Tânia,
recorremos a entrevistas semi-estruturadas, nas quais nos valemos de um roteiro composto
pelos seguintes temas: formação profissional; opção pela docência; o papel da formação
inicial e continuada na sua atuação profissional; a principal fonte de conhecimento sobre a
prática; relação da teoria e da prática na sua atuação profissional, a Proposta Curricular da
escola, a compreensão acerca do processo de alfabetização e de letramento.
Tânia é professora aposentada, solteira e sem filhos. Formou-se em pedagogia por
uma universidade da rede privada de Juiz de Fora e se especializou em educação brasileira
pela mesma instituição. Conforme expressa na fala a seguir:

Eu tenho curso de pedagogia, no curso de pedagogia eu tenho a supervisão,
tenho orientação educacional, magistério e administração escolar. Eu me
formei em mil novecentos e... A primeira formatura foi em mil novecentos e
oitenta e cinco (1985), aí eu fui fazendo os demais cursos até mil novecentos
e noventa (1990), foi quando eu fiz especialização em educação brasileira.
(TÂNIA, 2011)

A professora contou-nos que iniciou a docência por uma questão de oportunidade.
Após formar-se no segundo grau e concluir o curso de magistério (Normal Superior), sete
anos antes de formar-se em pedagogia, teve a oportunidade de ser monitora de uma professora
alfabetizadora que trabalhava em um projeto da rede Estadual de Educação, cujo objetivo era
atender às classes de alfabetização. Como enunciou:

[...] em setembro de mil novecentos e setenta e sete(1977), a minha vizinha,
ela tinha lido no jornal, que o estado estava oferecendo um curso no Projeto
ALFA, que era justamente um projeto que atenderia a alfabetização. Tinham
alguns profissionais trabalhando com projeto na rede estadual. Só que eu
fui à secretaria de educação do estado, e lá eles me informaram que a
notícia que tinha saído era outra coisa diferente, que não era do projeto do
estado. Mas eu conversei com uma pessoa na secretaria e aí eu fui contando
que eu tinha formado de pouco e tudo, e eu me identifiquei muito com ela e
ela gostou muito de mim. (TÂNIA, 2011)

Após essa experiência Tânia teve a oportunidade de ser ouvinte do curso de
formação continuada oferecido pelo mesmo projeto. Segundo nos contou:
Então ela me convidou pra ser monitora no Grupo Central. E justamente
numa sala de uma professora alfabetizadora que trabalhava no Projeto
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ALFA, sabe?E quando foi em janeiro, quando foi no final de dezembro, aí eu
conversei com essa pessoa da secretaria de educação, que me levou lá para
Grupo Central21, e ela me perguntou se eu não gostaria de fazer o curso em
janeiro, nas férias, porque esse curso só era aberto às professoras indicadas
e eu estaria eu entraria como ouvinte. Ah! Eu topei na hora! Eu passei as
férias de janeiro fazendo o curso, e justamente esse curso abriu as portas
para eu entrar na educação. Porque a partir daí as escolas que implantaram
o projeto, não tinham profissionais que tinham feito o curso, então eu fui
convidada para participar, aí eu entrei [...]. (TÂNIA, 2011)

Essa oportunidade fez com que Tânia optasse pela docência. Posteriormente ela
iniciou sua atuação profissional na rede pública, em uma escola estadual, como professora
contratada, onde se concursou posteriormente. Alguns meses após ter entrado na rede estadual
ingressou também na rede municipal como professora concursada.

Assim que eu me formei eu fiz concurso da rede municipal, mas eu comecei
trabalhar no Estado. Aí eu trabalhei com as séries iniciais e depois... Éh...
Saiu o resultado do concurso da prefeitura... Eu passei no concurso. Aí eu
iniciei na prefeitura. Eu tenho uma diferença de meses. Eu iniciei no estado
em... Em.... Mar/, fevereiro de setenta e oito (1978), no estado, e na
prefeitura eu iniciei em maio de setenta e oito (1978) também. (TÂNIA,
2011)

Tânia atuou como alfabetizadora, na primeira série (atual segundo ano), na
prefeitura e, no estado, além de atuar na antiga primeira série, lecionou nas turmas de quarto e
quinto ano (terceira e quarta série). Trabalhou nas duas redes por 14 anos, até deixar a rede
estadual para assumir a direção de uma escola na rede municipal. Após 14 anos na direção,
em 2006, Tânia retornou às classes de alfabetização, em que atuou até 2010, ano da sua
aposentadoria. No mesmo ano entrou com o pedido de contrato temporário e assumiu uma
classe de alfabetização na escola pesquisada.

Aí quando foi dois mil e dez (2010) eu aposentei. Na mesma escola! Na rede
municipal eu sempre trabalhei na mesma escola! No estado não, no período
de contrato eu trabalhei em três, quatro escolas, sabe.... Aí eu me aposentei
em janeiro, entrei com o pedido de um contrato temporário, para participar,
aí, quando foi em fevereiro eu já iniciei aqui na escola [...] Eu trabalho aqui
há dois anos. Ah eu adoro! Eu acho que enquanto eu puder estar
trabalhando com as crianças e... Assim, enquanto eu estiver me sentindo
bem, capaz e... Eu vendo o resultado eu acho que eu continuo. (TÂNIA,
2011).

21

Grupo Escolar Delfim Moreira, primeiro grupo escolar dirigido por José Rangel, criado na cidade de Juiz de
Fora.
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Ao falar sobre o papel da sua formação na sua atuação profissional, Tânia deixa
ver a importância do coletivo no seu desenvolvimento individual. Conforme revelou, o
contato com profissionais comprometidos com o trabalho, sobretudo, o contato com
coordenadoras que a auxiliam no exercício de sua profissão, teve um papel fundamental na
sua formação e constituiu-se em fonte de conhecimento para sua prática. Nas suas palavras:

[...] quando eu iniciei o meu trabalho, eram profissionais assim muito
comprometidos, sabe, eram profissionais assim que se envolveram muito e...
Eu sempre vibrei, sabe, é... Na época que eu iniciei, eu tinha coordenadoras,
que além de dar orientação elas entravam na sala de aula. [...] E existia,
sempre existia uma troca muito grande. Eu tive uma vez uma coordenadora
que ela olhava os planejamentos todos os dias e toda vez que ela olhava o
planejamento ela dava o retorno daquilo que eu estava fazendo. Então isso
tudo para nós profissionais é um incentivo muito grande. (TÂNIA, 2011)

Para a efetivação do seu trabalho, Tânia afirmou que está sempre pesquisando,
buscando se atualizar e levar novidades para os seus alunos. Como exemplo de curso de
formação continuada realizado, citou o curso do Pró-letramento em matemática.

O meu preparo é que eu vivo fazendo cursos de atualização. Eu me inscrevi
agora pra fazer o Pró-letramento22 de português, pena que não teve, porque
eu queria dar uma continuidade, porque eu fiz o de matemática eu queria
fazer o de português. É... Assim, eu vivo procurando cursos. Na escola nós
recebemos muito material de leitura, tem muita coisa! (TÂNIA, 2011)

Segundo Tânia, sua principal fonte de conhecimento sobre a prática é o
conhecimento que vem adquirindo através de cursos, de leituras, da internet, da troca de
experiência com seus pares. Tal como afirmou:

[...] o conhecimento [...] que eu venho adquirindo, através dos profissionais
com quem eu trabalho que estão participando de congressos, cursos, os
cursos que eu tenho feito e que eu acho importante, leitura, internet, a troca
de experiência entre os profissionais [acho que assim, isso é muito
importante]. (TÂNIA, 2011)

22

Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do
Ministério da Educação/MEC, oferece “ao professor ou à professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental
material para estudo e aprofundamento de conhecimentos sobre concepções e capacidades essenciais ao processo
de alfabetização”, como também, “instrumento de trabalho para organização do processo de ensino-aprendizado,
orientando a distribuição de capacidades ao longo do tempo escolar e a seleção de procedimentos para seu
desenvolvimento”. (BRASIL, 2012)
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A professora reconheceu o papel da teoria em sua prática, mas confessou que às
vezes o trabalho é pautado mais na sua experiência, nas situações que vivenciou e obteve
sucesso. Afirmou que a teoria embasa sua prática, mas que às vezes, acaba por trabalhar com
base nas situações vivenciadas por ela, nas quais obteve sucesso.
A professora afirmou que sua prática também é embasada nas experiências
vivenciadas ao longo de sua carreira, no PPP e na Proposta Curricular da escola.

Em algumas situações é... Nós temos, é um projeto político pedagógico, uma
Proposta Curricular que é a referência para o nosso trabalho no dia a dia,
mas além dessa referência é... Nós temos os alunos... E os alunos assim...
Eles são é... Existe uma diversidade muito grande de crianças. Então, tem
aquela criança que tem assistência em casa, tem aquela criança que é
criada pelos avós, que os avós estão fazendo o possível, mas muitas vezes
eles não conseguem atender da forma que nós gostaríamos que fosse. Então,
essa assistência às vezes acaba prejudicando um pouquinho desse nosso
trabalho na escola. [...] Então, além da proposta, do projeto... Às vezes você
trabalha mais com a sua experiência, também, e em outras situações que
você já vivenciou e que eu obteve sucesso. É o que eu tenho feito na minha
prática, sabe. (TÂNIA, 2011)

Embora haja um planejamento, o qual Tânia busca segui-lo fidedignamente, nesse
trecho ela deixa ver seu estilo pessoal, encarnado na adequação à turma, ao ritmo de
aprendizagem dos alunos, na flexibilidade quanto ao tempo de duração de suas tarefas. Tânia
revelou ser autocrítica, por isso, sempre busca trazer novidades para os alunos.
Com relação ao papel da escola e da educação, Tânia afirmou que o professor tem
uma responsabilidade muito grande. Para ela “estamos vivendo, um momento onde as
crianças têm acesso às informações e cabe a nós, estarmos sempre se atualizando, buscando,
inovando e sendo um bom educador. Trabalhando mesmo com a realidade é... trazendo é...
assuntos. É... desafios, propostas diferentes para o trabalho”. (TÂNIA, 2011)
Tânia ressaltou o entrosamento da equipe, o cuidado com os alunos, a elaboração
do planejamento coletivo, a troca de experiências entre os profissionais e o apoio da
coordenação na realização do trabalho. Como disse: “nós temos coordenadores [...] que são
pessoas bem atualizadas. E, em relação à proposta, o projeto, elas estão vivenciando ha mais
tempo, sabe. Então elas tem assim uma experiência muito boa e tem passado para nós”.
A professora considera a proposta de trabalho da escola muito interessante,
porque é uma proposta que está sendo avaliada a cada ano, oportunizando o surgimento de
novos projetos e a reformulação dos projetos já existentes. De acordo com ela, para que o
trabalho pedagógico esteja em sintonia com o estabelecido no PPP e na Proposta Curricular, a
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equipe se vale de reuniões mensais, em que são discutidas tanto questões administrativas e
pedagógicas, como é oportunizado momentos para troca de experiências.

Assim que eu entrei na escola eu recebi o Projeto Político Pedagógico, que
está em constante construção, e a Proposta Curricular. E então como eu já
falei, é o ponto de referencia para o nosso trabalho. E Todo mês nós temos
uma reunião com toda a equipe de profissionais, são os professores, a
coordenação, a direção, nós temos o encontro todo mês. E nesse encontro é
trabalhado tanto as questões administrativas, como as questões pedagógicas
e nós temos um momento de troca de experiências. (TÂNIA, 2011)

Sobre a Proposta Curricular de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino
fundamental esclarece que consiste em se trabalhar na perspectiva do letramento. Para Tânia,
“tanto a alfabetização como o letramento [se] iniciam com o nascimento da criança. Na
escola nós intensificamos”.
Por alfabetização, embora dissesse que não fosse só isso, afirmou que é ensinar o
aluno a ler, mas não uma leitura mecânica, advertiu a professora. Conforme nos contou:
“Alfabetizar, não é só isso não, tá. Mas é... o meu aluno sair lendo [...] enquanto profissional,
eu quero que o meu aluno leia. Não é aquela leitura mecânica, mas que ele saiba... que ele
esteja lendo”. (TÂNIA, 2011)
Tânia se considera eclética, contou que em todos esses anos como professora
alfabetizadora já trabalhou com diversos projetos e vários métodos. Afirmou que trabalha
conforme a dificuldade do aluno, ora se vale do método fônico, ora do método silábico, mas,
segundo afirmou, o objetivo é fazer com que a criança aprenda e se sinta bem no grupo.

Eu adoro alfabetização, eu já trabalhei com quase todos os métodos, vários
processos e assim... Eu sempre procuro trabalhar com o eclético [...] Mas
em termos assim da alfabetização você sempre aproveitando aquilo que
você sabe trabalhar, que você conhece e respeitando as necessidades da
turma, também. Porque igualzinho eu tenho um grupo de alunos que por
mais atividades diferentes que eu traga se eu não trabalhar com eles com a
letrinha, está formando sílaba, está repetindo... Ele não consegue. Ele
precisa dessa repetição. Tem no letramento, tem no trabalho, sim. Mas eu
acho que nós temos que trabalhar paralelo, acaba tendo que trabalhar
paralelo pra poder atingir a turma. Todos os alunos. (TÂNIA, 2011)

Para Tânia, o letramento faz com que se tenha um olhar diferente para
alfabetização, no sentido de trabalhar não só com o que as crianças vivenciam, mas também
com o que não é vivenciado por elas. “O letramento são as oportunidades, as variedades, que

80
a criança tem de vivenciar na escola. As atividades, os poemas, convites. Ah são diversos
gêneros textuais”, declarou a professora.

Eu vivo assim pesquisando, buscando e procurando enriquecer, sabe. Em
alguns momentos eu estou trabalhando com alfabetização e ultimamente a
proposta da escola é o letramento, estou aprendendo muita coisa, mas eu
ainda acho que eu ainda tenho muito que aprender com o letramento, sabe.
Eu acho que eu tenho que aprender muita coisa. (TÂNIA, 2011)

No entendimento de Tânia, o trabalho com a leitura e escrita no primeiro ano deve
ser feito da forma como estão trabalhando na escola, a partir de diversos textos, com os nomes
das crianças, partindo das letras até chegar às sílabas. Para isso, usa livros literários, poesias,
tirinhas, quadrinhas e outros tipos de texto. Seu principal objetivo é que as crianças cheguem
ao final do ano letivo no nível alfabético, ou seja, sejam capazes de fazer todas as relações
entre grafemas e fonemas, mesmo que ainda tenham problemas relativos à transcrição de fala
e cometam erros ortográficos23.
Tânia afirma que não tem nenhuma dificuldade ou entrave em se trabalhar dentro
da proposta da escola. Revelou que a dificuldade enfrentada, principalmente no início do
período letivo, relaciona-se à formação de hábitos e comportamento dos alunos mais agitados.
Segundo ela, isso faz com que gaste um período maior chamando a atenção do aluno, o que
acaba interferindo no cumprimento do que está prescrito no planejamento. Em suas palavras:

É... Assim a dificuldade que nós estamos tendo agora [...] em relação a
formação de hábitos, comportamentos das crianças , que muitas vezes você
fica um período maior chamando atenção e às vezes você não consegue
desenvolver o planejamento como você preparou.(TÂNIA, 2011)

Para a professora outra dificuldade enfrentada na sala de aula relaciona-se à falta
de assistência de alguns pais às crianças que tem mais dificuldade e a negligência dos órgãos
públicos para com as crianças que necessitam de atendimento especializado. Destacou ainda,
a dificuldade na formação de hábitos no início do ano letivo e com comportamento de
algumas crianças mais agitadas.
No enfrentamento dessas dificuldades entra em cena o estilo pessoal de Tânia. Tal
como nos revelou “em alguns momentos quando a turma está muito agitada ou que eles estão
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FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas,
1985. 284 p.
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muito dispersos aí muitas vezes você tem que (variar) ou diminuir o tempo, ou dividir aquela
atividade, porque nós pesquisamos muito, nós procuramos atividades muito interessantes e
nós não queremos que a criança perca”. (TÂNIA, 2011)
Ao ser convidada a avaliar seu trabalho com relação à perspectiva da escola,
Tânia esclarece que sempre trabalhou como professora alfabetizadora e que a cada ano tem
aprendido mais, tanto com as crianças quanto com a equipe.
Agora, como que eu avalio? Eu avalio assim, é... Eu sou uma profissional
que estou em busca de conhecimento, então é sempre eu estou procurando
coisas diferentes fazendo sugestões e recebendo sugestões também dos
professores e procuro avaliar sempre a minha prática pedagógica e aquilo
que eu percebo que pode ser melhorado eu estou modificando. (TÂNIA,
2011)

Como sugestão de acréscimo a proposta desenvolvida na escola, Tânia expõe a
preocupação em adaptar a proposta à realidade do aluno. De acordo com a mesma: “realidade
no sentido [de] quais serão as escolas que os nossos alunos serão encaminhados para que ele
tenha cada vez mais um embasamento, um conhecimento para estar chegando nessas
escolas”.
A fim de explicitar outros movimentos constituintes dos sentidos construídos por
Tânia sobre sua prática como professora, partimos agora para a organização dos préindicadores, inferência e sistematização dos núcleos de significação.
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CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DOS PRÉ-INDICADORES À INFERÊNCIA E
SISTEMATIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO
“O primeiro momento da atividade estética é a vivência;
eu tenho de viver (ver e conhecer) aquilo que está vivendo o outro,
tenho de me colocar no seu lugar como se coincidisse com ele (...).
Devo assumir o horizonte vital dessa pessoa tal como ela o vive;
dentro desse horizonte, contudo, há lacunas que só são visíveis do meu lugar ...”
(MACHADO)

A fim de alcançar os sentidos construídos por Tânia acerca das práticas de
letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula, nesse capítulo, iremos inferir e
sistematizar os núcleos de significação, a partir da análise dos dados obtidos por meio de
entrevistas semi-estruturadas feitas com a professora.
Cabe ressaltar que, nas primeiras duas entrevistas nos valemos de um roteiro
organizado a partir dos seguintes temas: formação profissional; opção pela docência; o papel
da formação inicial e continuada na sua atuação profissional; a principal fonte de
conhecimento sobre a prática; relação da teoria e da prática na sua atuação profissional, a
Proposta Curricular da escola, a compreensão acerca do processo de alfabetização e de
letramento.
Partindo da compreensão de que para se conseguir acessar aos sentidos e
significados construídos pela professora, as entrevistas precisam ser recorrentes, articuladas a
um plano de observação. Realizamos, posteriormente, mais duas entrevistas, tendo em vista a
análise de dois eventos de letramento desenvolvidos em sala de aula, e, a partir desses, outras
duas, com vistas a aprofundar e complementar atos e colocações relacionados ao objeto da
investigação.
Nessa medida, ao final, foram produzidas e transcritas seis entrevistas semiestruturadas, cujo conteúdo esteve articulado às observações registradas em trinta e cinco
notas de campo, das quais selecionou-se, devido à sua recorrência, dois eventos de letramento,
cujos episódios foram gravados em vídeo e assistidos juntamente com a professora.
Tendo em vista o processo de inferência e sistematização dos núcleos de
significação, apresentamos, a seguir, o movimento de análise feito a partir do conteúdo dessas
entrevistas.
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Para organizar e analisar os dados coletados a partir das seis entrevistas feitas com
a professora, as gravações foram transcritas e lidas cuidadosamente, buscando compreender o
trabalho docente, tendo em vista construir mais um recurso que nos possibilitasse alcançar os
sentidos atribuídos por Tânia às práticas de letramentos desenvolvidas por ela na sala de aula.
A seguir apresentaremos os quadros com os pré-indicadores agrupados a partir do
o conteúdo do discurso de Tânia, que foram articulados, formando os indicadores. Estes por
sua vez foram reintegrados compondo núcleos de significação.

3.1.2 – Articulação dos Pré-Indicadores

No quadro dos pré-indicadores estão destacados excertos de fala, ou seja, palavras
e/ou expressões que ganham importantes significados para compreensão do conteúdo
investigado. Seguindo o que propuseram Aguiar e Ozela (2006), iniciamos o processo de
organização do material, com vistas à formação dos pré-indicadores, por meio da articulação
de temas, caracterizados por sua frequência, importância enfatizada nas falas da professora,
pela carga emocional presente, pelas ambivalências ou contradições, e ainda, pelas
insinuações não concretizadas. Seguindo nessa direção, apresentamos a seguir o quadro 1 com
os pré-indicadores levantados das entrevistas:
Quadro 2 – Entrevistas

Pré-Indicadores
Então, eu sempre estou buscando trazer coisas novas, me envolver mesmo com as crianças
dentro da sala de aula e... Em determinadas situações (se) não foi da forma que eu gostaria,
logo vejo outro modo de estar introduzindo de estar conversando para tentar satisfazer...
Tanto a criança quanto a mim.
Eu me encantei com o trabalho, porque as nossas crianças são crianças carentes, moram na
periferia, mas elas são tratadas na escola com tanto carinho e com tanta qualidade... É uma
escola pública com nível de uma escola particular.
Agora o letramento ele faz com que a gente tenha um olhar diferente para alfabetização, em
que sentido. Porque é... Você trabalha com coisas que as crianças vivenciam e até mesmo
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traz coisas não vivenciadas pra ela ter a oportunidade de conhecer, sabe. Então... Os gêneros
textuais... É... - igual você tem observado algumas aulas - então desde uma transparência até
um livro literário, como os jornais, que nós vamos começar a trabalhar. Então você faz com
que o trabalho no letramento, eu acho que ele fica mais enriquecido, sabe.
Mas em termos assim da alfabetização... Você sempre está aproveitando aquilo que você
sabe trabalhar, que você conhece, respeitando as necessidades da turma também. Por que,
igualzinho eu. Eu tenho um grupo de alunos que por mais atividades diferentes que eu
trouxer, se eu não trabalhar com eles com a letrinha, se eu estiver formando sílabas, se eu
não estiver repetindo, eles não conseguem. Eles precisam dessa repetição. Tem no
letramento, tem no trabalho, sim. Mas eu acho que nós temos que trabalhar paralelo, acaba
tendo que trabalhar paralelo para poder atingir a turma. Todos os alunos.
Alfabetizar, não é só isso não, tá. Mas é... O meu aluno sair lendo.
Agora o letramento... São as oportunidades, as variedades, que a criança tem de vivenciar,
na escola. As atividades, os poemas... Convites. Ah são os diversos gêneros textuais.
Em alguns momentos eu estou trabalhando com alfabetização e ultimamente - a proposta da
escola é o letramento - estou aprendendo muita coisa. Mas eu ainda acho que é... Que eu
ainda tenho muito que aprender com o letramento, sabe.
Éh... A dificuldade, a minha maior dificuldade é a falta de assistência de alguns pais àquelas
crianças que tem mais dificuldade.
Mesmo você trabalhando com o letramento isso não quer dizer que as crianças, elas não
serão alfabetizadas, não. Mas aqui na escola, como é escola de educação infantil, sabe.
Então a nossa proposta é estar trabalhando dentro do letramento (...)
Na educação infantil você trabalha é... Mais (....) Você não tem aquele compromisso do
professor alfabetizador do segundo ano (...) Enquanto o primeiro ano nós trabalhamos
(muito com) o lúdico (...)
Mesmo na proposta de estar trabalhando com o letramento, as crianças elas tem contato
muito grande com a leitura e com a escrita.
Mesmo com a proposta da escola nós estamos recebendo outras crianças (...) O conceito hoje
já começou a modificar, até mesmo pela cobrança dos pais, a cobrança de outras escolas que
estão recebendo os nossos alunos (...) E... Assim, nós estamos apertando mais. E os nossos
alunos, eu não digo cem por cento, mais a maioria deles já estão saindo alfabetizados (...)
No final do primeiro ano.
Eu fico muito... Um pouco preocupada, porque eu já trabalhei com diversos projetos,
vários métodos, então eu me acho muito eclética. Então, é... Dependendo da dificuldade da
criança, muitas vezes, eu vou pelo lado fônico, outras crianças até... (que tem) mais
dificuldades numa sílaba, aí eu estou trabalhando, mas o objetivo mesmo é que a criança ela
aprenda e ela se sinta bem no grupo.
Assim a dificuldade que nós estamos tendo agora no primeiro período letivo em relação à
formação de hábitos, comportamentos das crianças, que muitas vezes você fica um
período maior chamando atenção e às vezes você não consegue desenvolver o planejamento
como você preparou.
Eu acho assim muito interessante, porque existe uma proposta que é que ela é avaliada a
todo ano, entendeu? Então aí o que acontece é... Novos projetos virão, outros projetos eles
serão refeitos, então existe essa troca.
Em alguns momentos quando a turma está muito agitada ou que eles estão muito dispersos,
muitas vezes, nós temos que (variar), ou diminuir o tempo, ou dividir aquela atividade,
porque nós pesquisamos muito, nós procuramos atividades muito interessantes e nós não
queremos que a criança perca, tanto dentro de sala de aula ou quando ela não vem à escola.
Eu acho assim (...) Nós temos que ir adaptando mesmo a proposta a nossa realidade é...
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Realidade no sentido é... Quais serão as escolas que os nossos alunos serão encaminhados
para que ele tenha cada vez mais um embasamento, um conhecimento pra estar chegando
nessas escolas.
Então, em alguns momentos de agitação da turma você tem que dividir aquela atividade,
porque é... (...) (se) Naquele tempo eu não pude trabalhar toda a atividade é... (Eu) não
estamos deixando (trabalhar). Você (pode continuar) no dia seguinte, na mesma semana. A
gente tem aplicado.
Eu espero que as crianças saiam pelo menos no nível alfabético.
Eu acho que da forma que nós estamos trabalhando, sabe. Com diversos textos, é...
Portadores de texto. Com as crianças envolvidas. Trazendo os textos. Estar conversando com
as crianças, apresentando para elas, porque quando a criança chega ao primeiro ano na escola
é... - A maioria das crianças já tem o contato com as letras do alfabeto -, então a partir dali é
que eu inicio o trabalho, com os textos, com os nomes das crianças, com as letras, depois
vêm as sílabas. Eu aproveito da literatura. Eu aproveito a poesia. Eu trabalho com o
nome da criança e aí a gente vai desenvolvendo o trabalho.

3.1.3– Organização dos Pré-Indicadores em Indicadores

Ao término do levantamento dos pré-indicadores, marcados em negrito no
discurso da professora, deu-se o início a sua articulação formando os indicadores, conforme
apresentamos abaixo. Como resultado do agrupamento dos conteúdos temáticos dos préindicadores, os indicadores se constituem seja pela “similaridade, pela complementaridade ou
pela contraposição” (AGUIAR E OZELLA, 2006, p.230).

Quadro 3– Entrevistas

Pré-Indicadores
Agora o letramento... São as oportunidades, as
variedades, que a criança tem de vivenciar, na
escola. As atividades, os poemas... Convites. Ah
são os diversos gêneros textuais.
Agora o letramento ele faz com que a gente tenha
um olhar diferente para alfabetização, em que
sentido. Porque é... Você trabalha com coisas que
as crianças vivenciam e até mesmo traz coisas não
vivenciadas pra ela ter a oportunidade de
conhecer, sabe. Então... Os gêneros textuais... É...
- igual você tem observado algumas aulas - então
desde uma transparência até um livro literário,
como os jornais, que nós vamos começar a
trabalhar. Então você faz com que o trabalho no
letramento, eu acho que ele fica mais enriquecido,

Indicadores

Concepção de alfabetização e de
letramento
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sabe.
Mas em termos assim da alfabetização... Você
sempre está aproveitando aquilo que você sabe
trabalhar, que você conhece, respeitando as
necessidades da turma também. Por que,
igualzinho eu. Eu tenho um grupo de alunos que
por mais atividades diferentes que eu trouxer, se
eu não trabalhar com eles com a letrinha, se eu
estiver formando sílabas, se eu não estiver
repetindo, eles não conseguem. Eles precisam
dessa repetição. Tem no letramento, tem no
trabalho, sim. Mas eu acho que nós temos que
trabalhar paralelo, acaba tendo que trabalhar
paralelo para poder atingir a turma. Todos os
alunos.
Alfabetizar, não é só isso não, tá. Mas é... O meu
aluno sair lendo.
Em alguns momentos quando a turma está muito
agitada ou que eles estão muito dispersos, muitas
vezes, nós temos que (variar), ou diminuir o
tempo, ou dividir aquela atividade, porque nós
pesquisamos muito, nós procuramos atividades
muito interessantes e nós não queremos que a
criança perca, tanto dentro de sala de aula ou
quando ela não vem à escola.
Mesmo você trabalhando com o letramento isso
não quer dizer que as crianças, elas não serão
alfabetizadas, não. Mas aqui na escola, como é
escola de educação infantil, sabe. Então a nossa
proposta é estar trabalhando dentro do letramento
(...)
Na educação infantil você trabalha é... Mais (....)
Você não tem aquele compromisso do professor
alfabetizador do segundo ano (...) Enquanto o
primeiro ano nós trabalhamos (muito com) o
lúdico (...)
Mesmo na proposta de estar trabalhando com o
letramento, as crianças elas tem contato muito
grande com a leitura e com a escrita.
Eu fico muito... Um pouco preocupada, porque
eu já trabalhei com diversos projetos, vários
métodos, então eu me acho muito eclética. Então,
é... Dependendo da dificuldade da criança, muitas
vezes, eu vou pelo lado fônico, outras crianças
até... (que tem) mais dificuldades numa sílaba, aí
eu estou trabalhando, mas o objetivo mesmo é que
a criança ela aprenda e ela se sinta bem no grupo.
Eu espero que as crianças saiam pelo menos no
nível alfabético.
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Então, eu sempre estou buscando trazer coisas
novas, me envolver mesmo com as crianças
dentro da sala de aula e... Em determinadas
situações (se) não foi da forma que eu gostaria,
logo vejo outro modo de estar introduzindo de
estar conversando para tentar satisfazer... Tanto a
criança quanto a mim.
Assim a dificuldade que nós estamos tendo agora
no primeiro período letivo em relação à formação
de hábitos, comportamentos das crianças, que
muitas vezes você fica um período maior
chamando atenção e às vezes você não consegue
desenvolver o planejamento como você preparou.
Éh... A dificuldade, a minha maior dificuldade é a
falta de assistência de alguns pais àquelas crianças
que tem mais dificuldade.
Em alguns momentos quando a turma está muito
agitada ou que eles estão muito dispersos, muitas
vezes, nós temos que (variar), ou diminuir o
tempo, ou dividir aquela atividade, porque nós
pesquisamos muito, nós procuramos atividades
muito interessantes e nós não queremos que a
criança perca, tanto dentro de sala de aula ou
quando ela não vem à escola.
Então, em alguns momentos de agitação da turma
você tem que dividir aquela atividade, porque é...
(...) (se) Naquele tempo eu não pude trabalhar toda
a atividade é... (Eu) não estamos deixando
(trabalhar).
Você (pode continuar) no dia
seguinte, na mesma semana. A gente tem aplicado.
Eu me encantei com o trabalho, porque as nossas
crianças são crianças carentes, moram na periferia,
mas elas são tratadas na escola com tanto carinho
e com tanta qualidade... É uma escola pública
com nível de uma escola particular.
Eu acho que da forma que nós estamos
trabalhando, sabe. Com diversos textos, é...
Portadores de texto. Com as crianças envolvidas.
Trazendo os textos.
Mesmo com a proposta da escola nós estamos
recebendo outras crianças (...). O conceito hoje já
começou a modificar, até mesmo pela cobrança
dos pais, a cobrança de outras escolas que estão
recebendo os nossos alunos (...). E... Assim, nós
estamos apertando mais. E os nossos alunos, eu
não digo cem por cento, mas a maioria deles já
está saindo alfabetizado no final do primeiro ano.

Tomadas de decisões

Dificuldades encontradas no
desenvolvimento de sua atividade

Qualidade da Educação

Avaliação da proposta da escola
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Eu acho assim (...). Nós temos que ir adaptando
mesmo a proposta a nossa realidade é... Realidade
no sentido é... Quais serão as escolas que os
nossos alunos serão encaminhados para que ele
tenha cada vez mais um embasamento, um
conhecimento pra estar chegando nessas escolas.
Eu acho assim muito interessante, porque existe
uma proposta que é que ela é avaliada a todo ano,
entendeu? Então aí o que acontece é... Novos
projetos virão, outros projetos eles serão refeitos,
então existe essa troca.
3.1.4 Aglutinação dos Indicadores e constituição dos Núcleos de significação

Agrupados os Pré-Indicadores em Indicadores, passamos, agora, para o processo
de articulação dos núcleos de significação. Segundo Aguiar e Ozela (2006), depois de
organizar os indicadores, inicia-se o processo de reintegração destes articulando-os com seus
semelhantes, ou mesmo contraditórios, a fim de encontrar uma nova síntese, mais reveladora.

Quadro 4- Entrevistas Iniciais

Indicadores

Núcleos de Significação

Concepção de letramento e alfabetização
Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: propostas e concepções
Avaliação da proposta da escola

Qualidade da Educação

Tomadas de decisões

Dificuldades encontradas no
desenvolvimento de sua atividade

Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: impedimentos e decisões.
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3.2

DA

ORGANIZAÇÃO

SISTEMATIZAÇÃO

DOS

DOS

PRÉ-INDICADORES

NÚCLEOS

DE

À

SIGNIFICAÇÃO

INFERÊNCIA
A

PARTIR

E

DAS

ENTREVISTAS FEITAS COM BASE NOS EPISÓDIOS FILMADOS
Foram feitas duas sessões de entrevistas a partir dos dois episódios selecionados.
A seguir, apresentaremos os quadros com os pré-indicadores agrupados a partir do conteúdo
dessas entrevistas que, articulados formarão indicadores, constituindo, por meio da sua
aglutinação, os núcleos de significação.

3. 2. 1 – Articulação dos Pré-Indicadores
Quadro 5 – Episódio 1: Bingo de letras

Pré-Indicadores
O objetivo é ver se realmente eles estão dominando as letras do alfabeto, e ao mesmo
tempo fixando aquelas que eles estão com dificuldade e, trabalhando com as crianças que
ainda não identificam as letras, de uma forma agradável, de uma forma lúdica.
A minha turma ela é uma turma mais agitada, algumas crianças estavam um pouquinho mais
agitadas. Eu percebi que algumas se levantaram querendo chamar (atenção) durante o jogo,
mas houve o envolvimento da turma, que era o meu objetivo. Todos se envolveram na
atividade.
Eu fiquei surpresa de todos terem conseguido participar, de estarem identificando as
letrinhas de estarem marcando.
Não é uma atividade muito fácil para eles, embora o trabalho aqui da escola é... As meninas
começam desde o primeiro período trabalhando as letras e tudo, então assim, eles já tem
assim, uma experiência de brincadeiras, sabe, e quando foi o bingo de letras - anteriormente
eu trabalhei só letras, não foi com o nome deles - então assim eu ((gostei)) da participação
deles, eu acho que eles atingiram o objetivo proposto.
Se as crianças estivessem menos agitadas eu acho que o tempo teria sido menor. Eu teria
gasto menos tempo, sabe. Foi mais a questão do tempo. Foi uma coisa assim que me
chamou a atenção, mas eu fiquei satisfeita porque houve envolvimento e todos participaram
do inicio ao fim.

90
3.2.2 – Organização dos Pré-Indicadores em Indicadores

Quadro 6- Episódio 1: Bingo de letras

Pré-Indicadores
O objetivo é ver se realmente eles estão
dominando as letras do alfabeto, e ao mesmo
tempo fixando aquelas que eles estão com
dificuldade e, trabalhando com as crianças que
ainda não identificam as letras, de uma forma
agradável, de uma forma lúdica.
Eu fiquei surpresa de todos terem conseguido
participar, de estarem identificando as letrinhas
de estarem marcando.
Não é uma atividade muito fácil para eles,
embora o trabalho aqui da escola é... As meninas
começam desde o primeiro período trabalhando
as letras e tudo, então assim, eles já têm assim,
uma experiência de brincadeiras, sabe, e quando
foi o bingo de letras - anteriormente eu trabalhei
só letras, não foi com o nome deles - então assim
eu ((gostei)) da participação deles, eu acho que
eles atingiram o objetivo proposto.
Eu alcancei, mas sempre eu quero mais. É...
Então assim, na minha avaliação, para a próxima
(vez) eu vou estar mais atenta nessa parte (ler
uma história mais rápida).
(...) houve o envolvimento da turma, que era o
meu objetivo. Todos se envolveram na atividade.
Eu fiquei satisfeita porque houve envolvimento e
todos participaram do inicio ao fim.
A minha turma ela é uma turma mais agitada,
algumas crianças estavam um pouquinho mais
agitadas. Eu percebi que algumas se levantaram
querendo chamar (atenção) durante o jogo (...)
Se as crianças estivessem menos agitadas eu
acho que o tempo teria sido menor. Eu teria
gasto menos tempo, sabe. Foi mais a questão do
tempo. Foi uma coisa assim que me chamou a
atenção, mas eu fiquei satisfeita porque houve
envolvimento e todos participaram do inicio ao
fim.

Indicadores

Objetivos pedagógicos

Preocupação quanto ao envolvimento
da turma

Dificuldades com relação ao
comportamento dos alunos
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3.2.3 Aglutinação dos Indicadores e constituição dos Núcleos de significação

Quadro 7- Aglutinação dos Indicadores e constituição dos Núcleos de significação

Indicadores

Núcleos de Significação

Objetivos pedagógicos

Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: objetivos do trabalho na
alfabetização.

Tomadas de decisões

Preocupação quanto ao envolvimento da
turma

Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: impedimentos e preocupações.

Dificuldades com relação ao
comportamento dos alunos

3.2.4 – Articulação dos Pré-Indicadores
Quadro 8 – Episódio 2: Leitura de Livro Infantil

Pré-Indicadores
Essa história, “a venda do seu Chico” é uma história, assim, muito interessante e a ilustração
é lindíssima, sabe, a forma de organização, as figuras e... E na medida em que eu fui
apresentando a história, eles foram contando e eu fui acrescentando na medida em que eu
achava que era necessário.
Eu tive o envolvimento maior, porque eu comecei com as crianças que conheciam a história
e os outros procuraram prestar atenção para poder entender a história e fixar. É... Assim, é
uma diversidade de objetos, de coisas que são vendidas (...).
E aí eu procurei saber qual conhecimento que eles tinham desse cartão. Foi muito
interessante! Então além de estar trabalhando com a linguagem oral tem essa lógica é...
Com a participação deles com a história, envolvendo a fluência, envolvendo é... - eu tive a
interdisciplinaridade ali, o local, a comparação da venda do senhor Chico com o
supermercado da nossa cidade (...).
Eu tenho que estar trabalhando as histórias em locais diferentes, sabe, em momentos
diferentes (...) justamente para eu ter uma atenção maior da turma na hora da contação da
história, com o objetivo de eles estarem desenvolvendo, de eles estarem participando,
interagindo comigo. É importante que eu tenha lugares diferentes, como o pátio, o salão, o
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corredor da escola, em alguns momentos na sala de aula, em dupla, individualmente. Então,
eu sinto que eu tenho necessidade de estar trabalhando de forma diversificada.
A coordenadora me mostrou, me sugeriu [o livro] e como no ano passado nós trabalhamos
com
ele,
Eu
Achei
muito
interessante,
sabe. A ilustração dele é lindíssima. E... Tanto é que depois que eu trabalhei contando/ lendo
a história pra eles nós fizemos aquele trabalho em grupo onde as crianças, com a massinha,
tiveram que representar - cada grupo teve que fazer uma tarefa. (...) O objetivo era fazer
uma maquete que era a venda do Seu Chico com os diversos produtos que eram vendidos e
com o personagem da história.
(...) era interessante estar trabalhando, porque nós estamos trabalhando com legumes, nós
estamos trabalhando com frutas, é... Estar desenvolvendo a linguagem oral (inteligível).
(...) Eu podia ter aproveitado mais! Eu não dei uma produção coletiva, porque no final eu
podia ter feito uma produção coletiva com eles, uma coisa que eu não fiz e que numa
próxima eu vou focar mais nessa parte, que tem como eu estar trabalhando.
Eu não vou falar em relação à agitação. Algumas crianças são mais agitadas é... Foi nessa
atividade que eu tive um aluno que resolveu não se comportar bem e eu tive que chamar a
atenção e tudo, mas eu acho que é uma questão de tempo, de amadurecimento, de continuar
levando coisas diferentes, de estar trabalhando com eles.
O objetivo maior eu consegui, mas o que eu senti que me atrapalhou realmente foi a
agitação de algumas crianças. E assim paras as crianças mais agitadas, nós temos que estar
trabalhando com atividade mais curta, porque eles não conseguem. Então, você tem que estar
trocando, mudando. Eu falei para você, como o livro é um pouquinho mais extenso, a história
é maior, para essas crianças que não tem muita paciência, que não consegue ficar muito
tempo concentrada, tem que ser uma coisa assim mais rápida.
Eu alcancei, mas sempre eu quero mais. É... Então assim, na minha avaliação, para a
próxima (vez) eu vou estar mais atenta nessa parte (ler uma história mais rápida).
(...) se eles não tivessem conhecimento (da história) eu acho que teria sido melhor, porque
seria uma surpresa pra maioria deles, mas como eles conheciam, mesmo assim, eu contornei,
eu consegui envolver a turma, teve a participação, foi legal!

3.2.5 – Organização dos Pré-Indicadores em Indicadores
Quadro 9 – Episódio 2: Leitura de Livro Infantil

Pré-Indicadores
Eu tive o envolvimento maior, porque eu comecei
com as crianças que conheciam a história e os
outros procuraram prestar atenção para poder
entender a história e fixar. É... Assim, é uma
diversidade de objetos, de coisas que são vendidas
(...)

Indicadores

Preocupação quanto ao
envolvimento da turma
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Eu tenho que estar trabalhando as histórias em
locais diferentes, sabe, em momentos diferentes (...)
justamente para eu ter uma atenção maior da
turma na hora da contação da história, com o
objetivo de eles estarem desenvolvendo, de eles
estarem participando, interagindo comigo.
É
importante que eu tenha lugares diferentes, como o
pátio, o salão, o corredor da escola, em alguns
momentos na sala de aula, em dupla,
individualmente. Então, eu sinto que eu tenho
necessidade de estar trabalhando de forma
diversificada.
(...) se eles não tivessem conhecimento (da história)
eu acho que teria sido melhor, porque seria uma
surpresa pra maioria deles, mas como eles
conheciam, mesmo assim, eu contornei, eu consegui
envolver a turma, teve a participação, foi legal!
Eu não vou falar em relação à agitação. Algumas
crianças são mais agitadas é... Foi nessa atividade
que eu tive um aluno que resolveu não se comportar
bem e eu tive que chamar a atenção e tudo, mas eu
acho que é uma questão de tempo, de
amadurecimento, de continuar levando coisas
diferentes, de estar trabalhando com eles.
O objetivo maior eu consegui, mas o que eu senti
que me atrapalhou realmente foi a agitação de
algumas crianças. E assim paras as crianças mais
agitadas, nós temos que estar trabalhando com
atividade mais curta, porque eles não conseguem.
Então, você tem que estar trocando, mudando. Eu
falei para você, como o livro é um pouquinho mais
extenso, a história é maior, para essas crianças que
não tem muita paciência, que não consegue ficar
muito tempo concentrada, tem que ser uma coisa
assim mais rápida.
E aí eu procurei saber qual conhecimento que eles
tinham desse cartão. Foi muito interessante! Então
além de estar trabalhando com a linguagem oral
tem essa lógica é... Com a participação deles com a
história, envolvendo a fluência, envolvendo é... - eu
tive a interdisciplinaridade ali, o local, a
comparação da venda do senhor Chico com o
supermercado da nossa cidade (...).
(...) era interessante estar trabalhando, porque nós
estamos trabalhando com legumes, nós estamos
trabalhando com frutas, é... Estar desenvolvendo a
linguagem oral.
A coordenadora me mostrou, me sugeriu [o livro] e
como no ano passado nós trabalhamos com ele, Eu
Achei
muito
interessante,

Dificuldades com relação ao
comportamento dos alunos

Objetivos pedagógicos
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sabe. A ilustração dele é lindíssima. E... Tanto é
que depois que eu trabalhei contando/ lendo a
história pra eles nós fizemos aquele trabalho em
grupo onde as crianças, com a massinha, tiveram
que representar - cada grupo teve que fazer uma
tarefa. (...) O objetivo era fazer uma maquete que
era a venda do Seu Chico com os diversos produtos
que eram vendidos e com o personagem da história.
(...) Eu podia ter aproveitado mais! Eu não dei uma
produção coletiva, porque no final eu podia ter
feito uma produção coletiva com eles, uma coisa
que eu não fiz e que numa próxima eu vou focar
mais nessa parte, que tem como eu estar
trabalhando.
Essa história, “a venda do seu Chico” é uma
história, assim, muito interessante e a ilustração é
lindíssima, sabe, a forma de organização, as figuras
e... E na medida em que eu fui apresentando a
história, eles foram contando e eu fui acrescentando
na medida em que eu achava que era necessário.

Tomadas de decisões

3.2.6 Aglutinação dos Indicadores e constituição dos Núcleos de significação

Quadro 10- Aglutinação dos Indicadores e constituição dos Núcleos de significação

Indicadores

Núcleos de Significação

Objetivos pedagógicos

Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: objetivos do trabalho na
alfabetização.

Tomadas de decisões

Preocupação quanto ao envolvimento da
turma

Dificuldades com relação ao
comportamento dos alunos

Atividade Docente e as práticas de
letramento desenvolvidas na sala de
aula: impedimentos e preocupações.
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CAPÍTULO IV

OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS POR UMA PROFESSORA ALFABETIZADORA
SOBRE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS EM SUA SALA DE
AULA

Refletindo sobre a prática docente enquanto uma atividade de trabalho, com suas
especificidades e características próprias, buscamos compreender os sentidos construídos por
uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as práticas de letramento
desenvolvidas por ela em sua sala de aula. O que significa letrar para essa professora
alfabetizadora? Quais os sentidos construídos por ela acerca das práticas de letramento
desenvolvidas em sua sala de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)?
Na tentativa de responder essas e outras questões, suscitadas durante esse
processo de interpretação, buscando avançar para além do aparente, partimos para o processo
de desvelamento dos sentidos construídos pela professora sobre as práticas de letramento
desenvolvidas por ela em sua sala de aula.
Conforme Soares (2011, p.105), “para avançarmos do levantamento e descrição
das características de um fenômeno para o processo de desvelamento do real o processo de
teorização deve ser mediado pela realidade”. Carone apud Soares (2011, p.105) apresenta
que “os dados empíricos, por mais rigorosamente que sejam coletados, permanecem presos às
ilusões e invenções ideológicas das representações imediatas dos objetos sociais. Eles
necessitam, portanto, ser interpretados e convertidos pela mediação teórica, ou seja, os dados
imediatos devem ser mediatizados pela teoria”.
Além disso, segundo Soares (2011, p. 203),

[...] é importante, lembrar que, para apreender o movimento de significação
do sujeito, não podemos considerar apenas o significado das palavras ditas,
embora este seja sempre o nosso ponto de partida. Para além do significado,
é preciso apreender o que está por trás das palavras ditas, ou melhor, do
sujeito que as pensa e as pronuncia. É preciso apreender o sujeito além do
dito, as motivações do seu silêncio, dos afetos (tensões crises, sentimentos)
que o constituem e se expressam nos movimentos do seu corpo e
pensamento; enfim, é preciso apreender tudo aquilo o que lhe é inusitado e
profundo, que são as mediações que constituem a sua dimensão subjetiva

Com esse intuito, inicialmente, neste capítulo, trabalhamos com os núcleos de
significação inferidos e sistematizados a partir das entrevistas. Posteriormente, num segundo
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momento, fazemos o mesmo procedimento com os núcleos de significação inferidos e
sistematizados a partir das entrevistas feitas com base nos episódios filmados. Por fim,
focalizamos a interpretação dos dados numa perspectiva denominada por Soares (2011) de
intranúcleos, para então, finalizarmos com um procedimento de interpretação denominado
pelo mesmo autor de internúcleos.

4.1 NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DAS ENTREVISTAS FEITAS COM
BASE NOS EPISÓDIOS FILMADOS

Como forma de representar nosso movimento de interpretação dos dados, nessa
sessão apresentamos o modo como inferimos e sistematizamos dois núcleos de significação,
são eles: 1) Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula:
objetivos do trabalho na alfabetização; 2) Atividade Docente e as práticas de letramento
desenvolvidas na sala de aula: impedimentos e preocupações.

4.1.1 Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula:
objetivos do trabalho na alfabetização

Este núcleo é resultado da articulação dos seguintes indicadores: 1) Objetivos
pedagógicos; 2)Tomadas de decisões. A fim de apreendermos as significações características
desse núcleo damos início ao nosso movimento interpretativo a partir do seguinte préindicador:

O objetivo é ver se realmente eles estão dominando as letras do alfabeto, e ao mesmo tempo
fixando com aquelas que elas estão com dificuldade, e trabalhando com as crianças que
ainda não identificam as letras, e de uma forma agradável, de uma forma lúdica. (TÂNIA,
2011)
Esse enunciado, gerada a partir da sessão de entrevista, nos dá indícios acerca de
como a professora significa a atividade realizada e a necessidade subjetiva que a mobiliza no
desenvolvimento dessa atividade. Conforme Leontiev (1978) o objetivo de toda a atividade é
motivado por uma necessidade real, relacionada ao sentido pessoal que o sujeito atribui a ela.
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Assim, o sentido é a unidade constitutiva da subjetividade. O processo de
constituição dos sentidos “é historicamente mediado por experiências simbólicas e
emocionais de atuação do sujeito em diferentes espaços sociais” (SOARES, 2011, p. 84).
Tal como aponta Aguiar et. al. (2012, p. 267) “a noção de subjetividade é
entendida como dimensão da realidade e espaço de contradições, que articula o subjetivo ao
objetivo e permite criar, imaginar e produzir o novo”. Ainda conforme a autora, a
“subjetividade refere-se à possibilidade humana de organizar experiências, convertendo-as em
sentidos particulares” (AGUIAR et. al., 2012, p. 267).
No comentário descrito acima, ao ressaltar o objetivo de uma atividade específica,
“bingo de letras”, episódio observado durante uma sessão de entrevista, a professora dá
indícios do movimento de significação que diz respeito a sua preocupação quanto à
alfabetização, aprendizado inicial da leitura e da escrita.
O bingo de letras, desenvolvido pela professora, é um dos recursos pedagógicos
muito utilizados nas séries/anos iniciais do ciclo inicial de alfabetização “para fazer com que
as crianças se familiarizem com as letras e aprendam seus nomes”, afirma Leal et. al. (2005,
p.124). Conforme a autora: “Isso ajuda bastante no processo de alfabetização, por possibilitar
que os alunos e professores conversem sobre as letras, aprendam seus nomes e enfoquem as
correspondências grafofônicas” (LEAL et. al, 2005, p.124).
Assim sendo, partimos da hipótese de que, a necessidade que mobiliza a
professora nessa prática de letramento é a de trabalhar com a Apropriação do Sistema de
Escrita alfabética, isto é, com os princípios que regem o funcionamento do sistema de escrita,
por meio do lúdico, de brincadeiras. Necessidade que é fruto de sua trajetória profissional,
enquanto professora alfabetizadora e da cobrança social sofrida pelas escolas atualmente: de
que o aluno já esteja se alfabetizando nesta etapa da educação. Isso constitui, portanto, um
elemento de sentido instituído por meio de um processo que engloba as diversas experiências
vividas pela professora ao longo de sua trajetória profissional, assumindo uma dimensão
subjetiva da atividade docente, exercida por meio da mediação do gênero e do estilo pessoal.
Essa necessidade pode ser evidenciada na fala da coordenadora que, durante uma
entrevista, ratifica o que Tânia disse:

[...] através dessa atividade é possível realmente de se trabalhar o alfabeto, [...] acho que é
uma atividade que você contempla também (ininteligível), a ficha com o nome das crianças
e... Ela [criança] também está identificando o nome, o nome que tem mais letras, o nome que
tem menos letras, letras que se repetem, nomes que começam com a mesma letra [...]eu acho
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que ela [Tânia] ampliou aos objetivos propostos,porque ela conseguiu também fazer esse
trabalho com o nome - deles perceberem a função social da escrita também. (FLÁVIA, 2011)
Diante da fala da coordenadora uma questão se faz presente: a atividade de bingo
de letras auxilia o aluno a perceber uma das funções sociais da escrita? O aluno se depara com
essa atividade em outra situação social? Essa atividade é capaz de levá-lo a refletir sobre uma
das funções de se escrever o nome?
Num cenário em que somos atravessados por tantos discursos educacionais,
acadêmicos, políticos, dentre outros, faz-se importante refletirmos sobre seu significado social
e, mais ainda, sobre o sentido pessoal que atribuímos a eles.
Vigotski e Bakhtin mostram cada um a seu modo, que significado é uma
generalização, um conceito social, dicionarizado, apenas uma dentre outras possibilidades de
sentido. Sentido, como o próprio adjetivo usado anteriormente o qualifica, é pessoal,
subjetivo, constituído a partir da história de cada indivíduo.
Em vários momentos das entrevistas, a professora deu indícios dos sentidos
pessoais atribuídos por ela às práticas de letramento que desenvolve. Enquanto assistia à
videogravação do episódio em questão, ela se revelou surpresa ao perceber que os alunos
tinham conseguido alcançar o objetivo proposto. Tal como demonstra na fala a seguir: “Eu
fiquei surpresa de todos terem conseguido participar, de estarem identificando as letrinhas
de estarem marcando”. (TÂNIA, 2011)
Mesmo tendo revelado em outro momento, que desde o primeiro período, etapa
em que a maioria dos alunos entra na escola, já se está “trabalhando as letras” com os alunos,
ela se mostrou surpresa em vê-los participando da atividade, identificando as letras.

Não é uma atividade muito fácil para eles, embora o trabalho aqui da escola é... As meninas
começam desde o primeiro período trabalhando as letras e tudo, então assim, eles já têm
assim, uma experiência de brincadeiras, sabe, e quando foi o bingo de letras - anteriormente
eu trabalhei só letras, não foi com o nome deles - então assim eu ((gostei)) da participação
deles, eu acho que eles atingiram o objetivo proposto. (TÂNIA, 2011)
Entendemos que isso ocorre porque ela estabelece uma relação entre participação
e o cumprimento de seus objetivos, ou seja, a participação dos alunos é vista por ela como um
dos principais elementos para alcançar seu objetivo. A afirmação feita acima nos dá indícios
de pelo menos duas de suas necessidades como professora: obter participação da turma e
promover a fixação de conteúdos.
Soares (2011, p.22) já anuncia em sua tese que “o modo como os alunos
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participam das atividades realizadas pelo professor em sala de aula” é uma preocupação
nuclear dos diversos segmentos de ensino.
Ao discorrer sobre o modo como significa a questão da participação dos alunos, o
autor apresenta que

[...] a participação dos alunos não [é] apenas [...] um ato circunscrito de
atendimento às demandas de atividade do professor. Mais do que isso, ela
engloba tanto os atos de silêncio, (atenção à fala da professora, sono,
dispersão, etc.) como as diversas formas de manifestação dos alunos
(conversas, gritos, gestos, passeios pela sala, manuseio do material didático,
etc.). Assim, o aluno participa quando ele é sujeito, isto é, quando ele
transforma e é transformado pelo espaço social no qual atua, quando ele
afeta e é afetado pelo professor em sala de aula. (SOARES, 2011, p.22)

É importante notar que o sentido atribuído pelo autor à participação é comumente
negligenciado pelo (a) professor (a), que na maioria das vezes, interpreta apenas como uma
resposta positiva ao que está sendo solicitado naquele momento. Isso pode ser evidenciado em
alguns momentos da fala de Tânia, como, por exemplo, na fala abaixo, quando, ao avaliar o
segundo episódio, a leitura do livro infantil, “A venda do seu Chico”, ela comentou:

Eu tive o envolvimento maior, porque eu comecei com as crianças que conheciam a história
e os outros procuraram prestar atenção para poder entender a história e fixar. É... Assim, é
uma diversidade de objetos, de coisas que são vendidas (...). (TÂNIA, 2011)
Nesse episódio, motivada pela necessidade de obter a participação dos alunos ao
perceber que eles já conheciam o livro, a professora se valeu desse conhecimento prévio para
que eles lhe ajudassem a contar a história. Usando dessa estratégia ela teve esse
“envolvimento maior” diante da dispersão que se instaurava.

(...) se eles não tivessem conhecimento (da história) eu acho que teria sido melhor, porque
seria uma surpresa pra maioria deles, mas como eles conheciam, mesmo assim, eu contornei,
eu consegui envolver a turma, teve a participação, foi legal! (TÂNIA, 2011)
Num outro momento da entrevista a professora verbalizou o processo de reflexão
sobre sua atividade. Na busca dos sentidos constitutivos de suas falas podemos evidenciar o
movimento em que a professora por meio da videogravação toma consciência do real da
atividade, encarnado na percepção do que não foi possível realizar e revela o que poderia ter
feito diferente:
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(...) Eu podia ter aproveitado mais! Eu não dei uma produção coletiva, porque no final eu
podia ter feito uma produção coletiva com eles, uma coisa que eu não fiz e que numa próxima
eu vou focar mais nessa parte, que tem como eu estar trabalhando. (TÂNIA, 2011)
Eu acho que ela [produção coletiva] vai enriquecer o trabalho. Que eles vão melhorar na
escrita, na leitura. (TÂNIA, 2011)

De acordo com Clot (2007) a atividade do sujeito, colaborador da pesquisa, de
fazer comentários diante da auto-observação de sua prática, nos permite ter um diferente
acesso ao real da atividade do sujeito, conforme nos possibilitou a fala descrita acima.
Para Clot (2006a, p.21), no campo da atividade “o que não foi realizado, o que
não foi efetuado não é menos real. Não foi realizado de forma visível, mas para o sujeito ele é
real”. O real da atividade é, também, o que não se fez, o que não se conseguiu fazer, tal como
explicou a professora.
As práticas de letramento desenvolvidas pela professora em sala de aula estão
sempre articuladas aos temas dos projetos pedagógicos em vigência. Um exemplo disso
confirma-se na escolha dos livros de literatura infantil a serem lidos na sala de aula. Uma das
necessidades mobilizadas na escolha do livro lido no segundo episódio observado esteve
relacionada ao tema do projeto didático em vigor, como ela mesma esclarece: “era
interessante estar trabalhando, porque nós estamos trabalhando com legumes”. (TÂNIA,
2011)
Além disso, a leitura do livro esteve articulada a outra necessidade sua como
professora, de cumprir objetivos pedagógicos definidos a priori, a saber: promover um
trabalho interdisciplinar, construir uma maquete e trabalhar a oralidade.

O objetivo era fazer uma maquete que era a venda do Seu Chico com os diversos produtos
que eram vendidos e com o personagem da história. (TÂNIA, 2011)

Além de estar trabalhando com a linguagem oral [...] Com a participação deles com a
história, envolvendo a fluência envolvendo é... [além disso] eu tive a interdisciplinaridade
alí, o local, a comparação da venda do senhor Chico com o supermercado da nossa cidade.
(TÂNIA, 2011)
A fala abaixo nos ajuda a compreender outra necessidade que motivou a
professora na escolha do livro a ser lido em sala de aula:
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Essa história, “a venda do seu Chico” é uma história, assim, muito interessante e a
ilustração é lindíssima, sabe, a forma de organização, as figuras e... E na medida em que eu
fui apresentando a história, eles foram contando e eu fui acrescentando na medida em que
eu achava que era necessário. (TÂNIA, 2011)
Além de essas escolhas serem mediadas pela necessidade de Tânia trabalhar um
conteúdo temático específico, ela traz a tona outro aspecto que a motivou na escolha do livro:
o apreço pela história e pelas ilustrações.
A esse respeito Parreiras (2009, p. 17) afirma:

[...] Certamente, quando um professor gosta de um livro e o leva consigo, a
criança vai se sentir motivada a conhecer aquela história, a manusear aquele
livro, a ler aquele poema. O adulto pode ser um espelho para a criança. Por
isso, é tão importante que o professor goste de ler para que os alunos se
interessem pela leitura.

Escolher um livro do qual se tenha gostado é um importante pré-requisito para a
leitura na sala de aula, a fim de que se consiga despertar o interesse do aluno pelo livro e
motivá-lo para leitura. Contudo faz-se importante uma ressalva: nem sempre o livro
imperdível para o professor despertará o mesmo interesse em seus alunos. Também é preciso
dar voz a eles, saber quais livros eles gostariam de ler ou que fossem lidos pela professora.
Conforme esclarece Souza (2010, p.13):

[...] sem considerar a preferência dos pequenos leitores, a leitura não avança,
então ela deve ser levada em conta, mas sob a supervisão atenta do adulto,
professores ou pais, por cuja leitura própria e experiência como leitores
devem descartar ou incentivar esta ou aquela obra.

Alguns autores, dedicados ao estudo da literatura infantil na escola, como Ana
Arguelho de Souza, por exemplo, tem feito algumas críticas ao que chama de pseudo
literatura temática, que é trazida para a escola com objetivos de transmitir algum conteúdo
ou, como a autora mesma afirma, “sanar problemas estruturais da sociedade [...], por meio de
um palavreado insosso sem nenhum valor literário”. (SOUZA, 2010, p.16)
Para autora, cumpre à literatura o papel de nos tornar mais humanos e civilizados,
de resgatar sonhos e magia. Ana Arguelo se impôs a tarefa de propor à escola uma “didática
de se aventurar pelos mares pouco navegados da literatura infantil”, em suas palavras:
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E que o façam com a coragem de e o espírito de que de aventura dos grandes
navegadores, com que os motivou a navegar: as grandes descobertas, os
segredos de novos mundos, a vontade de imprimir em solo estranho a
própria marca, de inaugurar um novo reino. Para que, na escola tão
dilacerada, outro valor, mais alto se alevante, como diria Camões. (SOUZA,
2010, p.16)

Refletindo um pouco sobre essa questão faz-se mister destacar que para despertar
o interesse dos iniciantes leitores para literatura, de modo a contribuir “para a apuração do
gosto, a formação de valores e a ampliação dos horizontes da criança [...] conferir, por meio
da linguagem escrita um tanto de magia”, como escreveu Souza (2010, p.14), é importante
que a escola ultrapasse o caráter puramente didático dos livros infantis e assumam a natureza
literária de obras que se colocam além dos objetivos meramente pedagógicos que hoje se
colocam no mercado editorial.

4.1.2 Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula:
impedimentos e preocupações

Esse núcleo de significação é resultado das articulações de dois indicadores: 1)
Preocupação quanto ao envolvimento da turma; 2) Dificuldades com relação ao
comportamento dos alunos. Seus conteúdos temáticos nos auxiliam a desvendar os sentidos
construídos pela professora acerca das preocupações e impedimentos que a mobilizam no
desenvolvimento de sua atividade.
Por meio do processo interpretativo do seu discurso significamos, no núcleo
anterior, a necessidade da professora ser respondida com a participação dos alunos. As falas
abaixo, proferidas na sessão de entrevistas do episódio dois, leitura de livro infantil, vêm
ratificar essa significação:
“Eu consegui envolver a turma. Teve a participação foi legal.” (TÂNIA, 2011)
“Houve o envolvimento da turma, que era o meu objetivo, todos se envolveram
na atividade”. (TÂNIA, 2011)
“Eu fiquei satisfeita porque houve envolvimento e todos participaram do inicio
ao fim”. (TÂNIA, 2011)
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É interessante notar que durante as entrevistas a professora iniciou um processo de
ressignificação da sua prática. Ao ser questionada sobre o que faria diferente, afirmou:
Eu tenho que estar trabalhando as histórias em locais diferentes, sabe, em momentos
diferentes (...) justamente para eu ter uma atenção maior da turma na hora da contação da
história, com o objetivo de eles estarem desenvolvendo, de eles estarem participando,
interagindo comigo. É importante que eu tenha lugares diferentes, como o pátio, o salão, o
corredor da escola, em alguns momentos na sala de aula, em dupla, individualmente. Então,
eu sinto que eu tenho necessidade de estar trabalhando de forma diversificada. (TÂNIA,
2011)
Nesse comentário, é possível perceber que a motivação da professora em trabalhar
de forma diferente está relacionada à necessidade de obter “uma atenção maior da turma. A
proposta de mudança de espaço está refletindo a necessidade de controlar o comportamento
dos alunos, para atingir tal objetivo.
Articulada à necessidade de ter uma participação da turma está a preocupação
com a agitação, ou seja, para a professora quando os alunos estão mais agitados acabam por
não participar da aula como ela gostaria, atrapalhando o desenvolvimento de sua atividade.
Eu não vou falar em relação à agitação. Algumas crianças são mais agitadas é... Foi nessa
atividade que eu tive um aluno que resolveu não se comportar bem e eu tive que chamar a
atenção e tudo, mas eu acho que é uma questão de tempo, de amadurecimento, de continuar
levando coisas diferentes, de estar trabalhando com eles. (TÂNIA, 2011)
Dessa forma, podemos perceber que outra unidade de significação constituída pela
professora está vinculada às dificuldades/impedimentos encontrados na realização de sua
atividade. No intuito de atestar tal afirmação, destacamos abaixo algumas falas de Tânia as
quais revelam que as dificuldades encontradas no desenvolvimento do seu trabalho estão
relacionadas com a questão da disciplina, do comportamento dos alunos.
A minha turma ela é uma turma mais agitada, algumas crianças estavam um pouquinho mais
agitadas. Eu percebi que algumas se levantaram querendo chamar (atenção) durante o jogo.
(TÂNIA, 2011)
Se as crianças estivessem menos agitadas eu acho que o tempo teria sido menor. Eu teria
gasto menos tempo, sabe. Foi mais a questão do tempo. (TÂNIA, 2011)
Através desses excertos de fala pode-se apreender que há um movimento de
significação da professora frente à observação do real da atividade. Como deixa ver nesse
último comentário, o desenvolvimento da atividade não se deu da forma como foi planejado.
Para a professora a agitação de alguns alunos, encarada como indisciplina, é um impedimento
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para o cumprimento do seu planejamento e para o sucesso na realização das atividades
trabalhadas. Conforme a própria professora enuncia:
O objetivo maior eu consegui, mas o que eu senti que me atrapalhou realmente foi a agitação
de algumas crianças. E assim paras as crianças mais agitadas, nós temos que estar
trabalhando com atividade mais curta, porque eles não conseguem. Então, você tem que estar
trocando, mudando. (TÂNIA, 2011)
Através desse comentário, mais uma vez, a professora indica, por meio da
abstração do real, um processo de ressignificação de sua prática, explicitada na necessidade de
mudança, quando percebe a necessidade de reformular sua atividade para adequá-las aos
alunos, mesmo que o faça com a finalidade de suprir sua necessidade de controlar o
comportamento dos mesmos.
Paiva e Cunha (2003) apontam que o comportamento dos alunos tem provocado
incômodo em muitos agentes educacionais, sobretudo, professores, que acabam por impor
regras comportamentais que não fazem o menor sentido para os mesmos. As autoras revelam
que o resultado da pesquisa realizada por elas nas séries iniciais de uma escola municipal de
Uberlândia/MG, demonstra que os (as) professores (as), assim como o conjunto da instituição
escolar, têm contribuído para a constituição da indisciplina24 entre os alunos, culminada pela
obsessão dos agentes educacionais em controlar o comportamento dos mesmos.

O requisito mais importante para o trabalho na sala de aula era sentar-se,
ficar quieto, enfim organizar a turma e manter tal organização. Daí advém
um dos muitos problemas que observamos nas salas de aula e que está
diretamente relacionado com a excessiva valorização de determinados
comportamentos pelas professoras e consequentemente com a manifestação
da indisciplina, pois as crianças não conseguem permanecer quietas, sem
conversarem umas com as outras e sem se levantarem do lugar durante todo
o período da aula (PAIVA E CUNHA, 2003, p. 3).

Citando Aquino, Prata (2003, p. 10) afirma que “a gênese da indisciplina não
residiria na figura do aluno, mas na rejeição operada por esta escola incapaz de administrar as
novas formas de existência social concreta, personificada nas transformações do perfil da
clientela”.
De acordo com Paiva e Cunha (2003, p.1), “outro aspecto levantado para a
ocorrência da indisciplina em sala de aula está relacionado à forma como o professor organiza
24

As autoras definem disciplina como “um conjunto de regras que regem uma organização, ou uma atividade;
[...] submissão a essas regras e, trata-se de uma qualidade de quem se submete a leis e ordens. [...] Ao termo
indisciplina é atribuído o sentido de falta de disciplina ou ainda, ação ou dito que revela desobediência” (PAIVA
E CUNHA, 2003, p. 3).
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suas aulas”. Segundo as autoras “se as aulas são desinteressantes, os alunos não se ocupam no
que está sendo desenvolvido e ‘atrapalham’ a aula do professor” (PAIVA E CUNHA, 2003, p.
1).
Faz-se importante pontuar, nesse momento, a necessidade de estudos específicos e
de maior amplitude que se dediquem sobre quais necessidades mobilizam o comportamento
desses alunos que ao transgredir a regra são tidos como indisciplinados.

4.2 NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DAS ENTREVISTAS

Nesse movimento de análise e interpretação dos sentidos constituídos por uma
professora no desenvolvimento de sua atividade docente, construímos essa sessão a partir da
inferência e sistematização de dois núcleos de significação, a saber: 1) Atividade Docente e as
práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula: objetivos do trabalho na alfabetização;
2) Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula: impedimentos
e preocupações.

4.2.1 Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula:
objetivos do trabalho na alfabetização
Esse núcleo é formado por um agrupamento de indicadores que se referem às
concepções de alfabetização e de letramento significadas pela professora, e à proposta
curricular da escola e aspectos relacionados ao desenvolvimento do trabalho com a leitura e
escrita na sala de aula. São eles: 1) Concepção de letramento e alfabetização; 2) Avaliação da
proposta da escola; 3) Qualidade da Educação; 4) Tomadas de decisões.
Durante uma das entrevistas, quando interrogada sobre os significados de
alfabetização e letramento para sua prática docente, Tânia (2011) afirma: “Alfabetizar, não é
só isso não, tá. Mas é... O meu aluno sair lendo”. Assim, traz à tona sua concepção de
alfabetização, a de que alfabetizar é ensinar seu aluno a ler e escrever. Como ela mesma disse:

Em termos assim da alfabetização... Você sempre está aproveitando aquilo que você sabe
trabalhar, que você conhece, respeitando as necessidades da turma também. Por que,
igualzinho eu. Eu tenho um grupo de alunos que por mais atividades diferentes que eu
trouxer, se eu não trabalhar com eles com a letrinha, se eu não estiver formando sílabas, se
eu não estiver repetindo, eles não conseguem. Eles precisam dessa repetição. Tem no
letramento, tem no trabalho, sim. Mas eu acho que nós temos que trabalhar paralelo, acaba
tendo que trabalhar paralelo para poder atingir a turma. Todos os alunos. (TÂNIA, 2011)
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Nessa fala de Tânia fica evidente a influência da sua trajetória profissional, na
constituição do sentido que atribui à alfabetização, sobretudo, quando diz: “alfabetização
você sempre aproveitando aquilo que você sabe trabalhar”. Entendemos que, com essa
afirmação, Tânia está revelando aspectos da sua subjetividade docente. A professora exprime,
por meio do seu discurso que, o que sabe é trabalhar com a alfabetização, o que tem feito ao
longo de sua carreira profissional (salvo o período em que esteve na direção), desde que
iniciou na docência, em 1978, antes mesmo que os discursos e concepções de letramento
tivessem adentrado às escolas públicas brasileiras. Isso pode ser verificado na fala a seguir
proferida na nossa última entrevista.

O tempo todo que eu tenho de primeira série... Eu já passei por vários processos... Hoje você
não precisa ficar presa a uma cartilha, e o meu aluno também não... Nós trabalhamos com
jornais, nós trabalhamos com revistas... Nós trabalhamos com textos informativos... E nós
estamos fixando e trabalhando com essa alfabetização. (TÂNIA, 2011)

As exigências das políticas públicas daquele momento, conforme revela a existência
do próprio projeto ALFA, do qual Tânia participou, assim como a do Pró-Letramento, e do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa25, em vigor, trazem à tona exigências
sociais centradas na preocupação ou necessidade de se promover a alfabetização, entendida
nos dois casos como aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Tais exigências também
influenciam na constituição das necessidades de Tânia enquanto professora.
O excerto de fala descrito a seguir revela algumas pistas dos sentidos construídos
por ela acerca do processo de letramento escolar: “o letramento... São as oportunidades, as
variedades que a criança tem de vivenciar, na escola. As atividades, os poemas... Convites.
Ah, são os diversos gêneros textuais.”. (TÂNIA, 2011)
No domínio da instituição escolar, sobretudo no discurso pedagógico posterior à
reforma do ensino de 1996, depois que os PCNs estabeleceram que o ensino de Língua
Portuguesa fosse feito com base nos gêneros, deu-se margem para se pensar o processo de
letramento escolar sob esta perspectiva. Desde então, têm-se impulsionado, o aparecimento de
diferentes propostas pedagógicas e materiais didáticos que trazem a proposta dos gêneros
25

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um acordo formal assumido pelo Governo Federal,
estados e municípios para firmar o compromisso de alfabetizar as crianças, no máximo, até 8 anos de idade, ao
final do ciclo de alfabetização, 3º Ano.
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textuais como condição para que o aluno se aproprie dos diferentes usos e funções sociais da
escrita. A partir desse processo histórico, deu-se margem para que uma das unidades de
significação do conceito de letramento, constituídos por diversos professores, estivesse
veiculada ao trabalho pedagógico com gêneros textuais. A fala descrita abaixo é muito
reveladora nesse sentido:
Agora o letramento ele faz com que a gente tenha um olhar diferente para alfabetização, em
que sentido. Porque é... Você trabalha com coisas que as crianças vivenciam e até mesmo
traz coisas não vivenciadas pra ela ter a oportunidade de conhecer, sabe. Então... Os
gêneros textuais... É... - igual você tem observado algumas aulas - então desde uma
transparência até um livro literário, como os jornais, que nós vamos começar a trabalhar.
Então você faz com que o trabalho no letramento, eu acho que ele fica mais enriquecido,
sabe. (TÂNIA, 2011)
Com base no que foi apresentado, temos indícios que os sentidos construídos pela
professora acerca do processo de letramento escolar estão vinculados à prática constante em
suas aulas de levar para o contato dos alunos materiais diferentes de gêneros e suportes
textuais diversos.
Para que consigamos superar o plano da aparência, é importante destacar que
nesse momento da entrevista a professora revela sua insegurança com relação ao letramento.
Em alguns momentos eu estou trabalhando com alfabetização... E, ultimamente a proposta da
escola é o letramento, estou aprendendo muita coisa, mas eu ainda acho que é... Que eu
ainda tenho muito que aprender com o letramento. (TÂNIA, 2011)
O trecho do discurso acima faz ver que o trabalho com letramento é uma proposta
da escola, campo no qual Tânia não se sente segura em atuar. Outro aspecto inferido do
conjunto das falas apresentadas nas entrevistas é que a professora se pauta numa concepção
dicotômica entre alfabetização e letramento. Um exemplo disso, é quando diz: “Tem no
letramento, tem no trabalho, sim. Mas eu acho que nós temos que trabalhar paralelo”.
(TÂNIA, 2011)
Ao expor a necessidade de se “trabalhar paralelo” significamos que a concepção
na qual se embasa, é a de que letramento e alfabetização são distintos, mas indissociáveis, tal
como postula Magda Soares. Segundo a autora:

[...] embora designem processos interdependentes, indissociáveis e
simultâneos, são processos de natureza fundamentalmente diferente,
envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que
implicam formas de aprendizagem diferenciadas e, conseqüentemente,
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procedimentos diferenciados de ensino. (SOARES, 2010, p.15)

A partir das falas apresentadas, inferimos que a necessidade que a constitui,
enquanto professora alfabetizadora é a de alfabetizar, de ensinar a ler e a escrever.
Necessidade essa já revelada no primeiro núcleo de significação, quando, durante uma
entrevista feita com base em um dos episódios filmados, “bingo de letras”, ela destacou: “o
objetivo é ver se realmente eles estão dominando as letras do alfabeto”. O mesmo é expresso
nos excertos de falas abaixo:

Quando a criança chega ao primeiro ano na escola é... A maioria das crianças já tem o
contato com as letras do alfabeto, então a partir dali é que eu inicio o trabalho, é... Com os
textos e com os nomes das crianças, as letras depois vêm as sílabas, eu aproveito é...da
literatura, eu aproveito a poesia, eu trabalho com o nome da criança e aí a gente vai
desenvolvendo o trabalho. (TÂNIA, 2011)
É... Eu espero é... Que as crianças saiam pelo menos no nível alfabético. (TÂNIA, 2011)
Outra zona de sentido constituída pela professora acerca do processo de
letramento escolar está ligada à proposta curricular da escola. Enquanto uma escola
originalmente de educação infantil, que após a implantação do ensino de nove anos passou a
atender ao primeiro ano do ensino fundamental, traz na proposta pedagógica para esse
segmento, concepções relativas à educação infantil.

Na educação infantil você trabalha é... Você não tem aquele compromisso do professor
alfabetizador do segundo ano é... Enquanto o primeiro ano nós trabalhamos (muito com) o
lúdico. (TÂNIA, 2011)
Mesmo você trabalhando com o letramento isso não quer dizer que as crianças elas não
serão alfabetizadas não. Mas aqui na escola como é escola de educação infantil, sabe, então
a nossa proposta é estar trabalhando dentro do letramento. (TÂNIA, 2011)
Mesmo na proposta de estar trabalhando com o letramento, as crianças elas tem contato
muito grande com a leitura e com a escrita. (TÂNIA, 2011)
Todo o contexto da escola está dentro do letramento... E vai desde condição social da
criança. (TÂNIA, 2011)
Essas falas nos possibilitam compreender que para essa professora, letramento,
além de estar vinculado aos gêneros textuais, está agregado ao desenvolvimento do lúdico.
Também é importante notar o uso da palavra “mesmo” em dois desses fragmentos, que assim
como, no trecho do discurso trazido abaixo, parece ser usado enfaticamente na tentativa de

109
ratificar que ambas as práticas não são excludentes, entretanto, acaba por revelar uma
contradição, um sentimento de exclusão.
Mesmo com a proposta da escola nós estamos recebendo outras crianças (...). O conceito
hoje já começou a modificar, até mesmo pela cobrança dos pais, a cobrança de outras
escolas que estão recebendo os nossos alunos (...). E... Assim, nós estamos apertando mais. E
os nossos alunos, eu não digo cem por cento, mas a maioria deles já está saindo alfabetizado
no final do primeiro ano. (TÂNIA, 2011)
Outro aspecto relacionado à constituição dos sentidos do processo de letramento
escolar pela professora, diz respeito à tensão evidenciada entre a concepção de educação
infantil expressa pela escola e sua necessidade subjetiva de alfabetizar. Tal como comprova o
excerto de fala abaixo:

A partir do momento que a proposta está sendo executada e eu tenho possibilidade de ir além
com meus alunos... Eu estou indo além. (TÂNIA, 2011)
Segundo Baptista (2011, p.227) “o debate acerca da conveniência de se
trabalharem ou não aspectos relacionados ao aprendizado da leitura e da escrita na educação
infantil sempre esteve presente no cenário educacional brasileiro”. De acordo com a autora,
esse debate oscila entre duas concepções:

[...] Uma posição que considera inadequada o trabalho com a linguagem
escrita por considerá-lo uma “antecipação” indesejável de um modelo
escolar típico do ensino fundamental. Nessa concepção, ensinar a ler e
escrever equivaleria a “roubar” das crianças a possibilidade de viver o tempo
da infância. Uma segunda posição considera importante o trabalho de
alfabetização entendido com vistas a se obterem melhores resultados nas
etapas da educação. (BAPTISTA, 2011, p.227)

Evidencia-se por meio desses pré-indicadores que o que mobiliza a professora a
agir no desenvolvimento das práticas de letramento na sala de aula é a necessidade de
trabalhar com a apropriação do sistema de escrita alfabética, ou seja, com os princípios que
regem o funcionamento do sistema de escrita. Essa constatação pode ser visualizada no
quadro apresentado abaixo, o qual, reflete a sistematização dos dados obtidos por meio dos
registros feitos no diário de campo, apresentados anteriormente.
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Tabela 1- Práticas de letramento observadas na sala de aula

Atividade

Número de Ocorrência

Total

Orientação do “para
casa”
Correção do “para casa”
Leitura de tela/quadro
Leitura de livro infantil
feita pela professora
Leitura de poesia

X X X X X X X X X X X X

12

X X X X X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X X

15
01
12

X

01

Leitura pela professora
de Tirinha
Escrita de palavras a
partir de letra dada
Caça palavras

X X

02

X X X

03

X X

04

X

01

X X X X
X

04
01

X X X X X
X X X

05
03

X X X X X

05

Enquete

X

01

Escrita de um cartão

X

01

X X X X X X X X

08

X

01

X X

02

X X X

03

X

01

X

01

Brincando com percursos X

01

Escrita de palavras
Atividade artística
Leitura pela professora
de um folheto
informativo
Bingo de letras
Estabelecendo
combinados (oralmente)
Anotação no calendário

Roda de conversa
Jogos e brincadeiras
Música
Preenchendo a ficha do
livro
Fazendo Estimativa
Contação de história
Leitura e ilustração de
bilhete
Identificação em
envelope
Alfabeto Móvel

X X

02

X

01

X X X X

04

Organização dos nomes
em ordem alfabética
Construção da linha do
tempo
Ditado de palavras

X X X X

04

X

01

X

01

Avaliação Diagnóstica

X X

02
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Contagem de objetos

X X

02

Percebendo formas
geométricas
Leitura de Gibis

X

01

X

01

Ditado de palavras

X

01

Com base nos cinco eixos apresentados no material do Pró-Letramento –
Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental – Alfabetização e Linguagem, o qual em seu fascículo 1, apresenta as principais
capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos nos anos iniciais da escolarização, realizouse o agrupamento das capacidades desenvolvidas nas 33 atividades descritas na tabela 1Práticas de letramento observadas na sala de aula, a partir do qual elaborou-se o quadro
apresentado a seguir :

Tabela 2- de Atividades descritas por Eixo

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

Nº

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

36

EIXO

APROPRIAÇÃO DO
SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA

X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

20

X

01

X X X X X X X X X X

10

X

01

LEITURA
PRODUÇÃO DE TEXTO
ORALIDADE
VALORIZAÇÃO DA
CULTURA ESCRITA

Observamos que embora tivessem um caráter lúdico, expresso na forma de
brincadeiras, por meio dos diferentes gêneros textuais, o objetivo das atividades
desenvolvidas em sala de aula, estava centrado em trabalhar as capacidades associadas à
apropriação do sistema de escrita alfabética, pondo em evidência sua necessidade de
alfabetizar.
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A fim de ultrapassarmos o plano da aparência, para sustentar nossa tarefa de análise e
interpretação, passamos agora para o indicador que diz respeito à avaliação da proposta da
escola por essa professora, o qual vem ao encontro das hipóteses levantadas acima.
Quando indagada sobre como acha que deve ser desenvolvido o trabalho com a leitura
e escrita no primeiro ano do ensino fundamental Tânia (2011) revelou:
Eu acho que da forma que nós estamos trabalhando. Com diversos textos, portadores de
textos, com as crianças envolvidas. (TÂNIA, 2011)
Há, portanto, na constituição desse indicador, pré-indicadores, ou seja, conteúdos
temáticos, que revelam uma contradição: ao mesmo tempo em que se afirma que o trabalho
com a leitura e escrita deve se dar tal como tem sido feito pela escola – pautado no
letramento, entendido como propício para o desenvolvimento do lúdico, encarnado no contato
dos alunos com os diferentes gêneros textuais, brinquedos e brincadeiras – a professora deixa
ver em outra fala uma satisfação em perceber o movimento de mudança na concepção de
ensino da escola. Vejamos:

Mesmo com a proposta da escola nós estamos recebendo outras crianças (...). O conceito
hoje já começou a modificar, até mesmo pela cobrança dos pais, a cobrança de outras
escolas que estão recebendo os nossos alunos (...). E... Assim, nós estamos apertando mais. E
os nossos alunos, eu não digo cem por cento, mas a maioria deles já está saindo alfabetizado
no final do primeiro ano. (TÂNEA, 2011)
Eu acho assim (...). Nós temos que ir adaptando mesmo a proposta a nossa realidade é...
Realidade no sentido é... Quais serão as escolas que os nossos alunos serão encaminhados
para que ele tenha cada vez mais um embasamento, um conhecimento pra estar chegando
nessas escolas. (TÂNEA, 2011)

Nesse movimento de análise e interpretação damos sequência à apresentação de
mais um Núcleo de Significação.

4.2.2 Atividade Docente e as práticas de letramento desenvolvidas na sala de aula:
impedimentos e decisões

Compostos

por

dois

indicadores;

1)

Dificuldades

encontradas

no

desenvolvimento de sua atividade;e 2) Tomadas de decisões; esse núcleo é resultado da
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articulação de conteúdos temáticos que diz em respeito aos impedimentos e tomadas de
decisões na prática cotidiana dessa professora.
Uma das unidades de significação constituídas pela professora, inferidas a partir
de suas falas durante uma das sessões de entrevistas, dizem respeito às dificuldades
encontradas no desenvolvimento de sua atividade. A fala transcrita abaixo nos ajuda a
apreender o processo de significação constituído por ela acerca desse indicador:
Assim a dificuldade que nós estamos tendo agora no primeiro período letivo em relação à
formação de hábitos, comportamentos das crianças, que muitas vezes você fica um período
maior chamando atenção e às vezes você não consegue desenvolver o planejamento como
você preparou. (TÂNIA, 2011)
Na busca dos sentidos construídos por essa professora podemos articular o
conteúdo desse pré-indicador ao conteúdo de outro pré-indicador, cuja unidade de
significação relaciona-se à disciplina, ao comportamento dos alunos. Os sentidos constituídos
pela professora a esse respeito são atravessados pelas necessidades de obter a participação dos
alunos durante as aulas e o cumprimento do planejamento prescrito. Sendo assim, motivada
pela necessidade de obter a participação dos alunos e cumprir o que foi planejado, ela nutre a
ideia de que precisa exercer um controle sobre o comportamento dos mesmos, ou seja, formar
hábitos de comportamento desejáveis para aquela situação.
A professora ainda revela outro componente que se institui como dificuldade para
o desenvolvimento de sua atividade docente, conforme mostra a fala abaixo:

A minha maior dificuldade é a falta de assistência de alguns pais àquelas crianças que tem
mais dificuldade. (TÂNIA, 2011)
Nessa fala a professora revela os sentidos do papel da família junto aos alunos.
Deixa ver que, muitas vezes, o bom desempenho do aluno, no que diz respeito ao processo de
ensino e aprendizagem, está vinculado ao papel exercido pelas famílias.
Ao enfatizar que a agitação dos alunos atrapalha o cumprimento do seu
planejamento, a professora deixa ver, mais uma vez, que a necessidade de mudança, de
adaptação das práticas desenvolvidas em sala de aula está ligada à necessidade de
cumprimento do seu planejamento e na compensação dos esforços despendidos por ela na
elaboração desse planejamento.
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Em alguns momentos quando a turma está muito agitada ou que eles estão muito dispersos,
muitas vezes, nós temos que (variar), ou diminuir o tempo, ou dividir aquela atividade,
porque nós pesquisamos muito, nós procuramos atividades muito interessantes e nós não
queremos que a criança perca, tanto dentro de sala de aula ou quando ela não vem à escola.
A professora evidencia por meio desse pré-indicador que as decisões tomadas
estão em função da satisfação de suas necessidades, como fica evidente na fala abaixo.

Então, eu sempre estou buscando trazer coisas novas, me envolver mesmo com as crianças
dentro da sala de aula e... Em determinadas situações (se) não foi da forma que eu gostaria,
logo vejo outro modo de estar introduzindo de estar conversando para tentar satisfazer...
Tanto a criança quanto a mim.
Nessa fala a professora revela que tenta satisfazer tanto a criança quanto a si
mesma, mas demonstrou em vários momentos das entrevistas, a necessidade de controlar o
comportamento dos alunos e diminuir as atitudes indesejáveis, assumidas por ela como forma
de indisciplina, deixando entender que a satisfação da necessidade dos alunos muitas vezes é
negligenciada, o que ocorre é a busca da autosatisfação, motivada por necessidades.

4.3 – ARTICULAÇÃO INTERNÚCLEOS

Com a finalidade de ultrapassar o plano da aparência e avançarmos nesse processo
de desvelamento dos sentidos construídos por uma professora acerca das práticas de
letramento desenvolvidas em sua sala de aula, focalizamos a interpretação dos dados numa
perspectiva denominada por Soares (2011) de internúcleos.
Segundo o autor:
[...] este trabalho consiste em trazer à tona e, ao mesmo tempo, articular
alguns temas, que ao terem sidos abordados pelo sujeito, revelam aspectos
históricos, contraditórios e peculiares da sua forma de pensar, sentir e agir
(SOARES, 2011, p. 273).

Ambos os núcleos revelam os elementos da trajetória profissional de Tânia que
incidiram na construção dos sentidos das práticas de letramento desenvolvidas em sua sala de
aula. Ao falar sobre sua trajetória profissional a professora ressaltou dois gêneros da atividade
que, na instituição, orientam-na no desenvolvimento da sua atividade profissional: o Projeto
Político Pedagógico e a Proposta Curricular da escola que são referência para o
desenvolvimento do seu trabalho.
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Como apresentam Aguiar & Davis (2010, p. 235) “o gênero refere-se às regras
escritas e subentendidas que permitem ao sujeito situar-se diante da novidade e, ao mesmo
tempo, limitam, muitas vezes, sua ação”. No entanto, o discurso de Tânia nos revela o
processo pelo qual através do estilo pessoal busca flexibilizar tanto as tarefas prescritas, como
o gênero profissional, personificado na cultura escolar daquela instituição.
Para Clot (2007, p. 41), “o estilo retira ou libera o profissional do gênero não
negando este último, não contra ele, mas graças a ele, usando os seus recursos, das suas
variantes, em outros termos, por meio de seu desenvolvimento, impelindo-o a renovar-se”.
A atividade profissional de Tânia, assim como de todos os outros profissionais,
não está separada de suas experiências, de seus saberes e do seu ambiente de trabalho. Pelo
contrário, esses elementos se constituem como necessidades que a mobilizam no
desenvolvimento de suas ações.
O que também vem revelar, como destacou Núñez (2009), apoiado na Teoria da
Atividade de Leontiev, o papel da consciência na realização da atividade. Os conteúdos dos
núcleos de significação nos dão pistas do processo reflexivo motivado pela professora a partir
da sua auto-observação.
Nesse movimento interpretativo, em meio aos conteúdos temáticos abordados nos
núcleos de significação, destacamos aqueles que competem, mais precisamente, aos sentidos
construídos pela professora acerca das práticas de letramento desenvolvidas por ela em sua
sala de aula.
Primeiramente, destacamos que a concepção de letramento compartilhada pela
professora diz respeito à experiência dos alunos com textos variados e de diferentes gêneros
textuais. Concepção essa compartilhada pela coordenadora pedagógica da escola e expressa
na Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o Primeiro Ano do ensino Fundamental, tal
como mostramos no item 3.3.1.
Vimos em pelo menos dois dos núcleos sistematizados a necessidade subjetiva de
Tânia de alfabetizar seus alunos, entendida por ela como ação de ensinar a ler e escrever.
Necessidade essa que inferimos ser motivada por demandas sociais impressas por políticas
públicas educacionais, por discursos acadêmicos, os quais são incorporados pelos professores,
e, ainda, por suas próprias concepções de ensino, aprendizagem, sujeito, letramento,
alfabetização, os quais influem no exercício de sua profissão.
Ao mesmo tempo, Tânia estabelece uma relação entre participação dos alunos e o
cumprimento de seus objetivos, necessidade responsável por motivá-la a exercer controle
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sobre o comportamento dos mesmos. Necessidade que também a faz revelar que as
dificuldades encontradas no desenvolvimento do seu trabalho estão relacionadas com a
questão da disciplina/indisciplina dos alunos.
Com o propósito de suprir sua necessidade de alfabetizar, sem romper com o
prescrito pela escola - trabalhar com o letramento , uma vez que revelou compreender uma
distinção entre ambos os processos - a professora se vale do trabalho com diferentes gêneros
textuais, através da literatura, do nome das crianças, de poesias, e outros textos, por meio dos
quais busca promover a apropriação do sistema de escrita alfabética pelos alunos.
Ao fazer isso, buscamos, por meio de uma análise interpretativa das condições
subjetivas, contextuais e históricas, apreender os sentidos que constituem o discurso de uma
professora alfabetizadora, que atua no primeiro ano do ensino fundamental, de uma escola
pública, municipal, acerca das práticas de letramento que desenvolve em sua sala de aula.
Sentidos esses que podem ser facilmente generalizados, uma vez que são compartilhados por
muitos professores (as) à frente das salas de aula brasileiras, dando-nos suporte para refletir
que “contribuições, e também mal-entendidos ou tensões o conceito de letramento tem trazido
para (...) o ensino da leitura e da escrita” nas escolas brasileiras (MARINHO, 2010, p. 17). E
é exatamente com esse objetivo que nos prestamos a proferir algumas palavras finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.
Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro.
Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando.
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
Pesquiso para constatar; constatando, intervenho;
intervindo, educo e me educo.
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço
e comunicar ou anunciar a novidade.
(Paulo Freire)

O nosso maior objetivo nessa pesquisa constituiu em compreender os sentidos
construídos por uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre as práticas de
letramento desenvolvidas em sua sala de aula, num contexto de uma escola pública, da rede
municipal de Juiz de Fora. Para atingi-lo desenvolvemos uma pesquisa nos pressupostos
teórico-metodológicos da abordagem Histórico-Cultural (VYGOTSKY e BAKHTIN e seu
círculo) e da vertente atual da Ergonomia francesa, sob a ótica da Clínica da Atividade
proposta por Yves Clot.
A abordagem Histórico-Cultural nos auxiliou no sentido da construção da
percepção de uma forma outra de se fazer pesquisa, se mostrando importante instrumento
teórico metodológico na busca da compreensão dos sentidos e significados constituídos e
compartilhados por sujeitos e grupos sociais em determinado tempo e momento histórico.
A Clínica da atividade, proposta por Yves Clot, nos permitiu buscar compreender
os sentidos que a professora atribui à suas atividades, para além do trabalho real, ou seja, os
conflitos, o dito e o não dito, a distância entre o feito e o prescrito.
Interessados em construir uma compreensão ativa do fenômeno estudado em seu
processo histórico, tendo em vista as constituições sociais dos significados do letramento, ou
seja, as concepções de letramento coexistentes no campo da educação, buscou-se conhecer as
portas de entrada do letramento no Brasil, indicador de como o letramento, palavra ou
conceito, vem sendo (re) significado pelos professores (as), e quais suas implicações para o
trabalho com a oralidade, leitura e escrita, nas salas de aula brasileiras.
Apresentamos a heterogeneidade e opacidade que perpassa os usos do termo
letramento em diferentes campos do conhecimento, sobretudo na educação. Situação que nos
fez questionar: acreditamos, então, todos nós que sabemos o que quer dizer letramento?
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Reflexão essa que, motivada por um conflito pessoal, rapidamente mostrou-se
social. Como apontamos, o acolhimento do termo letramento no campo educacional brasileiro
resulta de uma apropriação simultânea de diversas concepções, de diferentes áreas e distintos
campos teóricos. Resulta de um movimento polifônico e muitas vezes controverso.
Diante disso, fez-se indispensável perguntar: se no campo acadêmico esta
discussão é tão complexa, o que ocorre quando passa a circular na escola? Como sugeriu
Marinho, (2010, p. 17) fomos buscar compreender que “contribuições, e também malentendidos ou tensões o conceito de letramento tem trazido para (...) o ensino da leitura e da
escrita” nas escolas brasileiras, sobretudo, para esta escola em particular.
Nesse movimento de busca de construção de sentidos, objetivamos, inicialmente,
responder as seguintes perguntas: O que significa letrar para essa professora alfabetizadora?
Quais os sentidos construídos por ela acerca das práticas de letramento desenvolvidas em sua
sala de aula? Com quais propósitos o faz (para quê)?
Para nos auxiliar a responder tais questões, recorremos à proposta de Aguiar e
Ozella (2006) dos Núcleos de significação, a qual consiste na busca da apreensão dos sentidos
constituídos pelo sujeito por meio de um processo de descrição e análise.
A fim de alcançar os sentidos construídos por Tânia acerca das práticas de
letramento desenvolvidas por ela em sua sala de aula, inferimos e sistematizamos os núcleos
de significação, a partir da análise dos dados obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas feitas com a professora.
Ao participar dessa proposta metodológica, que reflexões e movimentos de
significação a professora pôde gestar sobre os sentidos constituídos acerca das práticas de
letramento que desenvolve em sua sala de aula?
Por meio do discurso da professora sobre do processo de letramento escolar,
percebemos que, assim como muitas outras professoras, com as quais temos contato nas
escolas, cursos de formação continuada e nos grupos de pesquisa nos quais transitamos, a
concepção de letramento assumida, relaciona-se com a proposta metodológica de se ensinar a
ler e escrever na perspectiva dos gêneros textuais. Tal como revelou Tânia quando falou: “o
letramento é... São as oportunidades, as variedades, que a criança tem de vivenciar, na
escola. As atividades, os poemas, os convites, ah são diversos gêneros textuais”.
A professora reproduz alguns dos discursos acadêmicos e políticos vigentes, os
quais têm assumido propostas metodológicas que sugerem o ensino de diversos gêneros
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textuais como preceito para que o aluno se aproprie dos diferentes usos e funções sociais da
escrita.
No entendimento de Tânia, o trabalho com a leitura e a escrita no primeiro ano
deve ser feito da forma como estão trabalhando na escola, a partir de diversos textos, com os
nomes das crianças, partindo das letras até chegar às sílabas. Para isso, usa livros literários,
poesias, tirinhas, quadrinhas e outros tipos de textos. Seu principal objetivo para o primeiro
ano do Ensino Fundamental é que as crianças cheguem ao final do ano letivo no nível
alfabético, isto é, sejam capazes de fazerem todas as relações entre grafemas e fonemas,
mesmo que ainda tenham problemas relativos à transcrição de fala e cometam erros
ortográficos.
A trajetória de Tânia é compatível com a de muitos outros (as) docentes
brasileiros (as), que tiveram uma carreira dedicada à alfabetização e agora se veem as voltas
com os conceitos de letramento. As práticas que desenvolve em sala de aula estão atreladas a
sua necessidade de alfabetizar. Isso se tornou evidente quando afirmou: “eu ainda acho que
[...] eu ainda tenho muito que aprender com o letramento [...]”.
Todavia, convém lembrar que os parâmetros curriculares e programas de governo
têm tentado estabelecer quais conhecimentos e habilidades devem ser dominadas pelo aluno
ao longo do processo escolar, definindo letramento em função das “habilidades sociais que
envolvem a língua escrita” (SOARES, 2010, p. 57). Concepção de letramento essa
incorporada por Tânia e tantos outros professores a frente das salas de aulas das escolas
brasileiras.
Acreditamos, no entanto, que na atual conjuntura da educação brasileira, torna-se
necessário resgatar a especificidade da alfabetização, entendida aqui como aprendizagem do
sistema alfabético e suas convenções. Não obstante, é importante reafirmar que do lugar do
qual falamos, alfabetização é entendida como apenas uma das facetas do fenômeno
letramento, indispensável ao processo de letramento escolar e, esse, por sua vez, uma das
facetas do fenômeno social que é o letramento. Sendo assim, o processo de letramento escolar
que é caracterizado por eventos e práticas próprios desse contexto, constitui apenas uma
“faceta” das muitas práticas sociais de letramento.
Nesse movimento discursivo de escolhas conceituais, que orientam nossas ações,
faz-se ímpar, que ao menos, tenhamos claro qual o sentido pessoal, que nós, professores,
pesquisadores, formuladores de políticas públicas, atribuímos à palavra letramento. Para então

120
delimitarmos em quais diretrizes metodológicas irão ser baseadas as práticas de oralidade,
leitura e escrita desenvolvidas no contexto escolar.
Assim, através do movimento polifônico do entrecruzamento dialógico de
múltiplas vozes, entendendo que os sentidos jamais se fecham em si mesmo, abrimos, com
essa dissertação, uma cadeia infinita de possibilidades de construção de novos sentidos, visto
a provisoriedade de suas conclusões.

121
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAM, Jean-Michel.Lestextes: types et prototypes. Paris: Nathan, 1992.
AGUIAR, Wanda Maria JunqueiradeAguiar.; DAVIS, Claudia. Superando a dicotomia
saber-ação: uma nova proposta para a pesquisa e a formação docente. ANPED, 2010.
AGUIAR, Wanda Maria JunqueiradeAguiar; DAVIS, Claudia. Atividade docente:
transformações do professor na perspectiva da psicologia sócio-histórica. Revista semestral
da Associação Brasileira de Psicologia Escolare Educacional. São Paulo, v. 14, n. 2,
jul/dez. de 2010.
AGUIAR, Wanda Maria JunqueiradeAguiar; OZELLA, Sergio. Núcleos de significação como
instrumento para a apreensão da constituição dos sentidos. Revista Psicologia, Ciência e
Profissão. São Paulo, ano 26, n. 2, 2006, p. 223-244.
AGUIAR, Wanda Maria JunqueiradeAguiar. A pesquisa junto a professores: fundamentos
teóricos e metodológicos. In: AGUIAR, Wanda Maria JunqueiradeAguiar(org.). Sentidos e
significados do professor na perspectiva sócio-histórica: relatos de pesquisa. São Paulo: Casa
do psicólogo, 2006.
AGUIAR Wanda Maria JunqueiradeAguiar. et all. Atividade e subjetividade no trabalho
docente: desafios teórico-metodológicos na pesquisa sócio-histórica. Revista de Educação,
educação em foco. Juiz de fora, jan./jun. n°. v.1, n.1, p.263-278. Ago 2012. Edição Especial,
Quadrimestral 288p.
ALVES, Alessandra Maria Lima. Escolas Municipais de Educação Infantil em Juiz de
Fora. In: SARMENTO, Diva Chaves (Org.). Sistemas de Educação no Brasil: políticas,
autonomia e cooperação.
AMORIM, Marília. Cronotopia e exotopia. In: BRAIT, Beth. Bakhtin – outros conceitos
chave. São Paulo: Contexto, 2006, p.95-115.
ASBAHR, Flávia da Silva Ferreira. A pesquisa sobre a atividade pedagógica: contribuições
da teoria da atividade. Revista Brasileira de Educação. N. 29, p. 108 – 118. Maio /Jun /Jul
/Ago 2005.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. São
Paulo: Martins Fontes, 2003a. p. 261-306.
___________. Os apontamentos de 1970-1971.In: ______. Estética da criação verbal. S.
Paulo: Martins Fontes, 2003b. p.367-392.
___________. Metodologia das ciências humanas. In: ______. Estética da criação verbal. S.
Paulo: Martins Fontes, 2003c. p. 393-410.
___________. (VOLOCHINOV). Marxismo e a filosofia da linguagem. 12 ed. São Paulo:
Hucitec, 2006.

122
BAPTISTA, Mônica Correia. Alfabetização e letramento em classes de crianças menores
de sete anos: direito da criança ou desrespeito à infância? In: GONÇALVES, Adair
Vieira. PINHEIRO, Alexandra Santos. (Orgs). Nas trilhas do letramento: entre teoria, prática
e formação docente. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011.

BOCK, Ana Mercês Bahia. A psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em
psicologia. In: BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, M. Graça; FURTADO, Odair.
Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva crítica em psicologia. 2001.
BRASIL/SEF/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa – 1º e 2º
ciclos do Ensino Fundamental, vol. 2. Brasília/DF: SEF/MEC, 1997.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa – 3º e 4º ciclos - 5ª a 8ª
série - do Ensino Fundamental, vol. 2. Brasília/DF: SEF/MEC, 1998.
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular nacional para a educação infantil/ Ministério da Educação e do
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
______. Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries
Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem – Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2012. (Fascículo 1)
BRONCKART, Jean-Paul. Atividades de Linguagens, texto e discursos. Por um
interacionismosócio-discursivo. Trad. Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. São
Paulo: Educ, 1997/99.
CASTANHEIRA, Maria Lucia; GREEN, Judith. L.; DIXON, Carol. N. Práticas de
letramento em sala de aula: uma análise de ações letradas como construção social. Revista
Portuguesa de Educação. 20(2), p. 7-38, 2007.
CASTANHEIRA, Maria Lucia; MACIEL, Francisca Isabel Pereira; Martins, Raquel Márcia
Fontes, (Orgs). Alfabetização e Letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autentica
Editora: Ceale, 2008.
CLOT, Yves. Vygotsky: para além da psicologia Cognitiva. Pro-posições, Campinas, SP.
v.17, n.2(50), p 19-30, maio/ago. 2006a.
______. Entrevista. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho.vol. 9, n. 2, p. 99-107,
2006b.
______. Psicologia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo:
Contexto, 2006c. 219-241.
______. A função psicológica do trabalho. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
DAVIS, Cláudia. OLIVEIRA, Zilma de. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1994.

123
DUARTE, Newton. A teoria da atividade como uma abordagem para a pesquisa em educação.
Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. 02, p.279-301, jul./dez. 2002.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1985. 284 p.
FONSECA, João César de Freitas. A psicologia do trabalho e os processos de formação de
educadores na educação profissional de nível básico: itinerários diversos, encruzilhadas
constantes. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 212-231, abr. 2009.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia e Educação: um
intertexto. São Paulo: Ática/EDUFJF, 1996.3 ed.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. SOUZA. SolangeJobim. KRAMER, Sonia (Orgs.).
Ciências Humanas e pesquisa: leitura de Mikhail Bakhtin. São Paulo, Cortez, 2003.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. RAMOS, Bruna Sola (Orgs.). Fazer Pesquisa na
abordagem histórico-cutural: metodologias em construção. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2010.
196 p.
GERKEN, Carlos Henrique de Souza. Linguagem, cognição e cultura: apontamentos para a
elaboração de uma teoria sobre as relações entre a oralidade e a escrita. Tese de doutorado.
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1999.
______. Educação e Diversidade Cultural: Oralidade e Letramento no contexto Cultural dos
Xacriabá. Vertentes. São João Del-Rei, n.31, p.148-158, jan./jun. 2008.
______. Letramento numa abordagem da psicologia Histórico-Cultural. In: MARINHO,
Marildes; CARVALHO, Gilcenei Teodoro. Cultura escrita e letramento. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2010. p. 279-296.
HEATH, Shirley B. Ways with words: language, life, and work in communities and
classrooms. New York: Cambridge University Press,1983.
HEDEGAARD, Mariane. A zona de desenvolvimento proximal como base para o ensino.
In: BAGNO, Marcos. Uma Introdução a Vygotsky. Loyola: SP, p. 199-226, 2002.
JUIZ DE FORA. Linhas Orientadoras das Escolas de Educação em Tempo Integral do
Município de Juiz de Fora. Diretrizes Educacionais para a Rede Municipal de Ensino de
Juiz de Fora, Juiz de Fora, v. 3, n. 3, out. 2008.
______. Educação Infantil: Orientação da Prática Cotidiana. Proposta Curricular da Rede
Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010a.
______. A prática pedagógica na Educação Infantil: Diálogos no cotidiano. Proposta
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010b.
KATO, Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática,
1986.

124
KLEIMAN, Ângela (org.). Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras,
1995.
______. Preciso “ensinar” o letramento?Não basta ensinar a ler e a escrever? São Paulo:
Produção
Editorial,
2005.
Disponível
em
:
http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/arquivos/5710.pdf.
Acesso
em: 14 maio. 201.
LEAL, Telma Ferraz. ALBUQUERQUE, Eliana Borges. LEITE, Tânia Maria Rios. Jogos:
alternando para brincar alfabetizando (ou alfabetizar brincando). In: MORAIS, Artur Gomes.
ALBUQUERQUE, Eliana Borges.LEAL, Telma Ferraz. (Orgs). Alfabetização: apropriação
do sistema de escrita alfabética. Belo Horizonte: Autêntica: 2005. P. 111-132.
LEITE, Sérgio Antônio da Silva; COLELLO, Silvia M. Gasparim. ARANTES, Valeria
Amorim (org.) Alfabetização e letramento; pontos e contrapontos. São Paulo: Summus,
2010.
LEONTIEV, Alexei Nikolaevich. Sobre o desenvolvimento histórico da consciência. In:
LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte Universitário, 1978, p.
89-142.
LIBÂNEO. José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do
pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro
(Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito. 5. ed. São Paulo:
Cortez, 2008.
_______.

A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender - Davídov e a teoria
Histórico-Cultural
da
atividade.
Disponível
emwww.anped.org.br/reunioes/26/outrostextos/tegt04.doc. Acesso em 16/01/2012.
MACEDO, Maria do Socorro A. Nunes. Interações nas práticas de letramento: o uso do
livro didático e da metodologia de projetos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
______.Práticas de letramento nos primeiros anos escolares. In: MARINHO, Marildes;
CARVALHO, Gilcenei Teodoro. Cultura escrita e letramento. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2010.p. 457-475.
MACHADO. Anna Rachel. Entrevista com Yves Clot.Psicologia da Educação. São Paulo,
20, 1º semestre. p. 155-160, 2005.
MARINHO, Marildes. Letramento: a criação de um neologismo e a construção de um
conceito. In: MARINHO, Marildes; CARVALHO,Gilcenei Teodoro. Cultura escrita e
letramento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 68-100.
MORTATTI, Maria do RodárioLongo. Educação e Letramento. São Paulo: Editora Unesp,
2004.
MOURA, Manuel Oriosvaldo de. (Org). A atividade Pedagógica na teoria HistóricoCultural. Brasília: Liber livro, 2010.

125
NÚÑEZ, IsauroBeltrán. A formação de conceitos científicos na escola e a Teoria da
Atividade de A. N. Leontiev. Vygotsky, Leontiev e Gasperin: formação de conceitos e
princípios didáticos. Brasília: Líber Livro, 2009.
PAIVA, Núbia Silvia Guimarães. CUNHA, Myrtes Dias da. O professor e o processo de
constituição da criança disciplina/indisciplinada no cotidiano da sala de aula de séries
iniciais do ensino fundamental. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 26., 2003, Caxambu.
Anais
eletrônicos...
Poço{
de
Caldas:
ANPEd,
2003.
Disponível
em:
<http://www.anped.org.br/reunioes/26/inicio.htm>. Acesso em: 26jan. 2013.
PARREIRAS, Ninfa. Confusão de línguas na literatura: o que o adulto escreve a criança lê.
Belo Horizonte: RHJ, 2009.
PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo:Construindo uma nova crítica. In:
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese
e crítica de um conceito. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 12-52.
PINO, Angel. As marcas do humano. São Paulo: Cortez, 2005.
PRATA, Maria Regina dos Santos. A produção da subjetividade e as relações de poder na
escola: Uma reflexão sobre a sociedade disciplinar na configuração social da atualidade.In:
REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 26., 2003, Caxambu. Anais eletrônicos... Poços de Caldas:
ANPEd, 2003. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/26/inicio.htm>. Acesso
em: 26jan. 2013.
ROJO, Roxane (org.). Alfabetização e letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
______. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009.
SCHETTINI, Rosemary Hohlenwerger. A contribuição de Vygotsky para a teoria da
atividade sócio-Histórico-Cultural. In: ___. Vygotsky: uma revista no início do século XXI.
v.2, São Paulo: Andross, 2009, p. 219-232.
SCHNEUWLY,
Bernard;
DOLZ,
Joaquim. Gêneros
orais
e
escritos
escola. Trad. Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. São Paulo: Mercado das Letras, 2004.

na

SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. NÓVOA.
Antonio.Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.
SERRÃO, Maria Isabel Batista. Superando a racionalidade técnica na formação: sonho de
uma noite de verão. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor
reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
SILVA, Ceris. S. Ribas da. O planejamento das práticas escolares de alfabetização e
letramento. In: CASTANHEIRA, Maria Lúcia. MACIEL, Francisca Isabel Pereira.
MARTINS, Raquel Márcia Fontes. (Orgs). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo
Horizonte: Autêntica Editora: Ceale, 2008.p. 35-58.
SOARES, Magda Becker. Letramento um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte:
Autentica, 1999.

126

______. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão. (Org.). Letramento no
Brasil: reflexões sobre o INAF 2001. São Paulo: Global, 2003. P.89-113.
______.Alfabetização e Letramento. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2005.
______.Letramento e alfabetização: as muitas facetas. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd,
26., 2003, Caxambu. Anais eletrônicos... Poços de Caldas: ANPEd, 2003. Disponível em:
<http://www.anped.org.br/reunioes/26/diversos/te_walter_kohan.pdf>. Acesso em: 24 mar.
2010.
SOARES, Júlio Ribeiro. A atividade Docente e subjetividade: sentidos e significados
construídos pelo professor acerca da participação dos alunos em atividades de sala de aula.
2011. 328f. Tese de doutorado. Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:
Psicologia da Educação, São Paulo, 2011.
SOUZA, Ana A. Arguelho de. Literatura infantil na escola: a leitura em sala de aula.
Campinas, SP: AutoresAssociados, 2010.
STREET, B. Literacy in theory and practice. New York: CambridgeUniversity Press, 1984.
______. B. Social literacies. Edinburg: Pearson, 1995.
______. Entrevista concedida à revista Língua Escrita da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais, em agosto de 2009.
______. Whats new in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and
practice. Current Issues in Comparative Education, vol. 5(2), Teachers College, Columbia
University, 2003.
______. Os Novos Estudos sobre o letramento: histórico e perspectivas. In: MARINHO,
Marildes; CARVALHO, Gilcenei Teodoro. Cultura escrita e letramento. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2010.p. 33-53.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2010.
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.
______. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Campinas, SP: Pontes, 1988.
VIGOTSKI, Lev Semiónovich.A formação Social da Mente: o desenvolvimento dos
processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991.4 ed.
______. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
______. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 2
ed.

