UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES

CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DOS SENTIDOS EM PRÁTICAS
DE LEITURA POR DOIS ALUNOS DO 5º ANO: UMA
EXPERIÊNCIA MEDIADA PELO COMPUTADOR

NAYANE OLIVEIRA COSTA

SÃO JOÃO DEL-REI – MG
FEVEREIRO DE 2017

NAYANE OLIVEIRA COSTA

CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DOS SENTIDOS EM PRÁTICAS
DE LEITURA POR DOIS ALUNOS DO 5º ANO: UMA
EXPERIÊNCIA MEDIADA PELO COMPUTADOR

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação: Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares – PPEDU –, do Departamento de
Orientador: Prof. Dr. Carlos Henrique de Sousa Gerken
Ciências da Educação da Universidade Federal de São João del-Rei,
como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação.
Orientador: Dr. Carlos Henrique de Souza Gerken
Coorientador: Dr. Dener Luiz da Silva

SÃO JOÃO DEL-REI – MG
FEVEREIRO DE 2017

AGRADECIMENTOS
Agradeço, primeiramente, à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), que
disponibiliza e aplica a pós-graduação em Processos Socioeducativos e Práticas Escolares –
PPEDU – Mestrado em Educação, juntamente com seus professores e equipe, dando, assim, a
nós, a oportunidade de aprofundamento de estudos e conhecimento.
Ao meu orientador Dr. Carlos Henrique de Souza Gerken e ao meu coorientador Dener
Luiz da Silva, pela aposta no trabalho, apoio e gentileza nas correções e intervenções cheias
de reflexões.
Agradeço, imensamente, aos alunos participantes deste trabalho e suas famílias, às
professoras regentes da sala de aula e à supervisora escolar, que, com toda boa vontade,
sempre estiveram prontos a me ajudar na construção da pesquisa.
Às professoras Dra. Maria de Fátima Cardoso Gomes e Dra. Maria Jaqueline de
Grammont Machado de Araújo, pela presença e apoio ao trabalho realizado.
Agradeço aos meus pais Roberto e Silvana, que acreditaram em mim e pela força,
paciência e entendimento até o presente momento.
Agradeço ao meu namorado João Paulo Martins, pela compreensão e incentivo.
Às minhas queridas amigas Patriciane Xavier e Dra. Alexandra Campos, pela boa
vontade em me ouvir sobre minhas expectativas e medos em relação à construção desta
pesquisa.
À querida Éllen Neves, pelos dias compartilhados de estudos na Universidade, sempre
ajudando uma à outra.
Aos meus queridos amigos Luciano Teixeira e Sinara Teixeira, pela amizade, força e
incentivo.
Ao Raphael Lawrence, meu psicólogo, pela força dada na etapa final desta pesquisa.
Não poderia deixar de agradecer ao professor Dr. Écio Antônio Portes, pelo coração
enorme que ele tem.

RESUMO

A dissertação teve como objetivo analisar como alunos do quarto/quinto ano do Ensino
Fundamental, pertencentes às camadas populares e considerados com dificuldades de
aprendizagem pelas professoras e pela escola, constroem sentidos em atividades de leitura por
meio de um processo mediador que ocorreu numa proposta de experiência pedagógica. O
trabalho parte do pressuposto de que o processo de leitura envolve estratégias perceptuais,
cognitivas, simbólicas, culturais e linguísticas. O referencial teórico está fundamentado nos
conceitos de medição, linguagem, zona de desenvolvimento proximal, sentidos e significados
de Vygotsky (1998, 2000, 2007) e nos conceitos de leitura significativa e estratégias
cognitivas de Frank Smith (1989) e também utilizados por Mary Kato (2002). Parte-se do
pressuposto que essa articulação teórica possibilita uma ampliação da compreensão dos
processos de aprendizagens envolvidos na leitura com a possibilidade de ampliação das
práticas pedagógicas dos docentes. A metodologia e os procedimentos de análise utilizados
neste trabalho de pesquisa caracterizam-se por uma abordagem qualitativa. Envolveu a
construção de uma experiência pedagógica de intervenção em leitura que se encontra no
campo do letramento escolar, o que nos permitiu a construção de um conjunto de cinco
atividades com textos disponíveis online e a elaboração de questões que orientaram as
observações e a análise dos diálogos feitos entre a pesquisadora e os alunos participantes,
utilizando-se do computador disponível no laboratório de informática da escola. As análises
evidenciaram que, diante de uma condição privilegiada de mediação, pudemos verificar a
produção de sentidos e as várias estratégias de leitura realizadas, os obstáculos cognitivos e
simbólicos ao aprendizado da leitura, bem como mobilizou, por algumas vezes, os alunos
investigados a repensar seus significados e sentidos. Além disso, indicaram como os
conhecimentos prévios construídos pelos alunos em suas experiências socioculturais são
determinantes para o entendimento do processo de leitura.

Palavras-chave: Mediação. Leitura. Produção de sentidos.

ABSTRACT
The aim of the dissertation was to analyze how students in the fourth and fifth year of
elementary education belonging to the popular classes, considered with learning difficulties
by the teachers and the school, construct meanings in reading activities through a mediator
process that occurred in a proposal of pedagogical experience. The paper is based on the
assumption that the reading process involves perceptual, cognitive, symbolic, cultural and
linguistic strategies. The theoretical framework is based on the concepts of measurement,
language, zone of proximal development, signification and meanings of Vigotski (1998, 2000,
2007); and in the concepts of meaningful reading, cognitive strategies of Frank Smith (1989)
and also used by Mary Kato (2002). It is assumed that this theoretical articulation allows an
amplification of the understanding of the processes of learning involved in reading with the
possibility of expanding the pedagogical practices of teachers. The methodology and the
procedures of analysis used in this research paper are characterized by a qualitative approach.
It involved the construction of a pedagogical experience of intervention in reading that is in
the field of school literacy, which allowed us to construct a set of five activities with texts
available online and the elaboration of questions that guided the observations and analysis of
the dialogues between the researcher and the participating students, using the computer
available in the school's computer lab. The analysis showed that in view of a privileged
condition of mediation we were able to verify the production of signification and the various
strategies of reading carried out, the cognitive and symbolic obstacles to the learning of
reading as well as sometimes mobilized the investigated students to rethink their meanings
and meanings. In addition, they indicated how previous knowledge built by the students in
their socio-cultural experiences are determinant for the understanding of the reading process.

Keywords: Mediation. Reading. Production of signification
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação teve como objetivo analisar como se dá a construção dos
sentidos em atividades de leitura e também as estratégias cognitivas mediadas pelo signo,
instrumento e outro, utilizando-se do computador, que foram propostas para dois alunos de
camadas populares do quarto/quinto1 ano do Ensino Fundamental, considerados alunos com
dificuldades de aprendizagem pela professora e pela escola. Antes de propor essa
experiência2, buscamos conhecer mais de perto o universo sociocultural dos alunos por meio
da observação do seu contexto cotidiano escolar e de visitas domiciliares, destacando as suas
experiências com a leitura dentro e fora do contexto da sala de aula e o uso do computador.
Sabemos que há toda uma discussão acerca do tema experiência e uma dificuldade de
abordagem do tema devido aos seus diversos pressupostos. Logo, esse termo pode ser
pensado de várias formas. Assim, utilizamos nesta dissertação o termo experiência com base
na definição proposta por Jorge Larrosa Bondía (2002), que, em notas sobre a experiência e o
saber de experiência, define-a como aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.
Para o autor, a experiência requer parar para pensar, para olhar, para escutar. Pensar, olhar e
escutar mais devagar, parar para sentir. E é nesse parar para refletir que realizamos nossa
análise no quarto capítulo desta dissertação. Bondía (2002) afirma que a experiência é um
encontro ou uma relação com algo que se experimenta, se prova. A partir de então, esse
encontro nos provocou também uma reflexão sobre a pesquisadora enquanto agente da
experiência. Logo, conforme Bondía (2002), o saber da experiência se dá na relação entre o
conhecimento e a vida humana. É uma espécie de mediação entre ambos.
De acordo com Bondía (2002), o saber da experiência trata-se do sentido do que nos
acontece e que tem a ver com a elaboração dos sentidos. É particular, subjetivo, relativo,
contingente e pessoal. Entretanto, a experiência, segundo o autor, é singular, produz diferença,
heterogeneidade e pluralidade. A experiência é irrepetível e tem uma dimensão de incerteza
que não pode ser reduzida. É uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode
antecipar, nem “pré-ver”, nem “pré-dizer”. Assim, ele pontua que duas pessoas, ainda que
enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é

1

Ao nos referirmos quarto/quinto ano, isso quer dizer que a pesquisa se iniciou no quarto ano e encerrou-se no
quinto.
2
Para ver o artigo completo dessa definição, ir em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf >. Acesso
em: 28 mar. 2017.

12

comum, mas a experiência é para cada qual sua singular e, de alguma maneira, impossível de
ser repetida.
Este trabalho se justifica por duas razões. Primeiro, é fundamental que nos
aproximemos dos alunos e compreendamos melhor o seu processo de aprendizagem da
leitura, que são desafios que apresentam muitas dificuldades para os estudantes pertencentes
às camadas populares de nossa sociedade. Em segundo lugar, a ideia norteadora é que a
mediação dada pelo signo/outro com o uso do computador pode ser um fator de mobilização
da produção de sentidos, o que nos permite compreender as dificuldades apresentadas pelos
alunos.
Parte-se do pressuposto de que as dificuldades apresentadas no processo de leitura são
determinantes do fracasso escolar de grande número de alunos. O processo de construção dos
sentidos na leitura de textos escritos e de outras formas de linguagem, como a linguagem
matemática, é determinado de forma não linear por um conjunto de fatores culturais, sociais e
biológicos. Na perspectiva de Smith (1989, p. 16), eles “podem interferir criticamente com a
motivação de uma criança ou com sua capacidade de aprender a ler. As crianças podem
também desenvolver hábitos de leitura que tornam a compreensão impossível”.
No sentido mais amplo, a leitura e a escrita constituem fatores determinantes do acesso
a diferentes bens simbólicos na sociedade contemporânea, os quais se constituem em direitos
dos cidadãos. Por isso, a tarefa fundamental da escola é possibilitar esse acesso por meio de
atividades sistemáticas e intencionalmente planejadas com o objetivo de possibilitar ao aluno
o domínio da linguagem escrita.
Escolhemos, em nossa experiência, o computador como instrumento utilizado pela
mediadora para a realização das leituras pelo fato de que a revisão de literatura mostrou a
existência de lacunas significativas sobre estudos que tematizam o uso de leituras no
computador no Ensino Fundamental. Observamos que as pesquisas a respeito do uso da
mediação pedagógica com o uso de textos no computador/online, envolvendo alunos das
séries iniciais que apresentam dificuldades na leitura, ainda são incipientes. Por esse motivo,
escolhemos os computadores e o laboratório de informática da escola para serem utilizados
nesse processo de mediação da produção de sentidos. A escolha do computador nos permitiu,
além de verificar os processos cognitivos e simbólicos relacionados ao texto, conhecer
também as representações e os usos do computador fora do contexto escolar. Todavia,
ressaltamos que essa experiência poderia ocorrer por diversas outras formas, tais como numa
leitura impressa, na casa dos alunos e na casa da própria pesquisadora, entre outros, o que não
13

faz o uso do computador ser objeto principal de nossas discussões, mas também não o faz
indispensável.
No entanto, como encontramos esta lacuna sobre a leitura no computador nos anos
iniciais, identificamos alguns trabalhos que se aproximam do uso das tecnologias. Assim, o
uso das tecnologias nas instituições educacionais aos poucos vem se ampliando e o professor
torna-se uma ponte de conhecimento entre as inovações pedagógicas e o processo de
aprendizagem.
Em uma busca sobre pesquisas referentes ao uso do computador para a aprendizagem
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estudos, tais como o de Glória e Frade (2015), que
analisaram as implicações do uso do computador como suporte de escrita para alunos das
séries iniciais do Ensino Fundamental, apontaram vários benefícios de sua utilização no
processo da alfabetização. Dentre os benefícios, as autoras destacaram o escrever sem doer, a
observação de aspectos de pontuação e segmentação, e o uso das letras maiúsculas e
minúsculas pelos alunos que às vezes não eram observados diante da escrita. Logo, ao serem
convidadas a utilizar a escrita mediada pelo uso do computador, as crianças foram estimuladas
a anteciparem os aspectos formais de um texto, porque precisaram aprender um procedimento
prévio para que o registro aconteça. Nessa direção, Glória e Frade (2015) deixaram claro que
não afirmam que o computador possua “uma varinha de condão” capaz de solucionar os
problemas de alfabetização, porém pode ser instrumento que possui uma gama de ferramentas
e recursos que despertam o interesse nos alunos, fazendo com que eles entendam e focalizem
aspectos que antes não compreendiam, refletindo sobre a escrita diante da tela.
Referenciamos nessa direção o trabalho de Silva (2009), que refletiu as peculiaridades
da leitura no computador, destacando os problemas e as vantagens para a formação do hábito
de leitura. Em sua pesquisa, foi realizado um estudo entre 15 alunos do quarto ano que
participavam de uma disciplina denominada “Produção do Conhecimento”, cujo objetivo era
ensinar aos estudantes as fontes do conhecimento.
Dentre essas fontes, utilizamos o computador e a internet como fonte de conteúdos
para leitura. O objetivo, ao investigar esse instrumento, era perceber se a leitura na tela
favorecia a construção do conhecimento. Os resultados desse trabalho evidenciaram que,
apesar dos benefícios – tais como levar o aluno a ter um comportamento mais autônomo à
medida que é ele quem escolhe os caminhos a serem navegados –, é preciso notar que as
propostas tenham uma preocupação de orientar o aluno quanto ao percurso escolhido, uma
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vez que o benefício do uso do computador para a aprendizagem provém também das formas
de interação e mediação pedagógica.
Desse modo, nossa pesquisa se aproxima das análises de Silva (2009) pelo fato de que
atentamos para as preocupações do processo mediador, pois buscamos, no decorrer da nossa
proposta enquanto mediadores, construir e refletir sobre nossa experiência pedagógica
planejada com base em uma hipótese de que a mediação semiótica e sociocultural éum fator
de entendimento da construção de sentidos.
Aproximando-o do nosso trabalho, ressaltamos o trabalho de Terzi (1995). A autora
ressalta a leitura como muitas vezes carregada com o insucesso e o fracasso escolares, sendo
que poucos se tornam proficientes em leitura. Terzi (1995) foi uma das precursoras do estudo
específico da leitura no contexto da sala de aula. A pesquisadora propõe a investigação do
processo de leitura de alunos de periferia e os aspectos interacionais entre eles diante da
leitura impressa. Diante de tal realidade, fez-se necessário um conhecimento do processo de
desenvolvimento de leitura daqueles que são menos privilegiados na escola. Sua pesquisa
envolveu a participação de três alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, os quais eram
considerados com dificuldades de aprendizagem de leitura pela escola e que mais tarde a
abandonariam. Durante nove meses, a pesquisadora observou tanto as interações ocorridas
quanto valores, concepções relacionadas aos usos da linguagem escrita nas comunidades de
origens dos alunos participantes, e também realizou sua intervenção. Em seus resultados,
aponta três momentos relevantes no processo de leitura: a redefinição do conceito de texto
construído na escola; num segundo, tem-se a leitura individual, que é vista como um objeto
significativo, mas não como a criação de um autor distante; e, por fim, a interação das
crianças com o autor.
A leitura desse trabalho de Terzi (1995) nos foi significativa por várias razões. Em
primeiro lugar, pela semelhança dos alunos, com os quais pretendíamos trabalhar. Em
segundo lugar, tanto pelo ponto de vista teórico quanto metodológico. E em terceiro lugar, em
virtude de contribuir com a definição e o entendimento da elaboração do nosso objeto de
pesquisa, bem como a construção da experiência proposta em nosso trabalho em função dos
referenciais teóricos e da metodologia de análise. Enquanto o trabalho de Terzi (1995)
analisou as interações ocorridas no cotidiano dos alunos fora do espaço escolar, em nossa
pesquisa a observação em sala de aula foi apenas um momento preliminar de contextualização
dos participantes e das práticas de leitura e escrita na escola para que tivéssemos um estofo
para elaborarmos as atividades. Assim, o que difere nossa pesquisa da de Terzi (1995) é que
15

buscamos investigar a construção dos sentidos na leitura mediados por uma proposta de
experiência pedagógica utilizando-se do computador, enquanto ela investiga aspectos
interacionais entre os alunos no decorrer das leituras impressas propostas.
O interesse em realizar esta pesquisa surgiu mediante experiências educativas
desenvolvidas no decorrer da minha graduação em Pedagogia na Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ). A primeira experiência ocorreu em 2013, quando fui demandada por
uma escola particular de educação de Ensino Fundamental na cidade de São João del-Rei,
enquanto pedagoga, a fim de desenvolver um trabalho com um aluno em específico que fora
encaminhado para essa escola e que já havia passado por várias outras.
O trabalho era desenvolvido na própria escola. Esse aluno, além de apresentar
inadequações e dificuldades de indisciplina, apresentava ainda grandes dificuldades de
aprendizagem nas disciplinas escolares. Nesse contexto, pude observar que houve um ganho
no interesse, motivação e atenção do aluno, comportamentos evidentes, quando era
estimulado a trabalhar com o computador, principalmente com jogos online. Nesse momento,
observei que o uso do computador na escola poderia ser um potencializador da superação da
dificuldade de aprendizagem dos alunos nas diferentes disciplinas não apenas como um
aspecto motivador, mas também como um instrumento específico que possui uma série de
recursos que podem ser utilizados para esse fim. Dessa maneira, essa experiência acabou
criando um interesse de investigar possibilidades pedagógicas que poderiam surgir por meio
de um uso constante do computador nas séries iniciais.
A segunda experiência se deu durante um estágio do curso de Pedagogia, que foi
realizado na Escola Estadual Tancredo Neves3. Pelo contato com o cotidiano da escola e em
conversas com a supervisora educacional, ficou claro que um dos grandes desafios que
existiam para a escola era a criação de opções pedagógicas capazes de auxiliar os alunos do
Ensino Fundamental que apresentavam dificuldades de aprendizagem dentro da sala de aula.
A vivência e o contato com os profissionais da escola, ecom os alunos e a abertura dada pelos
seus profissionais possibilitaram que a pesquisa ora proposta fosse viabilizada nesse contexto.
Isso porque eram essenciais no processo de produção e interpretação dos dados o
envolvimento dos professores e o diálogo com os especialistas da escola.

3

O nome da escola e dos alunos foi preservado por assinarem um documento que não permite a divulgação do
nome da instituição. Por esse motivo, utilizamos nomes fictícios. Além disso, encontra-se em anexo, ao final
desta dissertação, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em branco, mas que foi assinado pela escola,
pelos responsáveis dos alunos pesquisados e pela professora regente de turma.
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Nesse sentido é que, depois da observação do contexto da sala de aula, das visitas às
casas dos alunos com o objetivo de conhecer um pouco melhor o contexto cultural no qual
estavam inseridos e dos contatos com a leitura que são estabelecidos nesse contexto, e que
certamente são determinantes na análise dos dados da proposta de intervenção, foi organizada
uma experiência pedagógica na qual foram propostas diferentes atividades de leitura
realizadas em ambiente online (ou seja, computador interligado à Rede Mundial de
Computadores – INTERNET) com dois alunos que cursaram o quarto/quinto do Ensino
Fundamental. Tudo orientado pelo princípio de que a aprendizagem se dá na interação com o
outro, com o mundo, mediada pela linguagem, pela cultura.
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Informática da escola nos horários
disponibilizados pela professora. Foram realizadas sessões de leitura com a participação de
dois alunos. A produção dos dados contou com o suporte de videogravações e de registros das
ações de leitura e de estabelecimento de diálogos com os alunos, com o objetivo de apreender,
por meio da linguagem, os processos de produção de sentidos que estavam ocorrendo no
momento em que realizavam as tarefas de leitura propostas. Esse diálogo foi orientado por um
roteiro que será explicitado no capítulo referente à metodologia e disponível nos anexos.
A escolha dos textos que foram usados para a mediação das atividades de leitura
inspirou-se em uma proposta apresentada por Mary Kato (2002), na qual ela estabelece uma
distinção e uma gradação na complexidade entre as tarefas perceptuais, cognitivas e
simbólicas envolvidas no aprendizado da leitura. De acordo com a autora, existe um nível de
complexidade crescente entre os diferentes tipos de textos que são objeto de ensino nos anos
iniciais de escolarização.
A definição desses níveis de complexidade tem como eixo fundamental a articulação
entre os gêneros escritos e os usos orais da linguagem. Desse modo, os textos escritos na
forma de diálogos, que são apoiados pelo uso de desenhos nos quais os personagens são
contextualizados e pela sua aproximação simbólica com a experiência cotidiana dos leitores
(como alguns gibis ou histórias em quadrinhos), apresentam níveis de dificuldade menores
para os leitores, além de operações simbólicas específicas que envolvem a distinção entre o
desenho e a escrita, e o entendimento de que os textos escritos são referentes aos contextos
nos quais os personagens estão inseridos.
Em seguida, viriam os “diálogos escritos” sem o apoio de imagens e de expressões
contextualizadas. Pela sua proximidade com a linguagem oral, apresentam desafios
específicos, em nível crescente de complexidade, em função da possibilidade da construção
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da hipótese de que o texto escrito é uma forma de representação da linguagem oral. Depois,
em termos de dificuldades cognitivas, a autora propõe a leitura de textos narrativos apoiados
em ilustrações e, após, a leitura de textos narrativos e descritivos sem o apoio da ilustração.
Tais objetos de escrita foram apresentados, seguindo a sequência sugerida por Kato, a duas
crianças, utilizando o computador como instrumento auxiliar na mediação das leituras
propostas.
A exposição escrita está organizada do seguinte modo: no primeiro capítulo, visando a
identificar o contexto geral no qual adentraremos nossas discussões, fazemos uma breve
retomada das teorias que foram elaboradas para a explicação do fracasso escolar e que ainda
são utilizadas como referências pelos professores. Ao mesmo tempo, caracteriza-se tal
contextualização por meio da exposição de estatísticas sobre o alfabetismo/letramento no
Brasil, a fim de dimensionar a complexidade da tarefa política e educacional implicada no
compromisso de possibilitar a aprendizagem da leitura para amplos setores da população
brasileira.
No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico que embasa a compreensão
do objeto de investigação, no qual propomos a articulação de duas abordagens teóricas
distintas. De um lado, a teoria histórico-cultural que nos indica os conceitos fundamentais de
aprendizagem, mediação, zona de desenvolvimento proximal (ZDP), sentido e significado. De
outro, autores especialistas no estudo do processo de leitura que tiveram a importância
histórica de compreender que os processos de leitura não podem ser explicados por meio da
decifração mecânica dos símbolos, muito menos por estratégias que envolvem apenas os
sentidos e a percepção, como a orientação espaço-temporal e a lateralidade, por exemplo. Ao
contrário, esses autores propõem que a leitura é resultado de uma construção cognitiva
complexa que envolve a elaboração de hipóteses que são testadas e confrontadas pelos
sujeitos no momento da construção dos sentidos na leitura. A perspectiva que orienta as
nossas hipóteses é que o ato de ler e interpretar é contextualizado e mediado pelo outro, pela
linguagem e pelo contexto.
No terceiro capítulo, descrevemos o contexto de realização da pesquisa, como se deu a
sua escolha, os referenciais que orientam o Projeto Político Pedagógico da escola elaborado
por seus profissionais, bem como o contexto da escola e da sala de aula no qual pudemos
verificar diferentes aspectos do uso da leitura e da escrita, além de explicitarmos os critérios
utilizados para a definição dos participantes que fizeram parte da experiência proposta. Além
disso, procuramos descrever os dados produzidos por meio de entrevistas com os
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responsáveis pelos alunos, das quais procuramos compreender melhor o contexto
sociocultural, bem como as vivências com a linguagem escrita, com o uso do computador e
com as motivações para a aprendizagem fora do contexto educacional. Apresentamos, ainda,
como foi organizada a experiência pedagógica e quais tarefas foram propostas para os alunos.
É importante ressaltar que a observação da escola e do contexto histórico cultural foi um pano
de fundo fundamental para contextualizarmos os alunos participantes e suas experiências
socioculturais.
No quarto capítulo, trazemos as análises dos dados com base nas categorias
desenvolvidas no capítulo teórico.
Finalmente, apresentamos as considerações finais.
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZANDO O FRACASSO ESCOLAR E A SUA
RELAÇÃO COM O ACESSO E O USO DA LINGUAGEM ESCRITA

Neste primeiro capítulo, apresentamos brevemente algumas contribuições teóricas
para se compreender o fracasso escolar da educação pública brasileira como problema
complexo, multiplamente determinado, cuja explicação exige a articulação de diferentes
campos teóricos, entre os quais destacamos as produções críticas do campo da psicologia
educacional, expressas nas análises históricas de sua constituição feitas por Patto (2010) e
Lugli e Gualtieri (2012), as teorias do campo da sociologia da educação, entre as quais
destacamos a teoria da Reprodução de Pierre Bourdieu e Passeron (1975) e Bernestein (1985),
entre outros, além de outras contribuições no campo das teorias da linguagem. Apresentamos,
também, dados atuais sobre o fracasso escolar e o alfabetismo no Brasil, que nos permitem
vislumbrar a complexidade da tarefa da escola pública de possibilitar o acesso às camadas
populares ao conhecimento sistematizado e de contribuir para o pleno exercício da cidadania
desses alunos.

1.1 O fracasso escolar numa perspectiva histórica

Um dos grandes desafios colocados para os educadores é compreender as razões pelas
quais grande parte dos alunos das camadas populares fracassa na escola. Do ponto de vista
imediato, a escola e os professores se veem diante de alunos que não avançam no aprendizado
da leitura e da escrita e para os quais a escola e os professores têm muitas dificuldades de
encontrar opções pedagógicas. Em função da persistência dessas dificuldades, esses alunos,
por não acompanhar adequadamente o ritmo imposto pelas exigências escolares, acabam
evadindo. O currículo, os conteúdos, a cultura escolar, as práticas pedagógicas e os fatores
sociais e culturais interferem na vida da escola. Assim, entender como se produz o fracasso
escolar torna-se cada vez mais complexo e exige não só uma busca de suas “causas”, como
também uma análise de sua construção histórica.
Embora não seja nosso objetivo fazer uma história dessa produção, julgamos
necessário um esforço de contextualização histórica apenas com o sentido de demarcar a
natureza das críticas que são apresentadas pelos especialistas contemporâneos.
Dessa maneira, do ponto de vista da Psicologia da Educação, a análise desse problema
desenvolvida por Patto (2010) aponta para uma discussão mais ampla a respeito da própria
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estrutura da sociedade capitalista e suas contradições. O argumento da autora – explorando
uma perspectiva marxiana – é que o fracasso escolar é o resultado de contradições inerentes a
uma sociedade que se estrutura mediante a divisão entre aqueles que são proprietários dos
meios de produção e aqueles que vivem da venda de sua força de trabalho, sendo
permanentemente expropriados nessa relação de dominação.
O século XIX, segundo Patto (2010), foi o momento quando a burguesia atingiu seu
apogeu, segregando cada vez mais o trabalhador braçal. Cavou-se, então, um abismo entre as
pequenas conquistas de uma maioria trabalhadora e a acumulação de riqueza da alta
burguesia. Nesse contexto, seria tarefa das ciências, com particular ênfase nas então jovens
ciências humanas, a justificativa para a reprodução das formas de dominação e divisão do
trabalho e poder que passaram a caracterizar as relações sociais. O sucesso, com a revolução
industrial e o apogeu do capitalismo, não é mais proveniente dos privilégios advindos do
nascimento (como era entendido no período absolutista anterior), mas sim depende
fundamentalmente do indivíduo. Essa crença ajudará a compreender os caminhos percorridos
pela psicologia para as explicações do fracasso escolar conforme será discutido adiante. Nesse
mesmo século, revelou-se a existência de uma política educacional e criou-se a necessidade
de instituir mecanismos sociais que pudessem contribuir para a transformação dos súditos em
cidadãos.
A educação escolar passou a ter a missão de promover a instrução pública, universal e
gratuita. A alfabetização seria, pois, a principal maior exigência e responsável para atingir o
resultado esperado. Nos períodos anteriores, a Igreja e a família eram as bases das camadas
populares e seus aparatos ideológicos. Com o surgimento da escola universal, leiga, seria,
para muitos, a “redentora da humanidade”. Na visão de Patto (2010, p. 44), de 1780 a 1870,
“a escola foi uma instituição necessária para a qualificação das classes populares para o
trabalho que movia os setores primários e secundários da economia”. No entanto, até 1870,
grande parte da população mundial permaneceu analfabeta.
Nesse contexto de desigualdade, ocorreu um processo fundamentalmente ideológico,
no qual era necessário “ao mesmo tempo defender que todos os cidadãos eram iguais perante
a lei e que as desigualdades que marcavam a sociedade eram resultado de fatores raciais,
pessoais ou culturais” (PATTO, 2010, p. 52).
Nos séculos XIX e XX, com o aumento da demanda social por escola, Patto (2010, p.
64) afirma que
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a consequente expansão dos sistemas nacionais de ensino trouxe consigo dois
problemas para os educadores: de um lado, a necessidade de explicar as diferenças
de rendimento da clientela escolar; de outro, a de justificar o acesso desigual desta
clientela aos graus escolares mais avançados.

A explicação das dificuldades de aprendizagem escolar se articula sobre duas vertentes
e campos do conhecimento no século XIX: as ciências biológicas e a medicina. Nesse
contexto, os primeiros especialistas que se ocuparam de casos de dificuldades de
aprendizagem escolar foram os médicos. Conforme a autora, as crianças, que não
acompanhavam seus colegas no decorrer da aprendizagem escolar, passaram a ser designadas
como anormais escolares, e as causas eram procuradas em anormalidades orgânicas. Outro
ponto de medição das desigualdades era a medição das aptidões naturais. Na perspectiva de
Patto (2010, p. 66):

O termo aptidão refere-se ao rendimento decorrente de uma disposição natural. Se
nesta época já não pode ser considerada inata, a aptidão é tida como resultante de
uma predisposição que se revelaria num rendimento líquido, distinto do rendimento
bruto, decorrente de outras influências além da predisposição, como o exercício e a
educação, a fatigabilidade e o estado afetivo.

Nesse cenário, Patto (2010) defende que uma das funções ideológicas atribuídas à
psicologia nascente era contribuir para legitimar e reproduzir as desigualdades sociais,
transformando-as em desigualdades raciais e individuais, ou seja, situadas no sujeito. A autora
advoga que uma das funções precípuas do uso dos testes de inteligência criados por Binet e
Simon, em 1905, na França, era transformar, como dissemos, as desigualdades sociais e
culturais em diferenças individuais. Desse modo, mesmo sem que esse propósito fosse
explicitamente formulado pelos criadores dos testes de inteligência, seu uso no sistema
público contribuiu para legitimar a convicção da ideologia do mérito de que os mais
talentosos, os mais capazes e os mais aptos ocupavam os melhores lugares na sociedade.
Notamos uma mudança de concepção e de passagem do motivo do sucesso/fracasso
escolar dos fatores sociais da origem sociofamiliar para os fatores das capacidades
individuais. Patto (1992, s/p) resume a história das explicações para o determinado fracasso
escolar e aponta que vários fatores foram constituintes desse histórico:

Na virada do século, explicações de cunho racista e médico; a partir dos anos trinta,
até meados dos anos setenta, as explicações de natureza biopsicológica – problemas
físicos e sensoriais, intelectuais, neurológicos, emocionais e de ajustamento; dos
primeiros anos da década de setenta até recentemente (mas ainda predominante nos
meios escolares), a chamada teoria da carência cultural.
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Nessa mesma direção, Lugli e Gualtiere (2012) também afirmam que, de 1930 a 1980,
o fracasso escolar esteve relacionado às características individuais das crianças, suas
capacidades, herança genética, origem sociofamiliar e fatores socioculturais.
Em meados dos anos 1960, originou-se nos Estados Unidos a teoria da carência
cultural. Aos poucos, ela expandiu-se para países europeus e também para o Brasil,
concebendo que o fracasso escolar estava relacionado à privação cultural do educando. Patto
(1992) afirma que uma das questões principais a serem respondidas por essa teoria seria: por
que negros e latino-americanos não alcançam os melhores lugares na sociedade norteamericana? E por que isso acontece? A resposta: devido às diferenças culturais em seus
ambientes de origem, uma vez que suas famílias eram vistas como insuficientes nas práticas
de criação dos filhos. Após essa afirmação, a pesquisadora ressalta que essa teoria se torna
influente na teoria da diferença cultural, “segundo a qual, essas pessoas fariam parte de uma
subcultura muito diferente da cultura da classe média, na qual estariam baseados os
programas escolares” (PATTO, 1992, s/p.).
Soares (1994) ressalta que, na ideologia da carência cultural, a posição dos indivíduos
não estaria determinada por suas características pessoais, mas sim pelo contexto cultural
carente de estímulos necessários para o aprendizado dos conteúdos escolares. A autora afirma
que haveria, então, “uma ‘superioridade’ de contexto cultural das classes dominantes em
confronto com a ‘pobreza cultural’ do contexto em que vivem as classes dominadas”
(SOARES, 1994, p. 13). Assim, concluímos que, na perspectiva da carência cultural, as
classes dominadas apresentariam uma desvantagem cultural em relação às classes dominantes,
que teriam consequências afetivas, cognitivas e linguísticas, colocando sérios obstáculos à
capacidade de aprendizagem dos sujeitos.
Nessa mesma direção, Lugli e Gualtiere (2012) também afirmam que as crianças eram
diagnosticadas como carentes por serem oriundas de ambientes familiares culturalmente
pobres e privados culturalmente dos estímulos necessários à participação e assimilação dos
padrões culturais adequados à realização dos fazeres escolares. “Nesse sentido, cria-se a
Educação Compensatória, que tinha como foco melhorar a prontidão para a aprendizagem
escolar” (LUGLI; GUALTIERE, 2012, p. 29). Essa teoria buscava dar soluções para remediar
os “males educacionais”, e a proposta da educação pré-escolar infantil seria encarada e
defendida como compensatória e deveria corrigir as supostas defasagens que seriam
causadoras do fracasso escolar.
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“O sociólogo Bernstein (1985) criticava as teorias da carência cultural e seus
desdobramentos. Para ele, a escola precisava compreender os significados antes de
transformá-los; precisava trabalhar com aquilo que a criança podia oferecer” (LUGLI;
GUALTIERE, 2012, p. 30-31). Dessa maneira, o aluno que era marginalizado não estava
preparado para a escola, tanto quanto a escola também não estava preparada para recebê-lo.
Soares (1994) reafirma essa crítica realizada por Bernstein sobre a educação compensatória,
na qual as falhas não seriam das crianças que deveriam ser “corrigidas” devido às suas
carências, mas sim da escola, que não era capaz de reconhecer as diferenças culturais e
repudiava estilos linguísticos e cognitivos dos sujeitos das camadas dominadas.
A partir de 1970, iniciou-se a construção de uma nova explicação para o persistente
fracasso desses sujeitos. Ou seja, a sua responsabilidade passou a ser da organização e do
funcionamento da escola e do sistema escolar. É o que veremos adiante.
Nessa direção, alguns autores passaram a se destacar. Ressaltamos Pierre Bourdieu,
que teve o mérito de formular, a partir dos anos 1960, uma resposta para o problema das
desigualdades sociais. Segundo Patto (2010, p. 71), Bourdieu afirma que “a estrutura e o
funcionamento da escola e a qualidade do ensino seriam os principais responsáveis pelas
dificuldades de aprendizagem”. Em 1970, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron escreveram
o livro A Reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de ensino, no qual afirmam que
a principal função social da escola era reproduzir a cultura dominante. Esse livro foi
amplamente discutido e difundido no campo da educação brasileira. Bourdieu (1998, p. 53)
defendia que
[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos
conteúdos do ensino que transmite dos métodos e técnicas de transmissão e dos
critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes
classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais
que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado
a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura [...].

Bourdieu e Passeron (1975) estudaram a estrutura educacional do séc. XX na França.
Porém, de acordo com vários autores, entre os quais podemos citar Nogueira (2009), sua
teoria também possui grande valor heurístico para compreender a realidade educacional
brasileira. Segundo Vasconcelos (2002, p. 79):
Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron desenvolveram uma análise muito aguçada
do sistema de ensino como um importante sistema de autorreprodução e de
reprodução sociocultural, que elucidava as funções sociais da escola e da cultura,
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assim como as relações que existem entre a seleção escolar e a estrutura de classes
da sociedade francesa.

A tese central desses autores, também amparados em uma leitura marxiana, é que as
funções primordiais da escola na sociedade capitalista é a legitimação da reprodução social e
a transmissão da cultura dominante das elites. Se na visão liberal a escola era vista como
instituição redentora e responsável pela criação da igualdade de oportunidades, na visão da
sociologia crítica de Bourdieu a escola tornava-se uma reprodutora das relações de dominação
entre os grupos e classes sociais, a principal instituição responsável pela reprodução e
legitimação das estruturas sociais de dominação entre as classes e grupos sociais. Desse
modo, “onde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu passa a
ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais” (NOGUEIRA, 2009, p. 13).
Para Bourdieu (1998), os alunos são colocados nos mesmos níveis nas escolas. As
relações que esses alunos terão com o conhecimento dependerá da posse de capitais
simbólicos, herança cultural e habitus adquirido em sua família e transmitido por intermédio
das relações sociais. Essa transmissão se dá de acordo com as condições socioeconômicas e
socioculturais, conforme a herança cultural a ser deixada para seus herdeiros. Para Nogueira,
(2009, p. 26):
O conceito de habitus permite, assim, a Bourdieu sustentar a existência de uma
estrutura social objetiva, baseada em múltiplas relações de luta e dominação entre
grupos e classes sociais – das quais os sujeitos participam e para cuja perpetuação
colaboram através de suas ações cotidianas, sem que tenham plena consciência
disso. [...]. A convicção de Bourdieu é de que as ações dos sujeitos têm um sentido
objetivo que lhes escapa, eles agem como membros de uma classe mesmo quando
não possuem consciência clara disso: exercem o poder e a dominação, econômica e,
sobretudo, simbólica, frequentemente de modo não intencional.

Do ponto de vista do autor, o “habitus é uma estrutura incorporada pelo sujeito que
reflete as características da realidade na qual ele foi anteriormente socializado” (NOGUEIRA,
2009, p. 29). Assim, o aluno, ao chegar à escola, já possui em si um habitus, que se traduz
num conjunto de disposições e formas de apreensão e apropriação do conhecimento,
determinado pela inserção social concreta em sua realidade social e cultural.
No entanto, o que a escola valoriza é o habitus das camadas dominantes; ou seja, os
gostos, gestos, preferências, valores, formas e padrões culturais que essas classes valorizam.
Dessa forma, o aluno das camadas dominadas estaria em condições desiguais de acesso e
domínio dos valores, conhecimentos e formas de compartilhamento do saber e suas
linguagens. A escola proporcionaria ao aluno das camadas dominadas uma violência
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simbólica; isto é, uma imposição da cultura dominante como a única e verdadeira forma
cultural existente. Alguns alunos teriam o que Bourdieu chama de “boa vontade cultural”:
“um esforço de apropriação da cultura dominante por parte daqueles que não a possuem”
(NOGUEIRA, 2009, p. 33). Na visão de Nogueira (2009), os alunos não perceberiam que os
bens culturais tidos como superiores ou legítimos ocupam essa posição por terem sido apenas
impostos historicamente pelos grupos dominantes. Desse modo:
[...] os primeiros seriam socializados na cultura dominante e, portanto, aprenderiam,
desde muito cedo, a tomá-la como naturalmente válida. Eles não se apegariam a uma
forma de cultura cinicamente, apenas por se tratar da cultura dominante, mas pelo
fato de terem sido criados no interior dela. Os demais, embora não tenham sido
socializados na cultura dominante e, por isso, não sejam capazes de se apropriar
plenamente dessa, aprenderiam a reconhecê-la e valorizá-la (NOGUEIRA, 2009, p.
34).

Nessa perspectiva, Bourdieu traz a noção de arbitrário cultural, em que “nenhuma
cultura pode ser superior à outra e os valores que orientariam cada grupo social em suas
atitudes e comportamentos seriam, por definição, arbitrários” (NOGUEIRA 2009, p. 71).
“Mas, apesar de arbitrária, a cultura escolar seria socialmente reconhecida como a cultura
legítima, como a única universalmente válida” (idem, p. 72). Assim, a cultura teria que ser
imposta como neutra e os professores transmitiriam “igualmente” a todos os estudantes como
se todos entendessem e decodificassem o que estaria sendo repassado. No entanto, apenas
aqueles que dominam o código transmitido seriam capazes de aprender. O êxito escolar seria
dedicado àqueles pertencentes às classes dominantes. Assim, como dissemos, a escola produz
uma violência simbólica no aluno, que não domina a cultura e os códigos dominantes à
medida que nos inculcam esses saberes.
Chama-nos a atenção o autor pontuar que a escola não é uma instituição neutra e que
as chances são desiguais, pois alguns teriam condições mais favoráveis que outros. 4 O
4

Ressaltamos, aqui, que, do ponto de vista teórico, a teoria de Bourdieu na condição da reprodução simbólica e
da imposição simbólica seria uma condição mais ou menos constante. Isto é, enquanto houver dominação de
classe, haverá imposições. No entanto, a sociedade capitalista tem movimentos. Por esse motivo, temos outras
visões, as quais criticam a teoria de Bourdieu, tais como Cury e Guiomar de Melo, que, após o período da
democratização brasileira, passaram a definir a escola não apenas como o lugar da reprodução, mas também
como o lugar da contradição. Isso significa que a escola representa as contradições da sociedade e ela reproduz
essas contradições, mas que é também possível transformar a escola.
O que acontece no Brasil nos últimos anos é uma relação de compromisso entre o que chamamos de
reformismo social. Isto é, não há revoluções, mas acontece uma espécie de reformismo em alguns setores da
sociedade com as demandas da classe trabalhadora de tal modo que se torna possível, hoje nas universidades, por
exemplo, a destinação de 50% das vagas a alunos de escolas públicas e negros. Assim, citamos que existe um
debate, no qual não adentraremos, no livro de Cury, que se chama Educação e Contradição, no qual afirma que
as contradições da sociedade movimentam. E a situação de dominação é uma situação de disputa hegemônica e
que há momentos em que a pressão do proletariado é tão forte que faz o outro grupo ceder.
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conteúdo e o currículo escolar estariam em função das classes dominantes. Além disso, tem-se
uma estratificação dos saberes, pois alguns conteúdos são tidos como mais importantes do que
outros. Sua teoria coloca também em foco a relação professor-aluno, na qual destaca a
dominação e a discriminação social vigente no ensino.
Assim, diante das várias explicações acerca do fracasso escolar, citados anteriormente,
fizemos uma busca sobre pesquisas mais recentes sobre o termo, o que reafirma essas causas.
Selecionamos os estudos de Pinheiro e Weber (2012) e de Paula (2009), a fim de mostrar que
as explicações acerca do fracasso escolar ainda permanecem as mesmas e, cada vez mais,
presentes nas responsabilidades das famílias, instituições educativas, órgãos públicos etc. Essa
reafirmação ainda se faz presente nos estudos de Patto (2004, 2010), Faria (2008) e Soares
(1986). No entanto, vale ressaltarmos que há também uma preocupação, que é apontada no
estudo de Pinheiro e Weber (2012), de que grande parte das pesquisas recentes relacionadas
ao fracasso escolar está mais presente no campo da psicologia e psicopedagogia do que
propriamente no campo da educação. Isso é um fator que nos chama a atenção, uma vez que
os resultados nacionais das avaliações no Brasil não apontam dados positivos, tais como
veremos adiante, o que nos convida a refletir a importância de compreendermos os problemas
nas aprendizagens escolares.
Destacamos, primeiramente, o estudo mais contemporâneo de Pinheiro e Weber
(2012), que, partindo de uma análise documental de um conjunto de publicações recentes nas
áreas de Psicologia e Educação, publicados entre 2008 e 2011, presentes nas seguintes bases
SciELO, ANPED e Congressos Nacionais de Psicologia Escolar e Educacional (CONPE),
identificaram como tais estudos se referem às causas do fracasso escolar no Ensino
Fundamental brasileiro. Os autores concluíram que as explicações do fracasso escolar
permanecem focados no aluno, família e cultura, mesmo após tantos anos de publicações e
discussões sobre a temática. Apesar de todos os esforços de autoridades educacionais em prol
da superação do fracasso escolar, este continua prevalecendo na realidade brasileira5.
Paula (2009) assegura que esse fenômeno não é tratado como meio de se conseguirem
melhorias ou buscarem soluções, mas sim em buscar os responsáveis por tal fator e que a
“responsabilização”, muitas vezes, incide sobre a criança, a escola, a família e seu
Assim, a escola ainda continua legitimando, conforme Bourdieu, e os negros e pobres, mesmo entrando
na universidade, sofrem discriminações, mas eles estão se formando em Medicina e Engenharia, entre outros
cursos. Assim, os autores citados afirmam a necessidade de pensar na sociedade capitalista a escola como direito
de toda a população e como um espaço de transformação social, e não apenas como espaço de reprodução.
5
Para
outros
detalhes
dos
resultados,
ver
o
artigo
completo
em
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/GT20___Psicologia_da_Educacao/Trabalho/03_25_32_
GT_20_-_Silvia_Siqueira_Pinheiro.pdf
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pertencimento social e, por fim, a fatores mais amplos relacionados com o sistema político,
econômico e social. Segundo essa autora, os alunos identificados nesse discurso do fracasso
escolar não conseguem o resultado esperado:

Na maioria das vezes, esses alunos seguem seu estudo e conseguem o tão almejado
sucesso, mas, em muitos casos, algumas dessas crianças passam anos cursando a
mesma série e são taxadas de incompetentes, desajustadas, deficientes etc. São
rótulos que na maioria das vezes soam como ameaças silenciosas aos ouvidos
infantis, que ficam impregnados por anos e anos fazendo com que estas crianças
acabem por desistir completamente da escola (PAULA, 2009, p. 202).

Paula (2009, p. 202), por sua vez, relata, com outros termos, a mesma dicotomia
apontada em estudos anteriores, em que, de um lado, temos os fatores extraescolares que se
referem às más condições de vida e às dimensões econômicas e sociais, e, por outro, aos
fatores intraescolares que têm como foco questões como: “o currículo, programas, trabalhos
desenvolvidos na escola, as avaliações, fatores que juntos contribuem para o insucesso do
aluno diante da escola”. E completa: “Enquanto se fala em democracia do ensino, muitas
crianças fracassam escolarmente por falta de igualdade reproduzida pelos supostos fatores
acima citados” (idem, p. 203).
Contudo, a literatura disponível no campo dos estudos do fracasso escolar nos mostra
como foram construídos cientificamente argumentos para afirmar a capacidade heurística das
teorias e os persistentes fracassos das crianças das camadas populares na escola conforme
apontam Bourdieu, Patto, Lugli e Gualtiere. Além disso, pesquisas mais recentes comprovam
essas afirmações. O que nos interessa aqui é que o fracasso escolar incide inicialmente sobre o
fracasso no aprendizado da leitura e da escrita, que, como em um processo de “cascata”,
acaba por afetar decisivamente a possibilidade das demais aprendizagens escolares.
Por esse motivo, no próximo tópico, abordaremos o conceito de letramento, que surgiu
na década de 1980, o qual reflete essa preocupação com o ensino e a aprendizagem da leitura
e da escrita, o que exigiu novas reformulações no ensino e no aprendizado da linguagem
escrita, comprometidos com a democratização do acesso à linguagem escrita. O conceito de
letramento/alfabetismo representa esse novo enfoque dada à importância do uso social da
linguagem escrita, e não apenas ao processo individual de aprendizado da decifração do
sistema de escrita. Posteriormente, apresentamos o tema fracasso na leitura em pesquisas mais
recentes e como isso vem interferindo na aprendizagem da leitura no Brasil.

28

1.2 O conceito de letramento

Diante do conceito de letramento em que o fracasso escolar é determinado pelos
obstáculos de aprendizado e pelo uso da leitura e escrita pela grande maioria da população de
baixa renda no Brasil, é possível verificar uma marca nessa caracterização histórica, o que
reflete nas dificuldades relacionadas à aprendizagem e à alfabetização da população. Essa
marca chama-se letramento, pois reflete essa preocupação com o ensino e a aprendizagem da
leitura e da escrita. Esse conceito merece nossa atenção, uma vez que situa a nossa prática de
experiência pedagógica dentro do campo letramento escolar.
Goulart (2014) afirma que, ao enfrentarmos os desafios relacionados à leitura e escrita
no contexto escolar, surgiu, na década de 1980, o conceito de letramento. Soares (2016)
acentua que, devido aos limites apresentados ao ensino, foram geradas novas necessidades
diferenciais das habilidades de leitura e escrita, o que exigia reformulação de objetivos e
introdução de novas práticas no ensino. O conceito de letramento apareceu no Brasil como
necessidade de configurar práticas sociais da leitura e da escrita que vão além do processo de
alfabetização. Soares (2010) expõe que o termo surgiu nos campos da Antropologia, da
Linguística Aplicada e da Educação, em obras de Mary Kato, a quem se atribuiu o uso pela
primeira vez da palavra em português, e ainda nos estudos de Leda Verdiani Tfouni, Ângela
Kleiman e também da própria autora. Esse conceito é hoje trabalhado por inúmeros autores;
dentre eles, destacamos Terra (2013), Rojo (2000), Soares (2003, 2004, 2010, 2016), Street
(2010) e Marinho (2010).
No entanto, embora “letramento” identifique uma virada na compreensão da relação
dos sujeitos com o mundo letrado, sugerindo uma expansão no significado de “alfabetização”,
pela diversidade de autores e abordagens que acederam ao conceito, tivemos uma dispersão
de sentidos. Em busca de uma definição do conceito, Rojo (2000, p. 1) afirma que “define-se
hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais ligadas, de uma ou de outra maneira,
à escrita, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Já para Marinho (2010, p. 75),
o letramento “remeteria a todos os possíveis aspectos de envolvimento social e individual com
as práticas de leitura e de escrita”. Soares (2003, p. 2) também define letramento como o
“desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita
em práticas sociais”.

Surge então o termo letramento, que se associa ao termo alfabetização para designar
uma aprendizagem inicial da língua escrita entendida não apenas como a
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aprendizagem da tecnologia escrita – do sistema alfabético – e suas convenções –,
mas também como, de forma abrangente, a introdução da criança às práticas sociais
da língua escrita (SOARES, 2016, p. 27).

Quanto ao inter-relacionamento com o conceito de alfabetização, Soares (2003, p. 14)
ressalta que, apesar de serem conceitos diferentes, ambos possuem uma indissociabilidade e
mescla:

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais
concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre
simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional
de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a escrita
– o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e
indissociáveis: 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 este, por
sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das
relações fonema/grafema, isto é, em dependência da alfabetização.

Nesse ponto de vista, não podemos falar em letramento dissociado da alfabetização,
uma vez que um depende do outro, mas temos que ter claro que ambos os conceitos possuem
suas especificidades. Soares (2016, p. 345) defende, em sua discussão sobre a questão dos
métodos educacionais, que não é apenas a alfabetização como faceta linguística que assegura
à criança a entrada no mundo linguístico. Dessa maneira, defende novamente a união da
alfabetização com o letramento:
Mas não é apenas a alfabetização, tal como entendida neste livro – a faceta
linguística da aprendizagem inicial da língua escrita –, que assegura à criança, em
seus primeiros anos de escolarização, a entrada no mundo da cultura escrita. Como
se disse no primeiro capítulo, a alfabetização é uma das três facetas da aprendizagem
inicial da língua escrita, necessária, mas não suficiente, porque esta só se completa
se integrada com as facetas interativa e sociocultural, estas duas constituindo o
letramento (SOARES, 2016, p. 345).

Street (2010) argumenta que há uma distinção sendo realizada entre alfabetização e
letramento. No entanto, em inglês, usa-se a mesma palavra – literacy – para ambos os
processos. O autor pontua que, ao fazermos a distinção, pretendemos distinguir
alphabetization e literacy. Logo:

No campo do letramento, assim como em outros campos que trabalhamos,
Etnografia tem uma forma elaborada e complexa. Por exemplo, uma distinção que
está sendo feita é entre alfabetização, por um lado, e letramento, por outro lado. Em
inglês, podemos usar a mesma palavra literacy. Mas se queremos fazer a distinção,
podemos falar em alphabetization e literacy. Gostaria de elaborar a palavra literacy
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e ressaltar uma adjetivação expressa na construção social literacy e social literacy
pratices. Quando se têm práticas de letramento social, há subcategorias dessas
práticas: práticas de letramento acadêmicas, práticas de letramento comerciais,
práticas de letramento religiosas e talvez práticas de letramento digitais (STREET,
2010, p. 44).

Como síntese, compreendemos letramento como uso social das práticas de leitura e
escrita em práticas sociais. No entanto, essa prática pode ser dada de diversas formas, em
diferentes lugares e contextos. É o que veremos adiante.
No estudo de Terra (2013), a autora aponta que, desde o surgimento do conceito de
letramento, têm-se intensificado debates e definições sobre o tema. Terra (2013) cita diversos
autores que apresentam controvérsias e perspectivas teóricas sobre o letramento, que ora é
visto como questão social e política, ora admitem esses aspectos, além de vê-lo como
fenômeno linguístico. Todavia, não pretendemos estudar aqui as controvérsias de definições.
Pretendemos destacar que, dentre as diversas concepções, existe o que Street (2010)
denomina de Novos Estudos de Letramento. Ele destaca o modelo ideológico desse conceito,
que não vê o letramento como neutro a serviço de exigências sociais. Assim, abre-se um leque
de possibilidade de letramentos, nos quais, dentre tantos, destacamos o letramento escolar
para situar nossa pesquisa dentro desse campo.
O modelo ideológico leva em consideração os aspectos históricos e culturais desse
processo e afirma que não há um único modelo de letramento, mas sim letramentos, e que a
cultura e a sociedade são determinantes das práticas de letramento que assumem significados
conforme o contexto, instituição e esfera específicas em que ocorrem.
Street (2010) afirma que o letramento não pode ser pensado como fenômeno neutro,
nem autônomo, independente das práticas sociais e culturais que trazem efeitos independentes
do contexto. Ao contrário, propõe o que chama de modelo ideológico para se opor ao que
chama de modelo autônomo de letramento. Assim:

Minha experiência no Irã e em todos os outros lugares, pelo contrário, me diz que
letramento varia. As diferenças entre letramento comercial, letramento do Alcorão e
letramento escolar são consideráveis. As pessoas podem estar envolvidas em uma
forma e não em outra, suas identidades podem ser diferentes, suas habilidades
podem ser diferentes. Por isso, selecionar só uma variedade de letramento pode não
ter os efeitos que se espera. Refiro-me a esse modelo como ideológico; não só um
modelo cultural, embora seja isso, mas ideológico porque há poder nessas ideias
(STREET, 2010, p. 37).

Street (2010) defende que o letramento é um conjunto contextualizado de práticas
ideológicas e políticas. Rojo (2000, p. 3-4) ressalta a diferença entre os modos de pensar o
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letramento apontados por Street e assinala que, no modelo ideológico, o que se investiga são
as pluralidades do letramento contextualizado em grupos, instituições e contextos específicos:
O ‘modelo autônomo’ define-se, principalmente, por pressupor uma maneira única e
universal de desenvolvimento do letramento (filo e ontogeneticamente), quase
sempre associada a resultados e efeitos civilizatórios, de caráter individual
(cognitivos) ou social (tecnológicos, de progresso e de mobilidade social). [...] Já o
‘modelo ideológico’ (Street, 1984) afirma que as práticas de letramento (‘literacies’)
são social e culturalmente determinadas e, portanto, assumem significados e
funcionamentos específicos de contextos, instituições e esferas sociais onde têm
lugar.

Street (2010) assevera que, ao se inserirem as práticas de leitura e escrita nas práticas
sociais, abre-se um plural para a palavra letramento. A linguagem não pode ser vista e
analisada independente de seu contexto. É nesse sentido que se destaca a palavra
“letramentos” no plural, pois não existe apenas um tipo desse evento, mas sim diversas
possibilidades de concretização em contextos diferentes. Por esse motivo, destacamos aqui,
dentre as diversas possibilidades de letramentos, o “letramento escolar” em busca de situar a
nossa pesquisa de campo. Por esse motivo, buscamos, no terceiro capítulo, caracterizar as
práticas de leitura e escrita dos dois alunos pesquisados no decorrer de observações realizadas
em sala de aula e no decorrer da entrevista realizada com os responsáveis.
Assim, vale ressaltar que, dentre os tipos de letramento, Street (2010, p. 45) destaca
sua preocupação em se proliferarem tipos demais de práticas de letramento e ressalta sua
inquietação para tal problema:

Em alguns casos, elas estão vinculadas à tecnologia em lugar das práticas sociais.
Letramento de computação e letramento tecnológico são exemplos de terminologias
usadas para descrever determinadas máquinas: televisão, computadores, celulares. O
perigo é ir longe demais nessa direção tecnológica e começar a esquecer o
componente social, como se a tecnologia isoladamente fosse o fator a determinar a
natureza do letramento: letramento de internet, letramento de computação [...]
letramento digital está no meio do debate neste momento.

O que Street (2010) chama a atenção e desperta a reflexão é que não nos deixemos
confundir com os diversos tipos de letramentos até então criados e percamos a noção
fundamental que o aspecto definidor é das diferentes práticas sociais. Nesse sentido, não é o
computador quem determina o letramento, mas sim as nossas práticas sociais de seu uso.
Dessa maneira, caminhamos nesta pesquisa na direção de que o ensino do ler e escrever a
todo momento está conectado com diversas práticas sociais de leitura e escrita dentro e fora
do espaço escolar. Nessa direção, o instrumento computador a ser utilizado nesta pesquisa
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pode ser uma ferramenta que ajuda a criança a fazer uso das práticas sociais que envolvem
leitura e escrita nos contextos social e escolar.
Num foco das práticas de letramento escolar, Rojo (2000) afirma que as práticas
letradas escolares se tornam apenas uma forma de letramento que desenvolve apenas algumas
capacidades desse conceito.
No letramento escolar, as práticas de letramento são planejadas visando à
aprendizagem dos alunos. Em nosso caso, o objetivo, ao trabalhar as diversas leituras com os
alunos, é chamá-los a construir e elaborar hipóteses que visam à construção do sentido na
leitura. Assim, há uma diferença entre as práticas de letramento sociais e as escolares, sendo
as escolares destinadas à aprendizagem de um tipo de habilidade; isto é, escrever para
aprender a escrever, ler para aprender a ler, ler para construir hipóteses, enquanto que nas
práticas de letramentos sociais o uso da leitura e da escrita não requer necessariamente um fim
em si mesmo; ou seja, escreve-se e se lê por algum motivo que leve o sujeito a utilizar o
conhecimento apreendido no processo de alfabetização (ler e escrever).
Alerta semelhante nos é dirigido por Soares (2010, p. 63), que nos chama a atenção
para o fato de “não termos compreendido as práticas de leitura e escrita na escola – as práticas
escolares – em suas relações com as práticas sociais de leitura e escrita para além das paredes
da escola”. Alega que, no âmbito educacional, o letramento se refere “às habilidades de leitura
e escrita de crianças, jovens ou adultos, em práticas sociais que envolvem a escrita” (idem, p.
57). Esse é o conceito definidor de letramento entre nós, brasileiros, presente no ambiente
educacional.
Assim, faz-se necessário compreender que o ensino da leitura e da escrita dentro do
ambiente escolar a todo momento relaciona-se com as práticas de letramento fora desse
ambiente. Nessa relação, é preciso entendermos que cada aluno, sujeito do processo de
aprendizagem, se apropriará de formas diversas de letramentos, não esquecendo que mesmo o
aluno que não sabe ler ou escrever também é capaz de atribuir valores à leitura e à escrita,
uma vez que vivemos em um mundo letrado.
Gostaríamos de colocar em pauta um aspecto fundamental das pesquisas realizadas
nesse campo e discutido por Soares (2010, p. 62):

É uma queixa recorrente entre os professores, sobretudo os de escolas públicas, a
pouca familiaridade das crianças das camadas populares com a leitura e a escrita,
atribuída à ausência de livros e material escrito, em geral em seu contexto familiar,
social e cultural. Na verdade, o que nos falta é conhecer os usos da leitura e da
escrita nessas camadas, suas diferenças em relação aos usos escolares, que são
aqueles valorizados pelas camadas hegemônicas. Ou seja: o que nos falta são
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estudos e pesquisas na perspectiva antropológica dos eventos de letramento em
camadas populares, estudos e pesquisas que venham esclarecer as diferenças nas
relações com a cultura escrita entre as diferentes subculturas a que pertencem os
alunos presentes nas salas de aula.

Aprofundando suas críticas a respeito dos estudos realizados nesse campo, chama
atenção para o fato de que:

Temos avaliado muito, e pesquisado pouco ou nada, sobre as causas e as
circunstâncias que podem explicar os baixos resultados ou o fracasso das nossas
crianças em leitura, os baixos níveis de letramento da nossa população jovem e
adulta. Uma primeira implicação para os estudos e as pesquisas na área de
alfabetização e letramento é, pois, a necessidade de pesquisas sobre as causas e os
determinantes desses baixos níveis de alfabetização e letramento de alunos, de
crianças e da população em geral (SOARES, 2010, p. 63).

Todavia, apesar de Soares (2010) indicar uma lacuna importante na pesquisa das
razões pelas quais esses sujeitos fracassam no acesso à leitura e à escrita, existem
contribuições que podem nos ajudar a compreender, por exemplo, os fatores culturais, tal
como o trabalho de Gerken et al. (2014), que trata dos diferentes modos de apropriação da
escrita por jovens indígenas e sua relação com a cultura escrita no espaço escolar.
Considerando a complexidade do conceito de letramento e seus determinantes
institucionais, econômicos e sociais, pensamos que a pesquisa que ora apresentamos situa-se
no campo do letramento escolar, porque está estruturada com atividades de leitura que tem
como objetivo a elaboração de construção de hipóteses e a compreensão dos sentidos na
leitura. Nossa experiência pedagógica buscou um trabalho com níveis de dificuldades de
leitura crescente, além de propor temas presentes no cotidiano dos alunos, que serão melhor
explicitados no capítulo metodológico.
A fim de situar a magnitude e a complexidade da tarefa de democratização do acesso
da leitura e da escrita no Brasil, trazemos, a seguir, os dados quantitativos apresentados em
2015 pelo INAF, que mostram os resultados de aplicação da pesquisa do Índice Nacional de
Alfabetismo, os quais demonstram os baixos resultados em avaliações nacionais que
envolvem a leitura.

1.3 O que as pesquisas indicam sobre o fracasso na leitura

Nesta parte do texto, buscamos abordar o que dizem algumas pesquisas mais recentes
a respeito dos dados atuais do alfabetismo/letramento no Brasil. Assim, torna-se visível o
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tamanho da complexidade e do desafio do acesso e uso da linguagem escrita na sociedade
brasileira.
Podemos notar essa presença do fracasso nos resultados da Avaliação Brasileira do
Final do Ciclo de Alfabetização (ABC), uma iniciativa da ONG Todos pela Educação, que
objetiva traçar um indicador para identificar o nível de alfabetização das crianças ao final do
primeiro ciclo. Como podemos ver nos resultados disponibilizados no site da entidade,
obtidos da última prova aplicada em 2011, apenas 56,1% dos alunos aprenderam o que era
esperado em leitura. Isto é, temos 43,9% de alunos abaixo do resultado esperado para a
leitura. Na matemática, os alunos também ficaram abaixo da média: apenas 42,8% das
crianças demonstraram os resultados esperados pela série.
Outro dado significativo a ser ressaltado é a nota emitida pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, 2015) a respeito das redações do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado em 2014, no qual afirma que, de um
universo composto por 6.193.565 candidatos, 529.373 tiraram nota 0 na redação. No polo
oposto, os dados apontam que apenas 250 obtiveram a nota máxima. Reconhecemos que as
condições objetivas da prova podem ser elementos importantes para se compreender tais
indicadores. Entretanto, apesar de os alunos que fizeram a avaliação, em sua maioria, estarem
no nível médio ou até mesmo já adquirido essa formação, nota-se que o nível desejado para
que se obtenha o conhecimento pleno das habilidades e competências exigidas no momento
da escrita torna-se insuficiente para grande parte dos estudantes brasileiros. Isso mostra, em
certo sentido, a carência encontrada em relação às competências da aprendizagem da leitura e
da escrita.
Dessa forma, diante dos dados apresentados, consideramos ser relevante não somente
entender a construção histórica e contemporânea do discurso do fracasso escolar, como
também perceber as práticas bem-sucedidas e quem são os leitores ávidos no Brasil, a fim de
obter melhorias na atividade docente. Isso é possível a partir das análises desenvolvidas pela
organização do livro Alfabetismo e letramento no Brasil: 10 anos do INAF, organizado por
Ribeiro, Lima e Batista (2015). Estes procuram mostrar, juntamente com outros autores, como
evoluíram no Brasil as práticas de leitura e escrita avaliadas por um índice criado para medir o
que os autores chamam de Índice de Alfabetismo Funcional (INAF) aplicado nos últimos dez
anos na população brasileira entre 15 e 64 anos.
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Dentre os artigos do livro, Batista, Kasmirski e Vóvio (2015) mostram que os aspectos
sociais são fundamentais para a compreensão das demandas e das práticas de leitura. Segundo
os autores:

O pressuposto é o de que agentes inseridos em diferentes campos do mundo social
tendem a participar de variadas práticas sociais que se baseiam na língua escrita, e
com maior intensidade com aqueles que, limitados a um trânsito mais restrito pelas
esferas do universo (o mundo do trabalho e a religião ou a TV, por exemplo),
acabam por participar de práticas sociais apoiadas na escrita menos variadas e
menos intensas – o que tende a limitar suas formas de trânsito e participação nos
espaços relativamente autônomos que organizam o mundo social. Essa desigual
participação nas práticas letradas e no mundo social estariam estreitamente
relacionadas a recursos – ou capitais – desigualmente distribuídos e, ao mesmo
tempo, incorporadas como parte de um conjunto de disposições mais ou menos
coerentes que integram o estilo de vida e a identidade de diferentes grupos sociais
(BATISTA et al., 2015, p. 239).

Tais análises mostram a pertinência da teoria desenvolvida por Bourdieu, que acentua
a existência de uma distribuição desigual não apenas dos recursos econômicos, mas também
do capital simbólico das diferentes classes sociais. A prática da leitura nos espaços mais
autônomos da vida social só é observada nas camadas sociais com maior poder aquisitivo,
especificamente nas famílias, cuja renda é acima de dez salários mínimos e moram em
grandes centros urbanos (BATISTA et al, 2015, p. 240-241).
Utilizando a categoria de gênero, os autores identificam que há uma diferença
significativa entre os homens e as mulheres com uma vantagem significativa para o gênero
feminino. Outro dado importante apresentado por Batista et al. (2015, p. 262) é que “aqueles
indivíduos com mães e pais menos escolarizados apresentam práticas de leitura menos
intensas e diversificadas em relação aos que têm pais com ensino superior”. Isso nos mostra o
papel do capital cultural na formação das práticas de leitura. Sabemos também que a leitura é
mais frequente e diretamente ensinada pela escola. Isso nos remete a pensar que “pessoas
menos escolarizadas possuem práticas menos intensas e diversas em relação àqueles com
ensino superior [...] quanto maior a escolaridade, mais diversas e frequentes são as práticas de
leitura” (BATISTA et al., 2015, p. 260).
Outro ponto que merece a atenção, segundo Cafieiro e Ribas (2015, p. 423), é que
tanto os resultados do INAF quanto os de avaliações nacionais como o Saeb “vêm
evidenciando um grande percentual de sujeitos que avançam em anos de escolaridade, mas
apenas dominam as habilidades muito elementares de leitura em um conjunto restrito de
textos”. Os dados apontados pelas duas avaliações indicam que “grande parte dos brasileiros
leem apenas textos curtos (ou, no máximo, de média extensão), em geral, narrativas; e
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realizam operações como as de localizar e identificar informações” (CAFIEIRO; RIBAS,
2015, p. 424). Isso nos mostra que os problemas relacionados às dificuldades de leitura estão
presentes em nossa população em geral, já que o INAF tem como objetivo avaliar as práticas
de leitura e escrita em toda a sociedade, diferentemente do Saeb, que é uma avaliação que
incide sobre o contexto escolar. Além disso, os autores consideram que:

Sem desconsiderar diversos outros fatores, como os econômicos e sociais, que
também podem ter poder explicativo, a hipótese que defendemos é a de que práticas
escolares marcadas por concepções redutoras de língua, de linguagem e de leitura
limitam o desenvolvimento de habilidades e inibem o processo de formação de
leitores competentes. Assim, mesmo tendo passado pela escola, sujeitos podem não
saber ler porque aprenderam que ler é apenas decodificar o escrito. Um trabalho
pedagógico circunscrito a alguns textos, que não considera a diversidade de
produções que circulam socialmente, reduz a chance de formação de leitores plenos
(CAFIEIRO; RIBAS, 2015, p. 424).

A apresentação destes dados mais amplos, que procuram dimensionar as práticas de
leitura em toda a sociedade, demonstram a dimensão dos desafios relacionados com a
ampliação dos níveis de letramento no Brasil. Além disso, eles nos mostram que as análises
sobre o fracasso escolar precisam ser estendidas para as dimensões culturais, políticas e
sociais mais amplas, articuladas com as questões relacionadas especificamente com os
problemas pedagógicos que são identificados no interior da escola.
Assim, diante desse cenário, ressaltamos aqui a importância de se trabalhar com
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, que são justamente os fracassados da
escola. Sabemos que há tempos se vem estudando o fracasso escolar e também há medidas
governamentais que buscam amenizar tal fenômeno social. No entanto, os resultados mostram
que, cada vez mais, existe um número maior de crianças com dificuldades de aprendizagem;
com isso, fazem-se presentes os maus resultados obtidos pelas avaliações nacionais. Nesse
sentido, um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas até o presente momento é
construir e elevar criticamente o conhecimento de todos os alunos, independentemente de sua
classe social e origem familiar. Conhecer a realidade dos alunos e desenvolver suas
potencialidades cognitivas e críticas, sabendo motivá-los para que não desistam de seus
desejos de aprender, dos seus sonhos e que possam caminhar em busca do futuro que almejam
também estão alinhados a esse desafio. Enfrentar o currículo escolar já pronto e estabelecido
pela legislação é também uma forma de se fazer pensar em opções que possam “burlar” esse
sistema.
Observamos que professores e todo o corpo técnico da escola, para redimensionarem
as suas práticas pedagógicas, reconhecem que não basta conhecer os processos cognitivos e
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simbólicos implicados na apropriação individual da leitura, mas compreender que esses
processos individuais são mediados por práticas sociais, nas quais os alunos estão inseridos.
Nessa perspectiva, precisamos ir ao encontro das crianças como sujeitos sociais e conhecer o
seu contexto cultural, as suas práticas e concepções a respeito da escrita que trazem de sua
formação no interior da família e da sua participação em outros espaços culturais fora do
contexto escolar.
Por essa razão, antes de estruturarmos as oficinas de leitura que propusemos no
interior da escola, nosso principal objeto de intervenção-investigação, procuramos realizar
observações no contexto da sala de aula e realizamos entrevistas com as famílias dessas
crianças, objetivando conhecer suas motivações e o universo cultural no qual estão inseridos,
aproximando-nos, assim, dos sentidos atribuídos por eles à leitura, os quais, certamente,
influenciariam nos sentidos construídos ao longo das intervenções. Partimos da hipótese de
que aquilo que a escola identifica como dificuldades de leitura é, concretamente, o resultado
dos modos a partir dos quais os alunos constroem os sentidos sobre esse sistema cultural. O
objetivo do próximo capítulo será desenvolver e analisar os referenciais teóricos que nos
permitam compreender este processo de construção de sentidos sobre a leitura que cada
criança vivencia no momento quando está diante da escrita.
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA

Para realizar o estudo aqui proposto, é preciso explicitarmos alguns conceitos a partir
dos quais procuramos construir nossa análise dos dados.
Ressaltamos o conceito de mediação de Vygotsky como o elo entre as teorias que
serão apresentadas neste capítulo. Em busca de um auxílio para a construção teórica e a
análise dos dados, tivemos o interesse em uma teoria de leitura que nos orientasse no
entendimento de como ocorrem os processos cognitivos implicados no momento da leitura.
Isso nos levou, a partir dos conceitos da Teoria de Franck Smith (1989), a compreender que
ler não é apenas um processo que se reduz ao campo da percepção e decodificação de um
sistema simbólico, mas um processo ativo de construção de significados e sentidos que
envolvem processos cognitivos e diferentes estratégias de processamento textuais.
A criança, ao se envolver nessas diferentes estratégias cognitivas, constrói uma
compreensão interativa de leitura, isto é, uma compreensão que interage com outros fatores
além da ideia exposta no texto, tal como elementos culturais, sociais e conhecimento prévio,
que são o caminho para a produção dos sentidos. Acreditamos que é possível articular tal
explicação do fenômeno por meio da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Reconhecemos
que tal aproximação é marcada sempre pela precariedade, mas, nem por isso, ela se torna
impossível ou indesejável. Buscaremos mostrar que há aproximações possíveis entre os
conceitos, sendo a mediação a ponte que liga uns conceitos aos outros, permitindo a
internalização, desenvolvimento e aprendizagem, a zona de desenvolvimento proximal e, por
fim, os conceitos de sentido e significado. Essa perspectiva é fundamental para o
entendimento do nosso problema, uma vez que ressalta a importância do outro, da cultura e
das práticas pedagógicas para a compreensão dos processos de aprendizagem, mostrando a
aproximação das duas teorias.
A respeito dessa mescla de teorias, apontamos Soares (2016), que, em sua discussão
sobre processos e métodos de alfabetização, reafirma a possibilidade de articulação entre
teorias e resultados de pesquisa de vários campos do conhecimento. Ela afirma que o trabalho
de alfabetização não envolve apenas um método, ou métodos, mas que, além de tudo,
devemos levar em consideração as influências de outros fatores condicionantes, tais como:
sociais, econômicos, políticos e culturais. Soares (2016).

Em outras palavras, o que se propõe é que uma alfabetização bem-sucedida não
depende de um método, ou, genericamente de métodos, mas é construída por
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aqueles/aquelas que alfabetizam, compreendendo os processos cognitivos e
linguísticos do processo de alfabetização, e com base neles desenvolvem atividades
que estimulem e orientem a aprendizagem da criança, identificam e interpretam
dificuldades (SOARES, 2016, p. 333-334).

Partindo dessa aproximação entre teorias distintas, a discussão dos conceitos será
realizada a partir de autores contemporâneos que nos ajudam a compreender as respectivas
teorias sobre as quais pretendemos fundamentar o nosso objeto de pesquisa.

2.1 A leitura como um processo discursivo

Para iniciar nossa discussão, destacamos a situação crítica apontada por Goulart (2014,
p. 36) a respeito da leitura e da escrita na sociedade brasileira:

Outros dados apontados pelo INAF, contudo, indicam que um em cada quatro
brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática e que
75% da população brasileira não conseguem entender um texto simples, sendo
apenas 25% da população brasileira adulta plenamente alfabetizada. Tal situação
mostra-se crítica, portanto.

Com esses dados, nota-se a relevância de pensarmos o processo de alfabetização da
sociedade. Dentre as peculiaridades envolvidas na alfabetização, destacamos a importância de
se trabalhar a leitura que ocupa um lugar privilegiado em todas as disciplinas. Nessa
dimensão, optamos por apresentar, inicialmente, a leitura numa visão discursiva e que
perpassa diversos espaços de interação em busca de uma aproximação do processo de leitura
com outros processos de desenvolvimento do conhecimento.
Há consenso na literatura acadêmica sobre a temática de que a linguagem humana se
caracteriza por ser uma forma de mediação do sujeito com o mundo no qual ele vive e é
produtora da interação social que afeta, constitui e transforma os sujeitos à medida que dela se
apropriam. Nesse sentido, Smolka (Glossário Ceale, s/p) afirma que
a linguagem, a palavra – oral ou escrita – é, ou pode ser, ao mesmo tempo,
meio/modo de interação, meio/modo de (inter e intra)regulação das ações e objeto de
conhecimento. A ênfase na relação social e na prática dialógica caracteriza a
dimensão discursiva.

Então, a linguagem traz implicações significativas para a aprendizagem e o ensino,
tanto para a prática pedagógica quanto aos modos de aprendizagem da criança, pois ambos
estão relacionados às práticas construídas historicamente. Entender quais os efeitos de
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sentidos são causados em nossos alunos pelo uso da linguagem (escrita), isto é, da leitura de
textos que refletem na constituição de sentidos e significados para sua vida, são essenciais
aqui nesta pesquisa. Não apenas conhecer como se dá esse processo em sua cultura levando
em consideração aspectos das suas vivências sociais e históricas. É fundamental também
entender que ler é um processo ativo do sujeito no momento de construção de significados e
sentidos.
Ao abordarmos duas concepções teóricas aparentemente distintas, buscamos encontrar
uma aproximação entre elas, as quais pudessem nos auxiliar em nosso processo de produção
da intervenção pedagógica. Por esse motivo, é primordial que conheçamos tanto as formas de
construção do conhecimento mediadas pelos instrumentos, signos e outros, assim como saber
que ler também envolve procedimentos e capacidades perceptuais, cognitivas, linguísticas e
afetivas, que são dependentes das finalidades de leitura.
Em um primeiro momento, buscamos, nas concepções de linguagem relacionadas aos
tipos de leitura presente nos estudos de Fuza, Ohuschi e Manegassi (2011) e também no
estudo de Rojo (2004), elementos para entendermos essa aproximação. Assim, Fuza et al.
(2011, p. 480) apontam uma necessidade de estudos voltados à leitura que dialoguem com
outros elementos e concepções:

Apesar da importância da construção de leitores, que dialogam com o texto, com o
outro e consigo mesmo, essa prática parece não ocorrer no contexto educacional,
que permanece com as concepções isoladas de leitura como decodificação,
privilegiando o texto ou leitor, não havendo assim diálogo entre esses elementos. Tal
realidade justifica a incessante necessidade de estudos voltados à leitura, visando ao
desenvolvimento e à formação de leitores críticos.

Na discussão, Fuza et al. (2011) afirmam que a linguagem possui um caráter dinâmico
no meio social e que cada concepção de linguagem tem uma concepção de leitura a ela
atrelada; logo, em cada momento social, demanda uma percepção da língua.
Fuza et al. (2011) fazem uma reflexão teórica de três concepções de linguagem
existentes a partir dos estudos de Geraldi (1984): linguagem como expressão do pensamento,
linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como forma de interação. Eles
entrelaçam essas concepções às concepções de leitura presentes no contexto educacional
brasileiro. Ao abordarem a concepção de linguagem como expressão do pensamento, Fuza et
al. (2011) asseveram que esta se fundamenta como a primeira visão de linguagem marcada
pela tradição gramatical; que existiria uma forma correta da linguagem que demarcaria a
forma correta de se pensar e, assim, privilegiar-se-ia o falar de forma correto-gramatical.
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Nessa concepção, o que é valorizado é o falar e escrever conforme a norma culta, o que reduz
o aprendizado à normatização gramatical. Segundo os autores, essa concepção de linguagem
se fez muito presente no Brasil na década de 1960, quando orientou muitos professores que
buscavam em suas práticas o ensino normativo das regras gramaticais centrado em textos, os
quais buscavam o reconhecimento das normas e regras da língua.
Nesse tipo de concepção, o ouvinte não questiona o texto, mas sim, a partir dele,
apropria-se das normas gramaticais e do “bem falar” e “bem escrever” e utiliza a prática de
leitura para extrair o sentido do texto. Por isso, Fuza et al. (2011) acentuam que essa prática,
por vezes, ainda é encontrada em sala de aula, em práticas que visam ao domínio oral da
leitura, e permanece com frequência em atividades de livros didáticos, tornando-se a
aprendizagem da teoria gramatical como garantia do domínio da linguagem oral e escrita.
Na segunda concepção abordada pelos autores – linguagem como instrumento de
comunicação –, compreendemos a língua como capaz de transmitir uma mensagem. Essa
perspectiva liga-se a elementos comunicativos, em que o falante transmite uma mensagem e o
ouvinte a recebe. Fuza et al. (2011) apontam que, após a década de 1960, criou-se um novo
sistema amparado pela LDB 5.692/71, que assegura a língua como instrumento de
comunicação e expressão da cultura. Nessa concepção, a leitura é concebida na perspectiva
em foco como processo de decodificação: basta o aluno encontrar a resposta no texto. São
atividades propostas pelo livro didático de forma não reflexiva, o que não contribui para a
construção de sentidos6.
Por fim, na última concepção, a linguagem como interação, Fuza et al. (2011)
asseveram ser a linguagem constituída por meio de interações verbais e sociais. Logo:

Nesta concepção, a preocupação básica do ensino da língua materna é levar o aluno
não apenas ao conhecimento da gramática de sua língua, mas, sobretudo, ao
desenvolvimento da capacidade de refletir, de maneira crítica, sobre o mundo que o
cerca e, em especial, sobre a utilização da língua como instrumento de interação
social. A reflexão sobre a língua é feita mediante a compreensão, a análise e a
interpretação e a produção de textos verbais. Desse modo, podemos considerar que,
na concepção dialógica de linguagem, o discurso se manifesta por meio de textos
(FUZA et al., 2011, p. 490).

Fuza et al. (2011) afirmam que nessa concepção, a partir da década de 1980, houve má
interpretação dessas propostas e que muitos passaram a acreditar que não se podia ensinar
6

Quando as autoras apontam atividades não reflexivas para a construção dos sentidos, entendemos que são
atividades que não levam o aluno a pensar sobre aquilo que leu, mas sim basta localizar aquilo que se pede no
texto. Nesse tipo de atividade, impedem a construção de novos sentidos que vão para além do que está exposto
no texto.
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mais a gramática. O que defendem diante dessas três concepções de linguagem e leitura em
sala de aula é que a aprendizagem da leitura e da escrita se configura como processo
interativo e discursivo que perpassa todas as concepções dialogando entre si. Os autores
consideram que, muitas vezes, os livros didáticos trazem essas três concepções, mas que, no
entanto, depende do professor mediador o domínio dos modelos teóricos que possibilitam a
compreensão e efetivação das práticas de linguagem em sala de aula. É assim que, diante
dessa interação entre leitor e texto, se constroem e produzem sentidos e significados, o que
promove o crescimento do leitor. Nessa direção, “a construção do conhecimento é realizada,
então, por meio das relações sociais, pelo diálogo entre leitor, texto, autor e objetivos de
leitura” (FUZA et al, 2011, p. 495).
Nessa mesma direção, Rojo (2004) assegura que ler envolve procedimentos
perceptuais, tanto o ler da esquerda para a direita, de cima para baixo; folhear um livro da
direita para a esquerda sem pular páginas; usar marcadores para realçar informações
importantes no texto, entre outros procedimentos quanto capacidades cognitivas e linguísticas.
Segundo Rojo (2004), até a segunda metade do século XX, ler era apenas um processo
perceptual e simplista, associado à decodificação de fonemas e grafemas para o acesso da
linguagem no texto. Logo:

Nesta perspectiva, aprender a ler encontrava-se altamente equacionado à
alfabetização. Dito de outra maneira: alfabetizar-se, conhecer o alfabeto, envolvia
discriminação perceptual (visão) e memória dos grafemas (letras, símbolos, sinais),
que devia ser associada, também na memória, a outras percepções (auditivas) dos
sons da fala (fonemas). Uma vez alfabetizado, uma vez construídas estas
associações, o indivíduo poderia chegar da letra à sílaba e à palavra e, delas, à frase,
ao período, ao parágrafo e ao texto, acessando assim, linear e sucessivamente, seus
significados. É o que se denominou de fluência da leitura. Nesta teoria, as
capacidades focadas eram as de decodificação do texto, portal importante para o
acesso à leitura, mas que absolutamente não esgotam as capacidades envolvidas no
ato de ler (ROJO, 2004, p. 3).

De fato, nos últimos 50 anos, outras capacidades foram sendo apontadas e desveladas
para o ato de ler. Como afirma Rojo (2004, p. 3): “a leitura passa não apenas de uma mera
decodificação para um ato de cognição e compreensão que envolve conhecimento de mundo,
conhecimento de práticas sociais e conhecimentos linguísticos muito além dos fonemas”.
Aparece, então, a leitura como forma de compreensão do texto que envolve estratégias
cognitivas complexas; a leitura como forma de interação entre leitor e autor; e, por fim, a
leitura como interação de um texto com outros discursos que abrem a possibilidade de
construir novos discursos.
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Assim, o que Rojo (2004) ressalta com essas novas ressignificações do processo de
leitura é que nenhuma delas anula a outra, mas sim que se completam. Dessa maneira, cada
vez mais, são descobertos novos procedimentos e capacidades do ato de ler. É nessa direção
que vemos a significativa contribuição de entendermos que o processo de leitura envolve
também capacidades cognitivas, tais como a criação de estratégias de leitura (apontadas por
Smith e Kato), que levam o leitor a fazer associações com seu conhecimento de mundo para a
compreensão do ato de ler. É nesse sentido que despertamos nosso interesse em aproximar
duas teorias distintas, até porque, conforme Rojo (2004, p. 4), “a leitura escolar parece ter
parado no início da segunda metade do século passado”. Desse modo, a autora destaca:

Se perguntarmos aos nossos alunos o que é ler na escola, possivelmente eles dirão
que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral (para avaliação de fluência entendida
como compreensão) e, em seguida, responder um questionário onde se deve
localizar e copiar informações do texto (para avaliação da compreensão). Ou seja,
somente poucas e as mais básicas das capacidades leitoras têm sido ensinadas,
avaliadas e cobradas pela escola. Todas as outras são ignoradas. É o que mostram os
resultados de leitura de nossos alunos em diversos exames, como o ENEM,
SARESP, SAEB, PISA, tidos como altamente insuficientes para a leitura cidadã
numa sociedade urbana e globalizada, altamente letrada como a atual (ROJO, 2004,
p. 4).

Contudo, presenciamos a importância de se compreender o processo de leitura, bem
como associá-lo às interações possíveis que nele podem ocorrer com outros processos
cognitivos.

2.2 O processo de ensino-aprendizagem da leitura em Smith, Kato e Vygotsky

Nesta segunda parte do texto, buscamos, a partir da ideia de uma concepção de leitura
interativa, isto é, que perpassa todos os campos do conhecimento, abordar as duas teorias que
desejamos aproximar: psicolinguista, de Frank Smith; e histórico-cultural, de Vygotsky. A
nossa base de interação entre ambas teorias é o conceito de mediação.
Elegemos a teoria de Franck Smith para o nosso trabalho por nos apresentar as
diferentes estratégias cognitivas que o leitor vivencia no momento da leitura. Dessa forma,
para entender e analisar o processo de construção dos sentidos da leitura (apontados por
Vygotsky), acreditamos ser primordial apreender como o leitor chega à compreensão da
leitura, para que possamos, então, abstrair o sentido das respostas dadas. É nessa direção que
buscamos o auxílio em Smith (1989) e Kato (2002), bem como as variáveis da transição entre
gêneros, o que nos ajudou a compreender sobre a complexidade da aprendizagem na área da
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linguagem escrita, e ainda a elaborar nossa proposta de intervenção. A partir do conhecimento
das estratégias cognitivas implicadas no momento da leitura é que buscamos, ao mesmo
tempo, mostrar as interferências da teoria histórico-cultural na elaboração dessas estratégias e
que juntas contribuem para a produção de sentidos e significados, fator primordial a ser
ressaltado nesta dissertação, principalmente no que concerne ao conceito de mediação.
Os autores partem da constatação de que todos nós lemos por algum motivo ou
objetivo. Quando temos um objetivo específico, nossa leitura passa a ser relevante. Apenas
nos surpreendemos com aquilo que conhecemos de novo ou que contradiz nossas opiniões e
ideias sobre aquilo que é lido.
Além disso, ao lermos qualquer tipo de texto, sempre temos informações contextuais e
extratextuais que são fundamentais para a construção do que é chamado de conhecimento
prévio ou, num sentido mais amplo, uma “teoria de mundo”, imprescindível no processo de
compreensão e decodificação da leitura. Essa “teoria de mundo” seria uma síntese de todo o
conhecimento do mundo social que aprendemos e construímos a partir de experiências
cotidianas, de inserção no universo de símbolos compartilhados pela sociedade na qual
estamos inseridos. Segundo Smith (1989), esse conhecimento de mundo inclui Esquemas, ou
representações, que são essenciais para a compreensão e a construção dos sentidos na leitura.
O leitor, para construir Esquemas, recorre aos seus conhecimentos prévios, àquilo que
já vivenciou em suas experiências culturais e sociais, que é o que Smith chama de teoria de
mundo. Na abordagem psicolinguística desse autor, os Esquemas são estruturas conceituais
abstratas que todos os sujeitos dispõem em seus aparatos percepto-cognitivos a partir dos
quais podemos construir sentidos sobre as nossas experiências no mundo e na leitura dos
diferentes gêneros textuais. Como exemplo, podemos afirmar que, ao entrarmos para fazer
uma palestra em uma instituição que não conhecemos, sem que tenhamos domínio consciente
sobre isso, ao mesmo tempo em que percebemos os aspectos singulares desse novo espaço,
podemos categorizá-lo, a partir dos conhecimentos que temos de espaços semelhantes, bem
como diferenciá-lo de outras modalidades de salas, como as salas de informática, que
possuem elementos singulares e diferenciadores em relação à sala de aula comum. Sobre os
Esquemas, Kato (1985, p. 41) também complementa:

Esquemas são pacotes de conhecimentos estruturados, acompanhados de instruções
para seu uso. Tais esquemas ligam-se a subesquemas e a outros esquemas formando
uma rede de inter-relações que podem ser sucessivamente ativadas. Cada esquema
ou subesquema representa objetos ou eventos em sua forma normal, canônica, de tal
forma que quaisquer objetos ou eventos, ou até mesmo raciocínios, podem ser
reconhecidos ou compreendidos em sua variação, a partir do seu protótipo. Nesse
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sentido, os esquemas assemelham-se a teorias por serem capazes de predizer
situações novas a serem experienciadas pelo compreendedor, da mesma forma que
um falante ideal é capaz de entender e produzir frases nunca antes ouvidas ou
produzidas.

Realizando um primeiro paralelo entre essa interpretação de Esquemas dada por Smith
(1989) e também por Kato (2002), podemos associá-la à definição dada de Conceito por
Vygotsky. A definição dos Conceitos para Vygotsky se assemelha aos Esquemas, pois é
também uma soma de conexões associativas formadas pela memória. Ele, assim, esclarece:

Um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela
memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de
pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só pode ser
realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o
nível necessário. Quando uma palavra nova é apreendida pela criança, o seu
desenvolvimento mal começou: a palavra é primeiramente uma generalização do
tipo mais primitivo; à medida que o intelecto da criança se desenvolve, é substituído
por generalizações de um tipo cada vez mais elevado – processo este que acaba por
levar à formação dos verdadeiros conceitos (Vygotsky, 1998, p. 104).

Quando Vygotsky (1998) explica a formação de Conceitos, ele aponta para dois tipos:
os Conceitos Cotidianos (aquilo que a criança já está habituada, já conhece) e os Conceitos
Científicos (novos conceitos que são ensinados pela escola). O autor afirma que, para que se
tenha uma formação de Conceitos, primeiramente, a criança precisa passar a ter consciência.
A consciência permite a construção de generalizações e estas são precursoras para o
desenvolvimento do conceito científico. Ele exemplifica como essa generalização acontece:

Uma criança aprende a palavra flor, e logo depois a palavra rosa; durante muito
tempo o conceito ‘flor’, embora de aplicação mais ampla do que ‘rosa’, não pode ser
considerado o mais geral para a criança. Não inclui e nem subordina a si a palavra
‘rosa’ – os dois são intercambiáveis e justapostos. Quando ‘flor’ se generaliza, a
relação entre ‘flor’ e ‘rosa’, assim como entre ‘flor’ e outros conceitos subordinados,
também se modifica na mente da criança. Um sistema está se configurando
(VYGOSTSKY, 1998, p. 116).

Assim, explica que o desenvolvimento dos Conceitos Científicos ultrapassa o
desenvolvimento dos conceitos cotidianos. Isso porque, no momento da formação dos
conceitos científicos, a criança não constrói sozinha, mas conta com a ajuda de um outro
mediador que a questiona, dá-lhe informações, corrige e explica. “A ajuda do adulto,
invisivelmente presente, permite à criança resolver tais problemas mais cedo do que os
problemas que dizem respeito à vida cotidiana” (VYGOTSKY, 1998, p. 133).
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Vygotsky (1998) também acentua que ambos os conceitos se desenvolvem em
direções contrárias: inicialmente, são afastados e o seu percurso de evolução é o que faz com
que terminam por se encontrarem. Um exemplo dado por Vygotsky (1998) é que os conceitos
históricos só iniciam seu desenvolvimento quando o conceito cotidiano que a criança tem do
passado estiver suficientemente diferenciado; isto é, adaptar-se à generalização do “passado e
do agora”. Dessa maneira, o conceito cotidiano abre caminhos para a aprendizagem de
conceitos científicos e os conceitos da criança se formam no processo de aprendizado em
colaboração com adultos.
Porém, observamos que tanto para a formação de Esquemas quanto para a construção
de Conceitos pressupõe-se o envolvimento da memória, da atenção, da noção entre diferença
e semelhança e da abstração. Logo, para que tenhamos tanto Esquemas quanto a produção de
Conceitos, é necessária uma mediação. A fim de que o leitor chegue à ativação de seus
Esquemas, segundo Smith, ele necessita, primeiramente, recorrer às suas experiências
anteriores, as quais darão a base para a elaboração dos Esquemas mentais. Essas experiências
geradoras do conhecimento prévio podem ser dadas a partir de um processo de mediação.
Quando dizemos mediação, isso não quer dizer que seja uma mediação apenas do momento,
mas também processos mediadores que já ocorreram, a fim de internalizar experiências e
conhecimentos históricos, culturais e sociais ao sujeito.
Segundo Vygotsky (2007), a mediação pode ser dada por diversas formas: por meio de
instrumentos, signos e linguagem e pelo outro. Vejamos as definições a seguir.
O que seriam, então, instrumentos/ferramentas ou sistemas simbólicos? A relação do
homem com o mundo é mediada. Essa mediação pode ser feita por meio dos instrumentos do
tipo físico e dos signos (psicológico). Assim, ele define os instrumentos:

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 pelo controle e domínio da natureza (VYGOTSKY, 2007, p. 55).

Nós, muitas vezes, nos relacionamos com o mundo por meio de instrumentos. Um
exemplo seria uma serra elétrica utilizada para cortar uma árvore. A serra é, então, um
instrumento. É um mediador que age em função de transformar e ampliar as possibilidades de
transformação. É, então, utilizado para alcançar um determinado objetivo; logo, o instrumento
é provocador de mudanças externas.
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No que se refere ao signo, este é também utilizado pelo homem e permite modificar
seu próprio comportamento e o das pessoas com as quais convivem. O uso de signos serve de
mediador semiótico nas relações do homem com o ambiente em que vive. Vygotsky (2007, p.
55) defende que: “O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação
psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio
indivíduo; o signo é orientado internamente”.
Um traço específico do comportamento humano apontado por Vygotsky é a criação de
recursos de apoio à memória. Ao darmos um nó em um lenço para nos lembrarmos de algo,
damos um significado a ser atribuído a esse estímulo artificial criado pelo homem. Ao
homem, permite-se criar o emprego de signos e significação. Criando novas significações, o
homem estabelece novas aprendizagens, as quais direcionam seu comportamento humano.
Esses significados estabelecidos pelo uso dos signos são construídos pelo homem na relação
com o meio e a sociedade.
Todavia, o outro (homem) também medeia esta relação entre o sujeito e o mundo, o
sujeito e as outras pessoas, o sujeito consigo mesmo, e não apenas os signos e os instrumentos
a realizam. Vygotsky afirma, seguindo Marx, que o homem é produtor e produto da cultura. A
partir de sua ação transformadora da natureza, “o homem, por sua vez, age sobre a natureza e
cria, através das mudanças nela provocadas, novas condições naturais para a sua existência”
(VYGOTSKY, 2007, p. 62). Nesse sentido, ao alterar a natureza, o homem também altera a
sua cultura, o que promove mudanças tanto no seu sistema cognitivo quanto na sua história
sociocultural. Logo, compreendemos que o conhecimento, para Vygotsky, é todo produzido
pelo homem juntamente com as relações sociais que este estabelece com outros sujeitos e sua
cultura. Isso influencia também no seu desenvolvimento psicológico. Eis aqui o primeiro
ponto de aproximação de ambas as teorias: o conhecimento é construído nas interações, o que
influencia seu desenvolvimento cognitivo.
No entanto, essa fonte de conhecimento produzida pelo homem em suas relações
sociais e com a cultura está atrelada ao processo de aprendizagem. Vygotsky (2007, p. 94)
afirma que nenhum processo de aprendizagem escolar começa do zero; isto é, a criança
sempre tem um conhecimento prévio:

O aprendizado da criança começa muito antes de elas frequentarem a escola.
Qualquer situação de aprendizado com que a criança se defronta na escola tem
sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética
na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades –
tiveram de lidar com operações de divisão, adição, subtração e determinação de
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tamanho. Consequentemente, as crianças têm a própria aritmética pré-escolar, que
somente psicólogos míopes podem ignorar.

Nessa ótica, compreendemos que a criança é um ser em movimento e
desenvolvimento, que não se inicia como uma tábula rasa. Ao contrário, desde seu
nascimento, inicia sua aprendizagem no contato com o outro e com o mundo partindo de suas
heranças genéticas e biológicas. A criança é entendida como ser biológico, natural, totalmente
dependente da interação com o outro e com os seus pais, que são os responsáveis primeiros
por lhe garantir a sua entrada no mundo da cultura. Essa entrada é dada a partir dos processos
mediadores exercidos nas interações entre sujeitos, instrumentos, signos e linguagem. Desse
modo, há, tanto do ponto de vista ontológico quanto do ponto de vista filogenético, uma
passagem muito complexa de um ser que, por um lado, se caracteriza por ser primariamente
biológico para se transformar; por outro, num ser humano no sentido pleno do termo, produtor
e produto da cultura, capaz de viver em sociedade.
Partindo desse pressuposto vygotskiano de que o conhecimento é produzido a partir e
nas relações sociais (no interior da cultura), ressaltamos o conceito de mediação. É nesse
processo mediador que as funções psicológicas superiores se desenvolvem. Além do
desenvolvimento das funções psicológicas superiores mais amplamente conhecidas (atenção,
memória, imaginação, pensamento etc.), a mediação é promotora também dos Esquemas
mentais e demais estratégias cognitivas presentes no momento da leitura, entendidas aqui
como expressões dessas funções psicológicas superiores.
No processo de leitura, ocorre algo similar. Todo texto novo a ser objeto de leitura é
necessariamente comparado com outros textos e conceitos de que dispomos sobre o tema
trabalhado. Notamos, então, o acionamento do conhecimento prévio. Esses outros textos e
conceitos já foram apreendidos pelo aluno por meio do contato prévio por intermédio de
mediadores que podem ser um adulto, as experiências sociais mais amplas ou um objeto
social e cultural específico. O leitor, ao ver que o conteúdo do texto lido lhe é familiar, usará
dos seus Esquemas ou construirá novos Esquemas a partir dos novos conhecimentos
apresentados, visando à compreensão ou produção de significado para o objeto alvo da leitura.
Por isso, é essencial levar em consideração os conhecimentos de mundo que a criança
traz consigo no momento da leitura, uma vez que ela já vem com esquemas formados a partir
de suas experiências como sujeito que participa ativamente de seu meio cultural. Nessa
perspectiva, os processos de leitura são marcados necessariamente por esse conjunto de
conhecimentos prévios que são construídos nas interações e mediações anteriores.
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No caso da leitura, podemos afirmar que uma parte importante desses conhecimentos
prévios está no conhecimento de diferentes tipos, suportes, formatos e finalidades dos textos a
serem lidos. Um aluno pertencente a um ambiente letrado aprende a diferenciar uma revista
em quadrinhos de um jornal e/ou de uma revista devido às experiências que lhe são
oferecidas. Desse modo, ao entrar em contato com uma revista em quadrinhos ainda não lida,
poderá construir mais rapidamente hipóteses tanto sobre os conteúdos a serem lidos quanto a
respeito da sua lógica de apresentação.
Para Smith (1989), desde o primeiro momento de contato com um novo texto, esses
conhecimentos são usados para a construção de hipóteses sobre o conteúdo a ser abordado.
Estas permitem a construção de previsões, perguntas e antecipações sobre o conteúdo a ser
lido.
Nesse momento, verificamos novamente a importância do outro mediador. O aluno,
quando da construção dessas estratégias cognitivas, poderá construir hipóteses também por
meio do processo mediador do professor, o qual é capaz de realizar perguntas que o levem a
refletir diante de tal situação. A partir dessa reflexão, o leitor pode construir previsões e
antecipações daquilo que lê.
De acordo com Kato (2002, p. 67), um leitor proficiente confronta a todo o tempo
essas previsões e antecipações com as novas informações que estão sendo obtidas no texto:

O leitor pode ainda usar informações prévias para levantar a sua hipótese, e
continuar se apoiando em sua visão periférica, o que o levará a preencher a lacuna
de modo coerente com tudo o que veio antes, mas ainda erradamente. O
preenchimento só poderá ser totalmente satisfatório se for coerente também com o
que vem depois, até o final do texto. Se se apresentar incoerente é porque o leitor
não se deu o trabalho de confirmar sua hipótese.

Smith (1989) faz uma descrição mais detalhada dos elementos que compõem esse
conhecimento prévio. Assim, podemos ver uma melhor explicação sobre esse processo de
leitura:

Informação não visual, memória a longo prazo e conhecimento prévio são termos
alternativos para a descrição da estrutura cognitiva, a teoria do mundo na nossa
mente. A teoria inclui esquemas, ou representações generalizadas de ambientes e
situações familiares, essenciais a toda compreensão e recordação. A teoria do mundo
é a fonte de compreensão, à medida que o cérebro gera e examina, continuamente,
possibilidades sobre situações no mundo real e imaginário. A base da compreensão é
a previsão, a eliminação anterior de alternativas improváveis. As previsões são
questões que fazemos ao mundo, e a compreensão é recebermos respostas relevantes
a estas questões. Se não podemos prever, ficamos confusos. Se nossas previsões
falham, somos surpreendidos. E se não temos nada a prever, é porque não temos
interesse ou nos sentimos inseguros, nos entendíamos (SMITH, 1989, p. 39).
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Assim, observamos que o leitor produz estratégias como acionamento de esquemas,
elaboração de hipóteses e previsões, que visam ao processo de compreensão (ato de
compreender o que o texto traz. É um processo ativo do sujeito que produz sentidos e
significados (compreensão interativa).
É nesse momento que afirmamos que ambas as teorias se dialogam, pois aquilo que
era externo ao sujeito, isto é, as relações estabelecidas com o social, com o outro mediador,
com o uso de instrumentos e signos e suas experiências, passa a fazer parte de seu
conhecimento de mundo, o qual é fator propulsor para a elaboração de estratégias cognitivas
de leitura. Logo, o leitor passa de um processo interpsicológico para um processo
intrapsicológico.
O plano interno (intrapsicológico) se refere às atividades externas reconstruídas
internamente, enquanto o externo (interpsicológico) são as nossas relações e interações entre
os sujeitos, mediadas pelo outro, instrumentos e signos. “Essas interações são a base para o
estabelecimento do plano interno. Interno e externo se vinculam geneticamente” (BRAGA,
2010, p. 26). Vygotsky (2007, p. 57-58) formulou a lei genética do desenvolvimento cultural:
“Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível
social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no
interior da criança (intrapsicológica)”.
O que Vygotsky (2007, p. 56) chama de internalização “é a reconstrução interna de
uma operação externa”, fundamental para a formação dos processos psicológicos. A noção de
internalização, para o autor, está relacionada ao social ou cultural, que se transforma em um
fenômeno psicológico.
Um exemplo de internalização apontado por Vygotsky (2000), em Pensamento e
Palavra, é a linguagem egocêntrica da criança, já pontuada pelos estudos de Jean Piaget. Este
argumentava que a fala egocêntrica da criança era uma expressão direta do seu pensamento.
Vygotsky mostra que a linguagem egocêntrica da criança é semelhante à linguagem interior,
pois é uma linguagem para si. Ele afirma que a “linguagem egocêntrica não se desenvolve por
uma linha de extinção, mas por uma linha ascendente” (VYGOTSKY, 2000, p. 430). A
criança, nos seus primeiros anos, possui em si uma linguagem individual, egocêntrica; usa a
fala para si. Sua atenção e ação são dirigidas pela fala do outro. Somente com a vivência e
com o uso da linguagem é que a criança percebe e passa a utilizar a sua fala, linguagem para
se comunicar e estabelecer relações tanto para si quanto para o outro. Aos poucos, a criança
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começa a se organizar e autorregular a sua fala tanto para si como para a fala do outro. É
nesse momento que a fala egocêntrica se internaliza e dá lugar ao discurso interno/social.
O processo de internalização consiste, então, em uma série de transformações
apontadas por Vygotsky (2007, p. 57-58), tais como:

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e
começa a ocorrer internamente. b) Um processo interpessoal é transformado num
processo intrapessoal. c) A transformação de um processo interpessoal num processo
intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do
desenvolvimento.

Assim, podemos afirmar que o conhecimento de mundo apontado por Smith (1989)
como propulsor da ativação dos esquemas cognitivos é, em uma leitura vygotskiana, uma
operação que é dada primeiramente num plano externo, numa relação interpessoal; ou seja,
entre as pessoas, a qual, diante das trocas e interações entre o homem e o outro, o homem e os
instrumentos, o homem a linguagem e os signos, passa esse conhecimento a ser internalizado
e transformado num processo intrapessoal. Isto é, as estratégias cognitivas implicadas no
momento da leitura são internalizações intrapessoais que ocorrem no sujeito a partir de
estímulos e experiências interpessoais, que podem ser mediadas e gerar transformações.
Entendemos internalização dos sentidos da leitura a partir da articulação entre o
conceito de internalização de Vygotsky com o conceito de esquemas anteriores para Frank
Smith. O sujeito, para construir suas estratégias cognitivas de leitura, passa antes por uma
operação externa; ou seja, suas experiências culturais, com o outro e seus conhecimentos de
mundo, que geram o conhecimento prévio, para que, depois, essas experiências possam ser
internalizadas como estratégias cognitivas intrapsicológicas. Com o auxílio do conhecimento
de mundo já adquirido ou até mesmo com a ajuda de um mediador, este constrói hipóteses,
previsões e antecipações, confrontando com aquilo que já sabe e com aquilo que está sendo
apreendido, produzindo, dessa forma, a compreensão (ato de compreender) e gerando, assim,
sentidos (direção ou síntese derivada de um objeto) e significados (definição mais ou menos
consensual de um objeto ou situação).
Silva (2015) aponta que, na discussão sobre a origem das funções psíquicas superiores,
da transposição do interpsicológico em intrapsíquico, Vygotsky afirma que o desenvolvimento
do homem é um processo complexo no qual uma nova experiência surge da apropriação das
influências externas. Essa nova experiência, chamamos aqui como o resultado de todo esse
processo de leitura, que é a compreensão e a produção de sentidos.
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O sentido atribuído pelo sujeito às leituras advém dessa síntese, isto é, da articulação
entre reconstrução interna daquilo que é presente em suas estratégias cognitivas de leitura,
como também daquilo que lhe é externo, a própria leitura proposta, a ferramenta utilizada,
suas experiências com o outro, a cultura e a sociedade.
Outra aproximação que se faz possível é a compreensão de como o processo de
modificação dos sentidos e significados a partir do processo de leitura, à medida que o sujeito
internaliza sentidos e significados, acaba por incidir em sua Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP) tal como entendido por Vygotsky (1998).
No que refere a esse processo, Chaiklin (2011) coloca que o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal em Vygotsky estabelece uma relação entre o ensino e o
desenvolvimento no sujeito. Esse conceito não é o central de sua teoria, mas evidencia a
importância de um determinado lugar e momento no desenvolvimento da criança.
Em seu modelo de desenvolvimento infantil, Vygotsky aponta que este deveria ser
explicativo, e não descritivo, que explicasse o desenvolvimento e que considerasse a criança
como um todo. Afirma que, em cada período da infância, períodos fossem divididos, para
caracterizar, fundamentando em princípios, o período em que se encontra; isto é, a unidade.
Ao mesmo tempo, defendia que cada período da infância era caracterizado por uma estrutura
psicológica (percepção, memória, fala ou pensamento) e esta refletiria a criança num todo
(CHAIKLIN, 2011).
Em cada período, haveria um grupo de funções que estariam amadurecendo e
levariam à reestruturação de novas funções. Como exemplo, Chaiklin (2011) cita que uma
criança de dois anos estaria mais destinada pelas reações do que uma possibilidade de
imaginação; ou seja, a percepção seria dominante em lugar do pensamento. Cada período teria
uma nova formação relativa às funções psicológicas e seria caracterizado e compreendido
como material e historicamente construído, já que as funções são construídas nas interações
humanas, materiais e sociais. Assim, se houver mudanças históricas, estas podem influenciar
mudanças nas funções psicológicas. A idade não seria apenas uma caracterizadora do tempo,
mas caracterizadora do período do desenvolvimento. Logo:
Quando escreve ‘idade’, Vygotsky entende esse termo como uma categoria
psicológica, e não apenas como uma característica temporal; portanto, na frase ‘o
nível de desenvolvimento real é determinado por aquela idade, aquele estágio ou
fase no interior de uma dada idade que a criança experiencia naquele momento’
(Vygotsky, 1998, p. 199), pode-se compreender que na expressão ‘no interior de uma
dada idade’ refere-se ao período do desenvolvimento. De modo similar, nenhuma
das funções psicológicas é ‘pura’ no sentido de uma faculdade ou módulo
biologicamente dado; ao contrário, todas elas foram formadas tanto historicamente,
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no desenvolvimento filogenético das sociedades humanas, quanto individualmente,
no desenvolvimento ontogenético de pessoas no interior dessas sociedades
(CHAIKLIN, 2011, p. 666).

Da mesma forma, Chaiklin (2011) aponta que, na idade escolar, para Vygotsky, esperase que as crianças desenvolvam os conceitos acadêmicos/científicos e que, no entanto, alguns
desses alunos não desenvolveriam essa capacidade e poderiam ser considerados como
detentores de uma estrutura intelectual diferente da maioria dos colegas. Por esse motivo,
Vygotsky (2007) assevera que o aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o
nível de desenvolvimento da criança. Assim, explica que somente recentemente tem-se
atentado para o fato de não limitar meramente a determinação dos níveis de desenvolvimento
de um ensino para determinada idade. Isto é, em apenas uma certa faixa etária, a criança seria
capaz de aprender algo específico; por exemplo, o ensino da leitura, escrita e aritmética.
Vygotsky propõe dois grandes níveis de desenvolvimento. O primeiro nível,
denominado por ele de nível de desenvolvimento real, é o resultado de um ciclo já
completado pela criança, funções já amadurecidas por ela, aquilo que ela consegue fazer por
si mesma sem a ajuda de outrem. Ele afirma que, “quando determinamos a idade mental de
uma criança usando testes, estamos quase sempre tratando do nível de desenvolvimento real”
(VYGOTSKY, 2007, p. 96). No entanto, se a criança resolve determinado problema com a
ajuda de outra pessoa mais experiente, após demonstrações de como esse problema poderia
ser resolvido ou por meio de pistas, ela alcança outro nível mais indicativo, o que ele
denomina de zona de desenvolvimento potencial. Vygotsky (2007) acrescenta que duas
crianças com a mesma idade cronológica podem apresentar desempenhos diferentes diante de
determinada atividade em termos de desempenho mental. Essa capacidade de aprender das
crianças pode variar conforme as orientações. É isso que ele denomina de zona de
desenvolvimento proximal:

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento
real, que se costuma determinar através da resolução independente de problemas, e o
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes
(VYGOTSKY, 2007, p. 97).

A zona de desenvolvimento proximal é definida por Vygotsky (2007, p. 98) por
“aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que se encontram em processo de
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentes no processo embrionário”.
Assim, a ZDP ajuda educadores e psicólogos a entenderem o curso interno do
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desenvolvimento infantil, contribuindo para o conhecimento dos processos de maturação já
completados e daqueles que necessitam de maturação. Quando o aluno constrói sentidos
diante da leitura realizada, são estes uma reconstrução daquilo que ele já conhece com aquilo
que lhe é apresentado diante do texto. O leitor é receptor e produtor de sentidos.
Todavia entanto, algumas considerações críticas feitas a respeito desse conceito vêm
sendo realizadas, a fim de fornecer uma interpretação mais profunda dele.
A primeira crítica feita é a afirmação de que uma pessoa é capaz de realizar sozinha
certo número de tarefas (o que seria a zona de desenvolvimento real) e que, com o auxílio de
uma pessoa mais competente, ela poderia realizar um número maior, é equivocada, pois ainda
temos a visão de uma perfeição educacional em que um professor perspicaz seria capaz de dar
conta eficientemente dessa tarefa. No entanto, deve-se levar em conta que a criança é sempre
capaz de fazer além e resolver tarefas com a colaboração de outras pessoas.

A noção de zona de desenvolvimento próximo é com frequência utilizada para
focalizar a importância de um auxílio (de um par) mais competente. No entanto,
quando Vygotsky introduz o conceito de zona de desenvolvimento próximo em
Pensamento e Linguagem, ele considera como um fato bem conhecido que a
‘criança é sempre capaz de fazer mais e resolver tarefas mais difíceis em
colaboração, sob direção ou mediante algum tipo de auxílio do que
independentemente’. Mais importante em sua análise é explicar porque isso
acontece. Em outras palavras, não é a competência em si da pessoa mais
conhecedora que se mostra importante; o importante é compreender o significado da
assistência em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento (CHAIKLIN, 2011, p.
662).

Desse modo, Chaiklin (2011) ressalta que a qualidade da assistência dada ao aluno
sobre a sua aprendizagem gerará o desenvolvimento. Não seria o professor “mágico” que
daria conta dessa tarefa sozinho, pois a criança também já teria uma predisposição de fazer
algo mais. O que definiria esse crescimento seriam as formas de intervenção e assistência
dadas ao aluno.
Outro ponto merecedor de atenção desse conceito é sobre o que se denomina de
“propriedades do aprendiz”. Segundo Chaiklin (2011), muitas vezes, esse aspecto é
interpretado como uma facilidade de inserção do ensino na zona de desenvolvimento
proximal do aluno. Todavia, destaca-se que nem sempre o desenvolvimento da ZDP será
tranquila, uma vez que poderá causar frustração e falta de motivação. Dessa maneira, pontua:

Vygotsky nunca afirmou que a aprendizagem relacionada à zona de
desenvolvimento próximo é sempre agradável. Ele dá um exemplo (Vygotsky, 1967,
p. 16): uma criança disputando uma corrida pode não estar se divertindo,
especialmente após perder a corrida, mas ainda assim esta ação pode ser parte da
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zona de desenvolvimento próximo. Da mesma forma, como será discutido adiante, o
potencial não é uma propriedade da criança – como estas formulações são
comumente interpretadas – mas simplesmente um indício da presença de certas
funções em maturação, que podem ser alvo de uma ação interventiva (CHAIKLIN,
2011, p. 662).

Nessa mesma direção, em um estudo de Tudge (1990) resgatado por Zanella (1994),
foi apontada uma diferença entre competência e confiança. Mostra-se que a interação entre
um sujeito competente e menos confiante pode resultar em uma regressão do aprendiz. Logo:

Essa assertiva conduz, novamente, ao reconhecimento de que o desenvolvimento é,
fundamentalmente, dependente de aspectos afetivos, cognitivos, sociais e
econômicos imbricados no contexto mais amplo e, nesse sentido, pode não seguir,
necessariamente, a direção esperada. Dadas essas considerações, é possível destacar
que a interação de pares, em situações de processo de ensino/aprendizagem, pode
levar tanto a avanços quanto a (temporários) retrocessos no desenvolvimento
(ZANELLA, 1994, p. 106).

Nesse caminho, percebemos que ensinar é um ato complexo, pois, além de
proporcionar conhecimento aos alunos, forma-se também a construção das funções
psicológicas superiores, que são essenciais para as ações e o pensamento do sujeito.
Entretanto, no que concerne à ZDP, não podemos deixar de levar em consideração as
peculiaridades desse ato como apontadas por Chaiklin (2011).
Todos esses processos de mediação, internalização, desenvolvimento da ZDP e
construção de estratégias mentais ocorrem com o auxílio da Função Psicológica Superior,
linguagem fundamental para que ocorram as interações cognitivas, sociais e culturais. O
estudo desenvolvido por Vygotsky a respeito das relações entre pensamento e linguagem é
bastante complexo e o aprofundamento em seu entendimento não será objeto de nossa atenção
neste trabalho. No entanto, para a pesquisa que estamos propondo, reconhecemos como
essencial a articulação entre dois conceitos centrais que caracterizam as nossas formas de
operação com a linguagem. Trata-se dos conceitos de significado e de sentido.
A linguagem é uma das funções mais cruciais do desenvolvimento. Ela é um sistema
fundamental em todos os grupos humanos e é construída na história sociocultural. Por meio
da linguagem, podemos designar os objetos dos nossos mundos exterior e interior,
comunicarmos, agirmos, interagirmos e desenvolvermos o conhecimento.
Nessa direção, sobre a aquisição da linguagem, Vygotsky (2007, p. 192) ressalta:

A aquisição da linguagem pode ser um paradigma para o problema da relação entre
aprendizado e desenvolvimento. A linguagem surge inicialmente como um meio de
comunicação entre a criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, quando
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da conversão em fala interior, ela vem a organizar o pensamento da criança, ou seja,
torna-se uma função mental complexa.

Assim, ela acontece, primeiramente, na criança como um meio de comunicação, e
somente após um processo de internalização e de desenvolvimento da linguagem é que ela
passa a ser interiorizada, contribuindo, assim, para a organização do seu pensamento, inserção
social e modificação das demais funções psicológicas. Ela se transforma em uma linguagem
interior; isto é, um pensamento vinculado à palavra. “Mas se o pensamento se materializa na
palavra na linguagem exterior, a palavra morre na linguagem interior, gerando o pensamento”
(VYGOTSKY, 2000, p. 476). Nessa direção:

A linguagem constitui o sistema de signos por excelência por permitir a organização
da atividade instrumental de modo que essa atividade seja pensada e planejada para
garantir que se alcancem os objetivos propostos. É a linguagem que exerce a função
mediadora nas relações sociais e possibilita e internalização dos conhecimentos e do
modo de agir, historicamente construídos pela humanidade. A linguagem permite
que as pessoas se insiram em um grupo social e o alterem, ao mesmo tempo em que
o comportamento e funções psicológicas individuais também se modificam
(VYGOTSKY, 1931/1995 apud SILVA, 2015, p. 75).

Por meio da linguagem, impõem-se três mudanças essenciais nos processos psíquicos
do homem: a primeira é que a linguagem permite lidar com os objetos do mundo exterior
mesmo quando eles estão ausentes, a segunda se refere ao processo de abstração e
generalização que a linguagem possibilita e a terceira está associada à função de comunicação
entre homens, o que garante a preservação, transmissão, assimilação de informações e
experiências acumuladas pela sociedade ao longo de sua história (REGO, 1995, p. 53-54).
Partindo da terceira mudança apontada por Rego (1995), a função da linguagem como
comunicação entre os homens, reafirmamos que a linguagem é também uma mediadora, pois
permite a comunicação entre as pessoas e estabelece significados compartilhados pelo grupo
social, além de ser capaz de transformar aquilo que é social em psicológico, o que cria a
possibilidade de se construírem coisas novas.
Toda palavra possui seus significados. Todavia, essa significação, para Vygotsky, é
móvel, incompleta, na qual aos poucos se transforma conforme os contextos em que se
encontra. E, desse modo, é nessas mudanças de significado que vamos mudando nossos
processos de elaboração do conhecimento.
Vygotsky (2009) defende que há uma relação complexa entre o que chama de sentido e
o que define como significado. É justamente o entendimento dessa relação que nos permitirá
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compreender a riqueza e a variabilidade dos seres humanos e, ao mesmo tempo, a capacidade
universal dos seres humanos estabelecerem relações significativas.
Essa complexidade pode ser definida pela relação entre algo que é estável e constitui o
solo das relações sociais, que seria o significado; ou seja, aquilo que é compartilhado por
todos os membros de uma cultura e falantes de uma mesma língua. Uma dimensão
externamente sutil e variável que se constrói sobre esse edifício comum, mas que o supera, na
medida em que ele se constitui numa pluralidade de possibilidades dadas pela natureza
indeterminada e polissêmica dos signos linguísticos e também de outros sistemas semióticos
que caracterizam as sociedades contemporâneas como as imagens, os gestos etc. Nessa
direção, enquanto o significado é aquilo que construímos socialmente e tem uma natureza
relativamente estável, os sentidos o ultrapassam e constituem um conjunto de possíveis que
Vygotsky tentou apreender a partir da soma dos efeitos que os signos linguísticos produzem
em nossa consciência.
Cruz (2011, p. 88), em seu estudo sobre a linguagem na perspectiva histórico-cultural,
afirma:

Embora aparentemente a função designadora da palavra permaneça constante,
durante o desenvolvimento da criança, seus significados passam por complexas
transformações. De acordo com Vygotsky, quando uma palavra nova é apreendida
pela criança, o seu desenvolvimento está apenas começando. Ou seja, ainda que o
significado da palavra sempre represente, desde o início da infância, um ato de
generalização, esta se amplia à medida que os contextos de utilização da palavra se
diversificam e que a criança avança no domínio de operações intelectuais
complexas, como a abstração e a generalização.

Porém, as palavras geram sentido conforme o contexto em que são aplicadas. Para a
busca da compreensão do sentido, destaca-se a importância da apreensão da discussão dos
sentidos, que ao mesmo tempo é indissociável do significado. A palavra é, então, um signo
que representa uma forma privilegiada de apreensão do ser.
A perspectiva vygotskiana sobre os sentidos e significados define o sentido como
complexo, dinâmico e que muda conforme o contexto, enquanto o significado se torna mais
estável, sendo este estabelecido socialmente:

O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta
em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida,
complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma
dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e,
ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos
diferentes, a palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um
ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da
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palavra em diferentes contextos. Foi essa mudança de sentido que conseguimos
estabelecer como fato fundamental na análise semântica da linguagem. O sentido
real de uma palavra é inconstante. Em uma operação, ela aparece com um sentido;
em outra, adquire outro (VYGOTSKI, 2000, p. 465).

Assim, entendemos que o sentido é subjetivo, pessoal, instável e complexo. Advém de
uma direção derivada de um objeto ou situação. Ele muda conforme o contexto no qual se
encontra. O significado é uma das zonas do sentido, é mais estável, compartilhado
socialmente e está mais ligado às palavras. Possui uma definição mais ou menos consensual
de um objeto ou uma situação. Pensamento e linguagem tornam-se, pois, processos
entrelaçados e em constante mudança, requerendo daquele que investiga todo o cuidado em
sua apreensão:

A apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma resposta única, coerente,
absolutamente definida, completa, mas expressões do sujeito muitas vezes
contraditórias, parciais, que nos apresentam indicadores das formas de ser sujeito, de
processos vividos por ele (AGUIAR; OZELLA. 2006, p. 228).

Nesse sentido, afirmamos que, em grande medida, há proximidade e mesmo
complementaridade entre ambas as teorias que utilizamos para lançar luz sobre os processos
de leitura e produção de sentidos. Os processos de mediação, internalização, instrumentos e
signos e a linguagem tornam-se processos entrelaçados que visam ao desenvolvimento da
criança e contribuem para o desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Proximal do
sujeito. Todos esses processos, construídos pela teoria vygotskiana, juntos, contribuem para a
elaboração de estratégias cognitivas de leituras. A compreensão maior ou mais elaborada
dependerá da ativação desse conjunto de estratégias.
Para sintetizar os argumentos propostos por essa perspectiva teórica, o processo de
leitura envolve um sujeito ativo que faz um franco uso dos seus conhecimentos prévios e das
informações contextuais nas quais se realizam a leitura. Esse processo permite a construção
do que os autores chamam de esquemas mentais, que metaforicamente podem ser comparados
com chaves de leitura, por intermédio das quais se torna possível a construção de categorias, a
elaboração de previsões e a construção de hipóteses sobre os materiais escritos que estão
desafiando a compreensão do leitor.
No sentido exposto, aquilo que pode ser chamado de compreensão dos sentidos do
texto é o resultado da articulação dessas diferentes estratégias cognitivas e simbólicas já
descritas. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o aprendizado da leitura é um processo que
envolve um sujeito histórico e socialmente situado. A sua inserção no mundo é o solo a partir
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do qual os sujeitos constroem os seus conhecimentos, que são fundamentais na definição das
estratégias e processos, por meio dos quais constroem os sentidos dos textos a serem lidos.
Para usar uma expressão de Paulo Freire que cabe perfeitamente neste momento, “a leitura do
Mundo precede a leitura da palavra”. Assim, para Freire (2008, p. 11), “o ato de ler não se
esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo”.
Assim, a leitura para a construção de sentidos envolve tanto o conhecimento do
contexto, das experiências e dos conhecimentos prévios do sujeito, como também as
estratégias de processamento textuais que levam em consideração o conhecimento prévio, a
fim de elaborar hipóteses de entendimento do texto.
Logo, as interações entre leitor e texto não se dão apenas por estratégias de leituras,
mas também por meio de internalizações e mediações, as quais contribuem para a
compreensão e produção de sentidos e significados. Dessa forma, o conhecimento prévio
presente tanto na teoria de Smith como precursor para elaborar hipóteses, previsões e
antecipações quanto abordado em Vygotsky, do qual os conteúdos escolares devem partir
daquilo que o aluno já conhece, devem ser levados em consideração na construção dos
sentidos, uma vez que acreditamos ser esse um forte direcionador dos sentidos construídos.
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, faremos uma descrição do contexto no qual foi realizada a pesquisa, a
caracterização da escola e a escolha dos alunos estudados, envolvendo suas relações com o
uso da leitura e do computador dentro e fora do espaço escolar, buscando conhecer melhor
suas relações com as práticas de leitura e escrita. Propomos aos alunos envolvidos na pesquisa
uma situação de intervenção planejada dentro do espaço escolar, a fim de entender a
construção do sentido da leitura.
Para compreender o discurso dos alunos, não podemos perder de vista que estamos
inseridos numa instituição que tem a missão de ensinar a ler e a escrever e possibilitar aos
alunos o acesso aos conhecimentos acumulados socialmente. Logo, ao analisar a construção
dos sentidos da leitura significa que se faz necessário, para que possamos entender as
respostas dadas, situá-los em seu contexto sócio-histórico das práticas culturais de leitura com
intuito de entendermos os dados construídos no decorrer das intervenções. Isso nos permite
identificar, em parte, como se dá a construção dos sentidos nas atividades de leitura propostas.
Assim, procuraremos neste segmento do texto a apresentação dos procedimentos da
pesquisa realizada. Esta pesquisa apoiou-se em uma metodologia qualitativa, que envolveu
um conhecimento do espaço escolar e seleção dos alunos a serem trabalhados, visita
domiciliar (entrevista) e intervenção pedagógica com os alunos, tendo como foco processos
de leitura.
Nossa perspectiva de análise apoiou-se em uma abordagem dialógica. Segundo Freitas
(2009, p. 5): “pesquisador e pesquisado se constituem como dois sujeitos em interação que
participam ativamente do acontecimento da pesquisa. Esta se converte em um espaço
dialógico, no qual todos tem voz”.
Partimos do pressuposto vygotskiano de que, na análise dos dados, procuramos
“mostrar a essência dos fenômenos psicológicos em vez de suas características perceptíveis”.
(VYGOTSKY, 2007, p. 66). Buscamos entender “as ligações reais entre os estímulos externos
e as respostas internas que são a base das formas superiores de comportamento” (ibidem). No
entanto, devemos levar em consideração que

[...] tal explicação seria também impossível se ignorássemos as manifestações
externas das coisas. Necessariamente, a análise objetiva inclui uma explicação
científica tanto das manifestações externas quanto do processo de estudo. A análise
não se limita a uma perspectiva do desenvolvimento. Ela não rejeita a explicação das
idiossincrasias fenotípicas correntes, mas, ao contrário, subordina-as à descoberta de
sua origem real (VYGOTSKY, 2007, p. 66).
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Partindo-se desse pressuposto, o objetivo desta pesquisa e da análise metodológica é
concentrar-nos não no produto, mas no desenvolvimento do processo de leitura realizado
pelos alunos selecionados. Dessa maneira:

Numa pesquisa, abranger o processo de desenvolvimento de determinada coisa, em
todas as suas fases e mudanças – do nascimento à morte –, significa,
fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que ‘é somente em
movimento que um corpo mostra o que é’. [...] A procura de um método torna-se um
dos problemas mais importantes de todo o empreendimento para a compreensão das
formas caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o método
é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo
(VYGOTSKY, 2007, p. 68-69).

A seguir, faremos uma descrição dos procedimentos metodológicos, desde a escolha
da escola, dos alunos que fizeram parte das atividades, das observações da sala de aula, bem
como do trabalho de aproximação do contexto familiar e, por fim, a descrição da montagem
do processo de intervenção a partir da qual procuramos identificar os processos de construção
dos sentidos e as estratégias de leitura utilizadas pelos alunos.

3.1 Caracterização da escola

A seleção da Escola Estadual Tancredo Neves foi feita em função de contatos
anteriores ocorridos durante a realização de um estágio supervisionado em Gestão
Educacional nessa instituição ao longo da minha graduação em Pedagogia na UFSJ. Nesse
momento, foi identificada uma demanda por parte dos professores e dos supervisores da
escola, a fim de dar algum encaminhamento para os alunos que apresentavam problemas de
aprendizagem nos primeiros anos do Ensino Fundamental. A partir do momento quando
iniciei o mestrado, vislumbrei a possibilidade de atuar nesse contexto, a fim de compreender
melhor os problemas apresentados por esses alunos e tentar propor alguma solução.
Após aprovação no mestrado, fiz um primeiro contato com a escola no ano de 2014, a
fim de solicitar autorização para a realização desta pesquisa. Os objetivos da pesquisa foram
apresentados para a direção da escola e professores, e a instituição demonstrou abertura e
interesse em sua realização. Sem esse comprometimento por parte da escola e seus atores,
seria impossível a realização de nosso esforço de investigação.
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A Escola Estadual Tancredo Neves está situada no bairro Fábricas na cidade de São
João del-Rei. A instituição foi criada pelo Decreto nº 9.337/66, de 14 de janeiro de 1996, com
instalação e início de funcionamento em 15 de fevereiro do mesmo ano.
Oferece desde as séries iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, nos
períodos manhã, tarde e noite. No período da manhã, atende do 6º ao 9º ano e ao Ensino
Médio; à tarde, do 1º ao 9º ano; e, à noite, a Ensino Médio. Em seu Projeto Pedagógico,
explicita que pretende atuar com diferentes categorias sociais, compostas de alunos oriundos
do próprio bairro (Fábricas) e de bairros mais periféricos da cidade de São João del Rei, como
Vila São Paulo e Jardim América.
Em 2015, o quadro administrativo e funcional da escola era composto por um diretor e
três vice-diretores escolhidos por votação de pais e alunos, cinco supervisores pedagógicos,
91 professores e 33 colaboradores divididos nas demais áreas (secretários, cantineiras e
auxiliares de limpeza) atendendo a 1.402 alunos.
A instituição conta com um amplo espaço físico, abrangendo: 17 salas de aula, uma
secretaria, uma sala para vice-direção e direção, uma sala para supervisão, um laboratório de
informática, uma biblioteca, um laboratório de ciências, uma sala de reforço, uma sala para
professores contendo dois banheiros, duas quadras sendo uma coberta e a outra não, dois
almoxarifados, uma cozinha, um refeitório, um sala para xerox, uma sala de contabilidade,
uma sala recurso, uma sala de vídeo-auditório, um arquivo morto e dois banheiros: masculino
e feminino.
No que se refere à biblioteca, ambiente que nos desperta o interesse por ser destinado a
processos de leitura, esta possui um amplo espaço e é bem organizada. As prateleiras de livros
são etiquetadas de forma que auxiliam alunos, professores e colaboradores no processo de
busca: livros destinados aos alunos são separados dos livros acessados pelos professores, além
de ter uma organização por séries destinadas às leituras. Há também um espaço para a
literatura infantil. Esse espaço é divulgado pela professora auxiliar em uso da biblioteca, que
sempre faz propagandas aos alunos dos livros recebidos, buscando despertar o interesse em
lê-los. A biblioteca ainda conta com mesas e cadeiras para a realização de leituras, trabalhos,
pesquisas e outras atividades.
As turmas são organizadas no início do ano letivo por idade. Mas, após avaliação
diagnóstica e análise do Conselho de Classe, pode ocorrer reenturmação, visando a uma
melhor adaptação do aluno. Em conversa com a supervisora sobre os critérios utilizados para
essa reenturmação, ela afirma que a escola busca heterogenia das turmas, de modo que alunos
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com mais dificuldades na aprendizagem possam conviver com aqueles que apresentam mais
facilidade em aprender, bem como alunos mais falantes são colocados juntos com alunos mais
quietos, não sobrecarregando, dessa forma, qualquer sala de aula/professor.
O Ensino Fundamental é dividido em Ciclo de Alfabetização (os três primeiros anos),
Ciclo Complementar (quarto e quinto anos), Ciclo Intermediário (sexto e sétimo anos) e Ciclo
de Consolidação (Ensino Médio). A aula tem a duração de 50 minutos nos turnos matutino e
vespertino, e 40 minutos no noturno, sendo que a carga horária é complementada com outras
atividades.
A organização curricular dos anos finais dos Ensinos Fundamental e Médio é baseada
nas Diretrizes contidas no Currículo Básico Comum (CBC) definidos pela legislação vigente.
Segundo o seu Projeto Político Pedagógico, o currículo escolar tem por princípio o
atendimento aos diferentes ritmos de aprendizagem, buscando respeitar as diferenças dos
alunos, visando sempre à ação-reflexão-ação, para que todos possam pesquisar, investigar e
refletir, tornando-os agentes transformadores da realidade. Esse princípio pedagógico
assumido no PPP é observável em diferentes momentos do cotidiano da escola. As
observações realizadas desde o período do estágio na graduação e durante a realização da
pesquisa indicam que uma das caraterísticas da escola é a maneira séria e comprometida com
que têm sido implementadas as políticas de inclusão, mostrando que o respeito às diferenças e
o atendimento aos diversos ritmos de aprendizagem não são apenas princípios retóricos. Pude
verificar a presença de vários alunos com deficiência que estão incluídos nas salas de aula.
Outras caraterísticas da escola são o clima cordial e democrático, e as relações interpessoais
entre os professores e entre a escola e a comunidade. A escola mostrou-se aberta a receber
pais, estagiários e toda a comunidade. A direção e a supervisão se mostram sempre dispostas a
ouvir os professores e alunos, procurando solucionar os problemas encontrados de forma
democrática e objetiva.
A comunicação com os pais se dá por meio de circulares (bilhetes), reuniões
individuais e/ou coletivas, bimestrais ou sempre que necessário. O processo de avaliação
busca avaliar o grau de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, e levantar as suas
dificuldades, a fim de programar ações educacionais necessárias. Esses processos de
diagnóstico e investigação do desenvolvimento dos alunos se dão de forma contínua,
dinâmica e participativa. É também um processo para verificar a eficácia do trabalho docente
(que também são avaliados anualmente pela escola), permitindo corrigir e rever ações,
buscando uma adequação necessária às características dos alunos. As situações de avaliações
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são diversas: escritas, orais, trabalhos, provas, pesquisas individuais, em duplas e/ou em
grupos, visando também à conscientização do aluno sobre seu progresso e dificuldades, dando
a ele oportunidade de rever e refazer nas atividades continuas de recuperação. Nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, são utilizados conceitos e, nos anos finais e no Ensino
Médio, são utilizadas as tradicionais notas.
A equipe pedagógica, juntamente com os professores, desenvolve projetos
interdisciplinares, criando a possibilidade de vivenciar diferentes formas de ensino e
aprendizagem, por meio de atividades de pesquisa de diferentes temas e da reflexão sobre
problemas atuais vividos pela sociedade. Segundo relatos, são realizadas frequentemente
visitas aos museus da cidade e outras atividades pedagógicas, quando a ludicidade e a
vivência concreta dos alunos são parte essencial da aprendizagem. A relação com a
comunidade é intensificada em eventos anuais como: Dia das Mães, Festas Juninas e outros.
Durante a semana, os professores contam com horários que são utilizados tanto para
atendimentos individualizados quanto para reuniões coletivas com a supervisão. Nesse
atendimento, os professores têm a oportunidade de criar e rever seus planejamentos, discutir
as necessidades escolares dos alunos e verificar a necessidade de marcar encontros individuais
com pais dos estudantes. É nesse momento quando os professores têm oportunidade de refletir
sobre o seu trabalho e criar novas propostas de trabalho, a fim de melhorar o processo de
aprendizagem dos seus alunos.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o planejamento é construído
coletivamente entre as professoras da mesma série com colaboração da supervisão,
priorizando a interdisciplinaridade. Essa coletividade foi observada, por algumas vezes, nos
planejamentos de aula das professoras, que, juntas, elaboram o mesmo plano de atividades
para as duas salas da mesma série. Geralmente, essa troca entre as professoras se dão no
momento da Educação Física dos alunos. Esse momento contava com a presença da
supervisora escolar acompanhando o desenvolvimento das propostas de atividades, bem como
as limitações e dificuldades apresentadas pelas professoras referentes à sua turma. Assim,
juntas, buscavam opções que pudessem auxiliá-las no desenvolvimento do trabalho
pedagógico. Embora a escola tenha toda uma discussão teórica dos campos da Psicologia da
Educação e também da Pedagogia, vimos que a prática possui contradições. Reconhecemos
que, talvez, não seja assim que a escola opere o tempo todo, em todos os seus âmbitos, pois
sabemos que, dentro de um espaço escolar, têm-se imprevistos e dificuldades. Porém, no
decorrer do processo de observação, presenciamos, por algumas vezes, essa interação. Assim,
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o planejamento é realizado anualmente e revisto todos os bimestres, uma vez que nem sempre
aquilo que se planeja consegue chegar até o final sem encontrar obstáculo. É sempre
precedido de uma ação diagnóstica das dificuldades de aprendizagem dos alunos com
necessidades apresentadas pelos alunos.
No item a seguir, faremos uma descrição do processo de escolha dos alunos que
fizeram parte das atividades de leitura propostas na pesquisa.

3.1.1 Do primeiro contato com a escola à seleção dos alunos

Desde o primeiro momento em que foi apresentado o projeto de pesquisa para a
supervisora da escola no mês de fevereiro de 2015, foi colocado que nossa proposta era
trabalhar com alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem, mas que não
apresentavam transtornos e/ou distúrbios identificados por meio de diagnósticos e definidos
por meio de laudos médicos. Nesse primeiro contato, o uso de jogos no computador e o
trabalho com as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática se faziam presentes em nossa
primeira proposta de pesquisa. Porém, no decorrer do mestrado, principalmente após a
qualificação, o nosso objeto de pesquisa foi mudando até chegarmos à proposta aqui
apresentada. Essas mudanças ocorreram devido à complexidade com a qual era envolvida a
primeira proposta de pesquisa.
No entanto, desde esse momento, deparamo-nos com um grande problema, pois, na
maioria das vezes, os professores e mesmo os especialistas da escola possuem dificuldades
em operar com essas distinções. Isso resulta num processo de naturalização e, por vezes,
medicalização das dificuldades de aprendizagem, tendo como consequência a atribuição dos
possíveis fracassos no processo de ensino e aprendizagem às características biopsíquicas
apresentadas pelos alunos.
Nutti (2003) afirma que as dificuldades de aprendizagem são relativas a problemas de
ordens pedagógicas, socioculturais e/ou psicopedagógicas, o que nos indica a necessidade de
deslocar o problema do aluno e atentar para outras dimensões que o constituem.
Uma vez definido que o aluno com o qual pretendíamos trabalhar estaria no interior
desse universo mais amplo, a supervisora das séries iniciais nos solicitou que retornássemos à
escola no mês de abril de 2015. Nesse prazo, a escola, com o desejo de realizar uma definição
mais pontual que pudesse apontar aos professores as necessidades a serem trabalhadas com os
alunos, realiza um pré-diagnóstico de quem seriam esses estudantes. Desse modo, teria uma
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primeira definição desse conjunto de alunos a partir dos processos diagnósticos que seriam
obtidos nesse período.7
Conforme a supervisora, todos os alunos passaram por um processo de observação das
atividades propostas em sala de aula, de atividades avaliativas e de comportamentos. Com
base nas observações, notas das avaliações e trabalhos já realizados anteriormente, e também
nos anos anteriores, pois, alguns deles já estudam há mais tempo na escola, a instituição
definiu, então, quem eram esses estudantes que careciam de um olhar especial no decorrer do
ano letivo.
Retornando à escola em abril de 2015, a supervisora trouxe, por meio de várias tabelas
(Anexo 1), o número de 55 alunos do 2º ao 5º anos que os professores deveriam ter um olhar
especial no decorrer no ano. Com o desejo de escolhermos nossos alunos também dentro
desse quadro geral, numa reunião com a supervisora, decidimos que seria interessante
focarmos em apenas uma sala de aula devido às negociações de horários e observações. A sala
mais indicada foi o 4º ano A. Assim, diante das várias mudanças em nosso objeto de pesquisa,
selecionamos, após a qualificação, a disciplina Língua Portuguesa para o nosso trabalho de
pesquisa. Sabendo que, dentro dessa disciplina, há inúmeras possibilidades de pesquisa,
selecionamos o campo da leitura por perpassar e interferir em todas as demais disciplinas.
Segundo informações da supervisora, o perfil do aluno que possui dificuldades de
aprendizagem é, em sua maioria, de estudantes que não têm apoio familiar. Como intervenção
proposta pela escola para superar essas limitações, esses alunos participavam de um trabalho
individualizado com uma professora eventual, que foca seu ensino nas áreas de Língua
Portuguesa e Matemática.
O trabalho ocorria de duas a três vezes por semana, com pequenos grupos de alunos,
durante o horário de aula. A supervisora relatou que, mesmo tendo esse apoio da escola,
alguns educandos não apresentaram melhores resultados. O número de alunos que
participavam dessa aula era restrito, pois a professora eventual deveria atender a todas as
séries. Por esse motivo, os demais estudantes que não entravam no primeiro bimestre
entrariam no segundo, terceiro ou quarto; assim, fazia-se um rodízio de atendimentos.
Nesse primeiro contato com a escola e após algumas observações realizadas da sua
rotina, observamos que essas aulas de reforço raramente ocorriam, uma vez que a professora
eventual era encaminhada para dar aulas em outras salas de aula sempre que qualquer
7

No Anexo 1, apresentamos os modelos de tabelas que nos foi disponibilizado pela supervisão como um critério
e suporte utilizado pelas professoras no momento do diagnóstico das dificuldades de aprendizagem. Não
pudemos ter acesso às tabelas preenchidas.
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professor se ausentava da escola ou até mesmo deveria colaborar com outras atividades
escolares. Com isso, os alunos, com os quais ela trabalhava, por várias vezes, ficavam
prejudicados, já que, segundo o relato dessa professora, ela não conseguiria dar continuidade
ao trabalho pedagógico iniciado com os alunos.
Em um relato, a professora eventual contou que sua vontade seria trabalhar com
projetos. Todavia, como muitos professores se ausentavam do trabalho, ela não dava
continuidade a esses atendimentos, pois, raramente, conseguia levá-los para sua sala.
Percebemos também que as atividades realizadas com os alunos eram aquelas que a própria
professora regente da turma preparava para os demais colegas. Essa professora eventual
deveria trabalhar com os alunos considerados com dificuldades de aprendizagem. Muitas
vezes, essas atividades só chegavam ao conhecimento da professora eventual no momento da
aula, o que dificultava o acesso e o planejamento de como poderiam ser trabalhadas com essas
crianças. Não presenciei, no tempo de observação na escola, algum trabalho diferenciado com
essas crianças (jogos, atividades lúdicas etc.).
Retomando dentre esse universo de dez alunos do 4º ano A, escolhemos, inicialmente,
seis alunos para nosso trabalho: Luiz Henrique, Ju, Nathan, Di., Is. e Gab. Eles foram
selecionados a partir do nosso pedido para a professora regente da turma que nos indicasse
seis alunos da lista com quem teríamos condições de realizar a pesquisa: que fossem
frequentes às aulas e também que os familiares fossem receptivos às intervenções, uma vez
que solicitaríamos o pedido de autorização às famílias e faríamos entrevistas.
Assim, nossa pesquisa dividiu-se em três momentos. Em um primeiro momento,
(agosto/setembro de 2015) trabalhávamos com esses seis alunos dessa turma. Essa parte
inicial visava a uma aproximação entre os alunos investigados e a pesquisadora, a fim de
construir uma confiança e um compromisso entre os envolvidos. Foi um momento simples de
primeiro contato para que então pudéssemos selecionar dentre eles os dois alunos
investigados. Nesse primeiro momento, os alunos acessavam sites, tais como da Escola
Games, para jogos pedagógicos. Dessa forma, poderíamos verificar quais relações eles
estabeleciam com o computador. Observamos, ainda, uma satisfação por parte dos alunos
referente ao uso do laboratório de informática. Percebemos um espirito de colaboração entre o
grupo em que um ensinava o outro na realização dos jogos. Dessa maneira, foram se
familiarizando com o uso do computador.
O segundo momento (novembro/dezembro de 2015) foi com o acompanhamento de
três estagiárias de Psicologia, quando propusemos a leitura de textos no computador. Nesse
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segundo momento, conseguimos entender alguns aspectos, tais como: comportamentos dos
alunos perante as atividades propostas e se apresentavam resistência em realizar a leitura, já
que seria inviável escolhermos alunos que não colaborariam para a mínima realização das
leituras propostas em nossa terceira intervenção.
Porém, como estávamos desejando aprofundar mais a construção dos sentidos na
leitura, tivemos um terceiro momento (2016), que é objeto privilegiado, quando fizemos a
nossa proposta planejada de intervenção no laboratório de informática da escola, visando a
favorecer a tomada de consciência sobre as estratégias de leitura e a produção dos sentidos.
Essas intervenções aconteceram no horário normal de aula da professora regente de classe, no
período de duas semanas, sendo uma semana para cada aluno. Escolhemos dois desses seis
alunos, Nathan e Luiz Henrique, para nossa intervenção, a fim de que pudéssemos observar,
adentrar e compreender a relação dos conceitos teóricos apresentados com a nossa
intervenção.
Utilizamos como critério de escolha desses dois alunos o fato de ambos possuírem
dificuldades de aprendizagem relatadas pela escola, conforme destacado anteriormente, e
também ser um deles possuidor do instrumento computador em sua residência e o outro não.
Além disso, esses dois alunos tiveram mais disponibilidade para participarem da experiência,
além de serem frequentes nas aulas, o que possibilitou a realização da nossa pesquisa. Assim,
o trabalho realizado com esses dois alunos para a leitura dos textos planejados foi
individualizado, com o objetivo de que um não fosse influenciado pela resposta do outro.
Apenas no último dia de intervenção, eu os chamei para agradecê-los e algumas perguntas
foram feitas sobre leitura a eles.
Desse modo, definido o processo de como chegamos a esses dois alunos,
abordaremos, nos próximos tópicos, uma caracterização deles e o seu contato com a leitura e
o uso do computador dentro e fora do ambiente escolar, buscando conhecer melhor sua
realidade e aspectos socioculturais.

3.2 Conhecendo os alunos e seu contato com a leitura no espaço escolar

Antes de iniciar as observações em sala de aula, visitas domiciliares e o trabalho de
intervenção especificamente, buscamos a autorização por escrito e o consentimento da escola,
professora e alunos/responsáveis, os quais foram selecionados para o estudo, no intuito de
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que, então, pudéssemos prosseguir com a pesquisa.8 Assim, em função das exigências da ética
em pesquisa, antes da realização de todas as atividades, foi feito um documento de declaração
de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi apresentado e assinado por todos os
participantes que fizeram parte direta e indiretamente da pesquisa. Outro cuidado
metodológico importante de ser esclarecido é que tanto a escola como os professores e os
alunos foram identificados com nomes fictícios, a fim de preservar o anonimato, outra
exigência dos procedimentos éticos exigidos para a preservação dos participantes.
Em busca de conhecer os alunos selecionados para esta pesquisa, realizei algumas
observações em sala de aula, que tiveram a duração de três meses (abril, maio e junho) com
visitas durante três vezes na semana às aulas de Língua Portuguesa. Nesse período de
observação, o foco era situar qual o contato dos alunos com as experiências de leitura e escrita
em sala de aula nas aulas de Língua Portuguesa.
No entanto, para orientar nossas observações, recorremos aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa e ao Currículo Básico Comum (CBC), objetivando
conhecer o que se espera do perfil de proficiência de leitura dos alunos desse ciclo
complementar de alfabetização. Segundo os documentos, almeja-se uma compreensão ativa, e
não a decodificação e o silêncio em relação à aprendizagem. O ensino deve levar o aluno a
pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la adequadamente. Seria, pois,
uma tríade em que o aluno, sujeito da ação, estaria conectado com o ensino que
proporcionaria a mediação do sujeito com o objeto de conhecimento por meio da língua:

Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa na escola como
resultantes da articulação de três variáveis: o aluno, o ensino e a língua. O primeiro
elemento da tríade, o aluno, é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o
objeto do conhecimento. O segundo elemento, o objeto de conhecimento, é a Língua
Portuguesa, tal como se fala e se escreve na escola, a língua que se fala em
instâncias públicas e a que existe nos textos escritos que circulam socialmente. E o
terceiro elemento da tríade, o ensino, é, neste enfoque teórico, concebido como
prática educacional que organiza a mediação entre sujeito e objeto de conhecimento
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA,
1997, p. 29).

Conforme esses documentos oficiais, CBC e PCN da Língua Portuguesa, a diversidade
de textos a serem trabalhados com os alunos favorece a reflexão crítica, exercitando formas
mais elaboradas de compreensão e aprendizagem.

8

O modelo de autorização do Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se disponível no Anexo 2.
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O contato com textos e o conhecimento da existência da grande variedade de
gêneros discursivos que circulam na escola e na sociedade são fundamentais no
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Os gêneros textuais são as diferentes
formas de expressão do texto: conto, poema, notícia, carta, receita, piadas, dentre
outros, cada um com sua finalidade, sua função, seus estilos, suas características e
vocabulários próprios, que deverão ser compreendidos a partir da situação discursiva
de onde o texto emergiu. Em cada turma, em cada situação, são os professores que
devem selecionar os textos e as estratégias de leitura mais adequadas ao
desenvolvimento e consolidação das competências e habilidades (CBC, s/a, p. 23).

Notamos que a leitura fornece, por um lado, as fontes para a escrita: o que escrever;
também, contribui para a constituição dos modelos de escrita: como escrever.
Além disso, conforme o CBC, espera-se desse aluno do ciclo complementar da
alfabetização que ele desenvolva atitudes e disposições favoráveis da leitura e saiba ler
palavras e textos escritos identificando as finalidades e funções da leitura em função do
reconhecimento de seu suporte, gênero e contextualização. Espera-se, também, a antecipação
do conteúdo dos textos a serem lidos em função do seu reconhecimento de suporte
construindo a compreensão global do texto e produzindo inferências. O aluno, nessa fase,
necessita compreender as relações lógicas que se estabelecem entre as partes do texto de
diferentes gêneros, como ainda o significado e o sentido das palavras por meio de dicionários.
Acredita-se, também, que o aluno, nessa etapa, avalie afetivamente o texto, fazendo
extrapolações, compreendendo a pontuação como elemento de coerência e coesão na
produção de sentido do texto e reconhecendo as diferentes variantes de registro da fala e da
escrita em um mesmo gênero textual e mesma situação de uso.
Partindo desses pressupostos que são esperadas pelo aluno do 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental, buscamos, a seguir, uma caracterização dos estudantes pesquisados, da rotina
escolar e das formas gerais de leitura proporcionadas aos alunos.
Em um primeiro momento, buscamos uma caracterização dos dois alunos, a fim de
conhecer melhor quem são e quais suas experiências escolares com a leitura e o uso do
computador.
O Quadro 1 nos mostra a idade dos alunos, a profissão dos responsáveis, além do uso
do computador.
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Quadro 1– Dados dos Alunos

Nome

Luiz
Henrique
Nathan

Idade

nove
anos
dez anos

Profissão dos pais

Possui
computador em
casa?
Sim

Mãe: auxiliar administrativo
Pai: pintor
Mãe: abandonou o filho (sem Não
informações)
Pai: vende massa de pizza

Usa o computador em
outros ambientes?
Não.
Não. Usa
celular.

apenas

Em uma primeira descrição, notamos que os alunos pesquisados têm entre nove e dez
anos de idade, sendo considerados alunos de camadas populares, referente à renda e condição
socioeconômica dos pais. Observamos que apenas um deles possui o computador em seu
ambiente familiar.
Os alunos possuíam uma rotina escolar a ser cumprida. Ao chegarem à instituição,
todos aguardavam no pátio para fazerem uma oração e ouvirem avisos da direção caso tivesse
necessidade de alguma informação. Nesse momento de oração, eles ficavam enfileirados e em
pé no pátio da escola juntamente com sua professora regente de classe. Após a oração, os
alunos eram direcionados para a sala de aula e demoravam em torno de dez minutos para se
organizarem. As aulas iniciavam às 13 horas e encerravam-se às 17h30min. O intervalo para
recreio acontecia das 15h30min às 15h50min. Os alunos gostavam de brincar de pique-pega,
futebol e corda, dentre outros brinquedos levados por eles, tais como figurinhas, cartas etc.
Antes de iniciar o recreio, os alunos iam, em grupos, ao banheiro para lavar as mãos e beber
água. A escola fornecia o lanche, e quem se interessasse poderia trazer o próprio lanche de
casa.
Ao chegarem à sala de aula, a professora estabelecia, com a participação de todos, a
rotina do dia e, assim, tentava cumprir todo o cronograma. Em uma visão geral relacionada ao
comportamento dos alunos em sala, pude perceber que a professora demonstrava bom
domínio de comportamento da turma, que contava com um número total de 23 alunos, sendo
três deles com deficiência (uma aluna em cadeira de rodas com paralisia cerebral e dois
irmãos gêmeos com distúrbio de atenção e outras síndromes, que eram acompanhados por
outra professora que ficava na sala de aula auxiliando-os nas atividades propostas).
Durante as observações em sala, no que se refere ao contato com a leitura, pude
verificar que em todas as salas de aula da escola do 1º ao 5º ano havia um espaço chamado
“Cantinho da Leitura”, que é um espaço destinado a livros literários. No momento de
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o

observação, pude presenciar muitos livros de história em quadrinhos no “cantinho”. O
Cantinho da Leitura tem a finalidade de garantir aos alunos o acesso à leitura, ampliando seu
universo de conhecimento e buscando desenvolver o gosto pela leitura, a imaginação, a
criatividade e também a criticidade.
Os alunos faziam o uso do Cantinho da Leitura nos momentos vagos da aula, isto é,
após terminarem uma prova ou alguma atividade que exigia que aguardassem os demais
colegas terminarem a atividade proposta para iniciarem outra atividade escolar.
Outro ponto observado é que a professora regente não visava às atividades do livro
didático. O livro didático, para ela, era apenas um direcionador da aprendizagem. A professora
relatou que não gostava muito do que ele oferecia e por isso sempre complementava com
outras atividades xerocadas. Logo, observamos que a professora sempre levava uma
diversidade de textos aos alunos para a leitura e estudo, tais como: história em quadrinhos,
música, notícia, lenda, diário, poesia e diálogo, entre outros. Selecionamos, dessa forma,
alguns desses textos que foram trabalhados em sala de aula como objeto de leitura e
interpretação.
Imagem 1 – História em Quadrinhos
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Imagem 2 – História em Quadrinhos
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Imagem 3 – História em Quadrinhos Imagem 4 – Música
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Imagens 5, 6 e 7 – Atividades de leitura e interpretação
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Imagem 8 – Poesia

Imagem 9 – Atividade Avaliativa
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Imagem 10 – Diálogo

Imagem 11 – História em quadrinhos
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Imagem 12 – Poesia e texto narrativo

Diante das atividades apresentadas, notamos que a professora buscava trabalhar a
diversidade textual com os alunos, o que contribui para o processo de compreensão e
conhecimento de novos gêneros textuais, além de manter um contato com novos modelos de
escrita. Ao trabalhar os textos, ela sempre dispunha de um roteiro pós-leitura, que vinha
acompanhado do texto e auxiliava os alunos a compreendê-lo.
Essas atividades de leitura eram trabalhadas de diversas formas: ora em grupos, ora
individuais (ler para responder), leitura silenciosa, leitura em voz alta ou leitura em coletivo.
O fato de a sala contar com um número de alunos reduzido proporcionava à professora maior
envolvimento dos alunos no momento da correção das atividades, buscando ouvi-los e
incentivá-los a participar das aulas.
Busquei, também, no decorrer das observações, conhecer quais assuntos eram tratados
no livro didático, do 4º ano, pois a professora havia relatado que não o usava com tanta
frequência.
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Quadro 2 – Livro Didático de Língua Portuguesa
Livro didático de Língua Portuguesa – Histórias reais e Histórias imaginadas
Tema
Produção escritaEstudos gramaticais
exemplos
1-Diário
Produção de diário Estudos gramaticais – diminutivo, verbo como marca
Pessoal
pessoal
do tempo. Sílabas.
2-Blog
Trazer fotos de blog Estudos gramaticais: língua falada e língua escrita,
verbo, tempo e pessoa. Uso de pronomes.
Sílaba/tonicidade.
3-Notícia
O que é pirataria, Verbo, nome, pronome pessoal. Uso do iu e il.
Facebook e G1
4-Conto
de Cenas de filme de Pontuação. Entonação. Verbo. O passado nas histórias.
Mistério
mistério
para Final das palavras ou ou ol.
crianças
5-Lenda
Produção de texto Frases, pontuação, organização dos parágrafos. Uso
escrito (reprodução do x/s, eu, eu e el.
de lenda)
6-Cartaz
de Produção de cartaz Uso do verbo no imperativo. S e Z.
propaganda
de propaganda
7–Agora
Produção de poema
Antônimos, substantivos (próprios, comuns, coletivos,
Poemas
primitivos, derivados simples e compostos) Adjetivos.
Artigos. Palavras que acompanham o substantivo.
8-Texto
--Pronomes possessivos, demonstrativos. Os sons da
informativo
letra x.
Nesse Quadro 2, retratamos o que está escrito tal como nos apareceu no índice do
livro didático. Ao folheá-lo, percebemos que o uso de textos no livro era um precursor para o
ensino das normas gramaticais, como podemos visualizar nos estudos gramaticais.
Além disso, observamos que o livro didático previa a leitura e produção de textos que
levam o aluno a saber e conhecer também sobre o uso das tecnologias, tais como blog,
Facebook e portais de notícias, como o G1, por exemplo.
Uma constatação importante para a presente pesquisa é que, mesmo os conteúdos
previstos nos livros didáticos, de leitura de formas textuais típicas da linguagem da internet
em que eram recomendados o uso do laboratório de informática, as atividades eram realizadas
em sala de aula com o uso dos cadernos.
Em uma aula na qual o tema principal eram os blogs, e se previa, inclusive, a sua
construção por parte dos alunos, em que deveriam trabalhar suas características textuais e a
organização na página, a professora realizou todas as atividades nos cadernos.

80

Durante todo o período de observação da rotina da sala de aula, não foi observado
nem relatado pela professora regente o uso do laboratório de informática. Nessa atividade,
cada aluno apresentou a produção de seu “blogue” mediante a sua leitura para toda a classe.
Dentre o período observado, pude perceber que as formas de contato com a leitura
que os alunos possuíam no decorrer das aulas de Língua Portuguesa com a professora regente
eram de diversos tipos de gêneros textuais. O contato com os textos prontos xerografados
eram textos de curta extensão, tais como apresentados nas atividades fotografadas. Além
disso, observava a troca de bilhetes entre os colegas, que era “escondido” da professora e até
mesmo da “pesquisadora”. Pressupomos que talvez esses bilhetes poderiam estar relacionados
até mesmo com a presença “estranha” de uma pesquisadora em sala de aula.
Contudo, marcava ainda a presença do Caderno de Notícias, ideia criada pela
professora. Nesse Caderno de Notícias, os alunos, uma vez na semana, por ordem alfabética
de chamada, levavam o caderno para sua casa. Juntos com sua família e/ou sozinhos,
escolhiam uma notícia/reportagem que lhes interessasse ou qualquer outro texto para pregá-la
ou escrevê-la no caderno. Dessa forma, toda semana, o aluno selecionado lia a notícia
escolhida para os colegas de classe. Após a leitura, a professora discutia o que tinha sido lido
com a turma.
Outro ponto merecedor de atenção é a forma como a professora, em uso da
biblioteca, fazia propagandas de leitura buscando despertar nos alunos o interesse para o ato
de ler. Sempre que chegavam livros novos, ela passava em todas as salas da escola
convidando os alunos a conhecerem às novidades da biblioteca.
Para complementar nosso esforço de compreensão contextual, após esta breve
descrição do espaço escolar e de sua dinâmica relativa às atividades de leitura, iremos
descrever, com dados derivados de visita familiar, quais o acesso à leitura e escrita, além do
uso do computador para a aprendizagem que essas famílias realizam.

3.3 Conhecendo as práticas de leitura dentro do contexto familiar

Embora o objetivo central da pesquisa não seja caracterizar como a leitura e a escrita
fazem parte do cotidiano dos alunos, chegamos à conclusão de que seria necessária, no
mínimo, uma aproximação de parte de seu contexto sociocultural focando em dois aspectos
centrais, quais sejam: as práticas de leitura e as disponibilidades e formas de acesso ao uso de
computadores por parte dos alunos participantes. Tais elementos poderiam nos auxiliar na
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compreensão dos sentidos e significados que surgiriam durante o momento da intervenção
propriamente dita.
Esta aproximação por meio de uma visita familiar objetivava nos aproximarmos mais
dos alunos e de seu contexto cultural e também que eles nos conhecessem fora do contexto
escolar. Concebemos esse momento como uma relação dialógica entre o investigador e os
alunos participantes da pesquisa, cujo foco está no contato com seu universo sociocultural.
Nesse momento, tivemos também o objetivo de nos apresentarmos pessoalmente como
pesquisadores aos familiares dos alunos, colocando quais eram os objetivos de nosso trabalho
e como ele seria realizado na escola. O roteiro das entrevistas encontra-se disponível no
Anexo 3.
Então, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que foram guiadas por um
roteiro de questões, mas que permitem ao pesquisador uma abordagem flexível e a ampliação
do leque de temas e questões de acordo com o processo de interação com os alunos
participantes e de suas falas.
Nas entrevistas, buscamos entender ainda como se dava a participação dos pais no
processo de escolarização dos filhos e o que a família pensava a respeito da instituição
escolar, das avaliações e do uso do computador dentro e fora da escola. A entrevista realizada
durante a visita domiciliar foi de fundamental importância para compreendermos a produção
do sentido da leitura. A seguir, busco uma descrição dessas entrevistas realizadas, uma vez
que um conhecimento maior do contexto sociocultural desses alunos participantes é um
pressuposto para entendermos como foram montadas as atividades de intervenção. Por isso,
faremos a seguir uma breve descrição dessa experiência.
3.3.1 A visita domiciliar na casa do aluno Luiz Henrique

Em um primeiro contato com a mãe do aluno Luiz Henrique, a responsável
demonstrou-se aberta à visita. Chegando à sua casa, percebi que ela estava atarefada com a
limpeza de sua residência, não podendo demorar muito com a nossa conversa. Logo, disse-me
que havia marcado um jogo de vôlei com as amigas e precisava dar conta da limpeza da casa
antes do jogo.
Nesse primeiro contato, pude conhecer que Luiz Henrique é filho único, os pais são
separados e que ele mora na casa da avó juntamente com a mãe. A responsável relata que
deixa seu filho adquirir autonomia com as coisas, buscando sempre incentivá-lo a caminhar
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adiante, mas, encontrando dificuldades ou obstáculos na realização de tarefas, ela busca
ajudá-lo.
Ao ser indagada sobre sua participação na vida escolar do seu filho, a responsável
relatou que é difícil comparecer às reuniões, pois trabalha e seu emprego não a libera para
participar dos encontros escolares. Afirmou que Luiz Henrique entrou naquele ano (2015) na
escola e que acredita ser essa mudança de escola uma das provocadoras das quedas de notas
do filho:

Pesquisadora: Quanto à participação na escola, a frequência com que vocês vão lá é
como?
Mãe: Então, a reunião é meio complicada para mim, porque eu trabalho de tarde e o
meu emprego custa a liberar, mesmo que eu sei que eles falam que reunião eles dão
atestado, mas patrão você sabe como que é, não tem essas coisas, não. Já foi a minha
mãe, eu já fui uma vez, já foi o pai dele, a última reunião eu pedi o pai dele, assim
não dá para eu ir. Antes de estudar nesta escola, ele estudava em outra e lá as
reuniões eram à noite, eu ia em todas, não faltei nenhuma, até ele sair de lá. Agora,
para mim, já é mais complicado.
Pesquisadora: Tem quanto tempo que ele está lá?
Mãe: Ele entrou esse ano. Eu acho que foi por isso, essa mudança de escola que
interferiu na nota dele, porque, na anterior, ele só tirava nota boa. Eu sempre tinha
algum probleminha com ele, mas era de conversa, de ser levadinho, mas de nota
nunca. Aí, eu acho que foi essa mudança, tanto é que agora ele já recuperou as notas.
Eu acho que essa mudança ele sentiu um pouco.

Ao perguntar se ela concordava com a avaliação feita pela escola sobre Luiz Henrique,
a mãe não respondeu e ressaltou que a escola, por várias vezes, gera muitas atividades, o que
acaba dificultando o aluno no processo de estudos e execução das tarefas:

Pesquisadora: Você concorda com a avaliação que a escola faz dele em relação à
língua portuguesa?
Mãe: Eu nunca prestei atenção em língua portuguesa em si. Geralmente, eu vejo
tudo em geral. Você trouxe aquele trabalho? Aquele trabalho é de português?
[pergunta ao filho].
Aluno: Não. É de história e geografia.
Pesquisadora: Você sabe as suas notas de português?
Aluno: Acho que foi B ou A.
Mãe: Foi B. Assim, tem hora que ela dá muita coisa. Tem uma prova dele, eu estava
até mexendo nas coisas dele outro dia, que não deu tempo dele terminar a prova de
tão grande que a prova era.
Aluno: Tinha seis páginas.
Mãe: É muita coisa, mas não era português, era outra matéria.
Aluno: Era de matemática.
Mãe: Não, acho que era de geografia.
Aluno: Não, era matemática. Era matemática. Eu tirei 5,5. Era matemática.
Mãe: Mas, às vezes, eu acho que tem muita coisa e tarefa também. Eu gosto que
manda tarefa mesmo que ocupa a cabecinha deles, NE. Só que vamos fingir que
amanhã é prova de matemática. Aí, amanhã tem aula de matemática e português. Aí,
ela manda tarefa dos dois. Geralmente, é muita coisa. Aí, é tanto tempo que toma
que eu nem consigo nem estudar com ele, só dá tempo de fazer a tarefa. Uma vez na
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reunião, eu falei que no dia da prova era para mandar só tarefa da matéria da prova,
entendeu? A outra não, porque querendo ou não eles ainda são pequenos para ter
essa coisa de duas matérias. Pelo menos eu ainda acho eles infantis ainda para isso.
Aí, eles: ‘Não’. Daquele jeito deles não de ‘que está certo, tem que preencher não sei
o que’, mas eles não veem que a gente trabalha, né? Que eu não posso e eu gosto de
participar bastante dos negócios dele, mas aí eu trabalho, então tem que fazer tudo à
noite. Ele sozinho, você acha que vai estudar, não vai. Aí, acontece isso entendeu?
Tem vez que eu fico duas três horas de relógio fazendo tarefa. Aí, eu queria estudar
um pouquinho da matéria. Aí, já está cansado porque chega da aula. Aí, já não vai.
Eu falei isso, mas não adiantou muito, não. Ainda está assim. Apesar que agora
mudou a professora, agora não está vindo...
Mãe: Mas aí quando ela manda tarefa, tarefa pode mandar. Mas no dia da prova, dar
muita tarefa de outra matéria, se desse muita tarefa da matéria que vai cair na prova,
tudo bem, mas geralmente ela manda duas.
Pesquisadora: Aí, não dá tempo de estudar para prova...
Mãe: Entendeu? Aí, não dá tempo.

A mãe afirma também que seu filho é bom na escrita e inteligente:

Pesquisadora: Como você avalia o desempenho do Luiz Henrique em relação à
leitura e à escrita?
Mãe: Luiz Henrique é muito inteligente. Ele lê bem, mas acho que tem um pouco de
problema em interpretação. O problema dele é interpretação, mas ele lê bem, ele
escreve bem, apesar que eu fico brigando por causa da letra, porque eu não gosto da
letra dele. O ano passado, a letra dele era desse tamanho, a coisa mais linda, uai, ele
diminuiu assim, quase apagou a letra, falei para ele que está igual coco de mosquito.
Diminuiu muito e o ano passado era grande, coisa mais linda, sabe. Aí, não sei se
falaram para ele que no quarto ano essas coisas de criança tem que ter letra menor, a
letra dele está pequenininha, sabe. Eu não gosto muito dela, não, mas ele escreve
bem. Ele é bom para escrever.
Pesquisadora: Tem alguém que ajuda ele nas tarefas da escola?
Mãe: A tarefa eu faço o seguinte, eu tenho que colocar ele para fazer, senão ele não
faz não. Aí, eu falo com ele: ‘Vai e faz’. Aí, ele começa a fazer. Aí, na hora que ele
fala: ‘Ah mãe! Estou com dificuldade nisso’. Aí, eu vou lá nisso e tento explicar,
paro e saio fora de novo, porque eu tento fazer ele ser o mais independente possível,
não ser aquela criança que tem que sentar e ficar lá do ladinho. Eu falo com ele:
‘Você já tem nove anos, a gente faz isso quando a criança é pequena’, mas se deixar
ele quer isso, ele quer que eu fique lá do ladinho dele, leio junto com ele. Aí, eu
falei: ‘Não, porque na hora da prova a mamãe não vai estar lá!’ Aí, quando tem
dificuldade nisso, aí eu mando até ler de novo, ‘lê em voz alta’. Aí, quando eu vejo
que não dá mesmo, aí eu sento lá com ele, vejo a dificuldade e vou embora. Tento
ele fazer o restante sozinho.

No que se refere ao material de leitura disponível no ambiente familiar, a responsável
relatou que em sua casa havia revistinhas em quadrinhos e também livros de romance e livros
espíritas.

Pesquisadora: Aqui na sua casa tem algum material de leitura? Jornal, revista,
alguma coisa assim?
Mãe: Ele tem revistinha.
Pesquisadora: Que vocês leem também.
Mãe: Não. Geralmente, eu não sou muito de ler assim, não. Eu tenho os meus livros,
meu, que ele não vê e nem tem como. Ele tem essas revistinhas, quadrinhos. Como
chama aquela última revista que você comprou?
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Aluno: Turma da Mônica.
Mãe: Não. Aquela que você comprou.
Aluno: Naruto.
Mãe: Naruto, ele lê.
Pesquisadora: Mas então você tem o hábito de ler?
Mãe: Tenho.
Pesquisadora: Tem costume de ler o quê?
Mãe: Romance.
Pesquisadora: Sua mãe tem o hábito de ler?
Mãe: Minha mãe lê, ela adora um livro espírita. Se falar que tem um livro espírita,
ela lê. Nossa, ela lê vários. Aí, depois, ela troca com umas amigas dela. Aí, quem já
leu dá uns que ela não leu. Ela lê muito.
Pesquisadora: E você L. F.? Costuma ler alguma coisa aqui na sua casa?
Aluno: Naruto.
Pesquisadora: Tem mais algum outro?
Aluno: Não.
Pesquisadora: Aí, quando você lê, você consegue ler sozinho ou precisa da ajuda
da sua mãe ou da sua avó?
Aluno: Consigo.

Ao final desse diálogo, observamos que o aluno, ao ser indagado se costuma ler em
sua casa, responde que sim e que faz a leitura sozinho. Isso nos mostra que o aluno Luiz
Henrique já sabe ler revistas em quadrinhos: Naruto9. Por esse motivo, iniciamos nossas
intervenções com a leitura desse tipo de história, que já é familiar aos alunos pesquisados.
Em relação à escrita, a mãe relata que fazia o uso de bilhetes para o filho, tal como
algum recado necessário que advém das necessidades do dia a dia e que, com o passar do
tempo, já não se faz mais necessária essa prática, pois “já está grandinho”. No entanto, o
aluno relata que gosta de escrever sobre Naruto, que é seu herói de anime favorito (é um
desenho e um jogo de videogame). Assim, faz seus registros sobre o que possivelmente
seriam os próximos episódios a serem lidos ou assistidos, mas toda essa escrita acaba ficando
guardada em sua casa.

9

Naruto é uma série de mangá shōnen escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. Conta a história de Naruto
Uzumaki, um jovem ninja que constantemente procura por reconhecimento e sonha em se tornar Hokage, o ninja
líder e o mais forte de sua vila. A série é baseada em um mangá one-shot de Kishimoto publicado na edição de
agosto de 1997 da revista Akamaru Jump. A Panini Comics é responsável pela publicação do mangá no Brasil.
Já o anime estreou no Brasil em janeiro de 2007 na Cartoon Network e em julho do mesmo ano no SBT. Em
janeiro de 2015, a PlayTV começou a exibir vinhetas do anime em sua programação e teve sua estreia no canal
em 7 de abril. A Netflix brasileira transmite 156 episódios da primeira fase do anime e 53 episódios da segunda
fase em seu serviço de streaming, ambas tendo opções de idioma em português, espanhol e japonês. A Claro
Video (outro serviço de streaming) exibe a mesma quantidade de episódios de Naruto Shippuden e os 220
episódios da primeira série, porém as duas séries não possuem a opção de áudio em japonês. Em outubro de
2015, o mangá vendeu mais de 220 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se a quarta série de mangá
mais vendida na história. O mangá também é licenciado e lançado em 35 países fora do Japão.
Definição retirada do Wikipédia disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Naruto>. Acesso em 16 de março
de 2017.
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Pesquisadora: Aqui na casa de vocês tem o hábito de escrita? Uma escrita
informal?
Aluno: Não, porque geralmente eu acordo ele e já passo para ele o que ele tem que
fazer e o que não tem que fazer. Antes, eu deixava bilhete, mas agora nem deixo
mais. Eu deixava muito bilhete com número de celular e telefone se caso precisasse
de alguma coisa, para ele ligar, mas agora já gravou, porque ele tá grandinho. Então,
não deixo mais.
Pesquisadora: Então, escrever fora da escola?
Aluno: Sim.
Pesquisadora: O que você escreve?
Aluno: Sobre o Naruto, qual que vai ser episódio depois do Naruto.
Pesquisadora: E você entrega para alguém?
Aluno: Não.
Pesquisadora: Não? Você deixa guardado?
Aluno: Sim.

Contudo, na casa de Luiz Henrique o uso do computador se faz frequente com: e-mail,
Facebook, jogos, assistir a filmes e também para algumas pesquisas escolares:

Pesquisadora: Na sua casa, tem computador?
Mãe: Tem.
Pesquisadora: Luiz Henrique, você costuma usar o computador para quê?
Aluno: Jogar joguinho online.
Pesquisadora: Que tipo de jogo você gosta? Você sabe os nomes?
Aluno: De tiro.
Pesquisadora: E você [dirigindo-se à mãe] costuma usar o computador?
Mãe: Uso. Eu uso e-mail, uso o Facebook e jogos. Ultimamente, não estou usando
tanto, não, porque eu estou com o celular, né? Fico mais no celular.
Pesquisadora: Tem mais alguma coisa além do jogo que você olha, Luiz Henrique?
Aluno: Conversar com os meus amigos.
Pesquisadora: Você conversa como? Você tem Facebook?
Aluno: Tenho. Às vezes, eu uso para jogar jogo... e também igual aquele lá que você
mostrou [jogos da Escola Games].
Mãe: Antes, a gente usava muito para ver filme e desenho, mas agora a gente tem
Sky e aí parou. A gente vê mais na Sky.
Pesquisadora: Qual sua visão do computador para aprendizagem?
Mãe: O L. F. não tem muito essa noção de ter um trabalho e ir para o computador,
não. Teve um dia que eu deixei ele para fazer um negócio. Aí ,ele: ‘Mãe, não
consegui porque não achei’. Aí, eu falei: ‘É só você olhar no Google meu filho’. Ele
ainda não assimilou isso ainda, não. Computador para ele é mais diversão. Para
mim, não. Eu quero receita, eu vou para o computador. Eu quero resumo de novela
que eu perdi, eu vou para o computador.
Pesquisadora: Qual sua visão a respeito dos jogos de computador?
Mãe: Então, eu não gosto que ele joga jogo de violência. Não gosto, mesmo. Só que
eu não consigo totalmente tirar, ele também já está com nove anos, não dá. Mas eu
não gosto muito de violência, não. Tem hora que ele fica meio nervoso, ainda mais
se ele tiver perdendo. Ele começa a dar uns socos ali na mesa. Quando ele começa a
perder, aí eu vou e xingo, tiro ele de perto.
Aluno: Não é quando eu perco, não...
Mãe: Ainda mais que a internet não é lá essas coisas, porque aqui é rádio, não é
fibra ótica. Nossa, ele fica num estresse ali, que nossa mãe. Aí, eu tiro ele do
computador, porque isso é para ele distrair, não é estressar, não. E também quando
falo: ‘Luiz Henrique, vem fazer isso’. Aí, ele fica falando: ‘Estou indo... estou
indo...”. Falei que uma hora eu vou tirar a internet, falei com ele que eu vou parar de
pagar a internet.
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Diante dos relatos da visita domiciliar, observamos que na casa do aluno há práticas
de leitura como leitura religiosa, romance e até mesmo leituras para se “divertir” (Naruto),
bem como a família faz o uso frequente do computador tanto para pesquisa quanto para
“distração”.

3.3.2 A conversa com o pai do aluno Nathan

Ao entrar em contato com a família do aluno Nathan, percebemos que era sempre o
pai quem respondia. Por esse motivo, a visita foi marcada com ele. Durante o contato
telefônico de agendamento da conversa, o pai pediu para que nosso encontro fosse realizado
no espaço escolar (biblioteca), uma vez que em sua casa não estava com o clima adequado
para me receber.
O pai relatou que em sua casa moram ele, o filho e avó (mãe do pai). A mãe do aluno
Nathan não reside com o filho há seis anos (segundo o pai, houve um abandono por parte da
mãe). Por isso, é o pai quem participa das reuniões e da vida escolar do filho. Ele reconhece
as dificuldades apresentadas por Nathan nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e
se justifica por motivos pessoais:
Pesquisadora: Com relação à escola... Você tem acesso às notas dele...
Pai: É igual, o boletim, eu não gostei, fiquei triste. Ele deu uma decaída esse mês
em Matemática e Português. Eu não acho legal.
Pai: O Nathan passa por muita dificuldade, eu não sei se vem ao caso comentar isso
agora, mas é uma coisa que está afetando ele. Aí, você estava falando de atividade,
eu nem sei se eu falo sobre esse assunto ou não falo.
Pesquisadora: Não, pode falar.
Pai: Mas aí eu procurei é o Movimento Familiar Cristão, não sei se você sabe onde
que é no Matosinhos, perto da cabana do Mocotó.
Pesquisadora: Sei, sei. Acho que sei.
Pai: Ver se eu consigo um psicólogo para ele, para conversar com ele, porque afeta
até hoje a separação minha com a mãe dele, afeta muito ele. Ele está se sentindo
rejeitado e isso tudo está atrapalhando a cabeça dele. Semana passada, eu tive que
conversar muito firme com ele, mas ele não se abre tanto assim para mim. Eu sei
que ele está sofrendo, sei que está sendo ruim, ele está falando que foi abandonado,
que isso e aquilo. Falei: ‘Não, filho, vem cá’, conversei com ele. Eu até expus minha
situação, porque eu sou filho adotivo, né, e tal. Aí, falei: ‘Está vendo, a mãe do pai
não pôde cuidar naquela época... e sua avó, olha só que coisa legal’, mostrando,
tentando mostrar para ele por que... não adianta colocar na cabeça dele que no caso a
mãe abandonou. Não quero falar isso. Botar na cabeça dele uma coisa boa. E está
afetando, está afetando ele com certeza. Aí, tanto que terça-feira eu vou voltar lá
para poder marcar já.
Pesquisadora: Então, você reconhece que ele tem dificuldades na escola, em
relação à leitura e escrita, Matemática?
Pai: É. Português e Matemática. E ele era tão bem...
Pesquisadora: É? Foi o que... mais esse ano?
Pai: O Nathan estuda desde os dois anos de idade. Na época, a mãe dele, eu ainda
xinguei: ‘Pô uma criança de dois anos’, mas hoje em dia pelo menos isso eu
agradeço a ela. Que ela fez uma coisa boa, única coisa que ela fez de bom foi isso
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pelo menos. E ele adora escola, mas devido depois no futuro o que aconteceu... a
mãe dele largar tudo, nós e tal, afetou muito. Aí, está afetando ele. Ele precisa ser
trabalhado, porque é difícil. Muito, atrapalha demais.
Pai: E o Nathan passando por isso, eu fico triste. Eu estou triste. Eu não queria ver
meu filho assim, não. De jeito nenhum. Quero ver o Nathan bem. Vencendo, quero
que ele seja um doutor na vida, mas ele realizado. Os sonhos e objetivos dele, não
deixar os problemas do passado deixar afetar ele a vida inteira. Vou buscar ajuda.

Assim, o pai acredita que parte das dificuldades que o filho apresenta na escola é
devido a aspectos emocionais e, então, concorda com a avaliação feita pela escola.
Em relação à leitura, o pai discorre que na sua casa não possui material para ler e
afirma não possuírem esse hábito:

Pesquisadora: Eu trabalho com eles a língua portuguesa. Na sua casa, tem algum
material de leitura? Jornal, revista, alguma coisa assim?
Pai: Não. Igual semana passada, ele estava com um livro lá, mas acho que ele pegou
na biblioteca para poder ler.
Pesquisadora: Lá, vocês não têm o hábito de ler?
Pai: Não.
Pesquisadora: Então, o Nathan lê mais em situações escolares?
Pai: É, que ele pega aqui um livro para ler. Igual um dia, ele chegou em casa com
um livro. Aí, eu falei: ‘Isso, aí, filho’. Eu tentando incentivar, porque é bom, lógico.
Eu não pratico a leitura, mas eu sei que é bom. É um erro meu, mas eu tento passar
isso para ele.
Pesquisadora: Aí, quando ele lê, ele sente alguma dificuldade? Ele pede sua ajuda?
Pai: Não, ele nem lê na minha frente, porque ele estuda de manhã e eu trabalho de
manhã. Aliás, ele estuda à tarde e eu trabalho de manhã. Aí, ele lê e não dá para eu
ver.
Pesquisadora: Seria mais à noite então se ele precisasse?
Pai: É, teria que ser.

No que se refere à escrita, apenas o uso do bilhete é realizado na família, porém o
responsável não entra em detalhes. Sobre o uso do computador, o responsável alega que não
tem o objeto em sua casa e que o acesso à internet é dado por meio do aparelho celular.
Segundo o pai, Nathan utiliza o aparelho para uso de jogos, mas relata que a professora
chamou a sua atenção para os filmes assistidos por seu filho:

Pesquisadora: Na sua casa tem computador?
Pai: Não, ainda não tive a oportunidade de comprar. Tem celular, né.
Pesquisadora: O Nathan mexe no celular, na internet, essas coisas?
Pai: Na internet, ele mexe.
Pesquisadora: Quando mexe no que? O que ele faz?
Pai: A professora R. me chamou a atenção semana passada, para eu ficar de olho em
negócios de filmes e coisas assim. Quando eu estou perto, vejo ele jogando um
joguinho. Um tal de Minecraft,10 que ele gosta muito, e o outro lá de navezinha que

10

Minecraft é um jogo eletrônico tipo sandbox e independente de mundo aberto que permite a construção
usando blocos (cubos) dos quais o mundo é feito. Foi criado por Markus “Notch” Persson. O desenvolvimento
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ele está brincando lá. Até agora, na hora do almoço, eu falo: ‘Desliga isso, por favor.
Almoça primeiro’.
Pesquisadora: Qual sua visão de jogos de computador para aprendizagem?
Pai: Na minha época, não tinha isso, dedo doía demais. Eu estudei nessa escola aqui
e essa escola é maravilhosa! Nossa, que isso! Haja dedo. Hoje em dia, evolução e
tudo mais, computador ajuda. Computador e internet para algumas coisas é ótimo.
Para boas coisas, é ótimo.
Pesquisadora: Então, pelo que eu percebi, o Nathan gosta de jogar?
Pai: Gosta desse Minecraft. Ele gosta de desenhar. Aí, ele pega isso e fala: ‘Papai
vem cá para você ver que eu acabei de construir uma casa que tem piscina, que tem
quarto’. Aí, ele vai entrando com um robozinho lá, sei lá o que que é. Vai indo e
abrindo a porta e aqui é quarto, aqui é isso, é aquilo, mas tem detalhe em tudo. Se
ele fizesse a biblioteca, aí, ele coloca as prateleiras ali, corredor, prateleira, corredor
e se bobear lá no fundo ele ainda coloca: ‘Esse aqui é o banheiro e aqui a mesa de
chegada’. Ele consegue fazer tudo.

Percebemos que o aluno passa por um momento de dificuldades pela ausência da mãe
e que em seu dia a dia pouco tem contato com as práticas de leitura e escrita no ambiente
familiar. Mas não podemos desprezar o uso do celular para jogos que, indiretamente,
possibilita também a leitura. No entanto, o uso do celular do pai e do próprio aluno favorece a
uma inclusão digital.

3.4 A proposta e a maneira de intervenção

A partir do processo de participação da pesquisadora na rotina e cotidiano da escola,
chegamos à indicação para um trabalho específico, detalhado logo a seguir, com os dois
alunos selecionados.
Nesta experiência de intervenção, buscamos nos aproximar de um trabalho pedagógico
escolar, uma vez que as intervenções ocorreram dentro do espaço físico da instituição de
ensino, o que gera automaticamente essa essência educacional. Buscamos, como norte
principal, a compreensão da construção dos sentidos construídos e também das estratégias
de Minecraft começou por volta do dia 10 de maio de 2009. A jogabilidade foi baseada nos jogos Dwarf
Fortress, Dungeon Keeper e Infiniminer. Foi vencedor do prêmio VGA 2011 de jogos independentes.
Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos
compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar
construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para construção, há no jogo
mistura de sobrevivência e exploração.
Jogar Minecraft é usá-lo como ferramenta criativa. Não há forma de vencer em Minecraft, uma vez que
não há objetivos requeridos e enredo dramático que necessite ser seguido. Os jogadores passam a maior parte de
seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual, daí o nome do jogo. Uma vez que
os jogadores tenham coletado e construído um inventário suficiente de recursos, eles usam essas aquisições
virtuais para conceber casas e paisagens, muitas vezes construindo todos os tipos de estruturas de blocos.
Definição retirada do Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Minecraft>. Acesso
em: 16 mar. 2017.
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cognitivas dos alunos investigados diante da mediação proposta por meio de perguntas
planejadas realizadas pela pesquisadora no decorrer da leitura no computador. O que
propomos é, antes de tudo, um dispositivo de escuta dessas crianças por meio do qual
pretendíamos verificar como elas constroem os sentidos.
Todavia, para que isso acontecesse e pudéssemos construir nossos dados perante as
intervenções, buscamos deixar os alunos livres para as respostas, não existindo, dessa
maneira, certo ou errado diante das leituras realizadas por eles. Todas as intervenções partiam
do pressuposto de que as perguntas realizadas pudessem emergir formas próprias de
compreender a estória, e não a partir do pressuposto de que a estória e os personagens têm um
sentido ou uma explicação única. Essa forma de deixá-los à vontade nas intervenções nos
propiciou, em um primeiro momento, estabelecer um contato livre com o computador, de
modo a entendermos quais são suas relações de interesse e curiosidade com o instrumento. No
decorrer das intervenções da mediadora, buscamos, diante de perguntas pré-elaboradas e
construídas no momento da intervenção, compreender os sentidos construídos por eles diante
das leituras propostas.
A seguir, têm-se alguns pontos que merecem ser destacados na nossa proposta de
intervenção:

- Propor textos variados em um nível de complexidade crescente, conforme os níveis
definidos por Kato (2002).
Segundo Kato (2002, p. 126), “para se entender o que a criança precisa aprender para
passar de uma experiência de linguagem para outra, é preciso atentar para as diferentes
condições de tarefa”. Partindo-se desse pressuposto é que propomos vários níveis de leitura e
condições de tarefa para as crianças pesquisadas. Iniciou-se pelas histórias em quadrinhos, de
nível mais fácil, e já conhecidas pelos alunos, e encerrou-se com uma narrativa mais
complexa. Sobre as histórias em quadrinhos, a autora afirma:

De fato, ao ler esse tipo de material é como presenciar uma conversação em que a
fala, em lugar de vir através de uma cadeia sonora, aparece impressa dentro de
balõezinhos ligados a cada personagem falante. Altera-se, pois, a modalidade, do
oral para o escrito, e a veridicidade do real para o ficcional (KATO, 2002, p. 127).
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Das histórias em quadrinhos passa-se a níveis mais complexos de histórias, para que a
criança tenha uma boa experiência com estórias e que aos poucos crie habilidades tanto de
leitura quanto de escrita bem maiores do que aquelas da sua experiência prévia. Desse modo:

Da história em quadrinhos para a peça muda-se parcialmente a modalidade (desenho
+ escrita -> escrita) e perde-se a concretude dos referentes e do contexto espacial.
Mantém-se, porém, a correlação entre fala e personagem.
Da história em quadrinhos para a história com uma gravura de fundo, perde-se
parcialmente a concretude dos referentes (nem todas as personagens aparecem
desenhadas) e do contexto espacial, e a correlação fala – personagem é estabelecida
indiretamente através do discurso onisciente do narrador.
Da estória com gravura para a estória sem gravura perde-se ainda a concretude
parcial dos referentes e do contexto parcial (KATO, 2002, p. 127).

Sendo assim, a criança passa de uma função nova, isto é, aquilo que já conhece, por
exemplo, as histórias em quadrinhos usadas para se divertir, às formas mais completas e
novas. Isso nos remete novamente à Vygotsky, que nos diz que ao ensinar devemos partir
daquilo que o indivíduo já conhece para que possa aprender o novo. E assim, a aprendizagem
torna-se um espiral que a todo momento se renova a partir do conhecimento prévio do aluno.
Baseados nesse pensamento de Kato e Vygotsky é que criamos a nossa intervenção
pedagógica.
- Propor assuntos os quais eram presentes na vida cotidiana desses alunos de camadas
populares.

Ao propor assuntos que os alunos já tinham ou esperava-se que possuíam algum
conhecimento prévio sobre eles, víamos a possibilidade de analisar se os estudantes recorriam
às suas experiências anteriores e ao conhecimento de mundo para a compreensão e o sentido
daquilo que estavam lendo.

- Propor atividades simples, que possam ser executadas pelos professores, por ser mais
próximo à sua realidade em sala de aula, mas agora mediadas com o uso do computador.
O que chamamos de “atividades simples” eram propostas de exercícios que muitas
vezes os professores já estão acostumados a realizá-los em sala. Ao mudar o instrumento
utilizado, no caso da leitura impressa à leitura no computador, mudam-se também as possíveis
maneiras de lidar com as informações. Além disso, a proposta de intervenção aqui executada
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teve como um dos objetivos mostrar que é possível elaborar atividades de leitura que auxiliem
no processo de ensino-aprendizagem da competência leitora.

- Realizar perguntas que pudessem nos auxiliar a compreender como a criança construía
o sentido daquilo que lia.

Ao propor perguntas baseadas nos conceitos aqui estudados, isso nos permitiu um
melhor entendimento de como as crianças construíam a compreensão e davam o sentido
àquilo que liam. Nossa hipótese é que suas experiências sociais e culturais influenciam na
construção do sentido das leituras. Por meio de diálogos, pudemos entender como os
estímulos externos geravam respostas internas nos alunos. As perguntas realizadas nos
possibilitaram um entendimento de quais eram as fases que a criança percorria no processo de
leitura, o que elas tinham de esquema formado em sua mente, se eram capazes de realizar
antecipações, autocorreções, previsões até chegar ao entendimento da mensagem elaborada
diante do texto e o que poderia construir de compreensão e sentido daquilo que lia.
As perguntas realizadas possuíam um roteiro para cada atividade proposta, o qual
poderia ser alterado diante das intervenções. Encontra-se no Anexo 4 o roteiro completo da
intervenção. Para facilitar a leitura, unimos no Quadro 3 as perguntas comuns a todas as
nossas intervenções.
Quadro 3 – Roteiro de Intervenção

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA
Objetivo
Geral

Conteúdo

Orientação
Didática

Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo conhecimento
de seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como o aluno constrói
hipóteses e quais são as estratégias que eles utilizam para lidar com elas.
Compreender os sentidos construídos pelos alunos diante desse tipo de texto
mediado pela leitura no computador. Investigar como os alunos participantes
se relacionam com esse tipo de texto e com as situações propostas, incluindo
o computador.
Leitura/Língua Portuguesa
Realizar uma conversa prévia com o aluno sobre o tipo de gênero e conteúdo
do texto apresentado.
O que é uma história em quadrinhos/diálogo/narrativa simples/narrativa
completa?
Do que elas tratam?
Como se organizam?
Para que servem?
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Antes da
Leitura

Durante a
Leitura

Depois da
Leitura

Onde podemos encontrá-la?
- Deixar os alunos explorarem livremente o computador e o site utilizado.
- Solicitar a leitura da história.
No ato da leitura da história, a ser lida pelos alunos, tentar indagar oralmente:
Antes da leitura:
- Você conhece outros tipos de história em quadrinhos, diálogo, narrativa
simples, narrativa completa? Quais? Elas narram sobre o mesmo assunto?
(Categorias)
- As histórias em quadrinhos, diálogo, narrativa simples, narrativa completa
são expostas da mesma forma que um jornal ou um texto informativo? Como
é a sua estrutura? (Ver qual esquema a criança tem formulado sobre o tipo de
texto a ser lido).
- Pelo título, o que você acha que vai acontecer? O que você espera?
(Capacidade de antecipação)
- Você conhece outros tipos de gêneros textuais que possuem histórias em
quadrinhos, diálogo, narrativa simples, narrativa completa? (Categorias)
Durante a leitura: o aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento
da leitura)
O aluno sentiu a necessidade voltar em alguma página para reler a história?
(Autocorreção)
- Faz uma leitura rápida ou lenta?
Tem alguma palavra desconhecida na qual o aluno não sabe seu significado?
Utilizou de alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
O aluno faz durante a leitura conexões da história lida com seu conhecimento
de mundo?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai ocorrer? (Questionar o aluno após
a leitura de uma página, o que ele acha que vai acontecer agora?).
Após a leitura:
- O que você pensou a respeito da história se confirmou? (Previsão)
- Qual foi o objetivo da história? O que fala a história? O que você entendeu
dela? (Compreensão)
- Qual a característica dos personagens? (Compreensão)
- O que foi lido trouxe alguma surpresa no final? (Compreensão)
- Em qual contexto aconteceram os fatos? (Compreensão)
- Como apareceu sua estrutura?
- Você se surpreendeu com o que foi lido? Trouxe-lhe algo novo?
(Compreensão)
- O título combina com o que foi lido?
- Qual foi o tipo de texto apresentado?
- Em qual parte você considera que o título do texto se faz mais presente?
(Compreensão)
- Você gostou do que leu? Por quê?
- Você acha que a sua hipótese foi pertinente? Ela aconteceu? Se não, por que
acha que não ocorreu? (Avaliação).
- Qual foi o objetivo do texto lido? O que fala? O que você entendeu? Você
pode tirar alguma mensagem? (Compreensão)
- O aluno entende a intenção do narrador? (Compreensão)
- O narrador ao narrar os fatos participa da história?
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CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÕES E ANÁLISES
O homo academicus gosta do acabado. Como os pintores académicos, ele faz
desaparecer dos seus trabalhos os vestígios da pincelada, os toques e retoques: foi
com certa ansiedade que descobri que pintores como Couture, o mestre de Manet,
tinham deixado esboços magníficos, muito próximos da pintura impressionista – que
se fez contra eles – e tinham muitas vezes estragado obras julgando dar-lhes os
últimos retoques, exigidos pela moral do trabalho bem feito, bem acabado, de que a
estética acadêmica era a expressão (BOURDIEU, 2010, p. 19)

4.1 Análise numa abordagem microgenética
Procuramos, neste capítulo, compreender os sentidos construídos da leitura mediada
pelo outro, signo e com o uso do computador, descrevendo e analisando os fatos ocorridos ao
longo da intervenção, buscando mostrar a essência e a análise à luz do contexto, discurso e
teoria, além da relação entre os estímulos externos com as respostas apresentadas.
Dialogando com Bourdieu (2010), procuramos, no decorrer de nossas análises,
mostrar o processo de construção dos sentidos e estratégias de leitura, bem como, na lógica da
exposição, incluímos, após reflexões, autocríticas na própria intervenção realizada e na
apropriação do método, apontando, assim, os desafios vivenciados.
Para chegarmos à análise dos dados, adotamos no processo de investigação uma
abordagem metodológica referida como análise microgenética, que vem sendo utilizada nos
estudos educacionais e psicológicos no que refere à constituição dos sujeitos. Esta análise visa
a um estudo detalhado dos eventos relacionados à pesquisa. Segundo Góes (2000, p. 9), a
análise microgenética:

De um modo geral, trata-se de uma forma de construção de dados que requer a
atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para
o funcionamento dos sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições
sociais da situação, resultando num relato minucioso dos acontecimentos.

Esse tipo de análise está associado ao uso de videogravação e transcrições, a qual se
orienta pelos detalhes das imagens, interações e cenários, isto é, à uma análise minuciosa do
processo, buscando compreender as construções no processo de investigação. Porém, essa
análise minuciosa não deve excluir os alicerces de compreensão do ser humano como sujeito
histórico e cultural pertencente a um contexto, já que o psiquismo é constituído nessa
complexidade de relação histórica e social entre o sujeito e a sociedade onde ele vive.
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Meira (1994, s/p), em sua discussão sobre ferramentas de pesquisa em análise
microgenética, ressalta alguns pontos significativos sobre o uso da videografia:

Os seguintes passos devem guiar a organização dos dados para análise: (1) assistir
por completo e sem interrupções tantos vídeos quanto possível, realizando anotações
preliminares sobre eventos associados ao problema de pesquisa; esta tarefa permite
uma familiarização com os dados e a elaboração de uma caracterização geral da
atividade; (2) produzir um ‘índice de eventos’, que pode ser elaborado paralelamente
à atividade descrita no item 1; este índice permitirá ao investigador um acesso mais
rápido a segmentos específicos dos vídeos, (3) através do índice, identificar os
eventos relacionados ao problema de pesquisa; esta fase inicia o trabalho
interpretativo mais rigoroso, cuja natureza será discutida a seguir; (4) transcrever
literalmente os eventos selecionados, com o maior número possível de detalhes; a
transcrição não deve substituir o vídeo, mas servirá como apoio à análise minuciosa
do mesmo; (5) assistir persistente e repetidamente estes segmentos (ou episódios),
apoiado pela análise exaustiva das transcrições, a fim de gerar interpretações
plausíveis dos microprocessos envolvidos na atividade; é importante lembrar que
não há limites para quanto tempo o investigador deve deter-se em episódios
específicos, pois o objetivo é construir uma caracterização densa sobre a atividade
investigada, (6) ao divulgar resultados, apresentar interpretações ilustradas, por
exemplo, prototípicos colhidos diretamente dos vídeos e transcrições, permitindo
que o leitor possa compreender os argumentos e princípios teóricos sugeridos pelo
investigador e/ou construir interpretações alternativas.

Partindo de uma perspectiva vygotskiana na qual os processos humanos originam-se
nas relações sociais, são as relações estabelecidas entre os alunos pesquisados e a mediadora,
o instrumento (computador) e as leituras proporcionadas, que serão investigados. Essas
relações foram analisadas e orientadas pelos detalhes e aspectos relevantes que nos permitem
interpretar os sentidos construídos pelos alunos no ato da experiência realizada. Nesta parte
do texto, elegemos episódios (acontecimentos/partes da intervenção), para a descrição e
interpretação dos sentidos construídos. Assim, seguem, nos dois próximos tópicos, os
episódios selecionados para o entendimento da construção dos sentidos na leitura e as
estratégias utilizadas pelos dois alunos pesquisados. No entanto, não podemos esquecer que,
para Vygotsky, os sentidos possuem uma interdependência dialética com os significados.
Logo, não podemos falar de sentidos ou significados separadamente.
Embora nossa pesquisa tenha sido baseada no modelo de análise microgenética
referenciado anteriormente, em função do tempo e das limitações do próprio processo de
internalização, o que fizemos foi assistir às gravações e, nesse processo, identificamos aquilo
que se relacionava diretamente com nosso objeto de pesquisa. Consideramos que a
perspectiva mais ampla da análise microgenética marcam nossos esforços de análises da
investigação.
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No decorrer das intervenções, uma das nossas intenções foi deixar os alunos livres nos
primeiros minutos antecedentes ao trabalho interventivo para que pudessem explorar o
instrumento computador, até mesmo para melhor compreendermos como seria o seu contato
com a ferramenta. Salientamos que em ambos os momentos, seja no período exploratório, seja
na intervenção propriamente dita, a atitude da pesquisadora foi de abertura ao conceito de
leitura apresentado por eles: todos os significados e sentidos produzidos eram aceitos. Logo,
se a criança ao ouvir uma pergunta fosse até o texto em busca da resposta e lesse o trecho
correspondente, essa atitude era aceita pela pesquisadora. Outros tipos de atitudes, tais como:
a leitura silenciosa ou em voz alta, a não retomada ou releitura do texto e a não observação
das imagens ou palavras desconhecidas eram igualmente acolhidos. Nosso objetivo era deixálos livres diante das leituras em busca da construção de sentidos, os quais construíam no
decorrer destas.
Nossa análise divide-se em dois momentos: no primeiro, apontamos sobre o contato
que os alunos estabeleceram com o computador (que foi um instrumento para a pesquisadora
e um meio, o qual utilizamos para investigar comportamentos e processos psicológicos dos
investigados). O que eles buscavam de acesso (sites, jogos, Youtube e músicas) no momento
quando estavam à frente do computador e os sentidos produzidos após o seu uso no
laboratório de informática diante das intervenções de leitura. No segundo, elegemos
episódios, os quais analisamos as construções de sentidos produzidas pelos alunos Luiz
Henrique e Nathan, buscando nas respostas dadas uma confrontação com os elementos
teóricos aqui desenvolvidos e ressaltando que os sentidos construídos pelos alunos no
decorrer das leituras a todo momento são definidos culturalmente e influenciados pelos seus
conhecimentos prévios.
Finalmente, a escolha dos episódios analisados deu-se por meio de episódios que
abordaram os seguintes modelos: o uso do conhecimento prévio e as relações socioculturais
no momento da leitura e também sobre a influência mediadora na ZDP. Por esse motivo, no
decorrer das análises, foram escolhidos episódios que dialogavam com os temas citados,
tendo em vista que, diante de nossa construção teórica, o conhecimento prévio/mundo e o
processo de mediação são fatores que podem interferir na compreensão e na produção de
sentidos. Assim, aparecerão partes de todas as oficinas que enquadraram dentro dos três
tópicos utilizados como norte.
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4.2 Dos primeiros contatos dos alunos com o computador às novas descobertas:
mudanças de sentidos

Como vimos anteriormente, selecionamos dois alunos para este trabalho: um deles
com acesso ao computador em casa, o qual acreditamos que sua aproximação com a
ferramenta seria mais harmônica, enquanto o outro, sem acesso direto ao instrumento, poderia
apresentar maiores dificuldades no contato com a leitura no computador.
O que aconteceu de fato, como mostraremos, é que ambos os alunos demonstraram
facilidades no uso da ferramenta. Nos primeiros contatos, verificamos que os alunos já
possuíam habilidades como ligar e desligar o computador, usar o mouse, usar as ferramentas
de pesquisa (principalmente Google), o acesso ao Youtube, sendo o Google e o Youtube, as
principais pesquisas realizadas por eles para assistir a vídeos de músicas, corridas de moto e
jogos, entre outros.
O computador, até momentos antes das intervenções, era visto pelos alunos como uma
ferramenta de distração. Desse modo, no decorrer das intervenções, presenciei uma mudança
de sentidos produzidos pelos dois alunos diante do instrumento apresentado a eles conforme
episódios a seguir. No entanto, essa mudança de sentidos será discutida por meio de duas
hipóteses.

(01)
Sentido pelo aluno Nathan (1º dia de intervenção):
Pesquisadora: Nathan, você tem alguma curiosidade quando está na frente do
computador?
Nathan: Não.
Pesquisadora: O que você gosta de fazer quando está em frente a um computador?
Nathan: Jogar Minecraft.
Pesquisadora: Só Minecraft?
Nathan: E assistir vídeo.
Pesquisadora: Que tipo de vídeo você assiste?
Nathan: Que tipo de vídeo, eu assisto? Aaaa éé música. Gosto de vídeo desse
carinha aqui ó... (o aluno digita no Google músicas de mc – funk).
Pesquisadora: E você acha o computador importante, Nathan?
Nathan: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Hum, sei lá. Só o computador gamer. O PC gamer.
Pesquisadora: E como que é esse PC gamer?
Nathan: Que ele dá pra baixar um tantão de joguinho.
Pesquisadora: É? Então, você não sente falta de ter um computador?
Nathan: Não.

Nesse momento, observamos que o aluno relata que, quando está à frente do
computador, gosta de assistir a vídeos e jogar Minecraft. Logo, percebemos um conflito na
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pesquisadora entre o momento da intervenção e o momento de análise deste trabalho. O que
ocorre é que a pesquisadora naquele momento corta a fala do aluno sobre seu interesse em
jogos e logo diz: “E você acha o computador importante? ”. Por essa fala, percebemos que, no
momento da intervenção, tem-se que o computador somente seria importante para o uso da
aprendizagem e desconsidera o uso dos jogos apontados pelo aluno. Assim, embora tenhamos
uma situação propícia para mais explorações, a pesquisadora parece bloquear o caminho, pois,
naquele momento, tinha-se a concepção de que o uso do computador somente é imprscindível
para a aprendizagem e desconsidera o uso de jogos.
Logo, fazendo uma ressalva, Vygotsky (2007), na sua discussão sobre a pré-história da
linguagem escrita, afirma que a segunda esfera de atividades que une os gestos e a linguagem
escrita é a dos jogos das crianças: “[...] A representação simbólica no brinquedo é,
essencialmente, uma forma particular de linguagem num estágio precoce, atividade essa que
leva, diretamente à linguagem escrita” (VYGOTSKY, 2007, p. 134).
Os jogos são também uma forma de inserir a criança no mundo adulto, uma vez que
neles a criança tem a possibilidade de representar coisas, pessoas e objetos que lhes são
familiares. A criança, ao jogar Minecraft, está construindo e elaborando coisas do seu mundo
com o material virtual disponível, assim como na vida real o adulto também constrói coisas.
O aluno, ao construir coisas que também estão presentes no mundo adulto, insere-se por meio
de gestos figurativos no mundo adulto. A criança é capaz de representar até mesmo uma
história daquilo que construiu e consegue, no momento do jogo, descrever/ler oralmente toda
a sua construção. Dessa maneira, conforme Vygotsky (2007), o jogo adquire uma função de
signo com uma história própria. Isso representa um simbolismo de segunda ordem, o que
contribui para o desenvolvimento da linguagem escrita.
Contudo, inferimos que, diante do que Vygotsky (2007) aponta sobre a importância
dos jogos para a inserção da criança no mundo escrito e o deslocamento apontado pelo autor
do desenho das coisas para o desenho das palavras, acrescentamos, aqui, também, que o
construir e organizar as coisas no jogo do Minecraft também pode ser associado ao organizar
e construir textos a partir de uma sequência lógica dos acontecimentos. Citamos, como
exemplo, a criação de uma fazenda com piscina no Minecraft, com pessoas nadando na
piscina. Para que haja pessoas nadando, é necessário que, primeiramente, tenha-se um espaço
que não vase água, e após a criação e vedação desse espaço, possa ser inserida a água para as
pessoas nadarem. Há uma ordem de acontecimentos. Desse modo, é também a construção da
escrita de textos. Um texto, ao ser construído, possui toda uma lógica de estrutura e de
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acontecimentos que faça com que o leitor seja capaz de entendê-lo. Assim, se a criança na
fazenda apresenta em sua construção pessoas “nadando”, mas sem ter um espaço ou até
mesmo água, ficaria difícil apresentar seus acontecimentos a alguém que esteja disposto a
prestigiá-lo diante de suas construções no Minecraft. É nesse sentido que o jogo contribui para
a aprendizagem sobre a língua escrita.
É a partir de então, Vygotsky (2007) justifica que a escrita deve ter significado para a
criança e que esta deva ser ensinada naturalmente, cultivada, e não imposta. “O que se deve
fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não a escrita das letras” (VYGOSTKY, 2007,
p. 145).
Reconhecemos que, diante desse corte na fala do aluno, não buscando maiores
explorações sobre o jogo, a pesquisadora, por estar imersa em sua concepção de que o
computador seria importante para a aprendizagem, esquece-se da introdução da aprendizagem
na escrita por meio de um processo lúdico. “Na verdade, o segredo da linguagem escrita é
preparar e organizar adequadamente essa transição natural. Uma vez que ela é atingida, a
criança passa a dominar o princípio da linguagem escrita” (VYGOSTKY, 2007, p. 141).
Retomando o trabalho individual realizado nesse mesmo dia, no final da seção, houve
uma exploração livre do computador por parte do aluno, novamente em sites, os quais lhe
chamavam a atenção. Além disso, o aluno começa a explorar as partes físicas do computador,
abre o local de CD e diz inesperadamente:

(02)
Nathan: Agora, o computador é importante, um pouquinho só...
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Porque dá para ouvir músicas. Porque tem como colocar CD. Aí, eu ia
colocar o CD do Minecraft.
Pesquisadora: Ah, tá. Mas você sabia que no computador, oh [mostra a entrada de
pen drive], você pode colocar pen drive, aqui, você pode por entrada de som, no
computador, você pode ver filme do Minecraft... [o aluno não fala nada e apenas
observa].

Por esses dois primeiros diálogos apresentados (01, 02), o sentido atribuído pelo aluno
Nathan sobre o computador é que o instrumento seria para jogar, divertir-se, passar o tempo,
não sendo indispensável para a sua vida.
Todavia, no quarto dia de leituras, Nathan consegue verbalizar outros sentidos para o
uso do computador. Foi durante a discussão do texto Diário de uma banana – As memórias de
Greg Heffley, de Jeff Kinney, no qual essa história conta sobre as experiências (negativas) da
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primeira semana de aula de Gregory na escola e dentre as discussões ocorridas o aluno Nathan
faz associações com a sua rotina escolar:

(03)
Nathan: Eu tô com preguiça.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Por causa que amanhã ainda é sexta. Hoje, devia ser sexta.
Pesquisadora: É? O que tem a ver a sexta?
Nathan: Não sei... Porque ela acaba, ela acaba...
Pesquisadora: Acaba com quê?
Nathan: Acaba. Depois de dois dias, tem aula de novo. Infelizmente.
Pesquisadora: Você não gosta de vir para aula, não?
Nathan: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Eu gosto de estudar, mas não gosto de vir pra aula, não.
Pesquisadora: Por quê? Qual a diferença?
Nathan: Porque, quando eu venho pra aula, eu fico perdendo tempo aqui na escola.
Daí, quando eu estudo em casa é melhor.
Pesquisadora: Por que você fica perdendo tempo na escola?
Nathan: Porque eu não posso beber água, porque eu não posso ir ao banheiro. Sóóó
quando dá 15:15. Só que lá na minha casa é assim, se eu for estudar, eu posso ir ao
banheiro na hora que eu quiser, posso parar na hora que eu quiser.
Pesquisadora: Aí, você acha que rende mais na sua casa?
Nathan: Rende... Ahh, se escola fosse em casa...
Pesquisadora: Mas você acha que ia dar conta de fazer as provas?
Nathan: Ia. Internet. Fazer na internet.
Pesquisadora: Mas você havia me dito que computador não era importante...
Nathan: Mas eu tô achando que as provas ia ser assim, oh... liberar a conquista do
Minecraft
Pesquisadora: Tá, então, você está imaginando o que poderia ser, né...
Nathan: É.
Pesquisadora: Mas você acha que isso na realidade seria viável?
Nathan: Seria...Todo mundo ia ser um youtuber do Minecraft.

Nesse momento, abre-se um segundo sentido: o computador pode auxiliar na produção
de uma escola, cujo espaço físico seja a própria casa do sujeito. O uso da internet, mediado
pelo computador, pode auxiliar nessa tarefa. A escola imaginada, no entanto, não é próxima ao
que se tem.
Abrimos, então, a possibilidade de duas hipóteses para esse segundo sentido da fala do
aluno Nathan. A primeira é que o aluno pode ter relacionado o computador como um auxiliar
da sua aprendizagem, pois se apropria do conceito de “importante” da pesquisadora; isto é,
devido ao corte de sua fala no primeiro dia de intervenção, o aluno apropria-se de que o que
era importante para a pesquisadora é o uso do computador para a aprendizagem.
A segunda hipótese é que acreditamos que o aluno, diante da sua negação do espaço
escolar conforme relatado e também pelo seu envolvimento na cultura de jogos, pode ter
internalizado boas expectativas de uma aprendizagem lúdica. A partir das suas vivências com
o uso dos jogos pedagógicos realizados no primeiro momento de nosso contato com os alunos
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e também relacionado às suas próprias experiências com os jogos, assim ele deve ter criado
essa associação.
Nessa segunda hipótese, podemos observar que o aluno sente a necessidade de a
aprendizagem escolar ser inserida na sua forma de brincar. Desse modo, podemos ver que as
interações com o instrumento, mediadas pela pesquisadora e também pelas indagações
realizadas, que a ferramenta que até então não era “importante” passa a ter alguma relevância,
pois se depara com outras possibilidades de uso: ouvir músicas e até mesmo associar o uso da
internet à aprendizagem, já que utilizávamos a ferramenta para a realização de leituras dentro
do espaço escolar.
Observamos que o aluno, para a construção desse novo sentido, recorreu a seus
conhecimentos prévios: a relação antes estabelecida com o instrumento e que, após novas
interações mediadas pelo outro, passou a reconstruir o sentido dado ao computador.
O sentido construído pelo aluno é um sentido funcional. Isto é, há possibilidade de
associá-lo a assuntos de seu interesse: jogar Minecraft. Notamos também uma mudança de
construção de sentidos. O aluno associa a todo momento seu interesse pelo jogo, a fim de
buscar uma nova “metodologia” de estudos: estudos pela internet em casa. Isso nos mostra
que o aluno Nathan está inserido em uma “cultura de jogos”, que atravessa a escola, mas que,
quase nunca, professor ou educador leva em consideração. O sentido que ele nos mostra é
parte dessa cultura, a qual o aluno vivencia. Pelo fato de o aluno estar envolvido nessa cultura
de jogos, percebemos que ele leva essa sua cultura para o espaço escolar, onde não é
trabalhado dessa forma no momento das aulas regulares. Assim, vemos o quanto o aluno
Nathan nega a escola e as regras escolares.
Vimos anteriormente, na descrição dos alunos, que Nathan tinha o seu contato com o
computador apenas na casa de amigos. Ele tem como uma primeira concepção que o
computador seria para jogos ou músicas. Isso é o que chamamos de seu conhecimento real,
prévio. O aluno tem, então, um primeiro esquema mental sobre o uso do computador: para se
divertir. A mediadora, ao mostrar ao aluno as demais partes físicas do computador e as
possibilidades de se trabalhar com ele (no nosso caso, a leitura dentro do espaço escolar), o
aluno começa a formular outro esquema: a nova forma de compreender o instrumento – o
computador na aprendizagem. A partir desse momento, o aluno cria um novo sentido para a
aprendizagem, tal como veremos a seguir.
Ao relatar que “as provas seriam liberar a conquista do Minecraft” – liberar
conquistas, conforme a definição dada pelo próprio jogo, é “uma forma de orientar
101

gradualmente novos jogadores para o Minecraft e dar-lhes desafios para completar.”11 O aluno
indiretamente abre a possibilidade de dizer e reafirmar que as provas escolares seriam
desafiadoras e que ele deveria conquistá-la. Ou seja, alcançar as boas notas que são exigidas
pelas instituições escolares por meio de conquistas em um jogo imaginado por ele para a
aprendizagem e ter uma nova forma de se ver a escola. Todavia, os novos jogadores seriam os
alunos, que, ao serem orientados pelos professores, deveriam cumprir os desafios propostos.
Uma das formas seria por intermédio de youtubers.
Ao dizer que todos seriam youtubers do Minecraft, ser um youtuber é realizar
publicações online, vídeos nos quais o autor apresenta suas experiências em um “canal”, o
qual os interessados o seguem. Associar ser um youtuber em sua proposta de “escola em casa”
é ser um aluno que seria avaliado pelas suas falas diante de publicações de vídeo, que até
então seria postado para “o professor avaliá-lo” e até mesmo para os próprios colegas. Assim,
quando o aluno diz: “Todo mundo seria um youtuber”, remete-nos também que o próprio
professor poderia ser um youtuber. Logo, aquilo que o aluno vivencia em suas experiências
escolares (socioculturais), as quais não lhe agradam, passam por meio de um novo
conhecimento (as possibilidades do uso da internet e supostamente o computador para a
aprendizagem, que em nosso caso foi apresentado pela leitura na tela), o qual pensa em uma
nova possibilidade de “melhorar” seus estudos, relacionando-se, desse modo, com seus
conhecimentos já adquiridos.
Observamos que o aluno, diante da sua experiência – contato com a leitura no
computador –, abriu novo olhar para o uso da ferramenta. Aquilo que antes possuía
significado mais restrito, passa a fazer parte de sua experiência semanal e abre-se para sua
imaginação, criando novos sentidos e possibilidades de utilização do instrumento diante do
novo contexto apresentado a ele. Foi capaz de ativar sua imaginação, criando uma nova forma
de se pensar. Entretanto, essa possibilidade de pensar e construir novos sentidos para a escola
(para torná-la mais divertida) advém da ação em ter o contato com uma nova experiência de
apresentação do computador como instrumento de aprendizagem relacionado com sua
experiência de jogos com Minecraft. Sobre a imaginação, Vygotsky (2007, p. 109) afirma:

A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma forma
especificamente humana de atividade consciente, não está presente na consciência
de crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais. Como todas as
funções da consciência, ela surge originalmente da ação.
11

Conquistas de Minecraft – Denominação retirada para o próprio jogo: Disponível em: <http://minecraftbr.gamepedia.com/Conquistas>. Acesso em: 23 set. 2016.
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Podemos reafirmar que o aluno chegou a essa nova construção devido às suas
associações com aquilo que já conhecia (o jogo) e com aquilo que ainda não conhecia
(entender o computador como uma ferramenta não apenas de diversão, como também
possibilidade de aprendizagem). Assim, vivencia-se um deslocamento entre aquilo que o
aluno já sabe (jogo e suas experiências escolares) e aquilo que ele passou a construir dado
pela mediação da apresentação do uso do instrumento como possibilidade de aprendizagem,
atribuindo, dessa maneira, novos sentidos ao instrumento.
Para chegarmos a essa conclusão, remetemos ao que Vygotsky (1991, p. 130) nos
aponta: “para compreender a fala de outrem, não basta entender as suas palavras – temos que
compreender seu pensamento – mas nem mesmo isso é suficiente – também é preciso que
conheçamos a sua motivação”.
Além disso, podemos reconhecer que a palavra computador foi, aos poucos, se
reconstruindo, pois, em um primeiro momento, esta destinava-se à diversão/distração. Ao ter
contato com outras formas de utilização, a palavra foi-se ampliando a passou a ser
diversão/distração + possibilidade de aprendizagem. Desse modo, percebemos que o aluno
começa a construir novos esquemas sobre sua percepção do instrumento e também se utiliza
de seus conceitos cotidianos.
Nesses novos esquemas, o aluno cria uma hipótese de utilizar o computador
juntamente com a internet para a sua aprendizagem e prevê que, provavelmente, isso daria
certo. Porém, ele não chega a um conceito científico do o que é computador (máquina
destinada a processamento de dados, capaz de obedecer às instruções que produzem
transformações nesses dados com o objetivo de alcançar um determinado fim). Dessa forma,
retomemos um pouco de Vygotsky (1998, p. 126), que afirma que o aprendizado geralmente
precede o desenvolvimento: “A criança adquire certos hábitos e habilidades numa área
específica, antes de aprender a aplicá-los consciente e deliberadamente”. Podemos verificar
essa situação vivenciada pelo aluno Nathan com o seguinte exemplo dado por Vygotsky
(1998, p. 126-127):

Muitas vezes três ou quatro etapas do aprendizado pouco acrescentam à
compreensão da aritmética por parte da criança, e depois, na quinta etapa, algo surge
repentinamente: a criança captou um princípio geral, e a curva do seu
desenvolvimento sobe acentuadamente.

Todavia, diante das análises desse episódio, houve novamente uma falta por parte da
pesquisadora em explorar mais os aspectos dessa nova escola, com perguntas que levassem o
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aluno a desenvolver mais sobre a sua nova forma de ver a escola, o que possibilitaria
melhores compreensões.
Diante desses obstáculos, pudemos perceber que, ao mesmo tempo em que a
pesquisadora tenta realizar um trabalho de intervenção que visa à investigação, ela se defronta
com o desafio de explorar mais o ponto de vista de análise do sujeito; e, nesse pensar rápido,
seguir a linha de pensamento do aluno e não esquecer do seu objeto de pesquisa. Ela, por
vezes, corta o assunto introduzindo as perguntas já planejadas diante do roteiro. Acreditamos
ser esse um exercício mental complexo e uma limitação, a qual, em algumas situações, a
pesquisadora não conseguiu superar, permanecendo apenas nas características gerais de
explicações do sujeito pesquisado, não explorando, assim, as contradições, coerências e
limitações sem afastar-se do seu objeto de pesquisa.
Outro episódio destacado foi a acepção da leitura para ambos os alunos, da qual
podemos notar a atribuição de diferentes interpretações:

(04)
Pesquisadora: O que significa ler para vocês? Vocês sabem me responder? (Esta
pergunta foi realizada no último dia de intervenção)
Luiz Henrique: Distrair
Nathan: Peraí (vai até o Google e procura o significado de ler)
Pesquisadora: Você acha que leitura é distração?
Luiz Henrique: Pra mim é. Porque do jeito que eu leio tanto...
Pesquisadora: Você acha que lê muito?
Luiz Henrique: Eu acho.
Pesquisadora: E você Nathan?
Nathan: Eu também acho. É, deixa eu ler o negócio: ‘Transitivo de ler extrativo.
Percorrer com a visão. Palavra, frase e texto decifrando por uma relação estabelecida
entre as sequências, os sinais gráficos escritos e os significados próprios de uma
língua natural. Transmitivo direito, intran... intransitivo. Ter acesso a texto, obra etc.,
através de sistema de escrita, valendo de outro sentido que não, não o da visão’
(modo como o aluno leu o significado de ler no Google).
Pesquisadora: E aí, o que tá escrito aí?
Nathan: Tradições de origens das palavras. (na tela, estava escrito: traduções de
origem das palavras)
Luiz Henrique: Tá escrito aí ler significa, tipo, ver alguma coisa, meio que isso.
Pesquisadora: E pra você, Nathan, o que significa ler? Eu quero saber a opinião
pessoal de vocês.
(o aluno não responde e começa a pesquisar jogos no Google).

Por esse episódio, observamos que ambos os alunos atribuem sentidos diferentes à
leitura. O aluno Nathan, em sua busca sobre a leitura na tela do computador, mediada pela
internet, pode ser interpretado como “acredito totalmente na internet” ou “aqui neste
laboratório de informática, a professora/pedagoga Nayane quer que digamos algo que tenha a
ver com a internet”; diferentemente do aluno Luiz Henrique, que tenta, primeiramente, dar
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uma resposta pessoal: leitura é distração; e, logo após, tenta resumir o que foi lido pelo
colega.
Outra hipótese que levantamos para essa ação do aluno Nathan ir à busca de uma
resposta é se esse aluno ainda não está preso a uma concepção escolar de leitura, isto é, ler
para responder; ler para encontrar a resposta no texto. Afirmamos isso, pois presenciamos,
conforme exposto nas atividades do capítulo 3, propostas de atividades que exigem do aluno a
localização da resposta no texto. O aluno Nathan, ao mesmo tempo em que se liberta e
constrói novos sentidos para a sua leitura conforme episódios anteriores, oscila entre a
construção de novos sentidos no episódio anterior para a localização da resposta pronta ou
“desejável”. Esse ato também nos confirma que Nathan, até então, passa a ver o uso do
computador para a aprendizagem à medida que buscou nele uma resposta. Assim, o aluno
desenvolve uma estratégia de localização das respostas:

Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula com relação à leitura levam ao uso de
uma pseudolinguagem, que eram conhecidos e praticados pelas crianças em seu dia
a dia. Dada a exigência das professoras de que os alunos copiem dos textos as
respostas às perguntas de compreensão, eles desenvolvem uma estratégia de
localização das respostas que não exige a compreensão das perguntas. As respostas
são, então, copiadas ou lidas sem qualquer envolvimento das crianças com o
significado, gerando a criação e o uso da pseudolinguagem, numa suspensão do uso
da linguagem para responder perguntas a que estão habituados (TERZI, 1995, p. 60).

Podemos interpretar esse comportamento como indicador de que Nathan ainda não se
desvinculou do padrão escolar de leitura. Isso que também nos remete aos dados apresentados
por Fuza (2000) sobre a linguagem como instrumento de comunicação, a qual remete à
decodificação: buscar respostas no texto sem a exigência da reflexão por parte do aluno.
No entanto, como essa pergunta não estava com a “resposta” pronta em algum texto a
ser lido no ambiente onde estávamos, observamos que, pelo fato de o aluno conhecer alguns
sites e programas de computador, permitiu a ele ir à busca de uma resposta que seria
aparentemente a correta. Esse episódio demonstrou que o aluno, por vezes, pode estar preso à
concepção escolar de leitura, mas ao mesmo tempo é capaz de recorrer ao seu conhecimento
prévio sobre a funcionalidade do site Google para enfrentar o desafio proposto, que era
responder qual o significado de ler para ele.
Podemos interpretar esse fato ainda como o aluno Nathan, ao ser indagado pela
pergunta sobre leitura, aciona seus conhecimentos prévios daquele momento por não saber dar
uma resposta. Estamos diante de uma intervenção de leitura no computador. Assim, começa a
elaborar um esquema entre uma resposta que tenha a ver com o computador + seu
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conhecimento sobre o site Google, que, pela sua hipótese, indiretamente, poderia chegar a
uma resposta. A resposta dada pelo aluno faz parte das suas interações e processos vividos por
ele, que atribuem um sentido pessoal de localização da resposta pronta que seja “desejável”.
Quanto à resposta de Luiz Henrique, o sentido da leitura (provavelmente atrelado à
leitura no computador, pois era isso que eles faziam há algum tempo) está relacionado à
distração, possivelmente devido às suas experiências socioculturais, conforme ratifica o relato
de sua mãe no decorrer da entrevista familiar.

Mãe: O L. F. não tem muito essa noção de ter um trabalho e ir para o computador,
não. Teve um dia que eu deixei ele para fazer um negócio. Aí, ele: ‘Mãe, não
consegui porque não achei’. Aí, eu falei: ‘É só você olhar no Google, meu filho’.
Ele ainda não assimilou isso, ainda não. Computador para ele é mais diversão, ainda.
Para ele, é um pouco mais diversão. Para mim, não. Eu quero receita, eu vou para o
computador. Eu quero resumo de novela que eu perdi, eu vou para o computador.

Nesse sentido, poderíamos afirmar que o aluno Luiz Henrique, por possuir e lidar com
o computador de forma cotidiana, não se limitou a usá-lo como detentor da resposta à
pergunta da pesquisadora, tentando apresentar uma síntese pessoal.
A pesquisadora, ao reafirmar que gostaria de saber a resposta pessoal do aluno Nathan,
o que significava ler para ele, o silêncio ocasionado pela pergunta também pode ser uma
forma de reorganizar seus pensamentos em busca de um sentido. A sequência do episódio dá
indicações disso:

(05)
Pesquisadora: E o que vocês acham de usar o computador assim... para a
aprendizagem?
Luiz Henrique: (faz um gesto de mais ou menos)
Nathan: Eu prefiro. É melhor do que escrever. É mil vezes melhor.
Luiz Henrique: Eu também acho.
Nathan: É melhor do que gastar a mão.
Luiz Henrique: (vai até o teclado do computador, digita uma soma e consegue abrir
a função calculadora no computador).
Pesquisadora: Ah... você consegue fazer a conta pela calculadora?
Luiz Henrique: Sim.
Pesquisadora: Mas, e aí, o que vocês acham dessa experiência de ler no
computador? Eu queria saber de vocês o que foi essa experiência de ler aqui?
Luiz Henrique: Eu achei bem legal. E você? (pergunta ao Nathan).
Nathan: Eu também.
Luiz Henrique: Eu achei legal porque me trouxe várias informações que eu não
sabia.
Pesquisadora: E você Nathan?
Nathan: Eu? Gostei de tudo. Tudo, tudo, tudo... Porque a gente leu os textos. Foi
legal.
Pesquisadora: Mas vocês preferem ler no computador ou no impresso?
Luiz Henrique: Sim. No computador.
Nathan: Ele falou tudo. Mil vezes.
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Pesquisadora: Mas porque no computador é mais legal?
Nathan: (pensa um pouco e diz). Porque é mais fácil de achar.
Luiz Henrique: Mas livros, mesmo, eu tenho mais interesse em livros impressos.
Que eu seguro. Que eu pego na mão.

Ao dizer que “ler no computador é mais legal, porque é mais fácil de achar”,
lembramos que é próprio do fenômeno do sentido espalhar ou impregnar-se naquilo que o
carrega, Isto é, os alunos já trazem consigo uma visão também positiva, lúdica e de facilidade
do computador, que pode ter influenciado em suas respostas diante das suas vivências com o
instrumento.
Ao mesmo tempo, não podemos descartar a ideia de que, pelo fato do sentido de
carregar em si efeitos de suas vivências, isso possa acarretar uma mudança também positiva
referente ao ato de ler, simplesmente pelo fato de a leitura ter ocorrido em um instrumento
que o caracteriza como algo positivo e que despertou o interesse dos alunos em realizar as
leituras. Todos esses sentidos são construídos pelas vivências e relações estabelecidas com o
instrumento. Ou seja, aquilo que lhe foi externamente proposto passa a fazer parte das
reconstruções de pensamento, tornando-se, dessa maneira, uma reconstrução interna sobre o
ler no computador, de uma operação externa apresentada a ele: a relação física com o
instrumento.
Contudo, observamos que os sentidos produzidos por ambos os alunos advêm de suas
vivências e experiências prévias que, por algumas vezes, foram se reconstruindo diante do
novo.
Desse modo, retomamos também a Vygotsky, que afirma que, apesar de as duas crianças
estarem na mesma série, ambas podem apresentar desenvolvimentos diferentes conforme as
experiências vivenciadas e proporcionadas a elas. Vimos que cada aluno atribui uma resposta
diferente diante da mesma pergunta e/ou intervenção. Eles constroem seus sentidos
articulando-os com suas vivências. Cada sujeito desenvolve-se em seu tempo. Cabe à escola
fazer parte desse processo de desenvolvimento do estudante buscando compreender o sentido
das respostas dadas.
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4.3 A construção individual dos sentidos sobre as leituras propostas
Neste item, apresentamos a construção individual, no decorrer das intervenções 12, dos
sentidos produzidos ao longo dos encontros temáticos. As intervenções ocorreram
separadamente entre os alunos, o que nos permitiu compreender o que a criança produzia e
conseguia expressar no decorrer das leituras e das intervenções feitas, não sendo, assim,
influenciados um pela resposta do outro.13 Logo, selecionamos, nesta parte final do texto,
alguns episódios, dos quais chamaram a atenção no decorrer do trabalho de intervenção. Esses
episódios foram escolhidos para mostrar que o conhecimento prévio e as experiências
socioculturais influenciaram na interpretação dos textos e também nos sentidos construídos.

4.3.1 Acionando o conhecimento prévio e a influência sociocultural na construção dos
sentidos

Nos episódios a seguir, selecionamos algumas situações em que os alunos recorrem ao
conhecimento prévio e que influenciaram na construção dos sentidos:

(06)
Luiz Henrique
Pesquisadora: Pela imagem da capa que está aí (mostra a capa da história em
quadrinhos – A turma na Escola), o que você pensa que pode acontecer nesta
história?
Luiz Henrique: (observa por alguns instantes a imagem e parece estar refletindo
sobre a questão colocada) Ahh, eu acho que ela não gostou muito de estudar... e ela
queria estudar com eles, eu acho.
Pesquisadora: Ela quem?
Luiz Henrique: A Mônica.
Pesquisadora: Você acha que a Mônica vai querer ir pra escola?
Luiz Henrique: Sim.
Pesquisadora: Você acha que ela vai querer ficar na escola?
Luiz Henrique: Não. Porque a maioria dá errado.
Pesquisadora: Por que dá errado? Como você sabe que dá errado?
Luiz Henrique: Porque eu tinha uns DVDs, não sei... passava na Sky gato lá que eu
tenho, uns desenhos sobre turma da Mônica. Aí, passou um lá que ela, o Cebolinha e
o Cascão queriam ir num lugar e o Cebolinha e a Mônica falou que ia dar errado,
numa caverna lá... Aí, o Cebolinha, o Cascão foram, eles encontraram o diabo e o
diabo matou eles e pegou a alma deles... Aí, eles até falou que ia dar errado e que
não era para confiar na Mônica. Por isso que eu acho que vai dar errado.

12

Quando dizemos construção individual, remetemo-nos ao trabalho propriamente de leitura realizado ora com
um aluno, ora com outro, sendo que as intervenções se deram separadamente com os pesquisados. Apenas as
observações do contato com o computador se deram juntas, tal como relatadas nos diálogos do item anterior.
13
Após a defesa, realizamos mais uma reflexão em relação ao método: as intervenções poderiam ter ocorrido
com os dois alunos ao mesmo tempo, uma vez que, para Vygotsky, é essa interação entre as pessoas e os
instrumentos que ajuda a promover o desenvolvimento.
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(07)
Nathan
Pesquisadora: Além da turma da Mônica, você conhece outras histórias em
quadrinhos?
Nathan: Sim. Do Mickey e do Pato Donald.
(passado um tempo, o aluno inicia a leitura: A turma na Escola).
Pesquisadora: Para aí, deixa eu te perguntar uma coisa: ‘O que você acha que vai
acontecer agora? A partir desse momento?’ (após a leitura da segunda página).
Nathan: É... eles vão se encontrar num campinho, elas... aí, eles vai, é... não sei...
Que agora eu vi essa imagem aqui, oh (aponta para a imagem da Magali e Mônica
conversando)... que a Mônica vai ser a aluna e a Magali vai ser a professora pra
ganhar maçã.
Pesquisadora: Por que a Magali vai ser professora para ganhar maçã?
Nathan: Porque ela só pensa em comida.
Pesquisadora: E a Mônica vai ser aluna sozinha?
Nathan: Vai ter mais alunos.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Porque não tem como ficar só com um aluno.

Nesses dois episódios, observamos que ambos os alunos ativam seus conhecimentos e
experiências de leituras sobre a turma da Mônica. Isso demostra que os alunos possuem
claramente os esquemas sobre histórias em quadrinhos. Eles relacionam a história a ser lida
com outras já conhecidas, produzindo hipóteses sobre o que ainda lerão.
No primeiro diálogo, Luiz Henrique possui como conhecimento prévio Mônica querer
ir à Escola devido às imagens observadas em um primeiro momento, mas afirma que ela não
ficará, pois dará errado. O aluno Luiz Henrique somente chegou à hipótese de que Mônica
não ficaria na escola, porque “daria errado” a partir dos esquemas que ele possui sobre outras
histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, as quais foram vistas em desenhos no DVD de
sua casa e na Sky “gato”. Sua hipótese é confirmada com o final da história apresentada ao
aluno.
Já Nathan também possui o conhecimento de outras histórias em quadrinhos da turma
da Mônica. Isto é, possui esquemas formados de como são essas histórias. Sua hipótese é que
Magali será professora para ganhar maçãs, uma vez que já sabe de sua fama de “comilona”. E
por ser professora, ela ganharia maçãs. A hipótese de Nathan também se confirma com a
história apresentada.
Esses dois diálogos nos mostram que os alunos dão respostas diferentes partindo do
pressuposto de seus conhecimentos prévios e experiências com leituras de histórias em
quadrinhos. Provavelmente, essa história não os surpreendeu, já que suas hipóteses foram
confirmadas parcial ou totalmente.
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(08)
Pesquisadora: E...o que que conta um pouco essa história? Fala pra mim...(pergunta
realizada após a leitura do texto).
Luiz Henrique: Que a Mônica queria ir pra escola, mas ela...Não... na verdade ela
não aprendeu muito porque por ir pra escola, porque já que ela era pequena, ela
aprendeu que é ruim ir pra escola, já que a Magali só ensina coisa errada e só quer
comer. Tem briga na escola. Aí ela desestimula.
Pesquisadora: E ai o que você achou da história?
Nathan: É boa.
Pesquisadora: Por que ela foi boa?
Nathan: – Porque ela queria ir pra escola e depois não quis ir mais.
Pesquisadora: Então me conta uma coisa, o que fala essa história, o que você
entendeu dela?
Nathan: Fala de escola. Eu entendi porque eles só queriam ir pra escola achando que
escola é Disney. Só que escola não é Disney.
Pesquisadora: Por que escola não seria “Disney”?
Nathan: Eles estavam achando que escola seria Disney. Só pagar lá a escola que
iriam ficar no parquinho, o dia inteiro. Mas não iam ficar.
Pesquisadora: Por que você acha que eles pensaram nisso? Tem alguma parte do
texto que te dá a entender isso?
Nathan: Tem.
Pesquisadora: Você me mostra qual parte?
Nathan: Aqui olha...
Nathan: A Mônica vendo a menina, aí ela pensando...ela vendo ela... e esses guri
aqui tudo indo pra escola correndo, achando que escola é Disney. Aí ela vê essa
menina e pensou que escola, que escola é Disney. Escola é bom. A escola dá futuro
bom, mas bom não é não. A escola é bom, mas só que ficar cinco horas plantado
sentado na cadeira o dia inteiro é muito chato.
Pesquisadora: É chato?
Nathan: É, tudo o que é bom dura quinze minutos. E tudo o que é ruim dura 5 horas
e 15 minutos.
Pesquisadora: O que é bom então?
Nathan: O recreio e a educação física.
Nathan: É e ciências. É tudo o que é ruim dura 5h15min.
Pesquisadora: Então isso aqui é ruim, o que a gente tá fazendo agora?
Nathan: Não. Isso daí é bom.
Nathan: Não é ruim não, por causa que se a aula fosse assim fazer isso daqui por 18
anos...aí eu ia gostar, porque não podia escrever, gastar a mão.
Pesquisadora: Então você prefere usar o computador?
Nathan: É.
Pesquisadora: Por que você prefere o computador?
Nathan: Porque tem teclado, não precisa de pegar o lápis, nem lapiseira, nem caneta,
nem escrever... Eu queria que tivesse um teclado para escrever no caderno.
Nathan: Ia ser bem melhor. Eu queria que em vez de ter matéria devia ter jogo.
Pesquisadora: Você acha que ia ser mais legal assim?
Nathan: Ia...não precisa nem ter férias...

Pelo diálogo estabelecido com o aluno Nathan, em um primeiro momento, observamos
que, ao ser questionado sobre o que entendeu da história lida, ele faz a associação desta com
elementos que não estão disponíveis no texto: “Escola não é ‘Disney’” devido às imagens
vistas logo na segunda página da história em quadrinhos. Ou seja, o sentido construído vai da
ideia geral do texto para a percepção das partes (nesse caso, o aluno percebe com maior
ênfase os dados da segunda página). No entanto, na história, em situação alguma cita
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Disney14, mas sim traz imagens da turma da Mônica feliz em ir para a escola num primeiro
momento, até iniciar os desentendimentos entre os personagens perante a brincadeira, o que
faz Mônica desistir de frequentar a escola.
Se levarmos para uma concepção escolar de leitura, podemos expor que Nathan
construiu uma compreensão muito superficial do texto: “que o texto fala de escola e que seu
final foi bom porque Mônica não foi para a escola”. Essa compreensão mais geral não aborda
todas as informações de que se tratam o texto e dos acontecimentos. E, assim, percebemos
que Nathan pouco absorve fatos. Todavia, como nosso foco não é ter uma resposta correta,
esperada pelo espaço escolar, vale ressaltarmos que, diante de sua resposta, ele associa esse
final de que “foi bom porque Mônica não ficou na escola” com suas experiências negativas de
estudar. Em sua fala, ele reconhece que estudar é bom, mas que ficar na escola é ruim. Dessa
maneira, sugere, ao final de sua fala, que escola deveria ter jogo e, caso tivesse, não precisava
“nem ter férias”. Isso nos demonstra como Nathan está envolvido em uma cultura de jogos e
também como suas experiências cotidianas interferem na compreensão do texto – “foi bom
porque não ficou na escola”, pois esse aluno já tem um conhecimento prévio de que escola é
ruim e a todo momento a nega em sua fala.
Dessa forma, o aluno Nathan, ao ressaltar que os personagens acreditavam que a
princípio a escola seria Disney, ele, então, atribui um sentido à palavra escola. A escola, para
ele, é um lugar sério, onde se aprende. Essa é a concepção inicial do aluno àquilo que já sabe.
Porém, segundo ele, os personagens, ao acreditarem que na escola eles brincariam, fazem
referência à Disney, que remete a entretenimento, um lugar de diversões. Logo, o aluno utiliza
a palavra Disney para atribuir um sentido a como os personagens viam a escola, bem como
àquilo que leu: escola não é brincadeira, parque, felicidade.
Assim, desse modo, percebemos que todo o processo de construção de sentido
negativo para a palavra “escola” está relacionado com as experiências socioculturais do aluno
tanto no seu dia a dia vivenciando o que é escola, bem como no conhecimento de mundo.
Outro ponto que pode ser trabalhado desta mesma história, “A Turma na Escola”, é
sobre a esperteza utilizada por Magali. A personagem, ao brincar de escola com a turma da
Mônica, utiliza-se de esperteza para ser a professora, uma vez que ser professor é ganhar
maçãs e presentes dos alunos. A personagem não dá aulas e todo seu foco é em cima da
alimentação: comer as maçãs que receberá dos alunos. Todavia, Magali escolhe rapidamente a
função de ser professora justamente pela comida disponível para a professora da história,
Disney – Resorte de entretenimento mais visitado em todo o mundo e mais conhecido como Walt Disney
Word.
14
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utilizando-se, assim, de esperteza, estando atenta às divisões de funções para a brincadeira de
escolinha (professora e alunos):

(09)
Pesquisadora: E aí, você acha que a Magali usou de esperteza na brincadeira?
Luiz Henrique: Não.
Pesquisadora: Por que você acha que não?
Luiz Henrique: Porque ela só queria saber de comida.
Pesquisadora: Ela era o que na historinha?
Luiz Henrique: Professora
Pesquisadora: E você achou o que da atitude dela enquanto professora?
Luiz Henrique: Ruim
Luiz Henrique: Não, Não... boa, boa. Se fosse minha professora, eu estaria feliz.
Pesquisadora: Por que você estaria feliz?
Luiz Henrique: Porque ela não ia dar Matemática, o Português seria fácil, a
Matemática também. Seria tudo mais fácil. Só comida.
Pesquisadora: Só comida? Vir para escola só para comer?
Luiz Henrique: É.
Pesquisadora: E você acha que a Magali usou de esperteza?
Nathan: Aham. Usou.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Porque ela só quis ser professora, porque a professora ganha maçã.
Nathan: E eu não... não quero ser professor nem...
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Eu não... aguentar esses alunos chatos.
Pesquisadora: Por que eles são chatos? O que os tornam chatos?
Nathan: Porque a aula inteira, eles não sabem fazer nada. Só sabem encher o saco
dela.

Novamente, uma ressalva: a pesquisadora poderia ter explorado a realização de outras
perguntas seguindo as hipóteses dos alunos sobre a atitude da Magali em relação à escola.
Vemos que há uma limitação até mesmo de apropriação do próprio método em que, por meio
das perguntas básicas já preestabelecidas, a pesquisadora pudesse ampliar o repertório das
perguntas.
Observamos que a resposta que ambos os alunos dão sobre a atitude de Magali está
influenciada pelas suas experiências socioculturais. O aluno Luiz Henrique, ao dizer que
gostou da atitude da personagem enquanto professora, pois não daria conteúdos, os quais ele
vivencia na escola, mostra que a sua opinião acerca do que aconteceu na história está
relacionada com as suas vivências. O mesmo ocorre com o aluno Nathan quando afirma que
não quer ser professor para não ter que aguentar os alunos chatos. Essas falas demonstram o
quanto as vivências desses alunos interferem nas interpretações dadas à leitura do texto e ao
modo como eles constroem sentidos sobre esse sistema cultural escolar.
Logo, pelas duas situações, as quais tratam sobre a compreensão que dão à atitude
tomada pela personagem Magali, percebemos que cada um dos dois alunos participantes da
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pesquisa observa a situação de um ponto de vista diferente. Luiz Henrique acredita que a
personagem não se utilizou de esperteza, pois só sabia comer. Já Nathan, ao que parece, vê
uma possível percepção em Magali por participar da brincadeira apenas para se beneficiar das
maçãs dispostas.
Como exemplo, podemos notar que, na resposta de Nathan, este afirma que Magali
usou de esperteza, pois foi capaz de ativar seu conhecimento prévio de histórias já conhecidas
sobre a Turma da Mônica para a afirmação de sua resposta. A sua compreensão de que Magali
é esperta advém desse acionamento do conhecimento de mundo (outras HQ) que categoriza
Magali como “faminta”. Há uma possibilidade de que o aluno pode ter chegado ao conceito
de esperteza devido à indagação feita pela mediadora, já que, talvez, se não tivéssemos
realizado essa pergunta, o leitor não tivesse feito essa associação. Ao mesmo tempo,
percebemos que Luiz Henrique não conseguiu chegar ao conceito de esperteza mesmo
conhecendo outras histórias e desenhos sobre a Turma da Mônica. Assim, podemos levantar a
hipótese de que em Nathan conseguimos mediante um processo mediador de perguntas:
colaborar para a reflexão e associação dos fatos da história com a atitude de Magali. Essa
reflexão faz parte do conceito de esperteza, em que Nathan vê Magali, por meio da história
como uma personagem atenta às suas necessidades (comida), com raciocínio rápido ao querer
logo escolher a função de professora para ganhar maçãs.
Sendo assim, é interessante observarmos que a compreensão construída pelos alunos
se diferenciam. Essa diferença está atrelada às suas vivências e experiências socioculturais,
que lhes dão a base para a formulação de hipóteses e a construção de esquemas. Desse modo,
os sentidos se constroem tendo como base o seu conhecimento prévio.
Outro episódio selecionado, para ilustrar novamente nossa afirmação, é o referente à
última intervenção. Em um primeiro momento da intervenção, buscamos a leitura de um texto
que falava sobre a demência. Esse texto era aparentemente uma informação nova a ser dada
aos alunos, que até então desconheciam o significado de demência. Seria uma leitura
introdutória para contextualizarmos a leitura de Memórias Literárias. Nesse jogo, havia uma
senhora chamada D. Edite, que perdeu sua memória. A função do jogador era ajudá-la e
reencontrar – pescar – suas memórias por meio da ordenação de trechos dos textos e cartas
escritas, a fim de colocá-las em ordem cronológica e que dessem sentido para
compreendermos a vida de D. Edite.
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(10)
Pesquisadora: Então, hoje, nós vamos fazer uma leitura, mas é uma leitura mais
dinâmica. Tá, não é uma leitura assim, tipo essa que você acabou de ver, não (leitura
sobre demência-Alzheimer). Tá? Vou pedir para você clicar nesta aba aqui... (o
aluno clica e abre o jogo)
Pesquisadora: É um jogo. Hoje, você não precisa jogar ele todo, não. Ele é um
pouquinho grande. Vou pedir para você clicar aqui, oh (mostra o local). Ele vai
carregar. E ele tem várias etapas. Aí, eu vou deixar que você escolha uma etapa.

Imagem 13 – Jogo da Vovó Edite

Luiz Henrique: Como que ele é?
Pesquisadora: Então, eu vou te explicar. A gente tem que ler as instruções. Mas o
que resume esse jogo é que é uma senhorinha, velha, idosa, que chama Dona Edite.
E a Dona Edite perdeu a memória. Ela está com demência. Então, a gente já sabe o
que que é demência pela leitura do texto lido anteriormente. Primeiro, você tem que
ler aqui (mostra a aluno o local) para entender a história e depois jogar.
Início da história no jogo...
- Vovó era uma grande contadora de causos. Costumava me deitar em seu colo e me
pôr a sonhar com suas histórias que mais pareciam pular de um livro de capa dura.
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Imagem 14 – Leitura do Jogo

Mas havia uma aventura que ela apreciava mais que todas – o dia que junto
com seu melhor amigo de meninice salvaram a D. Edite da pior das mortes. Não era
morte de morrer morrido, era morte de fazer apagar uma pessoa... E era assim que
vovó contava... (neste momento, a pesquisadora interfere e faz a seguinte pergunta a
seguir:).

Imagem 15 – Leitura do Jogo

– ‘Não era morte de morrer morrido, era morte de apagar uma pessoa’.
Pesquisadora: O que você acha que quer dizer esse trecho?
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Luiz Henrique: Que era desmaiar.
Pesquisadora: Por que você acha que é desmaiar?
Luiz Henrique: Porque é apagar. Não é de morrer, tomei uma facada e morri. Tipo,
tomar um soco e desmaiar.

Em uma concepção escolar de leitura, com base na leitura já realizada sobre demência
e sobre o resumo do jogo apresentado para o aluno, ele poderia responder que esse tipo de
morte seria uma morte em que D. Edite perdia a memória e esquecia-se das pessoas e outras
coisas, que é também o objetivo do jogo ajudar D. Edite a recuperar suas memórias. Isto é, o
aluno faria uma interpretação da frase lida com base nos conhecimentos já apresentados a ele.
No entanto, como nosso objetivo não é uma concepção escolar de leitura, o que
queremos destacar é que percebemos que o aluno Luiz Henrique atribui o sentido de desmaio
para a frase. “Apagar uma pessoa” remete-se, para ele, a desmaio. Isso nos mostra que o aluno
compreende o significado da palavra desmaio. Provavelmente, esse sentido está atribuído ao
que ele já conhece sobre desmaio. Ou seja, refere-se a desfalecer, perder os sentidos. Assim,
consegue exemplificar o tipo de morte de apagar uma pessoa com “tomar um soco e
desmaiar”.
Ressaltamos também que o aluno Luiz Henrique, apesar da nossa tentativa em
apresentar-lhe um conceito novo, não constrói um conceito científico sobre demência15. O
aluno caminha pelas suas definições de conceito cotidiano que possui, tal como o desmaio. A
partir daí, elabora um sentido àquilo que leu. Verificamos que a palavra “demência”, por ainda
não ser tão frequentemente usada e vivenciada na vida desse aluno, se restringe para a
atribuição do sentido à frase do que já conhece: desmaiar. Esse sentido advém da interação
entre aquilo que o aluno leu e o seu conhecimento de mundo; isto é, processos já vividos ou
vivenciados por ele.
A interpretação feita pelo aluno do trecho não estava baseada naquilo que leu. Mas ele
foi capaz de estabelecer relações com aquilo que já tem de conhecimento de mundo: o
desmaiar, que também não é apontado ao texto. Desse modo, atribui um sentido à frase. Logo,
o sentido extraído do trecho lido advém de informações não visuais, de sua teoria de mundo,
que o fez imprimir um sentido ao que foi lido. Notamos, com essa frase, a possibilidade de
sentidos a serem atribuídos, os quais, cada um, proporcionarão um sentido diferente àquilo

15

Demência é uma condição em que ocorre perda da função cerebral. É um conjunto de sintomas que afetam
diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando a problemas cognitivos, de memória, raciocínio e afetando,
também, a linguagem e o comportamento e alterando a própria personalidade. Disponível em:
<http://www.minhavida.com.br/saude/temas/demencia>.
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que leu com base em suas experiências e conhecimento. Vale ressaltarmos que, com a
complexidade dos textos, aumenta também a dificuldade de compreensão.
Outro episódio semelhante fez-se no decorrer da leitura do diálogo “Conto ou não
conto”:
Imagem 16 – Texto Conto ou Não Conto

Imagem 17 – Texto Conto ou Não Conto
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Imagem 18 – Texto Conto ou Não Conto

Imagem 19 – Texto Conto ou Não Conto
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Imagem 20 – Texto Conto ou Não Conto

(11)
Pesquisadora: O que que conta esse diálogo que você acabou de ler?
Nathan: Um segredo.
Pesquisadora: Que segredo?
Nathan: É os segredo dela... Primeiro, ela contou o segredo dela do bolo e depois
ela conta do segredo que ela estava escondida atrás lá, e depois ela contou o segredo
que ela paquerava.
Pesquisadora: E ela contou pra quem?
Nathan: Pra prima dela.
Pesquisadora: E aí, o que a prima dela achou disso?
Nathan: Bobeira.
Pesquisadora: E você, o que seria um segredo pra você?
Nathan: Que é esconder as coisas e guardar só pra gente e contar pra quem a gente
confia. Eu tenho segredos e ninguém sabe.
Pesquisadora: E você acha que se contasse esse segredo para alguém, poderia te
ajudar?
Nathan: Já contei, para a minha psicóloga. Que ela era minha psicóloga.
Pesquisadora: E você já saiu?
Nathan: Já. Já faz uns quatro meses. Eu parei porque ela só pensava no dinheiro. Eu
chegava, ela mal conversava e só dizia vamos brincar. Só que eu não gostava...
preferia ficar conversando.
Pesquisadora: E por que você não falava isso com ela?
Nathan: Eu falava, mas ela falava que não gostava de conversar, que só gostava de
brincar.
Pesquisadora: E você acha que ela vai contar seu segredo para alguém?
Nathan: Acho.
Pesquisadora: Pra quem?
Nathan: Pra família dela. Ela contou para meu pai. Contou... ela é fofoqueira. Meu
pai já sabia, mas ela contou outra coisa que eu falei pra ela e disse que não era pra
contar para ninguém.
Pesquisadora: Tá... mas você acha que, na história, o que a menina fez foi certo?
De querer contar o segredo?
Nathan: Não.
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Pesquisadora: Se fosse você, você contaria?
Nathan: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Porque eu não ia contar para uma cocota de barranco, uma fofoqueira, que
é a prima dela.
Pesquisadora: Você acha que a prima dela é assim?
Nathan: Acho. Não, num acho... eu tenho certeza.
Pesquisadora: Tá. Então, como você caracterizaria os personagens dessa história?
Nathan: A menina que contou o segredo boba. A outra, a prima dela que... é...
cocota de barranco.
Pesquisadora: O que é cocota de barranco?
Nathan: É um apelido que tem uma menina lá que mora no morro. Ela é fofoqueira.

Primeiramente, ao indagar ao aluno o que conta o diálogo lido, ele dá uma resposta
abrangente, na qual não adentra nos detalhes do texto. O aluno justifica o que entendeu do
texto a partir do sentido macro da palavra segredo para a percepção das partes (partes que a
menina conta os segredos: o segredo do bolo, o segredo que escondia atrás da cozinha para
ouvir as conversas e, por fim, o segredo do namorado).
Nesse diálogo entre a pesquisadora e o aluno Nathan, observamos que o aluno
relacionou a leitura do diálogo “Conto ou não conto”, que tem como tema “segredo”,
novamente, com sua vivência pessoal; isto é, sua relação com as pessoas.

O conhecimento prévio, que permite fazer predições, pode advir do próprio texto ou
de informações extratextuais que provêm dos esquemas mentais do leitor. O foco
não é mais a sentença, mas o texto. A compreensão passa a ser vista não mais como
resultado de uma decodificação dos sinais linguísticos, mas como um ato de
construção, em que os dados linguísticos são apenas um fator que contribui para o
significado construído (KATO, 2002, p. 61).

A palavra segredo tem como significado social “aquilo que é de mais escondido,
secreto, confidencial”, e espera-se que ele não seja divulgado. O aluno relata que seu segredo
foi compartilhado com outra pessoa. Porém, esse compartilhamento não foi secreto e
confidencial, uma vez que foi dividido com o pai do aluno, assim como no diálogo lido o
segredo da menina seria revelado.
Isso nos mostra que o aluno tem ciência do significado da palavra. Ao ler sobre o tema
“segredo”, atribui, inicialmente, um significado à palavra, “que é esconder as coisas e guardar
só pra gente”. No entanto, essa palavra, ao ser trabalhada no diálogo “Conto ou não conto”,
retoma o aluno a atribuir um novo sentido a ela, dadas as suas vivências sociais em seu
tratamento psicológico: “contar só pra quem a gente confia” (remetendo às experiências tanto
do diálogo lido quanto do seu tratamento psicológico, no qual o segredo é revelado).
Lembramos, então, que esse fato ocorrido está relacionado à interdependência dialética entre
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os sentidos e os significados apontados por Vygotsky em nosso segundo capítulo, em que o
significado é apenas uma das zonas do sentido.
Logo, o sentido negativo atribuído pelo aluno de que acreditava que, mesmo sendo um
segredo, sua psicóloga não contaria a informação compartilhada a alguém advém da soma de
todos os fatos psicológicos vivenciados por ele, que desperta em sua consciência a
experiência de compartilhar informações secretas, as quais ao mesmo tempo podem não ser
secretas. O sentido de desconfiança foi gerado entre ele e a psicóloga. A palavra segredo passa
a ter um enriquecimento negativo, uma vez que seu significado, que é partilhado socialmente,
nem sempre é cumprido. O texto lido também traz um pouco desta relação entre o contar e o
guardar o segredo. É aí que se faz presente um novo sentido atribuído à palavra segredo, o
qual nem sempre o seu significado será cultivado. Esse sentido negativo está interligado às
palavras “fofoqueira” e “cocota” utilizadas pelo aluno. Assim, verificamos que a introdução
de um contexto é um fator que afeta a leitura.
Percebemos que o sentido da palavra segredo é pessoal e instável, já que, no início do
diálogo, o aluno afirma que o segredo era esconder as coisas só para si e, posteriormente,
relata que poderia ser compartilhado com que confiasse. Uma vez que ele compartilhou, a
palavra perdeu seu verdadeiro significado, já que a informação secreta passou a ser conhecida
por outras pessoas. Sendo assim, a palavra segredo, indiretamente, enriquece-se com um
sentido negativo. Logo, devemos entender que ela também poderá passar por alterações com o
tempo, porque o sentido atribuído às palavras é instável.
Contudo, observamos que, nesse último episódio, o aluno Nathan possui um
conhecimento de mundo sobre o tema segredo, conhecendo seu significado social. No instante
em que seleciona um diálogo que trata desse tema já conhecido pelo aluno, sendo essa leitura
mediada pelas perguntas da pesquisadora com o auxílio da leitura no computador, o aluno
começa a acionar seu conhecimento prévio com aquilo que leu e cria um novo sentido à
palavra segredo apresentada no diálogo. Assim, o sentido negativo atribuído à palavra trata-se
de uma reconstrução interna de uma operação externa. Isto é, o aluno atribuiu esse sentido
negativo devido às suas experiências sociais juntamente com dados apresentados pelo diálogo
no momento da leitura.
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4.4 O sentido construído pela ZDP
Koffka e outros admitem que a diferença entre o aprendizado pré-escolar e o escolar
está no fato de o primeiro ser um aprendizado não sistematizado, e o último, um
aprendizado sistematizado. Porém, a sistematização não é o único fator; há também
o fato de que o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente novo e de
excepcional importância... (VYGOTSKY, 2007, p. 95)

Partindo dessa afirmação sobre a possibilidade da produção de algo novo dentro do
aprendizado escolar é que destacamos aqui na análise da produção de sentidos a Zona de
Desenvolvimento Proximal, identificada em três situações produzidas no decorrer das
intervenções de leitura e que serão analisadas a seguir.

(12)
(durante a leitura da história: Inclusão Social)
Pesquisadora: Então, abaixa um pouquinho aqui pra mim, Nathan... (falando sobre
a página) Você vai escolher pra mim: Inclusão Social da turma da Mônica.
Nathan: O que que é isso?
Pesquisadora: Inclusão social, você não sabe o que é?
Nathan: Não. Cadê inclusão social? Aaaa, achei... Ahh, sei o que que é (olha a
imagem da capa), é das pessoas de cadeira de roda, cego...

Imagem 21 – História em Quadrinhos – Inclusão Social

Pesquisadora: E você tem contato com esse tipo de pessoa aqui na sua escola?
Nathan: Aham...
Pesquisadora: E como que é o seu contato?
Nathan: É um contato bom...
Pesquisadora: Na sua sala, tem alguém assim?
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Nathan: Tem. Dois.
Pesquisadora: O que eles têm?
Nathan: Um é surdo e o outro é... de cadeira de rodas.

Nesse primeiro diálogo, percebemos que o aluno parecia desconhecer o significado do
termo “Inclusão Social”. Todavia, ao perceber as imagens da capa da história, o aluno passa a
entender o que seria o tema trabalhado acionando o seu conhecimento prévio: o seu contato
com seus colegas em sala de aula.
Tudo indica que o termo Inclusão Social, solto, fora de um contexto, dificultou a
criança a produzir um significado para o termo. Ao visualizar as imagens da capa da história,
a criança aciona seu conhecimento prévio e elabora um esquema de pensamento: a inclusão
social acontece no espaço escolar. Nesse primeiro episódio, antes de adentrar à leitura do
texto, reafirmamos aquilo que Vygotsky (2007, p. 94) diz: “qualquer situação de aprendizado
com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia”.
Podemos também articular o conteúdo desse episódio com o que a pesquisadora Terzi
(1995, p. 64) afirma:

O início do processo de construção de sentido por essas crianças revela-se com
características diferentes do processo desenvolvido por crianças oriundas de
ambientes letrados. Os grandes marcos no desenvolvimento cognitivo dessas
crianças, nesse período, são a percepção de que o texto é portador de sentido e,
posteriormente, a percepção de que, para a construção desse significado, o leitor
deverá utilizar, além das informações textuais, seu conhecimento previamente
adquirido, armazenado na memória.

Dessa forma, é frequente, na maioria dos episódios já demonstrados, o acionamento do
conhecimento prévio por parte dos alunos pesquisados para a construção dos sentidos do
texto.
No decorrer da leitura da história, o texto traz as diversas deficiências (auditiva,
motora etc.). Ao conhecer essas deficiências, a criança para e diz:

(13)
Nathan: Quando eu tava lá em Lavras, aí, eu vi um moço que era sem as pernas...
aí, ele ficava sentado lá pedindo dinheiro.
Pesquisadora: É mesmo? Você viu ele onde?
Nathan: Ahh, lá perto da... não tem o banco, não tem a praça? A praça lá do centro?
O banco Itaú, aí, você sobe... tem... até que tem a loja de aliança lá.
Pesquisadora: Estava lá perto?
Nathan: É... aí, eu vi o moço lá sem perna... Quando eu morava lá, eu também via
ele. Ele só fica lá. Ele nunca saiu de lá.
Pesquisadora: É mesmo?
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Nathan: Desde quando eu morava lá. Eu tinha... deixa eu ver... seis anos. Credo! Eu
ía... se eu fosse sem as pernas... se eu fosse assim mendigo sem as pernas, eu ía... ía,
eu ía pular lá dentro do rio.
Pesquisadora: Sério? Mas por quê?
Nathan: (não responde e continua a leitura...)
Pesquisadora: Mas eles conseguem sobreviver assim, sabia... mas, hoje em di,a
temos muitos recursos... Têm umas pernas mecânicas que você coloca...
Nathan: É, mas o mendigo num ía ter dinheiro para pagar a perna mecânica. Eu, se
fosse ele, ía pular lá dentro do rio... Aí, eu não ia subir, não; não ia nadar, não. Eu ia
afogar. E se não tivesse água, aí, eu não... não sei o que eu ia fazer, não.

Essa interação do aluno no decorrer do texto mostra que, no momento da leitura, o
aluno Nathan interage com o autor e abre a possibilidade de um novo discurso. Isto é, Nathan
não anula aquilo que leu, mas consegue, a partir da leitura, fazer uma associação do tema
presente no texto com aquilo que já viu em seu conhecimento de mundo. Isso nos lembra a
afirmação de Rojo (2004) citada em nosso segundo capítulo.
Com esse episódio, verificamos que, além de fazer conexões com aquilo que o aluno
já vivenciou/viu, este também guia a sua fala para questões sérias, tais como aspectos sociais
e políticos que vivenciamos em nosso País. Assim, ele reconhece que, para um deficiente de
camada popular, é muito difícil ter-se deficiência dependendo das condições sociais, as quais
o sujeito vive. Isso é também uma questão política. Por esse motivo, o aluno, ao apontar que o
mendigo não teria dinheiro para comprar uma perna mecânica, reflete uma preocupação social
e política diante de tal situação.
Com o passar da leitura, o texto do Maurício de Souza fala sobre a inclusão social no
mercado de trabalho. A pesquisadora, nesse momento da leitura de inclusão social no
trabalho, interfere:
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Imagem 22 – História em Quadrinhos – Inclusão Social

(14)
Pesquisadora: Olha só, Nathan, a inclusão social permite às pessoas com
deficiência trabalhar... E agora? Se você tivesse no lugar do moço sem as duas
pernas você se jogaria ainda no rio?
Nathan: (pensa um pouco)
Nathan: Deixa eu ver o que eu ia fazer... Ahh... Eu ia pegar dois cabos de vassoura
assim... Ía fazer uma perna de pau e ia ficar andando.
Pesquisadora: É melhor, né, do que você ficar pulando no rio...
Nathan: É..

Momentos depois:
Pesquisadora: E o que você acha da inclusão social nestas atividades?
Nathan: Que é a mesma coisa... normal.
Pesquisadora: Elas conseguem fazer as mesmas coisas?
Nathan: É... normal... não muda nada. Elas só têm dificuldade um pouquinho...

Nesses trechos, a criança, ao fazer a leitura do tema Inclusão Social e ser questionada
no decorrer sobre a inclusão social no trabalho, percebeu uma pequena mudança de
pensamento.
Antes, no decorrer da leitura das primeiras páginas, o aluno interfere e relata sobre o
caso que tinha visto em sua antiga cidade: o homem sem as duas pernas, e expõe sua atitude
perante à situação caso isso acontecesse com ele. Essa afirmação se refere àquilo que o aluno
já pensa por si mesmo. Ou seja, as deficiências para esse aluno era algo ruim. Posteriormente,
ao final da leitura, quando o texto traz as possibilidades da Inclusão Social no mercado de
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trabalho, juntamente com a mediação em demonstrar as possibilidades de inclusão e indagar o
aluno se manteria a mesma postura diante da situação, Nathan muda de opinião: “do se jogar
ao rio para se afogar, passa a construir uma perna de pau com o cabo de vassouras”. Nesse
segundo momento, o aluno, diante da mesma situação, após a interferência da leitura do texto,
e da ressalva sobre a inclusão no mercado de trabalho realizada pela pesquisadora, passa a dar
uma nova resposta ao problema diante de pistas já lidas: a pista – inclusão no mercado de
trabalho, fato até então desconhecido pelo aluno. Esse episódio nos mostra uma pequena
transformação de formas de se pensar a mesma situação, o que podemos identificar com uma
intervenção dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal do sujeito. Mas Vygotsky também
advertiria que não há como incidir na ZDP, já que ela é a área dos significados em estado
embrionário. Isto é:

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um
instrumento através do qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento.
Usando esse método, podemos dar conta não somente dos ciclos e processos de
maturação que já foram completados, como também daqueles processos que estão
em estado de formação, ou seja, que estão apenas começando a amadurecer e a se
desenvolver. Assim, a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o
futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o
acesso não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como
também àquilo que está em processo de maturação (VYGOTSKY, 2007, p. 98).

Logo, podemos afirmar que tanto o texto quanto a linguagem (da pesquisadora que
mediava socialmente a situação) contribuíram para a mudança de sentidos entre aquilo que era
ruim – possuir uma deficiência – e passa a ver como algo normal. Isso nos mostra a
importância do uso da linguagem como mediadora. Ou seja, por meio da fala da pesquisadora,
a criança planeja soluções para o problema, e a sua fala parece incidir no comportamento da
própria criança:

Através da fala, ela planeja como solucionar o problema e então executa a solução
elaborada através de uma situação visível. A manipulação direta é substituída por um
processo psicológico complexo através do qual a motivação interior e as intenções,
postergadas no tempo, estimulam seu próprio desenvolvimento e realização. Essa
forma nova de estrutura psicológica não existe nos macacos antropoides, nem
mesmo em formas rudimentares. Finalmente, é muito importante observar que a
fala, além de facilitar a efetiva manipulação dos objetos pela criança, controla,
também, o comportamento da própria criança (VYGOTSKY, 2007, p. 14).

Assim, o uso da linguagem, a fala do adulto como a fala da criança e o texto proposto
são mediadores para o desenvolvimento da ZDP; isto é, do sentido antes adquirido sobre o
“pular no rio”, porque possuir deficiência é ruim para a mudança de “construir uma perna de
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pau” após verificar que as pessoas com deficiência também podem viver como as ditas
“normais”. Assim, o aluno constrói um novo sentido dado às deficiências (de algo que era
ruim para algo normal).
Essa nova construção da forma de se pensar pode ser dada por meio da mensagem
final retirada pelo aluno da leitura do texto:

(15)
Pesquisadora: E por que você acha que o Maurício de Souza escreveu esta história?
Nathan: Para os deficientes
Pesquisadora: E você pode tirar uma mensagem dessa história?
Nathan: Que os deficientes é igual aos normal [sic].

Assim, nessa primeira situação que envolve a ZDP, podemos afirmar que o sentido
real possuído pelo aluno em relação ao tema das pessoas com deficiência era limitadaoa um
significado (uma das zonas do sentido) voltado para a incapacidade para o convívio social. No
entanto, após um novo conhecimento, as possibilidades da inclusão no mercado de trabalho, o
aluno passa a colocar-se no lugar do outro adquirindo novo sentido para a deficiência, no qual
“os deficientes são iguais aos normais”, uma vez que eles também podem trabalhar e viver em
sociedade.
Nesse episódio, podemos ressaltar que o aluno Nathan possuía um conhecimento de
mundo que era restrito à inclusão (seriam seus colegas de classe). Com o movimento da
leitura do texto, o aluno passa a recorrer a seus conhecimentos prévios e constrói Esquemas
sobre a Inclusão: ela pode ser dada na sua sala de aula; já viu que havia um homem em Lavras
que era deficiente; isto é, sabe que a inclusão trata-se de pessoas com deficiência.
Todavia, com o passar da leitura e da mediação dada pelo diálogo estabelecido por
meio da linguagem entre pesquisadora e pesquisado, o aluno começa a elaborar novos
esquemas sobre a inclusão – a inclusão, além de acontecer na sua escola, pode ser dada
também no mercado de trabalho. Assim, o aluno, em um primeiro momento, antes das
interferências no diálogo, vê, pelo seu conhecimento de mundo, que possuir uma deficiência é
ruim. Por isso, prefere se jogar ao rio do que superar as limitações. Com o passar do diálogo e
leitura, esse aluno reconstrói sua hipótese de que possuir deficiência é ruim, pois passa, na
leitura, a presenciar que há opções para tal problema, assim como podemos indicar a inclusão
social no mercado de trabalho. Diante de tudo isso, o aluno reconstrói antes sua hipótese de se
jogar ao rio para a reconstrução de uma perna de pau. Desse modo, atribui um novo sentido à
leitura que perpassa à sua compreensão. Ou seja, o sentido de que se pode fazer as coisas
mesmo sendo uma pessoa com limitações e deficiência.
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Outro episódio selecionado para discutirmos a ZDP trata do significado e sentido da
palavra “inclusão” para o aluno Luiz Henrique:

(16)
Pesquisadora: Hoje, a história em quadrinhos que nós vamos ler é... fala um
pouquinho da inclusão social. Você sabe o que é inclusão social?
Luiz Henrique: (o aluno gesticula com a cabeça dizendo não).
Pesquisadora: Não? Eu acho que você sabe... Você nunca ouviu falar de inclusão
social?
Luiz Henrique: Não. Ouvi eu já ouvi, mas eu acho que esqueci.
Pesquisadora: O que você ouviu?
Luiz Henrique: A professora já estudou isso com a gente... tem um maior tempão já
(porém o aluno não sabe falar o que é e fica em silêncio).
Pesquisadora: Tá... antes de você começar a ler, volta na primeira página [capa].
Por essa página aí, você tem uma noção então do que pode falar dessa história?

Imagem 23 – História em Quadrinhos – Inclusão Social

Luiz Henrique: Ahhh, sobre preconceitos. Eu acho, eu acho que é isso.
Pesquisadora: Preconceitos? Que tipo de preconceitos?
Luiz Henrique: Incluir os deficientes, eu acho que é isso. Excluir eles.
Pesquisadora: Por que você acha que a história vai falar isso?
Luiz Henrique: Ahh. É a coisa que eu mais lembro sobre inclusão social... E turma
da Mônica sempre fala sobre uma coisa legal.
Pesquisadora: E você acha que isso é uma coisa legal?
Luiz Henrique: Inclusão social... eu não sei o significado, mas...
Pesquisadora: Então, vamos ler para ver se você lembra?
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Nesse episódio, Luiz Henrique não sabe dizer ao certo o que significa o termo inclusão
social. Lembra-se de ter estudado, mas suas lembranças ficam entre preconceito, incluir e
excluir. Porém, a pesquisadora pede ao aluno que introduza a leitura do texto, o qual traz
novas informações sobre o tema na expectativa de que ele construa um significado e possa até
mesmo atribuir novos sentidos para o termo.
Ao final da leitura da história em quadrinhos, a pesquisadora volta novamente à
pergunta:

(17)
Pesquisadora: Agora, você sabe o que é inclusão social?
Luiz Henrique: É... posso voltar numa página?
Pesquisadora: Pode.
Luiz Henrique: (o aluno procura no texto alguma definição para inclusão social)...
É que ela tava meio que explicando, sabe...
Pesquisadora: Mas o que que é?
Luiz Henrique: Então, eu não lembro da parte...
Pesquisadora: Não, mas pode falar por você, não precisa falar pela ‘Mônica’ não...
O que que você acha agora que é a inclusão?
Luiz Henrique: É a mesma coisa que eu falei de antes. Até agora, é a mesma coisa
que eu falei de antes. É excluir o deficiente, a pessoa que tem deficiência.
Pesquisadora: Que é para excluir ou para não excluir?
Luiz Henrique: Que as pessoas excluem, eu acho.
Pesquisadora: Você acha que inclusão social é o quê? Que as pessoas excluem?
Luiz Henrique: É. Não... não... na verdade, que inclusão social é um negócio, no
dia 10 de dezembro, uma coisa assim... que não é para excluir as pessoas que têm
deficiência.
Pesquisadora: E o que você acha, você acha certo quem exclui?
Luiz Henrique: Não.
Pesquisadora: Por que você acha que o Maurício de Souza escreveu esta história?
Luiz Henrique: Ah... pras pessoas não fazerem isso.

O aluno não consegue relacionar todas as informações do texto para a definição do
termo conforme a leitura realizada e continua ancorado no seu conhecimento prévio. Usa
apenas a parte do texto que fala sobre o dia 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia da
Inclusão Social.
Por esse trecho do diálogo, notamos que o aluno, em um primeiro momento, tenta
retomar o texto lido, a fim de encontrar uma resposta à pergunta. Porém, o texto não traz a
definição. Isso novamente nos demonstra que o aluno está preso à concepção escolar de
estratégia de localização de respostas no texto. Sobre esse comportamento típico, afirma-nos
Terzi (1995, p. 68):

As crianças, habituadas às perguntas e respostas do cotidiano, ao passarem a
frequentar a escola, terminam por aceitar as perguntas e respostas livrescas, que
levam à suspensão da comunicação, como uma atividade típica de sala de aula, tão
distante da vida real quanto as demais atividades escolares. E isto traz consequências
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sérias não só para seu desenvolvimento como leitoras, mas também para a
linguagem, uma vez que representa uma ruptura no seu processo comunicativo.

Assim, não encontrando a resposta sobre o que o aluno entendia por Inclusão Social,
esperávamos que ele construísse alguma compreensão sobre o tema. No entanto, o aluno
ainda permanece no mesmo lugar. Esse fato pode ser relacionado com a afirmação de
Chaiklin (2011), quando o abordamos no assunto sobre ZDP no segundo capítulo desta
pesquisa. A relação entre o ensino e o desenvolvimento do sujeito é o que se chama de ZDP.
Entretanto, com vistas a produzir algo novo, esperávamos que a criança desenvolvesse um
conceito mais consistente sobre Inclusão Social e, a partir daí, que ela pudesse produzir novos
sentidos sobre o texto lido. No entanto, como apontado por Chaklin, alguns sujeitos não se
desenvolvem como esperado e, novamente, se faz presente a afirmação apresentada por ele
que não há uma perfeição educacional, da qual o professor sempre dará conta, ou uma eficácia
absoluta. Observamos, pela fala do aluno, que este já teria visto algo sobre o tema com outra
professora, realizou a leitura proposta pela pesquisadora e, mesmo assim, não conseguiu
chegar a um significado atual para o termo. Dessa forma, apontamos e reafirmamos aqui que
não é tarefa fácil a ação pedagógica incidir na ZDP no aluno, pois não se trata de uma ação
totalmente consciente ou voluntária.
Nessa intervenção, novamente, presenciamos um conflito entre a pesquisadora no
momento de realização das intervenções e no momento de análise dos dados. A pesquisadora,
por algumas vezes, limitou-se à inflexibilidade de construção de perguntas e não conseguiu
formular outras perguntas que pudessem levar o aluno a pensar e refletir sobre aquilo que o
aluno havia lido.
Porém, consideramos que um pequeno avanço em relação à ZDP ocorreu, já que o
aluno vê o texto como um objeto no qual pode encontrar as devidas respostas, tornando-se,
assim, parte do processo de compreensão.
Esse ato nos mostra também que a leitura realizada pelo aluno não é simplesmente
uma decodificação mecânica, uma vez que ele busca respostas significativas feitas pela
mediadora, mas não as encontra. Segundo Terzi (1995, p. 77), “embora essa redefinição possa
parecer incipiente por levar a conceitos bastante limitados, ela é importante para dar-se em
relação ao aspecto que é a essência da leitura – o significado”. Desse modo, verificamos que
Luiz Henrique avançou em busca de um significado para o termo até então trabalhado no
texto, ao recorrer ao texto, visando a encontrar um significado. Dessa forma, é pela ação de ir
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até o texto em busca de uma resposta que se dá o processo de introdução de desenvolvimento
da ZDR em ZDP e desta em ZDR novamente.
Por fim, um último episódio destacado nesta análise foi a leitura sobre demência com
Nathan e o significado atribuído à palavra demência pelo aluno:

(18)
ANTES DA LEITURA:
Pesquisadora: Você sabe o que é demência?
Nathan: É gente doida.
Pesquisadora: Demência você acha que é coisa de gente doida?
Nathan: É.
Pesquisadora: Por quê?
Nathan: Porque é pessoa doida que tem demência.
Pesquisadora: Não é, não. Então, vamos ver a definição de demência aqui? (aponta
para o texto).
Nathan: (olha no texto a parte que traz o significado da palavra) É sim, olha (aponta
para o texto e lê: somente o que diz: ‘demência é uma doença mental’).

Imagem 24 – Texto Sobre Demência

Pesquisadora: (lê a definição de demência e pergunta) E aí?
Nathan: Eu acho que é doido.
Pesquisadora: Depois desta definição, está falando sobre doido?
Nathan: Não... mais deixa eu ver... (o aluno começa a leitura do texto e não
responde)
(19)
Passados alguns minutos, próximo ao final da leitura do texto:
Pesquisadora: Então, a demência é o quê?

131

Nathan: É uma doença do cérebro lá quando está doente... peraí... é quando está
doente. Aí, tem dificuldade de lembrar.
Pesquisadora: Deixa te perguntar uma coisa... você já leu alguma coisa que falasse
sobre doenças igual a gente leu aqui hoje?
Nathan: Não.
Pesquisadora: E aí, o que você achou?
Nathan: Legal.
Pesquisadora: Por que foi legal?
Nathan: Porque eu vi as características da minha avó. (o final do texto traz algumas
características de pessoas com demência).

Imagem 25 – Texto Sobre Demência

Pesquisadora: Então, você aprendeu alguma coisa nova aí hoje?
Nathan: Aprendi... das doenças. É bom pra saber do Alzheimer e da demência... eu
pensava que era outra coisa...
Pesquisadora: O que você pensava?
Nathan: Eu pensava que demência era coisa de doido.
Pesquisadora: E aí, hoje, você descobriu que não era?
Nathan: É...

O aluno, ao recorrer à definição do trecho de demência no texto, afirma que, devido
apenas a duas palavras citadas no título “doença mental”, demência é coisa de gente doida.
Isso mostra que o aluno chega à definição global do trecho lido a partir de duas palavras
encontradas que confirmam e ancoram sua hipótese inicial relativa ao seu conhecimento
prévio.
Nesse último episódio, observamos que o aluno Nathan possuía primeiramente um
conhecimento prévio de que demência é “pessoa doida”. No entanto, após a leitura e a
mediação da pesquisadora, o aluno passou a construir novos Esquemas: demência era coisa de
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gente doida + doença do cérebro, dificuldade de lembrar. Assim, ele produziu hipóteses de
que as características apresentadas pela sua avó eram de uma pessoa com demência e, ao
final, do texto ele confirmou essa hipótese. Isso nos mostra que o aluno constrói um novo
sentido à palavra: sentido de “avó”, que está relacionado às suas experiências contextuais
daquele momento.
Sendo assim, o sentido “avó” é essa interação entre a compreensão do texto do leitor
e a do autor. O aluno, quando relaciona a palavra demência com sua avó, traz para si a sua
vivência repensada, refletida e ressignificada. Dessa maneira, a produção de sentidos é o fato
de o pesquisado ser capaz de refletir e produzir reflexões sobre o texto. O sentido foi derivado
de suas experiências familiares daquele momento juntamente com as características
apresentadas no texto. Por esse motivo, Vygotsky aponta que o sentido é instável, pois se
derivou de uma situação e de um contexto.
Por essa situação, afirmamos que houve uma internalização de conceito cotidiano.
Isto é, uma reconstrução interna foi estabelecida entre aquilo que o aluno possuía antes da
leitura com uma operação externa – a realização da leitura – e a mediação dada pelas
perguntas realizadas para ele. A criança associou o final da situação objetiva (apresentada pelo
texto) com as características de sua avó. Dessa forma, passou a compreender melhor o
significado da palavra, dando-lhe um sentido pessoal.
Foi, então, que, por meio das interações (perguntas) da pesquisadora (mediação
social), do uso do computador para leitura e da leitura proposta (mediação instrumental), o
aluno foi capaz de, ao final da leitura, reconstruir o conceito da palavra demência. A mediação
provocou transformações de conceito, saindo o sujeito de sua Zona de Desenvolvimento Real
para a Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa construção foi mediada pela leitura (dados
apresentados pelo texto) e também pelas perguntas realizadas pela pesquisadora.
Entretanto, vale ressaltarmos que Nathan não conseguiu chegar a uma definição de
conceito científico sobre a palavra, mas ampliou seu conhecimento cotidiano sobre o termo.
Demonstra que o conhecimento cotidiano está caminhando em direção ao conhecimento
científico, mas ainda não alcançou um “certo nível para que a criança possa absorver um
conceito científico correlato” (VYGOSTKY, 1998, p. 135). Isso nos mostra, mais uma vez,
que, mesmo tendo uma interferência planejada de um mediador, a criança não conseguiu
construir um conceito científico, mas pudemos atuar no avanço do conhecimento cotidiano do
aluno.
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Assim, quando uma palavra nova é apreendida pelo aluno, o seu significado passa
por transformações até chegar à definição de um conceito científico. A primeira transformação
quando a criança disse novamente uma nova definição à palavra demência é apenas uma das
zonas de sentido que a palavra adquire no contexto do texto apresentado para a leitura. Logo,
o sentido pessoal “avó” dado à palavra demência apresentado pelo aluno é a conexão que ele
fez de sua significação com a sua experiência social com a avó. A palavra demência adquiriu
sentido pessoal no texto lido devido ao contexto e às características apresentadas no texto
relacionados pelo aluno com sua vivência pessoal:

(20)
NO DECORRER DA LEITURA DO TEXTO:
Nathan: Minha avó é demente. Minha avó é muito demente.
Pesquisadora: Por que você acha isso da sua avó?
Nathan: Porque ela esquece as coisas. Todo munda fala... até minha tia... Porque
ela enche o saco de todo mundo.
Pesquisadora: Mas a demência não tem a ver com ‘encher o saco’ ou tem?
Nathan: Tem... porque ela tem stress... ela estressa todo mundo.
O aluno começa a ler exemplos de situações que têm pessoas com demência:

Imagem 26 – Texto Sobre Demência

Nathan: (começa a leitura) Dificuldade de encontrar a palavra certa ou completar
uma frase... Minha avó é demente.
- Misturar palavras e frases (eu também sou demente, eu misturo toda hora).
- Perder ou esquecer os pertences e culpar outras pessoas por terem roubado... minha
avó...
- Fazer confusão na altura... Nossa! Minha avó é demente!
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Ela é isso daqui, oh (aponta para o texto nas seguintes frases: - Repetir a mesma
história ou fazer a mesma pergunta várias as vezes. – Dificuldades de encontrar as
palavras certas ou completar uma frase. – Misturar palavras e frases que não fazem
sentido (ela é isso daqui também). Esse daqui: - Perder e esconder os pertences ou
culpar outras pessoas por terem roubado. Essa daqui também, oh: - Fazer confusão
sobre a altura do dia, onde estão ou quem são as outras pessoas... Nossa, esse daqui,
oh, é minha avó 99,99% (referente ao último).
Agora, é... esse daqui, esse daqui é x e esse daqui é positivo. Então, agora, ela tem:
positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, esse daqui, oh, é
toda hora... é positivo, umas 47... não, umas 99% (este se refere ao fazer confusão
sobre as pessoas ou dia), esse daqui é... só a raiva, negativo e positivo... É... só tem
um negativo.

Pelo relato do aluno, observamos que ele dá um possível sentido à palavra “demência”
relacionado às características apontadas no texto com o que ele vivencia em sua casa morando
com a avó. A palavra demência passa a produzir algum sentido ao aluno, já que ele a enxerga
diante do contexto das suas experiências sociais familiares. O sentido produzido é esta
interação entre aquilo que o texto traz de significados sobre a doença com a interação entre os
processos vivenciados pelo aluno. Esse sentido dado à palavra demência pelo aluno,
relacionado com as características de sua avó, torna-se complementar do propósito do texto,
que era apresentar sintomas de um grande grupo de doenças que causam um declínio
progressivo nas habilidades cognitivas do ser humano e que provoca perda de memória e
dificuldades de comunicação. Além disso, o texto informa as formas de diagnosticar a
demência e de afetar o sujeito, e finaliza com o que as crianças podem fazer para ajudar
pessoas com demência. Por meio desse exemplo, percebemos que os sentidos das palavras
mudam conforme o contexto em que estão e que essas modificações estão a todo momento
atrelado às vivências socioculturais do aluno.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou compreender que sentidos e estratégias cognitivas duas crianças
atribuíram às atividades de leitura propostas no ambiente escolar. Foram, então, duas
passagens que delinearam os caminhos desta pesquisa. A primeira, uma aproximação histórica
da constituição do fracasso escolar e do alfabetismo/letramento no Brasil, com o objetivo de,
a partir desse entendimento, situar a nossa pesquisa propondo uma experiência pedagógica
com essas crianças envolvendo a leitura. A segunda, por meio do processo planejado de
mediação, conhecer os sentidos produzidos no decorrer da leitura realizada, identificando suas
estratégias cognitivas e buscando entender as respostas dadas em uma perspectiva históricocultural.
O desafio nesta experiência foi vivenciado e sentido na pele pela pesquisadora
enquanto orientanda e aluna do mestrado em Educação. Ao chegar ao primeiro ano do
mestrado não possuía conhecimentos acerca desse processo cognitivo de estratégias de leitura
e pouco conhecia também sobre a teoria de Vygotsky; isto é, um conhecimento superficial que
foi vivenciado em seus anos de graduação. Logo, dialogando a nossa experiência com Bondía
(2002), afirmamos que ela foi também uma abertura ao desconhecido, uma vez que a
pesquisadora não tinha conhecimentos teóricos conforme relatado. Além disso, outras
pessoas, ainda que enfrentem esta mesma experiência, não a farão igual como tal, pois a
experiência é singular para cada um, já que cada sujeito tem seu conhecimento e vivências de
mundo que o tornam único. Assim, essa nossa experiência torna-se singular, mas passível de
uma pluralidade de sentidos para cada leitor.
É nesse desafio que nos encontramos: tornar-me uma pesquisadora em busca de
apreender e compreender o sentido dado à leitura e estratégias cognitivas de alunos de escolas
públicas provindos de camadas populares. Vivenciamos que não há trabalho sem
conhecimento teórico e não há teoria sem conhecimento prático da realidade.
Ao abordar no primeiro capítulo uma contextualização histórica acerca do discurso do
fracasso escolar, pudemos observar que, até a década de 1960-1970, a responsabilidade de
fracassar era destinada à criança. Após, esse período, passou a ser encarado o fracasso como
responsabilidade

da

instituição

escolar

e

suas

práticas

pedagógicas.

Todavia,

contemporaneamente, ainda se faz presente um jogo de responsabilidades. Desse modo,
notamos a presença do fracasso escolar em dados atuais sobre o alfabetismo/letramento no
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Brasil. Esquece-se, porém, que o espaço escolar pode ser um significativo diferencial na vida
dessas crianças, vítimas desse discurso.
Mas como a escola contemporânea pode contribuir para solucionar muitos dos
problemas que vem enfrentando? Ressaltamos, aqui, o nosso trabalho de experiência
pedagógica, pois buscamos compreender o processo de produção dos sentidos e apresentar as
estratégias cognitivas dessas crianças, no momento da leitura de textos com o uso do
computador, por meio de um processo de mediação. Procuramos, em nossa análise, apresentar
reflexões acerca da própria intervenção pedagógica, bem como das limitações da
pesquisadora no processo de pesquisa.
Diante dessas reflexões, percebemos a importância de ter um mediador que, após suas
intervenções, seja capaz de refletir sobre suas interferências no momento das atividades de
leitura realizadas pelos alunos. Assim, diante das nossas reflexões, pudemos observar que há,
mesmo que inconscientemente, uma concepção própria e escolar de leitura. Ou seja, por
vezes, esperamos que o aluno traduza aquilo que leu conforme o que está escrito no texto ou
aquilo que ele considera imprescindível. E o que vimos é que os alunos pesquisados realizam
uma leitura própria e são capazes de fazer conexões com aquilo que vivenciaram. Essas
conexões é que são primordiais para o entendimento da produção dos sentidos.
O conceito de mediação foi fundamental para o entendimento dos processos de
construção dos sentidos na leitura dos textos propostos. Aspectos determinantes desse
processo são os conhecimentos prévios que os alunos trazem de suas experiências anteriores
não apenas com a linguagem escrita, mas também das suas vivências culturais cotidianas.
Acreditamos ser esta pesquisa uma fonte de reflexão sobre a mediação. Podemos
afirmar que parte da diferença dos resultados que ocorre muitas vezes no espaço escolar dos
alunos está nos processos mediadores do outro/signo/instrumento estabelecidos em nossa
sociedade. Surge a importância de outras pessoas (experiências sociais) no desenvolvimento
de cada aluno pesquisado; isto é, a relevância do mundo humano, cultural e também do outro
social (pesquisadora mediadora). O aluno depende dessa intervenção para se desenvolver.
Dessa maneira, a escola torna-se um lócus cultural importante, em que a intervenção
pedagógica é essencial no desenvolvimento dos sujeitos.
Percebemos que, diante das leituras, os alunos também não são sujeitos passivos. Eles
possuíam uma posição ativa que tem a sua própria forma de compreender, construir sentidos e
ver o mundo diante das leituras realizadas e sempre carregadas das suas experiências externas.
Ao afirmar que o verdadeiro leitor não é passivo diante daquilo que lê, podemos verificar que
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as crianças são capazes de abstrair elementos e sentidos até mesmo como lições para sua vida
social por meio das leituras realizadas, tal como no final da leitura sobre inclusão social, em
que um dos alunos chega à conclusão de que todos são iguais.
Logo, os resultados obtidos com a intervenção advieram do processo de mediação.
Vimos que a mediadora se encontrou em posição favorável. Por meio de uma ação pedagógica
planejada, algumas vezes, a mediação executada provocou formas diversas de produção dos
sentidos, o que desestabilizou os alunos por meio das perguntas.
Mas houve também conflitos na pesquisadora entre o momento de intervenção e o
momento de análises dos dados. Um dos pontos que acreditamos ser provocador do conflito
foi a complexidade do método utilizado. Enquanto pesquisadora que realizava as
intervenções, às vezes, tornava-se difícil construir novas perguntas que seguiam a linha de
respostas dos alunos sem perder o foco/objeto de pesquisa. Essa limitação ora se dava pelas
próprias concepções de conceitos e uso do computador da pesquisadora, do seu processo de
formação no momento da intervenção, ora pela própria complexidade do método.
Ao presenciarmos o conflito, vimos que nem sempre o mediador consegue intervir em
suas propostas. Há limites no dialogar-se mais e no atuar na ZDP do aluno. Aí é que sentimos
a complexidade e o movimento do outro, de se trabalhar com pessoas, sendo que, nem
sempre, por mais que se esforce, haverá uma positividade dos resultados. Isso nos remete ao
que Chaiklin e Vygotsky afirmam: cada um tem seu tempo de aprendizagem. E é esse o
desafio da educação.
No processo mediador, pudemos ampliar ainda nossa compreensão de que os
conhecimentos de mundo e as vivências dessas crianças fazem com que elas deem respostas e
atribuem sentidos que não são esperados pelo espaço escolar, que as considera, então, como
estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, como no exemplo do aluno Luiz
Henrique no caso de demência/desmaiar.
Dentre essas influências externas, pudemos observar, no decorrer da pesquisa, que os
alunos pesquisados no período de observação na escola tinham o contato com textos curtos e
de média extensão para a leitura. Além disso, parte dos textos xerografados apresenta
perguntas que levavam o aluno a localizar a informação no próprio texto. Esses dados
colhidos dialogam com dados apresentados em nosso primeiro capítulo, com resultados de
pesquisadores como Cafieiro e Ribas (2015). Todavia, não podemos afirmar que essa prática é
constante na escola, uma vez que o tempo de observação foi limitado a um período de três
meses.
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Acreditamos que conseguimos contribuir, ainda que parcialmente, para questão
colocada por Soares (2010), de que, ao conhecermos os sentidos atribuídos pelas crianças às
leituras, observamos que esses sentidos estão atrelados às suas vivências cotidianas. Isso faz
com que esses alunos, por vezes, nos dão respostas que não são esperadas pela escola. Por
esse motivo, os alunos são taxados como alunos que possuem “dificuldades de aprendizagem”
devido a um padrão escolar de leitura que é exigido pela escola; ou seja, a leitura daquilo que
o texto traz.
No entanto, devido a esse apego ao conhecimento de mundo, notamos que ele interfere
na compreensão do texto, tal como no caso do aluno Nathan sobre o episódio do segredo e o
episódio da escola não é Disney. Por esse motivo, é crucial destacarmos e conhecermos as
influências das experiências externas tanto sociais quanto culturais que afetam as respostas
internas que são dadas pelos alunos no que se refere à leitura, bem como o resultado das
intervenções realizadas. Desse modo, esta experiência pedagógica contribuiu para
compreendermos e pensarmos até mesmo na própria forma de avaliar esses alunos.
O sentido de mudança de concepção acerca do uso do computador para a
aprendizagem dado pelos alunos, no decorrer do processo de leitura, possibilitou uma abertura
de novas percepções sobre a leitura. Talvez, se essa proposta fosse realizada em outro tipo de
instrumento, impresso, por exemplo, os resultados provavelmente seriam diferentes. Assim,
como dizia Vygotsky que o sentido é inconstante, foi possível observar uma pequena
movimentação dos sentidos produzidos no decorrer deste trabalho: aquele sentido real, aos
poucos, foi se movimentando em busca de novos sentidos. Dessa forma, é nessa direção que a
mediação foi significativa ao poder mostrar aos alunos as possibilidades de leitura e ver que,
do primeiro contato com os alunos com o computador às novas descobertas, teve-se uma
pequena mudança atribuída à ferramenta: uma possibilidade de aprendizagem.
Em nossa pesquisa, ressaltamos a importância da mediação da pesquisadora e do uso
do computador que pode, por vezes, ser uma ferramenta auxiliar na mediação no processo de
aprendizagem do aluno, uma vez que, para alunos considerados com dificuldades de
aprendizagem, o processo de leitura nem sempre é benquisto por eles. Ao modificar o objeto
de leitura, ela passa a ser melhor, conforme relatos da primeira parte do capítulo de análise.
Por isso, faz-se essencial a presença de um outro mediador, pois, se o aluno estivesse
apenas diante do computador, sozinho, não conseguiria chegar aos dados aos quais chegamos.
Logo, a mediação e a intervenção tornam-se fundamentais ao mostrarem ao aluno as
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possibilidades de leitura, em compreender os processos cognitivos e os sentidos construídos, o
que possibilita um novo olhar para os problemas de aprendizagem encontrados.
Ao propormos um paralelismo entre teorias distintas, esforçamo-nos em demonstrar
que é possível um diálogo entre diferentes teorias e métodos e que, diante de uma perspectiva
da leitura interativa, que dialoga com outras áreas, propusemos em nosso capítulo de análise
tentar essa aproximação dos dados com o que acreditávamos ser provável diante do processo
de intervenção. Ao realizarmos a aproximação das teorias, conseguimos visualizar que foi
possível esse diálogo em nossa prática. Porém, ressaltamos que toda teoria tem sua unicidade.
Isso não quer dizer que não podemos acrescentar novas contribuições teóricas para a mesma
situação.
Por esse motivo, acreditamos que esse paralelismo de teorias utilizado no momento da
intervenção foi propício para a realização da pesquisa. Compreender tanto os processos
cognitivos implicados no momento da leitura, como também as relações e interações da teoria
histórico cultural nos ajudou a uma melhor compreensão do processo de leitura por alunos
identificados com dificuldades de aprendizagem pela escola e pelos professores, além de
compreendermos as limitações diante desse processo. Por isso, a tríade contexto históricocultural, teorias e prática foi fundamental para entendermos melhor o que se passa na vida e
no discurso dos alunos.
Enquanto pesquisadora, a mediadora tentou exercitar o papel colaborativo e de
mediação. Percebemos, enquanto pesquisadora, o quanto é desafiador realizar essa tarefa e
que análises do contexto são fundamentais para as interpretações. Logo, esta pesquisa
possibilitou também à pesquisadora uma reflexão sobre o papel de ser educador/mediador, as
limitações no processo de educação e da função da linguagem em sala de aula, bem como a
importância da mediação e dos instrumentos para a prática pedagógica.
Embora as aprendizagens adquiridas no decorrer deste processo de construção da
pesquisa, reconhecemos que ainda temos muito a aprender. Reconhecemos também que nossa
proposta de experiência pedagógica aconteceu num universo pequeno de envolvidos. Mas isso
nos ajuda a ampliar a compreensão dos professores sobre o que acontece em sala de aula,
pode ajudar no entendimento/capacidade do professor, compreender o que está em jogo e
possibilitar até mesmo a ampliação dos próprios critérios de avaliação. É nessa direção que
consideramos ser de fundamental importância a relação entre universidade e escola, o que
colabora para um aperfeiçoamento e desenvolvimento de reflexões, práticas e até mesmo de
políticas públicas que visem à melhoria do processo de educação.
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Ser educador é uma tarefa profissional complexa. Sabemos que, a todo momento, o
professor passa por desafios, aflições, conflitos, alegrias e, muitas vezes, é considerado o
“responsável” pelo sucesso ou insucesso de seus alunos. Ser professor de alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem torna ainda mais difícil a sua missão. É necessário,
pois, que recriemos ou que renovemos nossas ações em busca de compreender o problema
proposto, para que ao menos possamos enxergar o problema sob outro ângulo.
Mudar ou recriar ações não quer dizer que encontraremos a solução para o problema.
Todavia, permite-nos enxergar dados relevantes que possibilitam entender o que acontece com
os alunos no momento da leitura, os quais, muitas vezes, em nossas práticas diárias de leitura
realizadas dentro da sala de aula, não conseguimos ver. Isso nos abre novas possibilidades de
compreensão para lidar com os problemas que envolvem a compreensão e o sentido da leitura
em sala de aula.
Nessa perspectiva, pensar em uma pesquisa-ação poderia ser uma possível prática a
ser realizada por nossos professores nas escolas enquanto atuam como mediadores do
processo de aprendizagem; até mesmo, aos futuros educadores no decorrer de sua graduação.
Aliar a teoria apreendida no ambiente universitário à sua prática pedagógica é, ao mesmo
tempo, um facilitador do entendimento do que ocorre com os alunos no decorrer do processo
de ensino-aprendizagem, como também um trabalho bastante desafiador para todos nós.
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ANEXOS
ANEXO 1
TABELAS PARA DIAGNOSTICAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
UTILIZADAS PELA ESCOLA
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ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A Escola Estadual Dr. Garcia de Lima está sendo convidada a participar do estudo A
CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS NA LEITURA direcionado pela mestranda Nayane
Oliveira Costa e pelo professor orientador Dr. Carlos Henrique de Souza Gerken, do
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei –
MG.
Os avanços nessa área ocorrem por meio de estudos como este, por isso a sua
participação é importante. O objetivo deste estudo é analisar, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, como se dá o processo de produção dos sentidos da leitura através de mediações
na leitura no computador. Para tanto, este estudo apoia-se em uma metodologia qualitativa,
que envolve observação em sala de aula, entrevista responsável do aluno e trabalho individual
com aluno(s) do 4º ano do Ensino Fundamental que apresenta(m) dificuldades de
aprendizagem. Todo o processo de pesquisa será realizado dentro da própria Instituição com
autorização da escola e dos responsáveis pelo(s) aluno(s).
A pesquisa não oferece nenhum tipo de risco ou desconforto. Os voluntários [escola,
aluno(s) e professora] têm a liberdade em recusar ou interromper sua participação na pesquisa
a qualquer momento sem qualquer penalização ou prejuízo ao seu cuidado.
Será garantido sigilo das informações e os nomes somente serão divulgados caso haja
consentimento e autorização dos pesquisados por meio de documentação escrita. A escola terá
todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação
no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as
despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou
ouvi a mestranda Nayane Oliveira Costa com o esclarecimento acima e compreendi para que
serve o estudo e qual o procedimento a que a escola será submetida. A explicação que recebi
esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que a escola é livre para interromper a
participação a qualquer momento. Sei que o nome da instituição será preservado e somente
será divulgado caso haja autorização por escrito em documento e que a escola não receberá
dinheiro por participar do estudo. Eu, __________________________________________,
_____________ da Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, autorizo a realização do estudo nesta
Instituição.

São João del-Rei............./ ................../................
__________________________________________________________
Assinatura do diretor e carimbo da escola

_______________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

Telefone de contato do pesquisador: (32) 84632162
Telefone de contato do professor orientador: (32) 88993375
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar do estudo A CONSTRUÇÃO DOS
SENTIDOS NA LEITURA direcionado pela mestranda Nayane Oliveira Costa e pelo
professor orientador Dr. Carlos Henrique de Souza Gerken, do Programa de Pós-graduação
em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei – MG.
Os avanços nessa área ocorrem por meio de estudos como este, por isso a sua
participação é importante. O objetivo deste estudo é analisar, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, como se dá o processo de produção dos sentidos da leitura através de mediações
na leitura no computador. Para tanto, este estudo apoia-se em uma metodologia qualitativa,
que envolve observação em sala de aula, entrevista com o responsável do aluno e trabalho
individual com aluno(s) do 4º ano do Ensino Fundamental que apresenta(m) dificuldades de
aprendizagem. Todo o processo de pesquisa será realizado dentro da própria Instituição com
autorização da escola e dos responsáveis pelo(s) aluno(s).
A pesquisa não oferece nenhum tipo de risco ou desconforto. Os voluntários [escola,
aluno(s) e professora] têm a liberdade em recusar ou interromper sua participação na pesquisa
a qualquer momento sem qualquer penalização ou prejuízo ao seu cuidado.
Será garantido sigilo das informações e os nomes somente serão divulgados caso haja
consentimento e autorização dos pesquisados por meio de documentação escrita. Você terá
todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação
no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as
despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou
ouvi a mestranda Nayane Oliveira Costa com o esclarecimento acima e compreendi para que
serve o estudo e qual o procedimento a que serei submetido(a). A explicação que recebi
esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper a
participação a qualquer momento. Sei que meu nome será preservado e somente será
divulgado caso haja autorização por escrito em documento e eu não receberei dinheiro por
participar

do

estudo.

Eu,

__________________________________________,

___________________autorizo a realização do estudo.

São João del-Rei............./ ................../................

__________________________________________________________
Assinatura do pesquisado

_______________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

Telefone de contato do pesquisador: (32) 84632162
Telefone de contato do professor orientador: (32) 88993375
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ANEXO 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA
VISITA DOMICILIAR
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Participação dos pais
Os pais participam do processo de formação dos filhos? Como participam?
Como se dá a participação dos pais na escola?
Em relação à leitura e à escrita na família:
O que tem para ler na sua casa de uma forma geral (jornais, revistas, anúncios, livros,
computador)? Quem costuma ler? Em que situação?
Seu filho costuma ler alguns desses materiais? Pra quê? Em que situações? Com a
ajuda de alguém? Influenciado por alguém da família?
E há situações de escrita na família? Seu filho participa de alguma?
Seu filho participa de outras atividades culturais que envolvem a leitura/escrita fora da
escola?
Em relação à escola:
Como você avalia o desempenho do seu filho nas atividades de leitura e escrita na
escola?
Você ou outra pessoa o ajuda nas atividades da escola?
Você costuma acompanhar o seu filho na escola?
Você concorda com a avaliação que a professora faz do desempenho de seu filho na
leitura e na escrita?
Sobre o computador:
• Na sua casa tem computador? Se sim, usam para quê? O que fazem no computador?
• O que você acha a respeito do uso do computador para a aprendizagem?
• Seu filho gosta de jogos de computador? Qual a sua visão sobre jogos?
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ANEXO 4 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/Leitura
OBJETIVOS: Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo conhecimento de
seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como os alunos constroem hipóteses e quais são
as estratégias que eles utilizam para lidar com elas. Compreender os sentidos construídos
pelos alunos diante desse tipo de texto mediado pela leitura no computador. Investigar como
os alunos participantes se relacionam com esse tipo de texto e com as situações propostas,
incluindo o computador.
CONTEÚDO: Leitura/Língua Portuguesa
ORIENTAÇÃO DIDÁTICA:
•

•
•

No laboratório de informática, conversar com o aluno o que é uma história em
quadrinhos. Buscar o entendimento do que sabe sobre esse tipo de texto (Estrutura
organizacional. Do que elas tratam? Como se organizam? Para que servem? Conhece
outros textos parecidos com esse? Onde podemos encontrá-la?). Conversar sobre a
importância da leitura em nossa vida e os diferentes gêneros textuais.
Em um primeiro momento, deixar que o aluno explore livremente o site da Turma da
Mônica com várias histórias em quadrinhos.
Ler a história em quadrinhos. Saiba mais: Inclusão Social. Disponível em:
http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/.

No ato da leitura da história, a ser lida pelos alunos, tentar indagar oralmente:
Antes da leitura:
- Você conhece outros tipos de história em quadrinhos? Quais? (Categorias)
- As histórias em quadrinhos são expostas da mesma forma que um jornal ou um texto
informativo? Como é a sua estrutura? (Ver qual esquema a criança tem formulado sobre o
tipo de texto a ser lido).
- Pelo título, o que você acha que vai acontecer nessa história? (Capacidade de
antecipação)
Durante a leitura: O aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento da leitura)
O aluno sentiu a necessidade de voltar em alguma página para reler a história?
(Autocorreção)
Tem alguma palavra desconhecida sobre a qual o aluno não sabe seu significado? Utilizou
alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
O aluno faz durante a leitura conexões da história lida com seu conhecimento de mundo?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai acontecer na história? (Questionar o aluno,
após a leitura de uma página, o que ele acha que vai acontecer agora?)
Após a leitura:
- O que você pensou a respeito da história se confirmou? (Previsão)
- Qual foi o objetivo da história? O que fala a história? O que você entendeu dela?
(Compreensão)
- Qual a característica dos personagens da história? (Compreensão)
- As histórias em quadrinhos costumam trazer uma surpresa no final. Qual foi a surpresa dessa
história? (Compreensão)
- Em qual contexto aconteceu a história? (Compreensão)
- O título combina com a história?
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- Em qual parte você considera que o título do texto se faz mais presente na história?
(Compreensão)
- Você gostou da história? Por quê?
História em quadrinho online. Saiba mais:
http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/

Inclusão

Social.

Disponível

em:

Aula 2 – HISTÓRIA EM QUADRINHOS
ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA/LEITURA
OBJETIVOS: Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo conhecimento de
seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como os alunos constroem hipóteses e quais são
as estratégias que eles utilizam para lidar com elas. Compreender os sentidos construídos
pelos alunos diante desse tipo de texto mediado pela leitura no computador. Investigar como
os alunos participantes se relacionam com esse tipo de texto e com as situações propostas,
incluindo o computador.
CONTEÚDO: Leitura/Língua Portuguesa
ORIENTAÇÃO DIDÁTICA:
• Continuação do trabalho com histórias em quadrinhos no laboratório de informática.
Novamente, retomar ao site turma da Mônica e deixar o aluno ler algumas histórias.
• Falar um pouco ao aluno quem é Maurício de Souza, o criador da turma da Mônica.
• Pedir para ler a história: A turma na Escola. Disponível em:
http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
Antes da leitura: Pelo título, o que você acha que vai acontecer nessa história? O que você
espera da história? (Capacidade de antecipação e previsão)
Durante a leitura: O aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento da leitura)
O aluno sentiu a necessidade de voltar em alguma página para reler a história?
(Autocorreção)
Tem alguma palavra desconhecida sobre a qual o aluno não sabe seu significado?
Utilizou alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai acontecer na história? (Questionar o aluno,
após a leitura de uma página, o que ele acha que vai acontecer agora?).
Após a leitura:
- O que você pensou a respeito da história se confirmou? (Previsão)
- Qual foi o objetivo da história? O que fala a história? (Compreensão)
- Qual a característica dos personagens da história? (Compreensão)
- As histórias em quadrinhos costumam trazer uma surpresa no final. Qual foi a
surpresa dessa história? (Compreensão)
- Em qual contexto aconteceu a história? (Compreensão)
- O título combina com a história? (Compreensão)
- Em qual parte você considera que o título do texto se faz mais presente na história?
(Compreensão)
- Você acha que a sua hipótese foi pertinente? Ela aconteceu? Se não, por que acha que
não ocorreu? (Avaliação)
RECURSOS: Site http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
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Aula 3 – DIÁLOGO
ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA/LEITURA
OBJETIVOS: Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo
conhecimento de seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como os alunos constroem
hipóteses e quais são as estratégias que eles utilizam para lidar com elas. Compreender os
sentidos construídos pelos alunos diante desse tipo de texto mediado pela leitura no
computador. Investigar como os alunos participantes se relacionam com esse tipo de texto e
com as situações propostas, incluindo o computador.
CONTEÚDO: Leitura/Língua Portuguesa
ORIENTAÇÃO DIDÁTICA:
•

•

No laboratório de informática, conversar com o aluno sobre o que entende por textos
em formato de diálogo – discurso direto. Onde podemos encontrá-los? (Ex.: peças
teatrais, entrevistas, transformar uma história narrativa em diálogo ou peça etc.).
Estrutura organizacional: do que tratam os diálogos ou peças teatrais? Como se
organizam? Para que servem? Quais as maneiras de se produzir um diálogo?
(Conhecimento prévio. Teoria de mundo).
No laboratório de informática, pedir aos alunos que leem o diálogo: “Conto ou não
conto”,
disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000337.pdf

Antes da leitura: Pelo título, o que você acha que vai acontecer nesse diálogo? O que
você espera encontrar? (Capacidade de antecipação e previsão).
Você conhece outros tipos de gêneros textuais que possuem diálogo? (Categorias)
Como são expostos os diálogos? (Esquemas)
Durante a leitura: O aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento da
leitura)
O aluno sentiu a necessidade de voltar em algum parágrafo para reler o diálogo?
(Autocorreção)
Tem alguma palavra desconhecida sobre a qual o aluno não sabe seu significado?
Utilizou alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai ocorrer?
Após a leitura:
- Você acha que os diálogos apresentados podem ser realizados em peças teatrais?
- Qual foi o objetivo do diálogo? O que fala o diálogo? (Compreensão e síntese de
dados)
- O que você pensou a respeito do diálogo se confirmou? (Previsão)
- Qual a característica dos personagens? (Compreensão)
- Você se surpreendeu com o diálogo apresentado? (Compreensão)
- Em qual contexto aconteceu o diálogo? (Compreensão)
- O título combina com o diálogo? (Compreensão)
- Qual foi o tipo de texto apresentado?
- Como apareceu a estrutura do diálogo?
- Em qual parte você considera que o título do texto se faz mais presente na história?
(Compreensão)
- Você acha que a sua hipótese foi pertinente? Ela aconteceu? Se não, por que acha que
não ocorreu? (Avaliação)
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RECURSOS: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000337.pdf
Aula 4 – Narrativa simples – Estória com gravura de fundo
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/Leitura
OBJETIVOS: Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo
conhecimento de seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como os alunos constroem
hipóteses e quais são as estratégias que eles utilizam para lidar com elas. Compreender os
sentidos construídos pelos alunos diante desse tipo de texto mediado pela leitura no
computador. Investigar como os alunos participantes se relacionam com esse tipo de texto e
com as situações propostas, incluindo o computador.
CONTEÚDO: Leitura/Língua Portuguesa
ORIENTAÇÃO DIDÁTICA:
• Antes de iniciar as leituras, conversar com o aluno sobre a temática.
• No Laboratório de informática, solicitar ao aluno a leitura do livro Diário de um
banana,
de
Jeff
Kinney.
Disponível
em:
https://contadoresdestorias.wordpress.com/2008/01/07/a-menina-e-o-passaroencantado-ruben-alves/
• Realizar os procedimentos a seguir: antes, durante e após a leitura.
Antes da leitura:
- Você conhece outros tipos de histórias parecidas com a apresentada? Quais?
(Categorias)
- As narrativas são expostas da mesma forma que em um jornal, história em
quadrinhos, resenhas? (Ver qual esquema a criança tem formulado sobre o tipo de texto a
ser lido).
- Pelo título, o que você acha que vai acontecer nessa história? (Capacidade de
antecipação)
Durante a leitura: O aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento da leitura)
Faz uma leitura rápida ou lenta?
O aluno voltou alguma vez para reler algo na narrativa? (Autocorreção)
Tem alguma palavra desconhecida sobre a qual o aluno não sabe seu significado? Utilizou
alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai acontecer no final da narrativa? (Previsão)
Após a leitura:
- O que você pensou a respeito (hipótese) da narrativa se confirmou? (Previsão)
- Você acha que a sua hipótese foi pertinente? Ela aconteceu? Se não, por que acha que não
ocorreu? (Avaliação)
- Qual foi o objetivo da narrativa? O que fala? O que você entendeu dela? Você pode tirar
alguma mensagem dela? (Compreensão)
- Qual a característica dos personagens? (Compreensão)
- A narrativa trouxe alguma surpresa no final? (Compreensão)
- Em qual contexto aconteceu? (Compreensão)
- O título combina com a história?
- Qual foi o tipo de texto apresentado?
- Como apareceu a estrutura da narrativa?
- O aluno entende a intenção do narrador? (Compreensão)
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- O narrador, ao narrar os fatos, participa da história?
RECURSOS: Site: http://livrosonlinegratis.net/diario-de-um-banana-jeff-kinney/
Aulas 5 – Narrativas mais complexas – Texto informativo e Jogo Memórias
Literárias
ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA/LEITURA
OBJETIVOS: Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido pelo
conhecimento de seu suporte e de seu gênero textual. Verificar como os alunos constroem
hipóteses e quais são as estratégias que eles utilizam para lidar com elas. Compreender os
sentidos construídos pelos alunos diante desse tipo de texto mediado pela leitura no
computador. Investigar como os alunos participantes se relacionam com esse tipo de texto e
com as situações propostas, incluindo o computador.
CONTEÚDO: Leitura/Língua Portuguesa
ORIENTAÇÃO DIDÁTICA:
Antes de iniciar a leitura, perguntar ao aluno se ele já ouviu falar algo sobre
demência/Alzheimer. No laboratório de informática, antes de iniciar a atividade com o jogo
Memórias Literárias da Dona Edite, pedir ao aluno que leia o texto Informações para o jovem
e criança sobre demência, que se torna uma introdução para o trabalho com a leitura no jogo
de memórias.
Nesse jogo, Dona Edite é uma senhora que guarda segredos e objetos no porão de sua
antiga casa, conhecido pelos habitantes da cidade onde habita como Casarão Bravo. No
entanto, sua memória encontra-se cada vez mais frágil e necessita da ajuda de outros para
recuperá-la. Por isso, Dona Edite precisa da ajuda do jogador para resgatar alguns fatos e
capítulos que contam sua trajetória de vida. O aluno é levado a reconstruir a trajetória de
Dona Edite por meio de atividades que exigem a leitura de textos.
Antes da leitura:
- Você conhece outros tipos de história que narram sobre a demência? Quais? (Categorias)
- Os informativos são expostos da mesma forma que um jornal, história em quadrinhos,
resenhas? (Ver qual esquema a criança tem formulado sobre o tipo de texto a ser lido).
- Pelo título, o que você acha que vai acontecer nesse livro? (Capacidade de antecipação)
Durante a leitura:
O aluno lê silenciosamente ou em voz alta? (Planejamento da leitura)
Faz uma leitura rápida ou lenta?
O aluno voltou alguma vez para reler algo? (Autocorreção)
Tem alguma palavra desconhecida sobre a qual o aluno não sabe seu significado? Utilizou
alguma estratégia para tentar compreendê-la? Como?
Você tem alguma hipótese sobre o que vai acontecer no final da leitura?
Após a leitura:
- O que fala o texto lido? O que você entendeu dele? Você pode tirar alguma mensagem?
(Compreensão)
- O texto trouxe algo de novo para seu conhecimento? (Compreensão)
- O título combina com o que foi lido? Se não, qual título você daria?
- Qual foi o tipo de texto apresentado?
- Como apareceu sua estrutura?
- O que você pensou a respeito (hipótese) do texto se confirmou? (Previsão)
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- Você acha que a sua hipótese foi pertinente? Ela aconteceu? Se não, por que acha que não
ocorreu? (Avaliação)
- Qual foi o objetivo do texto? O que fala? O que você entendeu dele? Você pode tirar alguma
mensagem dele? (Compreensão)
- O texto trouxe alguma surpresa no final? (Compreensão)
Como foi fazer a leitura de um texto, porém em formato de jogo? Conte-me sua experiência.
RECURSOS:
criancas

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-41-42-informacao-para-os-jovens-e-

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/memorias/jogo.html
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