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Às professoras e às crianças do Médio Vale do 
Itajaí, que dentre tantos, marcam encontros diários 
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emergem as mais belas interlocuções, entendidas 
como construção de saberes.  
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” Dialogar (...) 
Quer dizer aprender pouco a pouco a dividir a vida com outras pessoas.  
Respeitar em cada uma o que ela é, o que ela sente, o que ela sabe.(...)”.  

(Paulo Freire). 
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DO VALE DO ITAJAÍ 
 
 
 

Vale inicial, 
amparo de meu desamparo, 

lâmpada, lâmpedra, 
 

sob-a folhagem 
ancestral, 
procuro. 

E a raiz encontro 
E o real, 
no claro, 
no escuro. 

 
Vale, intervale. 
Vale anterior 

Que a palavra enverdece, 
acústica membrana, 

híbrida rede da linguagem, 
acústico cordão umbilical. 

 
Vale onde me fundo. 
Vale onde me findo. 

 
 

 
(Lindolf Bell). 
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RESUMO 

 
 
 
 
Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Discurso e Práticas Educativas, do Programa de 
Pós-Graduação - Mestrado em Educação, da FURB, objetivou analisar o discurso de oito 
professoras em relação as suas aulas de Língua Portuguesa. A fundamentação teórico-
metodológica inscreve-se principalmente na abordagem sócio-histórica da constituição do 
sujeito e da linguagem, sobretudo nos trabalhos de Bakhtin, no que tange à concepção de 
linguagem, de enunciado e de gêneros do discurso, aliada à concepção de aprendizagem 
vygotskyana e aos saberes docentes apontados por Tardif. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi 
realizada em Timbó e seus municípios limítrofes, incluindo também Doutor Pedrinho, e 
abrangeu 57,14% da região do Médio Vale do Itajaí. A coleta de dados aconteceu entre os 
meses de  março e julho de 2005, através de entrevistas semi-estruturadas e do diário de campo, 
incluindo também a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, no 
que se refere as séries iniciais, como também a Proposta Curricular de Santa Catarina. O 
objetivo maior foi compreender, através das vozes das professoras, como é a prática das aulas 
de Língua Portuguesa e como essas professoras compreendem e lidam com a linguagem em 
sala de aula. As falas das professoras revelam algumas vozes com sentidos discursivamente 
semelhantes, aos quais chamamos de ecos, além de manifestar resistências em participar desta 
pesquisa e aceitar os novos sentidos de ensino e aprendizagem propostos pelos documentos 
oficiais já citados e pela universidade. O silêncio também fez sentido em alguns dizeres, 
principalmente no que se refere à teoria e à relação professora/pesquisadora no processo de 
interlocução. Considerando estes dados, as vozes das professoras contribuem para uma reflexão 
no sentido de aproximar saberes práticos de saberes acadêmicos, como também, a escola da 
universidade. Quanto aos aspectos teóricos, a investigação promoveu encontros e discussões 
entre autores de áreas diferentes, numa perspectiva interdisciplinar.  
 
Palavras-chave: Discurso. Linguagem. Saberes Docentes. Teoria.  Prática. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This dissertation is linked to the research line of Discourse and Educational Practice from the 
Post Graduation Program – Masters in Education at FURB and its objective was to analyze 
the discourse of eight teachers in relation to their Portuguese classes. The theoretical and 
methodological structures are written based mainly on the social and historical approach of 
the constitution of the subject and language, emphasizing Bakhtin’s works related to the 
conception of language, heading and discourse genre, allied to the Vygotskyan conception of 
learning and teaching knowledge indicated by Tardif. The qualitative research was carried out 
in Timbó and its boundary towns, including Doutor Pedrinho and it ranged 57.14% of the 
region of Médio Vale do Itajaí. The data collection happened from March to July 2005, 
through semi-structured interviews and the field diary, including the analyses of the National 
Curricular Parameters of the Portuguese language concerning the first school years and also 
the Curricular Proposal of Santa Catarina. The main objective is to comprehend, through the 
teachers’ voices, how the practice of the Portuguese classes is and how these teachers 
comprehend and deal with the language in the classroom. The teachers’ speeches reveal some 
voices with similar discoursive meanings which are called echoes. Besides, they offered 
resistance to the research and to the acceptance of the new meanings of teaching and learning 
proposed by the official documents mentioned before and the university. The silence also 
makes sense in relation to some sayings, mainly concerning the theory and the relationship 
teacher/researcher in the interspeech process. Considering these data, the voices of the 
teachers contribute to a reflection in the sense of bringing practical knowledge closer to 
academic knowledge, such as school and university. About the theoretical aspects, the enquiry 
promoted encounters and discussions among authors from different areas, in an 
interdisciplinary perspective.  
  
Key-words: Discourse. Language. Teaching Knowledge. Theory. Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

“[...] Eu pressentia todo um horizonte se abrir,  
cujos caminhos eu não sabia ainda situar  

mas que me convidavam para prosseguir.”  

(AMORIM, 2004,  p. 13). 

Começar esse texto com a palavra do outro, aproximando seus dizeres aos sentidos 

que lhes queremos atribuir, considerando todo o contexto que envolve uma pesquisa, ilustra 

bem o quanto somos atravessados pelas vozes dos outros e por elas também constituídos como 

sujeitos. As palavras de Amorim são trazidas aqui para expressar esse momento da pesquisa ao 

qual nos sentimos convidados ou instigados a prosseguir. 

Inscrever-se num gênero científico, assumindo a posição de pesquisadora, para quem 

até o momento situava-se como professora, é desafiador e um tanto ousado. Essa troca do lugar 

de onde falamos, exige um distanciamento da esfera escolar e uma inserção no mundo 

acadêmico. Descrevemos isso como um processo de desconstrução, que traz à tona reflexões 

em torno da própria identidade de professora e de pesquisadora, como também suscita 

discussões acerca do trabalho docente. 

É dentro desse contexto conflituoso que se constrói, ou melhor, se procura 

compreender o objeto de pesquisa dessa investigação: os gêneros discursivos, uma temática 

amplamente discutida na esfera científica, presente também nos documentos oficiais de 

educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), daqui em diante 

citados como PCNs, especificamente os de Língua Portuguesa, relacionados aos primeiro e 

segundo ciclos do ensino fundamental e a Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 1998), apresentada nesta dissertação como PC-SC. 

O interesse por esse tema surgiu com a leitura dos PCNs, especialmente os de Língua 

Portuguesa, que apresentam Bakhtin como o autor que fundamenta teoricamente esse e também 

outros documentos, como a PC-SC.  

Conhecer mais sobre Bakhtin e seu Círculo1, bem como suas obras, tornou-se cada 

vez mais convidativo, dada a relevância da sua teoria em relação aos gêneros discursivos, o 

                                                 
1 Trata-se de um grupo multidisciplinar que se reunia regularmente entre 1919 a 1929, primeiramente em Nevel 
e Vitebsk e, depois, em São Petersburgo (na época rebatizada de Leningrado). Os três integrantes deste grupo de 
estudiosos que mais nos interessam neste trabalho são Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. 
Medvedev., sobressaindo-se o primeiro. (FARACO, 2003, p. 14-15). 
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foco primeiro dessa investigação. No decorrer das leituras, acentuam-se nossas preocupações 

em relação à prática dos professores e a aproximação do trabalho com a teoria expressa nos 

documentos, que rompe com o ensino tradicional e tem o texto/enunciado (oral e escrito) como 

unidade de ensino, considerando assim as práticas sociais de leitura e de escrita, dando ênfase a 

discursividade. 

Partindo destes pressupostos, percebemos que trabalhar a Língua Portuguesa numa 

dimensão discursiva implica transformar a prática pedagógica, partindo do texto, como 

estrutura, para o enunciado, através dos gêneros discursivos. Dentro dessa movimentação, os 

gêneros discursivos passaram não somente a ser um objeto de estudo, mas um instrumento de 

trabalho docente para a prática da linguagem em sala de aula.  

Por ser um tema muito discutido, houve a necessidade de despoluí-lo, ou seja, 

visualizá-lo no campo das pesquisas realizadas no Brasil, nestes últimos anos, procurando 

compreender primeiramente alguns conceitos bakhtinianos, essenciais para a clareza teórica 

deste trabalho, dentre eles, ideologia, linguagem, dialogismo, enunciação, enunciado, além dos 

gêneros discursivos. Essa nossa localização no mapa acadêmico e teórico nos possibilitou 

visualizar a complexidade dessa temática, dadas as condições da teoria já traduzida e a 

diversidade das  pesquisas até hoje realizadas. Na teoria sentimos o quão complexo é 

compreender alguns conceitos devido às traduções brasileiras das obras originais do Círculo de 

Bakhtin serem inadequadas, provocando, conseqüentemente, algumas compreensões 

distorcidas. Vale lembrar também que os autores do Círculo tratam o conteúdo de suas obras 

com dialogismo e profundidade filosófica, numa dimensão dialética. No âmbito das pesquisas, 

a problematização se vê em como essa teoria, amplamente utilizada, nem sempre é 

devidamente compreendida, deslocada e articulada para as áreas de interesse dos 

pesquisadores. Nesse sentido existem alguns nós a serem desatados ainda. 

Diante desse descortinamento, o objeto gêneros do discurso foi-se mostrando em toda 

a sua complexidade. Numa visão bakhtiniana, diríamos em toda sua polifonia, dialogicidade e 

incompletude. Assim, o movimento dessa pesquisa deu-se da seguinte maneira: começou 

dentro da sala, passando pelos PCNs, por uma diversidade de leituras, cuja temática era o 

contexto dos gêneros discursivos na prática docente, pelas contribuições do grupo de pesquisa 

ao qual pertencemos e, principalmente, pela escuta das vozes dos sujeitos que participaram 

desta investigação.  

Faz-se necessária uma escuta atenta e responsável das vozes destes sujeitos, que são 

as oito professoras de séries iniciais entrevistadas, pois são elas que revelam o que pode ser 

importante no nosso estudo. Partindo deste princípio, surgiu a necessidade de 
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redimensionarmos o rumo desta pesquisa, no sentido de compreender, pela discursividade dos 

sujeitos/professores como se dão as aulas de Língua Portuguesa. Conforme já afirmamos, da 

escuta desses dizeres emergem questões que merecem ser abordadas e refletidas, como as 

condições de produção dos enunciados, o contexto não verbal, as vozes resistentes à pesquisa e 

aos novos sentidos da prática docente, propostos pelos PCNs. Destas vozes também surgem 

ecos e silêncios, compreendidos numa perspectiva discursiva. Resumindo, o caminho desta 

pesquisa é sinalizado pelos ecos, pelas resistências e pelos silêncios das professoras 

entrevistadas, em outras palavras, são seus dizeres que conduzem e/ou movimentam nossa 

reflexão, no sentido de compreender seus discursos e, conseqüentemente, suas práticas 

pedagógicas. 

Sob a ótica de pesquisadores, estávamos interessados em compreender como as 

professoras entendiam e lidavam com a questão dos gêneros discursivos, porém, suas falas  

apontaram outros indícios marcantes que, por sua vez, nos conduziram à reflexão de como 

acontecem as aulas de Língua Portuguesa, de 1ª à 4ª série, além de questões relevantes sobre a 

identidade social de professor e também sobre os saberes que o constituem. 

Considerando este novo olhar, procuramos continuar fundamentando as questões da 

linguagem em Bakhtin e Voloshinov (1992) e Bakhtin (2003), enquanto que as questões de 

aprendizagem e metodologia de ensino se baseiam em Vigostsky (1989) e as de formação e  

prática docente, incluindo a distância entre pesquisa (universidade) e ensino (escola) são 

discutidas com base em Tardif (2005). 

Como o processo de interlocução se dá entre professoras e pesquisadora, torna-se 

importante considerar também o contexto no qual ambos estão inseridos, observando elementos 

externos à materialidade lingüística, mas que interferem no discurso desses sujeitos. 

Textualizamos esta trajetória amarrando três pontos de referência: os fios 

metodológicos, que discutem a construção da pesquisa através de sua cientificidade; a costura 

teórica que pontua e articula os fundamentos epistemológicos necessários à compreensão das 

múltiplas vozes que constituem este trabalho e, finalmente, o tecido discursivo que reflete os 

dizeres das professoras entrevistadas na pesquisa, articulando a teoria à análise de seus 

discursos. Esta articulação, por sua vez, é feita em dois grandes nichos: os ecos, 

compreendendo também as resistências, e os silêncios.  Vale reforçar a idéia de que os 

enunciados das professoras não são vistos fora do seu contexto de produção, ou seja, a 

linguagem é considerada também pelas suas condições de produção, e que, aliás, indicam os 

silêncios e as resistências, no caso desta investigação.  
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Quanto aos dizeres das professoras, procuramos nos filiar aos conceitos de Bakhtin e 

Voloshinov (1992) para explicar os ecos, entendidos como manifestações das vozes sociais que 

constituem seus discursos, relacionando-os aos saberes docentes de Tardif (2005). Já as 

resistências foram percebidas sob a ótica de Rajagopalan (2002) que as relaciona com a 

existência de forças de opressão. Ou melhor, explica que “quem oferece resistência é um 

sujeito, valendo-se de sua condição enquanto agente da sua própria ação”. Já a questão dos 

silêncios é abordada sob a luz do conceito bakhtiniano de auditório social, refletindo a relação 

professora/pesquisadora durante a entrevista gravada para este trabalho. 

Amarrando os fios metodológicos, a costura teórica e o tecido discursivo é que 

estaremos tecendo as considerações, que nunca serão finais, pois o final é sempre um recomeço 

na perspectiva dialógica.  É importante ressaltar que há uma relação de interdependência entre 

metodologia, teoria e discurso (dados), metaforicamente falando, não é possível vestirmos 

qualquer “roupa” sem o tecido, os fios e a costura. É confortante não nos sentirmos despidos, 

porém, bem vestidos são os olhos dos outros que nos vêem ou não.    

 Para encerrar esta parte introdutória retomaremos a citação de Amorim lembrando 

que o horizonte da pesquisa continua se abrindo como um leque de possibilidades. Essa 

abertura é uma oportunidade de construirmos novos sentidos e de compartilhá-los, também no 

gênero científico, cuja esfera nos convida a participar dessa leitura, à moda bakhtiniana: com 

dialogismo e interação. 
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2 OS FIOS METODOLÓGICOS 

“Toda pesquisa só tem começo depois do fim. Dizendo melhor, é impossível saber 

quando e onde começa um processo de reflexão” (AMORIM, 2004, p. 11). O que importa 

realmente é refletir levando em consideração que este não é um processo linear e fragmentado, 

mas caracterizado pelo movimento dialético e dialógico.  

Quando nos inscrevemos como pesquisadores, filiamo-nos à esfera acadêmica e 

vinculamos alguns compromissos com o nosso grupo de pesquisa, com os sujeitos participantes 

da pesquisa, com os professores da academia, com os professores em geral, com nossos 

leitores, com a sociedade, assumindo-os como nossos interlocutores. 

Ao textualizarmos a pesquisa, nossos leitores devem partir do pressuposto de que o 

texto comporta uma multiplicidade de vozes, que conversam e se conflituam entre si. Não 

existe monólogo absoluto, nem diálogo absoluto, pois o dialogismo, em nosso trabalho, é uma 

via de investigação, uma maneira de reflexão, e não um método de pesquisa ou um modelo de 

escrita, pois o sujeito de nossa pesquisa, através do discurso, é ao mesmo tempo “objeto já 

falado, objeto a ser falado e objeto falante” (AMORIM, 2004, p. 19). 

A partir desta valorização do sujeito e do seu discurso, nossa investigação tem uma 

abordagem qualitativa, considerando que “[...] o processo de condução de investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra” (BOGDAN e BICKLEN, 

1991, p. 51).   

Apresentaremos a seguir os sujeitos, professoras das séries iniciais, cujas vozes 

compõem o corpus desta investigação, dando sentido e razão para a realização da mesma. 

Depois de conhecermos mais de perto os sujeitos, discutiremos os instrumentos e os 

procedimentos adotados para trazer à tona suas vozes .  

2.1 CONHECENDO OS SUJEITOS DA PESQUISA, AQUELES QUE, ENTRE OUTROS, 

ATAM E DESATAM DIARIAMENTE TANTOS NÓS NA EDUCAÇÃO  

Quanto aos sujeitos, há algumas importantes considerações a serem compartilhadas 

neste momento. Primeiramente, ressaltamos que, tendo o discurso dos professores em vista, 
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nossa maior preocupação foi conseguir esta materialidade lingüística. E este, sem dúvida, foi o 

nosso grande desafio, pois de um número de vinte e sete sujeitos convidados, somente oito 

aceitaram participar desta pesquisa, através de uma entrevista gravada, mais especificada 

posteriormente.  

Devido a essa dificuldade que tivemos, somos imensamente agradecidos pela participação das oito professoras, que com suas 
falas, nos proporcionaram momentos tão ricos de contribuições e de interlocuções. Para preservar a identidade destes sujeitos, criamos nomes 
fictícios, conforme configura a tabela 01, a seguir, cuja ordem segue a seqüência cronológica das entrevistas realizadas e informa alguns 
dados, contextualizando-os nesta pesquisa: 

 

Tabela 01 – Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 Fonte: Dados registrados pela pesquisadora, antes de gravar as entrevistas. 

Conforme vemos, todos os sujeitos são do sexo feminino, sendo que 62,5% 

trabalham 40 horas/aula. A média da idade delas é de 35 anos e, o tempo de serviço é superior 

a 10 anos. Notamos que somente a Fernanda está no início de sua carreira profissional. 

Interessante observar nesta amostra que a professora Isadora, de Benedito Novo, trabalha com 

turma multisseriada, 2ª e 4ª séries simultaneamente, enquanto que a professora Luiza, de 

Pomerode, trabalha com uma 1ª série de crianças com seis anos, o equivalente ao nosso 

conhecido pré-escolar, já em conformidade com a lei do Ensino Fundamental de 9 anos, antes 

mesmo da lei ser sancionada. 

Outros dados informativos, não constados na tabela, são que: das oito professoras, 

seis têm graduação concluída em Pedagogia e duas ainda estão em curso; cinco delas também 

têm concluída a pós-graduação, com especialização na área de Psicopedagogia, Educação 

Infantil, Gestão e Interdisciplinaridade. Quanto à formação continuada, cinco professoras 

afirmaram participar com freqüência dos cursos, seminários ou palestras promovidas pelas 

prefeituras. 

SUJEITOS 
ENTREVISTAD

OS 

SÉRIES EM 
QUE 

ATUAM 

MUNICÍPIOS     IDADETEMPO DE 
SERVIÇO 

HORAS 
EMANAIS  

Otávia 1a série Indaial     28       06 anos     40 

Fernanda 3a série Rio dos Cedros     37 02 anos     32 

Helena 1a série Doutor Pedrinho     40 15 anos     20 

Isadora 2a e 4a série Benedito Novo     34 15 anos     40 

Clara 2a série Timbó     39 17 anos     40 

Isabel 3a série Rodeio     39 11 anos     20 

Eduarda 1ª e 2ª série Blumenau     29 07 anos     40 

Luiza 1ª 1ªsérie (1º Estágio) Pomerode     37 14 anos     40 
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2.1.1 A escolha dos sujeitos 

Entendemos que é importante justificarmos a escolha dos sujeitos, tanto para o 

caráter científico da pesquisa, quanto para compreendermos melhor todo o contexto que 

envolve estas professoras, a fim de que façamos uma leitura mais próxima da realidade 

investigada.  A princípio, nossa intenção era representar todos os municípios da região do 

Médio Vale do Itajaí, mas devido à limitação do tempo, às dificuldades em conseguir os 

sujeitos e às demais condições de produção da pesquisa, restringimos o campo para o 

município de Timbó e seus limítrofes, incluindo também Doutor Pedrinho, por ser um 

município recentemente emancipado, que fazia parte da extensão territorial de Benedito 

Novo, e tem Timbó como o município de referência mais próximo. 

Considerando que todos os sujeitos/professores têm sua formação profissional nas 

mesmas fontes sociais, ou instituições reconhecidas na região, optamos por um sujeito 

representante de cada município para compor nossa amostra, ao invés de entrevistar oito 

sujeitos de um município somente. Assim temos uma amostra que representa também os 

municípios desta região. 

Segue um mapa do Estado de Santa Catarina, destacando a Região do Médio Vale do 

Itajaí2, e um mapa da mesma região para situarmos os municípios visitados e visualizarmos 

nossa movimentação. Deslocamo-nos a estes oito municípios com o propósito de entrevistar os  

sujeitos que lá residem e trabalham.  

 

                                                 
2 Fonte: http://www.ammvi.org.br/municipios/?PHPSESSID. Acesso em 18/05/2006. 
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Mapa 01:  Representação geográfica dos municípios pesquisados. 

Depois de situarmos os sujeitos desta pesquisa, torna-se importante apresentarmos 

também um pequeno cenário educacional, no sentido de compreendermos a realidade escolar 

de cada município. As escolas dos sujeitos pesquisados são todas da rede municipal de ensino 

e atendem às comunidades locais, ou seja, têm como principal característica a função 

comunitária, tanto que as comunidades vêem a escola como um ponto de referência. Como 

pesquisadores, procuramos escolher as escolas tendo em vista um dos seguintes  critérios: as 

que atendem o maior número de alunos ou as mais conceituadas, em termos pedagógicos, 

pelo município. Acreditamos que estes critérios em relação às escolas nos remetem a sujeitos 

também conceituados e/ou reconhecidos pela comunidade. 

Em seguida, apresentamos a tabela 02, que ilustra as séries oferecidas pelas escolas, 

seguindo a ordem alfabética dos municípios visitados durante a pesquisa: 
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MUNICÍPIOS NÚMERO DE ESCOLAS DE 1ª A 
4ª SÉRIES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

NÚMERO DE ESCOLAS DE 
1ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Benedito Novo 
 

21 escolas básicas multisseriadas  Nenhuma 
 

Blumenau 
 

10 escolas isoladas (incluindo a Ed. 
Infantil) 

40 escolas básicas 
 

Doutor Pedrinho 4 núcleos de ensino básico Nenhuma 
Indaial 13 escolas 1 escola 
Pomerode 4 escolas multisseriadas 7 escolas básicas 
Rio dos Cedros 3 escolas 2 escolas 

Rodeio 
 

8 escolas 
 

1 escola (bem recente/2005) 

Timbó 1 escola 6 escolas 
Quadro 01: Relação de municípios e número de escolas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental e de 
número de escolas de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora nas Secretarias Municipais de Educação 

Esta tabela explica porque restringimos a escolha dos sujeitos abrangendo somente as 

séries iniciais. As escolas municipais de Benedito Novo e de Doutor Pedrinho não oferecem o 

ensino de 5ª a 8ª séries. 

Por esta pesquisa estar inserida nas Ciências Humanas, mais especificamente na área 

da Educação, temos o compromisso de discutir também como se estabelece a relação entre 

sujeitos e pesquisadores. Num primeiro e único contato pessoal, a entrevistadora, no caso eu, 

fui muito bem recebida e acolhida pelas professoras entrevistadas, cabendo a mim também 

“[...] construir uma determinada escuta da alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la” 

(AMORIM, 2004, p. 26). 

Pressupondo esta relação de alteridade é que procuramos conceber o sujeito desta 

pesquisa. Todorov expressa muito bem a concepção bakhtiniana de sujeito e sua relação com a 

pesquisa: 

Sou determinado enquanto ser (objeto) e livre enquanto sentido (sujeito). Calçar as 
ciências humanas sobre as ciências naturais é reduzir os homens a objetos que não 
conhecem a liberdade. Na ordem do ser, a liberdade humana é apenas relativa e 
enganadora. Mas na ordem do sentido ela é, por princípio, absoluta, uma vez que o 
sentido nasce do encontro de dois sujeitos e esse encontro recomeça eternamente. O 
sentido é a liberdade e a interpretação é o seu exercício: este parece realmente ser o 
último preceito de Bakhtin.3 

 

                                                 
3  Esta citação de Todorov consta no PREFÁCIO À EDIÇÃO FRANCESA da obra bakhtiniana Estética da 
Criação Verbal, cuja tradução brasileira é de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão, 4ª edição, de 2003. 
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Tendo o discurso como objeto e o sujeito como alguém que se constitui pela 

discursividade, é que nos daremos a liberdade de ouvir seus dizeres e a responsabilidade de 

interpretá-los, na busca de uma compreensão dessas vozes e de uma interação entre sujeitos de 

pesquisa e de ensino, que têm em comum o olhar na educação. 

2.2 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para que esta investigação atingisse seus objetivos, já expostos na introdução, foram 

necessários os registros do diário de campo, a pesquisa em documentos oficiais de educação, 

no caso, os PCNs e a PC-SC, e as entrevistas semi-estruturadas, nossa materialidade lingüística, 

além da busca incansável pela fundamentação teórica, que não cabe discutirmos neste 

momento. 

2.2.1 O diário de campo 

Este instrumento foi de grande importância, pois através dele foram registradas 

nossas observações em campo: as recusas ao nosso convite para participar das entrevistas, as 

reações dos sujeitos antes, durante e depois das entrevistas. Esses registros foram feitos, via 

computador, longe dos entrevistados, sempre após o término das entrevistas, para se 

aproximar melhor da realidade e complementar o acontecimento discursivo. 

O diário de campo foi bastante aproveitado no sentido de compreender “a situação 

imediata e o contexto mais amplo”, usando palavras de Bakhtin, dos dizeres das professoras, 

ou seja, nos forneceu elementos não-verbais, de grande importância para compreendermos a 

materialidade lingüística expressa nas entrevistas. Possibilitou que víssemos indícios de 

silêncios e de resistências, que discutiremos mais detalhadamente nas condições de produção 

dos dizeres, bem como nos próprios dizeres das professoras, na parte da tessitura de seus 

discursos. Este instrumento de pesquisa, também um gênero científico, permitiu que 

compreendêssemos discursivamente como os sujeitos desta pesquisa se revelaram. 
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2.2.2 A pesquisa em documentos 

A pesquisa aos PCNs e à PC-SC possibilitaram uma leitura mais atenta e, 

principalmente, uma compreensão quanto a como são articulados estes documentos na esfera 

acadêmica e na esfera escolar, como são compreendidos  pela academia e pelos professores de 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, da rede pública de oito municípios, no Médio Vale do 

Itajaí. Permitiu-nos, entre outras reflexões, perceber o quanto  a teoria e a prática, a academia e 

a escola, o lugar do pesquisador e o lugar do professor  são vistos com dicotomia pelos sujeitos 

desta pesquisa.  Nosso olhar, contudo, não é dicotômico, como já vimos até aqui, e nem poderia 

ser diferente, pois nossa direção aponta para a dialogia. 

2.2.3 As entrevistas 

Foi através deste instrumento que coletamos as falas das professoras: a materialidade 

lingüística de que dispomos para as nossas reflexões. Como para a nossa análise não interessam 

somente os enunciados, mas também o contexto no qual são produzidos, é indispensável 

comentarmos como estas entrevistas aconteceram. 

Primeiramente, vale comentar que, antes de entrevistar os sujeitos desta pesquisa, 

fizemos um piloto para validar este instrumento. Na ocasião, segundo semestre de 2004, 

entrevistamos sete professores da rede estadual de ensino, de 1ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental, no município de Timbó. Os professores responderam muito bem ao roteiro de 

perguntas, que começou com uma questão bem aberta: “Fale de suas aulas de Língua 

Portuguesa, como elas são?”. Lembramos que dois sujeitos deste piloto falaram tudo o que 

queriam sobre suas aulas, sem que nós precisássemos questionar mais nada. Isso nos sinalizou 

que o caminho para a coleta dos dizeres dos professores era válido, pois tínhamos muito a 

escutar como pesquisadores e os professores, a falar. Estava traçado o encontro do outro 

(professor) com o eu/nós (pesquisador/es). 

Com a entrevista semi-estruturada validada, indicada no apêndice 1, aplicamos o 

mesmo roteiro para conversar com as nossas oito professoras, agora de 1ª a 4ª série, todas de 

municípios diferentes da região do Médio Vale do Itajaí.  Para nós, é importante termos uma 

amostra que abranja mais municípios da região, pois isso, embora sejam poucos os sujeitos, 

além de romper fronteiras geográficas, nos possibilita uma visão menos localizada (restrita) do 

trabalho das professoras, já que os sujeitos entrevistados representam a rede municipal de 
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ensino e têm cursos de formação inicial e continuada nas mesmas instituições, conhecidas e 

legitimadas na região, conforme já expomos na justificativa das escolhas dos sujeitos. 

As entrevistas foram marcadas via telefone e autorizadas pelas secretarias municipais 

de educação, sendo realizadas e gravadas entre março e julho de 2005 e transcritas neste 

mesmo período. 

 Como não conhecíamos nenhum destes sujeitos, com exceção de uma professora, 

criamos uma ficha, conforme consta no apêndice 2, para preencher com dados como: nome, 

formação, tempo de serviço, carga-horária do ano letivo, séries em que atua, o que tem lido e 

escrito ultimamente, com a intenção de “quebrar o gelo”, como se diz, e favorecer o momento 

da entrevista, descontraindo os interlocutores: os entrevistados e a entrevistadora, além de 

termos mais dados para complementar a pesquisa. Com os dados desta ficha construímos a 

tabela 1, apresentada anteriormente, que descreve o perfil dos nossos sujeitos.  

Esta ida ao campo onde acontece o encontro do pesquisador com o professor, que no 

caso desta pesquisa culminou com a entrevista, foi marcante e decisiva para os rumos do 

trabalho, um dos eixos de produção de saber. Trazemos aqui, para encerrar esta parte, as 

palavras de Amorim (2004, p. 221), que tão bem expressam a importância do campo nas 

Ciências Humanas: 

O campo é o todo inteligível e concreto pelo qual as relações espácio temporais da 
pesquisa se definem. Organizado sob a forma de diferenças práticas, o campo oferece 
ao pesquisador a possibilidade de que o encontro com o outro se dê de modo 
sistemático. Sistemático e não aleatório, em função das próprias práticas e das 
restrições espácio temporais que se impõem ao pesquisador. As restrições espácio 
temporais do campo são o que permitem uma certa previsibilidade e serão um 
elemento constitutivo desse encontro e de seus resultados.  
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3 A COSTURA TEÓRICA 

3.1 O CÍRCULO DE BAKHTIN 

Depois de delinear os fios da metodologia, nossa intenção é descrever a trajetória 

teórica que percorremos para compreender as noções que articulam, constituem e contribuem 

para o entendimento da temática e do objeto de estudo em questão, trazendo alguns conceitos 

da arquitetura bakhtiniana, essenciais para uma maior clareza da fundamentação 

epistemológica e do contexto no qual a pesquisa está inserida. 

Participam dessa pesquisa várias vozes numa perspectiva híbrida, onde a voz do eu, 

da experiência singular, fala da situação de campo, de onde também são trazidas as vozes dos 

sujeitos entrevistados, além daquelas que constituem o campo teórico. A liquidez dessas vozes 

se espalha e nosso esforço se concentra na construção de sentidos, apoiada no dialogismo e na 

heteroglossia4  

Portanto, nossa jornada começa pela busca de um maior entendimento em relação ao 

Círculo de Bakhtin e seu pensamento, pois é esse círculo que constitui nosso aporte teórico. 

Mikhail M. Bakhtin tinha como pares, em seus trabalhos publicados, os autores Valentin N. 

Voloshinov e Pavel N. Medvedev, todos russos. Os textos do Círculo ficaram adormecidos 

durante trinta anos, circulando na academia russa novamente entre 1963 e 1965 e, quanto à 

obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, dentre outros textos, há, até hoje, dúvida em relação 

a sua autoria, pois o lingüista Viatcheslav V. Ivanov afirmou que Bakhtin foi seu legítimo 

autor, porém, o livro aparece publicado com a autoria de Voloshinov também. Assim sendo, 

não se chegou a uma conclusão definitiva e a questão continua polêmica. Segundo Faraco, os 

estudiosos dessa obra e outras do Círculo optam por uma das três seguintes direções: 

a) a primeira é a daqueles que respeitam as autorias das edições originais e, por 
conseqüência, só reconhecem como da autoria do próprio Bakhtin os textos 
publicados sob seu nome ou encontrados em seus arquivos; 
b) a segunda direção é a daqueles que atribuem a Bakhtin todos os textos ditos 
disputados; 
c) há, por fim, uma solução de compromisso que inclui os dois nomes na autoria. 
Assim, Freudismo e Marxismo e filosofia da linguagem são atribuídos a 

                                                 
4 A hetoroglossia ou pluringüismo é um termo bakhtiniano que designa a multidão de vozes sociais que 
constituem o discurso. Devemos tomar cuidado para não confundir esse termo com polifonia, pois, segundo 
Faraco, alguns autores equivocadamente os equivalem. (FARACO, 2003, p. 56). 
Polifonia não é, para Bakhtin, um universo de muitas vozes, mas um universo em que todas as vozes são 
eqüipolentes. (FARACO, 2003, p.75). 
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Bakhtin/Voloshinov: e O método formal nos estudos literários a Bakhtin/Medvedev. 
(FARACO, 2003, p. 14). 

O importante disso tudo é considerarmos o fato de que esse trio de autores formava 

um grupo de estudos e discutia em conjunto as temáticas conhecidas no meio acadêmico. 

Bakhtin tornou-se o maior representante do grupo porque sua obra foi reconhecida como a mais 

relevante, e, por isso, esse grupo foi nomeado Círculo de Bakhtin, tendo também outros 

integrantes, com diferentes intenções intelectuais, formações e profissões, tais como: o filósofo 

Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, o professor e o 

estudioso de literatura Lev V. Pumpianski. Isso explica porque tantos pesquisadores, de 

diferentes áreas, utilizam os fundamentos teóricos apresentados pelo Círculo, ou seja, o caráter 

interdisciplinar dessa teoria se deve à formação diversificada deste grupo de estudiosos, 

servindo assim como aporte teórico para tantas pesquisas de diferentes intenções. 

Quanto às atividades do trio que nos interessa, sabemos que Voloshinov era professor, 

bastante interessado na história da música, porém dedicou-se a estudos lingüísticos até 1936, 

quando morreu de tuberculose. Já Medvedev fez Direito, dedicando-se à educação e à cultura. 

Bakhtin, por sua vez, teve sua formação voltada ao campo literário, sendo também professor, 

inclusive de línguas. Sua carreira foi interrompida em 1929, quando foi preso e exilado. 

Retornou ao trabalho depois da Segunda Guerra Mundial, aposentando-se em 1969 e falecendo 

em 1975, em Moscou.  Medvedev faleceu provavelmente no final da década de 1930, sendo 

também vítima dos conflitos políticos. 

3.2 ALINHAVANDO CONCEITOS BAKHTINIANOS À PESQUISA 

Após essa breve contextualização histórica de nossos autores, muito importante para 

entendermos melhor as suas condições de produção e, conseqüentemente, a teoria, voltemos à 

questão da pesquisa, cujo foco inicial era compreender como os professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental vêm entendendo e aplicando a noção de gêneros discursivos em sua 

prática pedagógica. Vale lembrar que quem instaurou o termo gêneros discursivos foi Bakhtin e 

sua teoria a respeito fundamentou os documentos norteadores do ensino: os PCNs e a PC-SC. 

Porém, pela escuta atenta aos dizeres dos professores, revelamos como a discursividade destes 

sujeitos sinaliza também outros pontos que merecem ser refletidos e discutidos, tais como: ecos 

dos dizeres e saberes docentes, formação e identidade profissional, resistências e silêncios. 
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Diante desta riqueza discursiva, o objeto de pesquisa também foi se ampliando: tentaremos 

compreender, então, pelo discurso das professoras, como são suas aulas de Língua Portuguesa, 

ou seja, seus discursos em relação as suas práticas docentes, sem perder de vista também os 

gêneros discursivos. A teoria dos gêneros de Bakhtin e sua relação com essa pesquisa será 

discutida a seguir, merecendo um olhar especial, já que essa temática foi a mola propulsora 

deste trabalho, além de ser amplamente articulada na esfera acadêmica. 

Antes, porém, iremos discutir, algumas noções indispensáveis para a compreensão da 

arquitetura filosófica e lingüística apresentada pelo Círculo bakhtiniano, como ideologia, 

dialogismo, sujeito, enunciado/enunciação. 

Essa é uma tarefa nada fácil, considerando também a dificuldade dos leitores em 

compreender com clareza as traduções brasileiras das obras do Círculo que tratam dessa teoria, 

como já afirmamos anteriormente. Por isso, em alguns momentos, reportamo-nos a estudiosos 

como Faraco (2003) e Brait (2005), que também preocupados com essa questão, pesquisaram e 

publicaram trabalhos de grande valia à esfera acadêmica. 

Vale também observar que os conceitos apresentados pelo Círculo não são “prontos e 

acabados”, são construídos ao longo de vários textos e não podem ser pensados isoladamente, 

pois se articulam com outros conceitos, dentro de um contexto teórico. Norteados por este 

princípio, tentaremos elucidá-los, com a intenção de contextualizá-los e, conseqüentemente, 

compreendê-los. 

3.2.1 Ideologia 

Iniciaremos nosso trajeto procurando entender as sinalizações que os autores do 

Circulo de Bakhtin nos deixaram para compreender o primeiro conceito que colore todos os 

outros, como se fosse o pano de fundo presente em todas as cenas e em todos os atos, que é a 

ideologia. A única definição de ideologia do Círculo, feita de modo direto e explícito, 

encontra-se no texto de Voloshinov, intitulado “Que é linguagem”, e diz o seguinte: “Por 

ideologia entendemos todo o conjunto de reflexos e das interpretações da realidade social e 

natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras 

formas sígnicas” (VOLOSHINOV apud MIOTELLO, 2005, p. 169). 

Nessa perspectiva ideológica, o meio social envolve por completo o sujeito e este se 

constitui na interação social através da linguagem. Assim compreendemos a palavra como 
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discurso, não a palavra isolada, mas envolvida pelo contexto sócio-histórico, refletindo e 

refratando a ideologia.  

Bakhtin e Voloshinov (1992) continuam discutindo a noção de ideologia, 

relacionando-a à consciência. Explicam que não é da consciência que se deriva, mas é na 

consciência que adquire sua “forma e existência através dos signos criados por um grupo no 

curso de suas relações sociais.” Os sentidos conferidos aos signos resultam da “lógica da 

comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social.” Assim, podemos pensar 

que o conteúdo da consciência é uma construção semiótica e ideológica. A consciência 

individual está imersa nas relações sociais, ou seja, depende das relações com os outros, 

porém não é passiva, e sim, responsável-ativa, ao mesmo tempo que é influenciada, também 

se altera, ressignificando as relações e os dizeres.  

Em Faraco (2003) vemos que Medvedev ainda complementa essa questão dizendo 

que essas relações sociais são mediadas considerando também a realidade, portanto, as 

condições de existência, os contextos sociais, os ambientes naturais e circunstanciais só têm 

sentido quando semiotizados, lembrando que vivemos num mundo de signos, significações e 

linguagens. 

Ainda esclarece que, a dimensão do ideológico, no Círculo, abrange as 

manifestações superestruturais: a arte, a política, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a 

ética, havendo um estreito vínculo entre ideologia e enunciado, pois qualquer enunciado é 

sempre ideológico. Esse ideológico assume dois sentidos: um é construído dentro de cada 

esfera, das superestruturas já citadas, nas mais diversas atividades humanas e outro, tem a ver 

com as posições axiológicas, ou seja, com as expressões valorativas que implicam posições 

avaliativas.  

Com essa perspectiva ideológica presente nos dizeres dos sujeitos, podemos, à moda 

baktiniana, construir uma ponte entre o dizer e o já dito (o que conhecemos hoje como 

memória discursiva), o dizer orientado para a resposta (considerando o “auditório social”) e o 

dizer internamente dialogizado (articulação das múltiplas vozes sociais que constituem nosso 

discurso, o interdiscurso).  

3.2.2 Dialogismo 

Levando em conta essas considerações em torno da noção de ideologia, torna-se, 

antes de mais nada, imprescindível refletirmos também sobre o dialogismo, entendido aqui 
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como a relação entre os enunciados: os produzidos anteriormente e os futuros enunciados a 

serem produzidos. É interessante observar que esse termo tem uma multiplicidade de sentidos, 

tanto nos escritos do Círculo de Bakhtin, quanto nos diversos aportes teóricos aos quais o 

conceito foi assimilado, assumindo na prática acadêmica um caráter dialógico. 

Tendo o dialogismo como princípio norteador tanto da linguagem, quanto da vida, 

podemos observar duas concepções de diálogo, presentes nos escritos de Bakhtin, conforme 

Barros (1999, p. 26), o diálogo entre interlocutores e o diálogo entre discursos. Quanto ao 

primeiro, podemos dizer que Bakhtin, além de considerar a linguagem como comunicação, 

enfatiza a interação entre interlocutores, ou seja, o sentido do discurso também depende da 

relação entre os sujeitos, entendendo essa relação sob dois aspectos: de interlocutor para 

interlocutor e de interlocutor com a sociedade. Considerando esses sujeitos da comunicação 

como seres sociais, levantamos três aspectos de suma importância para o diálogo: a interação, 

as relações com o extralingüístico e a sociedade. É nesse ponto que começamos a refletir 

sobre o diálogo entre discursos, que tem como princípio, além da relação dialógica já 

explicitada, a condição do sentido do discurso. Aqui três pontos são primordiais para o nosso 

entendimento: primeiro, a relação do discurso com a enunciação, com o contexto histórico e 

com o outro; segundo, a compreensão de discurso como um “tecido de muitas vozes” que se 

respondem umas às outras, de maneira conflitante ou não; terceiro, a importância do caráter 

ideológico dos discursos, tendo como base a noção de ideologia já explicada anteriormente. 

Seguindo essa concepção ideológica, refletida e refratada pela linguagem, é que 

vamos olhar para o sujeito da nossa pesquisa. 

3.2.3 Sujeito 

Nosso sujeito, em conformidade com o Círculo de Bakhtin, é dialógico por 

excelência, e nem poderia ser diferente, visto que, constitui-se pela linguagem.  

O sujeito é percebido, então, em sua interatividade, nas relações sociais, nos poderes 

que sofre e que exerce, em sua individualidade e em sua coletividade e na complexidade do 

contexto no qual está inserido. Entendemos esse sujeito, então, como um ser histórico, social, 

com responsabilidade ao agir, tendo como base sua identidade, também inacabada e 

construída socialmente, e a formação da consciência. Lembrando que para Bakhtin, a 

ideologia não é resultado da consciência única, pelo contrário, é a consciência que resulta da 

ideologia através da interação entre as consciências individuais. Ao falarmos em consciência, 
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em individualidade e em coletividade, podemos relacionar a concepção de sujeito à relação do 

eu com o outro. O outro é imprescindível para essa concepção, visto que as bases dessa 

relação se fundamentam na alteridade, ou seja, eu só me torno eu entre outros eus. 

Sobral (2005) discute um pouco essa relação do eu com o outro: o sujeito sabe do 

outro, muitas vezes, o que ele (o outro) não sabe de si e, ao mesmo tempo, o outro sabe dele o 

que ele sozinho não tem condições de saber. Daí vem a relevância da interação social, das 

relações dos eus com os outros e vice-versa na constituição do sujeito e da própria identidade, 

que também é construída socialmente, num plano relacional responsável/responsivo. O espaço 

lingüístico (verbal ou não) que ocupa as relações entre os interlocutores é, ao nosso entender, 

o que podemos chamar de enunciação. 

3.2.4 Enunciação/Enunciado 

 Ducrot (apud BRAIT, 2005, p. 64), numa ótica bakhtiniana, entende enunciação 

como “o acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado.” E este 

acontecimento é histórico, momentâneo, único, pois “é dado existência a alguma coisa que 

existia antes de se falar e que não existirá depois. É esta aparição momentânea que chamamos 

de enunciação.”  

Então, os enunciados são construídos na interação verbal, seja no ato de fala, 

determinada pela situação imediata, ou, pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto 

das condições de vida de uma comunidade lingüística. Desta maneira, não são unidades 

convencionais, mas reais, “precisamente delimitadas pela alternância dos sujeitos do discurso, 

as quais terminam com a transmissão da palavra ao outro, [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 275) 

Considerando todo esse contexto teórico, até aqui apresentado, os enunciados são 

vistos como unidades da comunicação discursiva e não como unidades da língua (palavras e 

orações). Poderíamos dizer, então, que o discurso é uma rede de enunciados, e estes não são 

convencionais, mas inusitados, próprios da interação. 

O outro é tão importante nesse processo que sem ele e seus enunciados (presentes e 

antecipáveis) é impossível compreender o gênero ou o estilo do discurso. O direcionamento, o 

endereçamento do enunciado é sua peculiaridade constitutiva e, sem ele nem pode haver 

enunciado.  

Já sabemos que “o enunciado está voltado não só para o objeto mas também para os 

discursos do outro sobre ele”. Assim, a construção do enunciado leva “em conta as atitudes 
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responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado”. Compreendemos, então, que o 

outro não tem um papel passivo na comunicação discursiva, sendo um interlocutor ativo, 

participante do processo dialógico. O locutor fala esperando uma ativa compreensão 

responsiva (BAKHTIN, 2003, p. 301). Essa resposta pode ser uma concordância, uma 

oposição, uma contradição, uma complementação, um silenciamento etc., pois são várias as 

atitudes responsivas que o interlocutor pode atribuir ao que ouve e compreende. 

Assim compreendemos o discurso do outro como uma via dupla: de um lado a sua 

própria expressão, do outro, a expressão do enunciado que acolheu esse discurso.  O nosso 

discurso se constrói na interação contínua e constante dos enunciados individuais dos outros 

e: 

Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de 
assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da 
língua). Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou 
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas 
palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2003, p. 294). 

É sob esse olhar discursivo que estaremos considerando os sujeitos desta pesquisa e 

tentando compreender seus dizeres, levando também em conta as condições nas quais seus 

enunciados foram produzidos. Antes, porém, falta relacionar a questão dos gêneros 

discursivos à teoria até aqui apresentada e discutir sua importância para esta pesquisa.  

3.3 ARREMATANDO O ÚLTIMO PONTO: OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Se eu considero o meu interlocutor como o outro, conforme Bakhtin anuncia, então 

eu também tenho um papel ativo na comunicação discursiva, pois levo em conta como meu 

discurso está sendo percebido pelo outro, considerando sua visão de mundo, seus 

conhecimentos, seus pontos de vista (partindo do meu olhar), lembrando que tudo isso 

contribui para que meu interlocutor também tenha uma ativa compreensão responsiva do meu 

enunciado. “Essa consideração irá determinar também a escolha do gênero do enunciado e a 

escolha dos procedimentos composicionais e, por último, dos meios lingüísticos, isto é, o 

estilo do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 302). 

Agruparemos esta temática em três seções: a primeira abordará a teoria dos gêneros 

discursivos de Bakhtin, buscando uma melhor compreensão das raízes epistemológicas desta 
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temática; a segunda, mais dialógica, visa discutir como essa teoria é articulada na esfera 

acadêmica; e, por último, como esta teoria é articulada metodologicamente e como os 

professores e os documentos oficiais de educação refletem isso. 

3.3.1 Os gêneros  discursivos na voz de BAKHTIN 

Bakhtin não só instaurou a discursividade, rompendo com a concepção saussureana 

de língua, abordada em seguida, como também apresentou e apontou a importância de se 

estudar os gêneros discursivos.  

O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, 
segundo nos parece, de importância fundamental para superar as 
concepções simplificadas da vida dos discursos, do chamado ‘fluxo 
discursivo’, da comunicação, etc., daquelas concepções que ainda 
dominam a nossa lingüística. (BAKHTIN, 2003, p. 269). 

Este dizer justifica, em grande parte, a razão desta dissertação que visa refletir, 

através das diversas vozes que dela fazem parte, a compreensão que se tem dos gêneros 

discursivos, tanto na esfera acadêmica quanto na escolar, nesse caso especificamente, nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Diferentemente de Bakhtin, Saussure tem uma concepção abstrata de língua, 

compreendendo-a como um sistema unitário, homogêneo e fechado, ou seja, independe da 

interação entre o individual e o social.  Tendo como base o estruturalismo lingüístico, o 

pensamento saussuriano “assenta-se sobre a concepção axial de língua como sistema de 

signos” (LUCCHESI, 2004, p.39). 

A teoria dos gêneros do discurso se inscreve numa concepção de linguagem que tem 

como unidade concreta e única o enunciado (oral e/ou escrito), fruto da interação verbal que, 

por sua vez, considera todo o contexto sócio-histórico no qual o enunciado acontece, numa 

perspectiva dialógica, como já vimos anteriormente.  

A heterogeneidade dos gêneros discursivos se dá devido à infinidade de atividades 

humanas. É por isso que o seu repertório cresce e se diferencia de acordo com as exigências e 

complexidades de cada campo.5 Assim sendo, não dá para estudá-los num plano único, 

lembrando também que a linguagem é ideológica e interativa. 

                                                 
5 Procuramos buscar na Sociologia a noção de campo, cujo sentido se aproxima deste trabalho e da teoria bakhtiniana. Em 
termos analíticos, um campo pode ser definido como uma rede ou uma configuração de relações objetivas entre posições. 
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Não podemos desconsiderar essa infinita riqueza da diversidade dos gêneros 

discursivos, nem as diversas situações de comunicação, as posições sociais e culturais dos 

interlocutores, nem tão pouco o contexto no qual estão inseridos. Em meio dessa 

complexidade lingüística e social, Bakhtin filtra os gêneros em dois grandes grupos: os 

gêneros da esfera do cotidiano, onde circula a ideologia do cotidiano, conhecidos como 

primários e os gêneros mais elaborados, produzidos nos sistemas ideológicos constituídos, 

como o campo científico, artístico, político etc., conhecidos como secundários. Em cada uma 

dessas esferas, os parceiros da enunciação podem ocupar diferentes lugares ou posições 

sociais, mantendo diferentes relações hierárquicas e interpessoais, fazendo suas escolhas em 

relação ao tema, à composição e ao estilo. 

 Ao tratar dos gêneros discursivos, Bakhtin (2003) apresenta o tema, a composição e 

o estilo como dimensões essenciais. De modo bem simplificado, entendemos tema como 

aquilo que se comunica (dizendo ou escrevendo) impregnado de seu conteúdo ideológico; 

composição como estrutura comunicativa e semiótica, mais relacionada à forma do gênero; 

estilo como os traços das unidades de linguagem se apresentam, considerando tanto a posição 

enunciativa do locutor quanto a forma composicional do gênero.  

Vale recordar dois aspectos de grande importância quanto a estas três dimensões: 

primeiro, as condições reais da enunciação estão marcadas pela situação social imediata; 

segundo, são as relações sociais, institucionais e interpessoais entre o locutor e seu auditório 

social, tendo como princípio a apreciação valorativa do locutor, que determinam muitos 

aspectos temáticos, composicionais e estilísticos do discurso. 

As condições reais e sociais da enunciação são responsáveis pela elaboração do 

gênero, ou seja, a enunciação é estruturada e determinada pela forma de organização e pela 

distribuição dos lugares sociais nas diferentes instituições e situações sociais. Bakhtin nomeia 

como esferas comunicativas estes lugares e situações, agrupadas em dois grandes estratos: as 

esferas do cotidiano e as esferas mais elaboradas, oficializadas pela sociedade, e reafirmando 

o que já foi apontado  anteriormente, os gêneros discursivos que representam a primeira esfera 

são os primários e a segunda, os secundários. 

Rojo (2005) nos faz observar que tanto numa, quanto na outra esfera, os pares da 

enunciação ocupam determinados lugares sociais, estabelecem relações hierárquicas e 

interpessoais, selecionam e discutem certos temas, adotam certas posturas, têm suas intenções 

                                                                                                                                                         
Essas posições podem ser definidas objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem aos seus 
ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação (situs) atual e potencial na estrutura da distribuição  das diferentes 
espécies de poder [...] (BOURDIEU apud BONNEWITZ, 2003, p. 60).   
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comunicativas e suas apreciações valorativas sobre o tema e sobre os interlocutores. E diz 

mais: “O fluxo discursivo destas esferas cristaliza historicamente um conjunto de gêneros 

mais apropriados a estes lugares e relações, viabilizando regularidades nas práticas sociais de 

linguagem” (ROJO, 2005, p.197). É isso que dá legimitidade ao enunciado, pois tanto a 

situação, quanto o tempo, o espaço, a relação entre os interlocutores é irrepetível. 

É por isso que os gêneros discursivos são denominados por Bakhtin como tipos 

relativamente estáveis de enunciados. Sua relatividade está inscrita nesse universo 

discursivo, caracterizado pela plasticidade e mobilidade do enunciado. Essa definição de 

gênero alcança a heterogeneidade das práticas de linguagem e faz aparecer toda uma série de 

regularidades em seu uso. Relembrando que são, portanto, as três dimensões: tema, 

composição e estilo que conferem ao gênero certa estabilidade. 

Assim também é relativa a questão dos gêneros primários e dos secundários, pois 

não podem ser vistos como fixos à sua esfera, tão somente, porque refletem a singularidade da 

situação discursiva. É possível, por exemplo, que um gênero primário esteja incluso num 

secundário: um diálogo informal, cuja interlocução acontece num barzinho, pode ser 

transposto para o interior de um romance, novela ou filme, dependendo da intenção discursiva 

ou da vontade discursiva do autor, neste caso, que determina o todo do enunciado, o seu 

volume e suas fronteiras.  

Bakhtin (2003) ainda nos lembra que quanto mais dominamos os gêneros, mais 

transitamos livremente entre a nossa individualidade (quando possível e necessário) e o modo 

sutil da situação singular da enunciação. 

Estes são alguns pontos da teoria de Bakhtin sobre os gêneros discursivos relevantes 

para esta pesquisa. Queremos, em seguida, discutir o ponto de vista aplicativo, pois 

entendemos que todas essas noções podem ser refletidas dialogicamente, numa perspectiva 

híbrida, acrescentando outras vozes aos dizeres do Círculo de Bakhtin, considerando nossa 

intenção inicial que é discutir a questão dos gêneros discursivos, atravessando as fronteiras 

acadêmicas para chegar à esfera escolar, mais enfocadamente, à compreensão que as 

professoras têm desse tema e como o aplicam em sua prática docente. 

3.3.2 Entre (linhas)... os caminhos bakhtinianos na esfera acadêmica 

Como vimos até agora, a teoria dos gêneros discursivos apresenta certa complexidade 

por estar intrinsecamente vinculada à questão da enunciação, com matriz filosófica marxista, 
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dialética e dialógica, e, também por ser amplamente discutida em pesquisas, apresentando 

grande diversidade interdisciplinar. Convém lembrar que é da Filosofia e da Literatura que a 

teoria é percebida pelo autor, e que o deslocamento lingüístico, pedagógico, dentre outros, 

problematiza ainda mais a temática proposta por Bakhtin 

Gomes–Santos (2006) discute como a esfera acadêmica vem articulando a questão 

dos gêneros discursivos, entre o período de 1998 a 2002, reunindo uma coletânea de quarenta e 

dois artigos científicos.  

Notou-se neste trabalho que o pensamento bakhtiniano é articulado a outros aportes 

teóricos, assumindo sentidos diferentes, conforme os estudos e as intenções dos autores.  O 

mesmo autor nos mostra ainda que as pesquisas têm dois grandes procedimentos de utilização 

de aportes teóricos no corpus: primeiro, os trabalhos que de algum modo retomam as idéias 

de Bakhtin e as articulam a outros estudos; segundo, trabalhos que se utilizam de outros 

aportes sem referência explícita a Bakhtin.  

Rojo (2005) também  se refere a uma pesquisa (restrita a uma instituição) que faz 

um levantamento sobre as investigações com base nas teorias de gênero, no que se refere à 

Língüística Aplicada. Parafraseando a autora, os trabalhos tratam da teoria de gêneros, de 

gêneros específicos, da teoria da enunciação ou de autores específicos de teorias de gênero da 

vertente francófona. O trabalho baseou-se na produção declarada pelos pesquisadores na 

plataforma Lattes, entre 1995 até 2000, e totalizou noventa e cinco trabalhos de pesquisadores 

sênior, doze dissertações e sete teses de doutorado, além de sete outros de linha francófona. 

[...] os 95 trabalhos arrolados voltaram-se para diferentes campos de práticas 
sociais, tais como: (a) trabalhos no campo das relações linguagem e trabalho (3%); 
(b) trabalhos de descrição de gêneros específicos (9%); (c) trabalhos de elaboração 
teórica (21%); e (d) uma grande maioria (67%) de trabalhos no campo de 
linguagem e educação. (ROJO, 2005, p. 185). 

Interessante comentar que dos 63 trabalhos dedicados ao campo da linguagem e 

educação, 39% se referiram a práticas escolares; 10% à formação de professores; 7% a 

práticas de letramento e 7% à avaliação ou elaboração de materiais didáticos. 

Ainda segundo Rojo (2005) há duas vertentes enraizadas em diferentes releituras da 

herança bakhtiniana no quadro das pesquisas: uma centra-se nos gêneros discursivos e outra, 

nos gêneros textuais: a primeira com foco na discursividade, a segunda, na textualidade. 

De modo bem abrangente, podemos perceber que há uma pluralidade teórica 

marcando a pesquisa acadêmica sobre gênero. Uma das causas disso é o caráter interdisciplinar 
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pelo qual o conceito tem-se estabelecido, conciliando estudos, por exemplo, lingüísticos (em 

várias de suas nuanças) e didáticos (de línguas), bem como de textos e de discursos. 

A princípio esta pesquisa visava somente compreender os gêneros discursivos e 

como as professoras percebiam essa noção teórica em relação ao seu trabalho em sala de aula. 

Porém, há dois princípios epistemologicamente claros que nos fazem rever, ou melhor, 

ampliar nosso horizonte: o princípio ideológico, dialógico, proposto pela teoria de Bakhtin, 

que atravessa todos os movimentos deste trabalho: desde a fundamentação teórica, a 

metodologia utilizada até a análise discursiva dos dados. Os dizeres das professoras 

entrevistadas revelam uma riqueza discursiva que supera a questão delimitada, abrangendo 

uma reflexão também sobre os saberes docentes. Procuramos ainda considerar todo o contexto 

no qual esses discursos foram enunciados, conforme nos sugere o autor russo. Assim, nesse 

sentido, o corpus do trabalho redimensionou nossa primeira intenção, colocando um peso 

maior, bem considerável, no discurso revelador dos sujeitos. Tentaremos articular a teoria de 

Bakhtin com os dizeres das professoras, através de uma escuta responsável-ativa, sem perder 

de vista os gêneros discursivos, relacionando-os à linguagem e à educação. 

Antes, porém, discutiremos a relação entre os gêneros discursivos e a prática 

pedagógica, como os mesmos são compreendidos e articulados na esfera escolar e quais as 

implicações de sua aplicabilidade. 

3.3.3 Os gêneros discursivos na escola: implicações e mudanças 

É essencialmente importante para esta pesquisa abordarmos a questão da 

discursividade, através dos gêneros, relacionando-a com a esfera escolar. Apresentaremos 

nossas discussões textuais sob três subseções: (a) primeiramente levantaremos uma breve 

discussão sobre o contexto histórico-social do ensino da Língua Portuguesa, aqui no Brasil;  

(b) em seguida, abordaremos a relação da teoria dos gêneros discursivos com os PCNs e  a 

PC-SC;  (c) por último, daremos um enfoque metodológico à questão. 

a) Contextualizando o ensino da Língua Portuguesa 

O ensino de Língua Portuguesa também tem uma trajetória histórica no que se refere 

às questões de ordem prática como: currículo e metodologia, por exemplo. Caminhamos nesse 

trajeto, ora como alunos, ora como professores. Essa participação nos permite compartilhar 
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um pouco a história desse ensino para fazermos também uma leitura da realidade sócio-

histórica, do contexto que envolve o ensino da língua. 

Sabemos que durante muito tempo esse ensino se limitava ao estudo da língua 

concebida como “[...] um sistema estável, imutável, de formas lingüísticas submetidas a uma 

norma fornecida tal qual à consciência individual e peremptória para esta” (BAKHTIN e 

VOLOSHINOV, 1992, p. 82), não havendo relação da língua com o contexto sócio-histórico 

no qual é produzida, numa visão bem cartesiana, fruto de toda a corrente racionalista e da 

relação do código lingüístico com o código matemático. 

Na década de 80 circulou a idéia do texto como unidade de ensino, a base do ensino-

aprendizagem para o Ensino Fundamental, em diversas propostas curriculares e em programas 

de ensino.    

Na década de 80 circulou a idéia do texto como unidade de ensino, a base de 

trabalho para as séries do Ensino Fundamental, em diversas propostas curriculares e em 

programas de ensino. Quem colaborou com esta mudança foi Geraldi, o precursor desta nova 

mentalidade, lançando assim um diferente olhar sobre o ensino da Língua Portuguesa: de um 

ensino baseado em regras e exceções, que enfocava a análise da língua e a gramática, para um 

ensino procedimental, preocupado em estudar o uso da língua na leitura e na escrita, 

relacionando também a gramática ao texto.  

O texto foi então tomado, nessas quase três décadas, primeiramente como um 
material ou objeto empírico que, em sala de aula, propiciava atos de leitura, de 
produção, de análise lingüística. Um bom exemplo é o da metodologia então 
denominada de ensino “criativo”, que tomava o texto de leitura como um 
propiciador de “hábitos de leitura” e um “estímulo” para escrever, e o texto 
produzido como resultante de um ato criativo, estimulado pelo método. Nessa 
perspectiva, não há espaço para o ensino, e o texto era tomado como objeto de uso 
e não de ensino. (ROJO e CORDEIRO, 2004, p. 8).  

Com o passar do tempo, o ensino procedimental foi assumindo um caráter mais 

cognitivo, sendo que o texto ainda não era tomado, na prática, como uma unidade de ensino, 

mas já se começou a trabalhar as estruturas dos gêneros escolares, até então conhecidos como 

narração, descrição e dissertação, preocupando-se com os tipos de texto, coesão, coerência 

etc. Dentro dessa configuração do ensino, o texto passou a ser um “pretexto” para se trabalhar 

os aspectos da gramática normativa, acrescido das tipologias textuais e suas estruturas.  

É bem recente nas práticas escolares, aqui no Brasil, a idéia de se trabalhar a língua 

numa dimensão mais discursiva, tendo como base a teoria da enunciação, onde os gêneros 
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discursivos têm um papel fundamental e diferencial, proposta por Bakhtin e Voloshinov 

(1992). 

Das normas ao texto, do texto ao enunciado – a grosso modo – assim caminhou o 

ensino da nossa língua. Os tradicionais paradigmas foram rompidos e os ecos da teoria 

bakhtiniana atingiram os documentos oficiais de ensino como: os PCNs e as propostas 

curriculares estaduais, exigindo de todos nós uma noção clara de gêneros discursivos e/ou 

textuais, pois estes passaram a ser a base, a unidade de trabalho, que fundamenta a prática do 

ensino da nossa língua. 

Essa nova concepção de linguagem, que transcende seus aspectos lingüísticos, 

valoriza os contextos de seu uso, bem como a sua circulação, exige dos professores novas 

posturas em relação ao modo de pensar e de fazer o ensino. Essa mudança, como podemos 

ver, traz muitas implicações. 

Como os professores que trabalham a Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 

percebem e lidam com essa mudança? Eis a questão que merece estudo e reflexão. Como o 

princípio que norteia toda essa fundamentação teórica é o dialogismo, é inconcebível 

fazermos uma pesquisa sem uma escuta “ativa e responsável” desses sujeitos, nossos 

interlocutores. Suas vozes estarão presentes posteriormente na análise dos enunciados, parte 

essencialmente importante dessa pesquisa. 

b) Os gêneros discursivos e os documentos oficiais de educação: rompendo 

paradigmas 

Quando pensamos no ensino da Língua Portuguesa, na prática pedagógica dos 

professores, e nos gêneros discursivos, como objeto de ensino, temos que fazer algumas 

reflexões em torno dos documentos oficiais de educação, no caso, os PCNs6 e a  PC-SC7.   

Nossa intenção é discutir brevemente alguns sentidos que se constroem entre o 

espaço da proposta escrita e a sua prática. Buscamos em Furlanetto (2002) algumas 

importantes considerações em torno destes dois documentos, além de outras reflexões 

apresentadas por Rojo  (2000). 

Em nossa discussão, cabe inicialmente, ressaltar que esses documentos não estão 

prontos e acabados, não podendo ser diretamente transpostos para a sala de aula, muito pelo 
                                                 
6 Em todo o texto que segue, toda referência aos PCNs de Língua Portuguesa, bem como todas as considerações 
feitas sobre eles, dizem respeito ao documento do primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental, ou seja, das 
séries iniciais, 3ª edição, 2001.    
7 A Proposta Curricular de Santa Catarina que trazemos aqui é a de 1998. Esta segunda  versão é o resultado de 
mais de dois anos de trabalho, feita com a intenção de atualizar e aprofundar  a Proposta Curricular do Estado 
que já existia. 
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contrário, devem ser encarados como oportunidades de discussão e (re)elaboração de 

propostas curriculares no âmbito estadual, municipal, escolar, no grupo de professores de cada 

instituição, na formação inicial e continuada, respeitando sempre as pluralidades da realidade 

local, discutindo e ampliando também as noções e concepções teóricas implícitas nos 

documentos. 

Para Rojo (2000, p. 27) a elaboração e a publicação dos PCNs representam  “[...] um 

avanço considerável  nas políticas educacionais brasileiras”. No caso da Língua Portuguesa, 

que nos interessa neste trabalho, há um rompimento com as grades de objetivos e conteúdos 

curriculares pré-fixados, baseando-se em diretrizes que nortearão a construção dos currículos 

e conteúdos necessários para uma formação básica comum e satisfatória. 

Há muito para discutir sobre esses documentos, mas nosso olhar sobre os mesmos 

está enfocado no ensino baseado nos gêneros discursivos e nas suas implicações pedagógicas, 

que é o interesse que move esta pesquisa. 

Como os PCNs e a PC-SC são documentos que foram editados na mesma ocasião 

(1997/1998), convém fazermos algumas reflexões baseadas em Furlanetto (2002). Segundo a 

autora, a primeira versão da PC resultou de estudos sistemáticos realizados entre 1988 e 1991. 

Já a segunda versão é fruto de um trabalho de mais de dois anos, do qual participou um grupo 

profissional multidisciplinar e contou com a colaboração dos professores do Estado. 

Já existem estudos da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto para avaliar 

as diretrizes nacionais e as estaduais, comparando os dois documentos, levantando contrastes 

e conflitos, apontando falhas também. 

Considerando que os PCNs foram feitos para serem discutidos mesmo, 

(re)avaliados, (re)adaptados etc., não nos cabe dizer se são melhores ou piores que a PC-SC. 

O que nos cabe refletir é como os professores se apropriam e discutem estes documentos, 

neste caso, no que diz respeito aos gêneros discursivos, aproveitando-os da melhor maneira. 

Essa é a problematização que trazemos à luz através das sinalizações percebidas nas vozes das 

professoras pesquisadas. 

 Vale considerar que o que diferencia os dois documentos é essencialmente como 

cada grupo, que elaborou o documento, enxerga e considera seu auditório social, ou seja, seus 

interlocutores: os professores. 

Quanto aos gêneros discursivos, os dois documentos, embora organizados de forma 

diferente, apontam para a sua relevância como objeto de ensino, enfatizando a discursividade, 

a materialidade lingüística e seu contexto de produção, até então desvalorizada.  Os gêneros 

precisam ser bem compreendidos porque eles refletem e refratam a própria dinâmica da 
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sociedade e, conseqüentemente, também a dinâmica da sala de aula, que é um dos lugares de 

interação. 

Silva (2001), através de sua pesquisa colaborativa, percebe que os professores, 

também de séries iniciais, manifestam dificuldades de compreensão em relação a parte de 

Língua Portuguesa, dos PCNs. Parece que um dos maiores problemas se centra na questão da 

interlocução, como já anunciamos anteriormente, se fala do lugar de pesquisador, não do 

lugar de professor. A voz da pesquisadora diz o seguinte: 

Observamos que o texto parece dialogar com pares acadêmicos da área de 
linguagem, pois, desde a introdução, aborda conceitos, na maioria das vezes, 
definidos superficialmente, pressupondo um conhecimento prévio de pesquisas, 
que, na grande maioria das vezes, o professor ignora, pois circulam apenas no 
âmbito acadêmico. (SILVA, 2001, p. 101). 

Diante disso, temos um compromisso como pesquisadores: o de aproximar as noções 

de gênero do discurso aos saberes dos professores, pois os mesmos têm outros saberes 

advindos de outras fontes ou esferas que também devem ser considerados. Por outro lado, os 

professores também devem buscar uma maior qualidade de ensino, aprender conceitos novos, 

articulando-os com seus conhecimentos prévios, e aplicando-os em sua prática. Esse 

movimento exige bastante leitura, estudo, comprometimento. Acreditamos que desta maneira 

a interlocução entre as duas esferas: universitária e escolar, terá melhor aproveitamento das 

partes envolvidas. 

Barbosa (2000, p. 158) contribui, nesse sentido, apontando três boas razões para 

articularmos os gêneros discursivos à pratica pedagógica:  

1ª) capturar, para além dos aspectos estruturais presentes num enunciado, também os 

aspectos sócio-históricos e culturais, cuja consciência é fundamental para favorecer os 

processos de compreensão e produção de enunciados; 

2ª) concretizar a forma de dizer à circulação social a qual estamos nos referindo, de 

modo que o aluno possa ter mais clareza em relação a adequação de sua linguagem ao 

acontecimento discursivo, bem como compreendê-la dentro de um contexto, possibilitando 

também ao professor fazer interferências necessárias no processo de compreensão e produção 

de seus alunos; 

3ª) os gêneros e seus possíveis agrupamentos possibilitam aos professores uma 

instrumentalização para pensar melhor as seqüências didáticas e curriculares nas práticas de 

uso da linguagem. 
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É importante ressaltar que os professores de 1ª a 4ª série não têm em sua formação 

inicial e ou continuada, na maioria das vezes, os saberes lingüísticos necessários para a sua 

prática em sala de aula, merecendo, portanto, explicações teóricas adequadas que os 

aproximem desta exigência. Por isso, discutiremos, a seguir, como esta articulação entre 

gêneros e escola, do ponto de vista metodológico, pode ser melhor compreendida. 

c) Professores e gêneros discursivos - um enfoque metodológico  

Para abordar essa questão da metodologia ou transposição dos PCNs às práticas 

pedagógicas, estaremos fundamentando nossas reflexões principalmente no russo Vigostky 

(1989), referência forte tanto nos PCNs quanto nos PC-SC, e no grupo de Genebra, 

Schneuwly e Dolz (2004), considerando essa abordagem de suma importância, tendo como 

interlocutores, os professores, de modo especial os de 1ª à 4ª série, além da academia. 

Schneuwly e Dolz, desde 1994, foram os primeiros pesquisadores que aliaram a 

teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin à teoria de aprendizagem proposta por Vigotsky, 

pensando numa perspectiva didática, contribuindo assim para a prática pedagógica dos 

professores, de modo relevante. Passaremos agora a discutir algumas destas contribuições. 

Schneuwly (2004, p. 27) concebe o gênero como um instrumento entre o sujeito e a 

situação comunicativa, funcionando como base de orientação da ação discursiva. 

Considerando a situação comunicativa, num todo, através do conteúdo, da comunicação e dos 

traços lingüísticos, o gênero funciona como um “organizador global”. Olhando sob esse 

prisma, o gênero passa a ser considerado como um megainstrumento, refletindo a própria 

dinâmica da sociedade e suas infinitas possibilidades, levando em conta, conforme já 

afirmamos anteriormente, a infinidade de atividades humanas. O que podemos fazer, como 

professores e pesquisadores, é selecioná-los de acordo com os interesses e as relevâncias 

pedagógicas, adequando-os aos fins sociais, considerando também as condições e as 

necessidades de aprendizagem. 

O mesmo autor ainda reforça a idéia de que o desenvolvimento da linguagem se dá 

por continuidade e por ruptura através dos gêneros primários e secundários. Continuidade 

porque a passagem para um novo sistema pressupõe toda a experiência vivida na apreensão 

do sistema anterior e ruptura porque as condições de produção dos gêneros primários e 

secundários são diferentes: os primeiros se desenvolvem no ambiente natural das relações 

cotidianas e estão ligados às situações de enunciação; os segundos, não são espontâneos, pelo 

contrário, exigem construções complexas que aproveitam os gêneros do cotidiano, sendo 
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relativamente independentes do contexto imediato. Vamos refletir um pouco em torno dessa 

questão, pois ela justifica parcialmente a relevância do estudo deste tema. 

Para Tardif (2005, p. 72), que estuda os saberes docentes e a formação profissional, 

“há muito mais continuidade do que ruptura entre o conhecimento profissional do professor e 

as experiências pré-profissionais [...]”. Ou seja, o autor defende a idéia da continuidade 

valorizando os saberes adquiridos na socialização primária: família e escola destes 

profissionais. 

Pensar na questão de continuidade e de ruptura, conforme os autores citados, nos 

remete a três espaços distintos que se aproximam: gêneros discursivos, conhecimentos e 

saberes. Dolz e Schneuwly (2004) promovem uma conversa entre Bakhtin e Vigotsky, 

valorizando os dois sistemas, enquanto Tardif se apóia na continuidade para explicar a 

transposição de saberes.  Nosso papel, portanto, não é o de polemizar a questão, favorecendo 

a teoria de um em detrimento a de outro, mas de aproximar os dizeres dos autores citados com 

o discurso das professoras que participam desta pesquisa, e que são os indícios de nossa 

análise.  

Diante disso, nosso posicionamento em relação à continuidade e à ruptura é 

cauteloso, pois a questão é discutida em seu caráter epistemológico pela academia. Porém, 

pensamos que estes dois sistemas não podem ser vistos como dicotômicos, antes, como 

interdependentes: dois movimentos que se complementam, quando bem conduzidos e/ou 

construídos, num processo de interação.  

Partimos do ponto que a escola é o lugar legitimado socialmente para trabalhar a 

passagem do uso adequado e elaborado dos gêneros primários aos secundários, considerando 

também que a escola é um autêntico lugar de comunicação. Devemos partir do pressuposto de 

que “[...] os gêneros primários são o nível real com o que a criança é confrontada nas 

múltiplas práticas de linguagem” (SCHNEUWLY, 2004, p. 30). Assim, os gêneros primários 

tornam-se instrumentos de ação, pois são eles que permitem a interação da criança com o 

outro durante o acontecimento discursivo. Porém, esses instrumentos também se 

complexificam, exigindo, da criança, novas e mais elaboradas construções. Com isso, 

podemos concluir, a grosso modo, que “os gêneros primários servem como instrumentos para 

a criação dos gêneros secundários”.  É nesse espaço, entre um e outro, que entram as 

contribuições de Vigotsky, especialmente as discussões que o autor suscita em relação ao 

desenvolvimento dos conceitos científicos e do cotidiano. Esse espaço é a fonte de 
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desenvolvimento, o que Vigotsky chama de Zona de Desenvolvimento Proximal8 (ZPD), pois 

aproxima o conceito cotidiano, as experiências pessoais, os gêneros primários, todos que 

compõem o Nível de Desenvolvimento Real, ao conceito científico, aos conhecimentos mais 

elaborados, aos gêneros secundários. 

Se nós, professores e pesquisadores, compreendermos bem essa proposta, 

poderemos contribuir efetivamente na passagem dos gêneros primários aos secundários, 

refletindo conjuntamente sobre os documentos oficiais de educação que também propõem 

isso, discutindo aspectos teóricos, sugerindo atividades e estratégias, construindo uma 

metodologia que, por tudo que vimos até aqui, não está pronta, nem acabada em lugar algum. 

Para colocarmos em vigência a ZPD nas aulas de Língua Portuguesa, e também nas 

demais disciplinas, utilizando como instrumentos os gêneros discursivos, além da progressão 

curricular, das seqüências didáticas, do planejamento, precisamos também de “espírito de 

presença”, da experiência e da prática como professores. Estudiosos dos gêneros textuais e 

práticas de linguagem em sala de aula, também falam da importância da ZPD, atribuindo 

importância à mediação dos professores. 

[...] a ZPD não é determinável a priori; o ensino, em sua lógica educativa própria 
(sobretudo, lógica dos programas), só pode propor situações de interação que julgar 
serem eficazes; e estas somente o serão se os elementos interativos forem 
assimiláveis ao estado de desenvolvimento efetivo do aluno. Portanto, o sucesso da 
criação de uma ZPD nunca está assegurado e depende grandemente da experiência 
profissional do professor. (BENSON e BRONCKART, 1995 apud SCHNEUWLY 
e DOLZ, 2004, p. 50). 

Para construir uma progressão curricular ou planejar uma seqüência didática ou até 

propor uma atividade, um projeto que tenha como base a perspectiva discursiva, e não 

meramente textual, Schneuwly e Dolz (2004) sugerem os agrupamentos de gêneros. Tais 

agrupamentos se fundamentam em três capacidades: a capacidade de ação que se refere ao 

contexto social, a capacidade discursiva que é a estrutura da enunciação e a capacidade 

lingüístico-discursiva que se refere às escolhas de unidades lingüísticas e composicionais. 

Estas capacidades, ao nosso ver, nada mais são que as três dimensões essenciais dos 

gêneros discursivos apontadas por Bakhtin, como já vimos anteriormente: o tema, a 

                                                 
8 Vygotsky (1989a) ao postular o conceito de Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD), define-a como sendo a 
distância do nível de desenvolvimento real do sujeito, que pode ser determinado a partir da resolução 
independente de problemas, e o nível mais elevado de desenvolvimento potencial que é determinado pela 
resolução de problemas sob a orientação de um outro sujeito mais experiente ou em colaboração com seus 
colegas. Nesse sentido a ZPD é um espaço em movimento criado nas interações, em função do conhecimento 
utilizado pelo participante menos experiente e também pelo suporte, instrumentos e recursos de apoio 
empregados pelo participante mais experiente. (SANTA CATARINA, 1998, p. 40). 
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composição e o estilo. Além delas, os agrupamentos também têm como base  a relação do 

gênero com o domínio social ao qual pertence e a sua tipologia geral. 

Discutindo os pressupostos destes autores, preocupados em trazer os princípios 

bakhtinianos para a sala de aula e a relação desta com os gêneros discursivos,  também viu-se 

a necessidade de organizá-los, distribuindo-os na ordem de: narrar, relatar, argumentar, 

expor, instruir ou prescrever. Essa não é uma possibilidade única e fechada de agrupamento, 

permitindo que se trabalhe considerando também o contexto social, as esferas nas quais os 

gêneros são produzidos, as capacidades acima expostas, a progressão curricular, viabilizando, 

desta maneira, a aprendizagem proposta por Vigotsky, ou seja, a aproximação dos conceitos 

científicos dos cotidianos acontece com o aproveitamento dos conhecimentos que as crianças 

já possuem e com o favorecimento da função social da escrita e da leitura. 

Temos muito a discutir e a amadurecer em relação ao ensino de gêneros, na 

perspectiva discursiva, visto que isto é uma necessidade dos professores, como veremos 

adiante na análise de seus dizeres. Falando em dizeres, percebemos o quanto eles se 

relacionam com os saberes que constituem os professores. Passaremos agora a discussão desta 

questão, sob o viés de Tardif (2005). 

3.4. OS PROFESSORES TECENDO DIZERES E SABERES 

O discurso das professoras entrevistadas nesta pesquisa é bastante revelador e, diante 

da riqueza destas revelações, tornou-se imprescindível a abordagem dos saberes docentes, 

pois tanto os dizeres quanto os saberes estão sempre sendo construídos, não estão fixos, nem 

conclusos, assim como a própria identidade social dos professores também não é estável e 

nem pronta.  

Este capítulo, sem entrar ainda no mérito da análise dos dados, procura trazer os 

pilares teóricos que sustentam a nossa escuta responsável-ativa, no que diz respeito ao saberes 

que constituem os professores, já que a teoria de Bakhtin, os documentos oficiais de educação 

e as questões de prática de linguagem já foram discutidos. 

Buscamos em Tardif, sociólogo e filósofo canadense, as diretrizes teóricas que 

abordam os saberes docentes, relacionando-os com o trabalho e o profissionalismo dos 

professores, olhando o professor inserido numa realidade social, organizacional e humana.  
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O autor (2005, p. 16)  procura “[...] situar o saber do professor na interface entre o 

individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de capturar a sua natureza social e 

individual como um todo”. Dentro desta perspectiva, o saber é compreendido da seguinte 

maneira: em sua relação com o trabalho do professor na escola e na sala de aula, na 

diversidade de saberes provenientes de diferentes fontes e naturezas, pela temporalidade, pela 

experiência de trabalho, pelas interações humanas, pela sua formação inicial e continuada, 

todos construídos nas esferas sociais, escolares e universitárias. 

Como percebemos, o pesquisador trabalha com a noção de “saber” numa dimensão 

bem ampla envolvendo conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e atitudes, 

isto é, aquilo que, muitas vezes, foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser. 

Nesta ampla dimensão, estaremos lançando nosso olhar especialmente nos saberes 

experienciais, já que os sujeitos falam da sua prática pedagógica em relação às aulas de 

Língua Portuguesa. Assim, esse olhar tem o caráter epistêmico da prática profissional. 

“Chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 2005, p. 255, grifo do autor). 

Sob esta ótica, estaremos considerando que o saber docente9 também é construído 

socialmente, e, portanto, é um saber plural e heterogêneo, composto de saberes advindos de 

seu trabalho e de sua formação profissional (inicial e continuada).  

 Parafraseando ainda o mesmo autor, apresentaremos sinteticamente, as diferenças 

entre estes saberes: os da formação profissional são aqueles articulados nas instituições de 

formação inicial e continuada e que têm origem nas ciências humanas e da educação, mais 

relacionados à formação científica dos professores; os saberes disciplinares são aqueles 

definidos e selecionados pelas instituições, sob a forma de disciplinas das áreas de estudo. Já 

os saberes curriculares são os que compõem as ementas, as seqüências e as transposições 

didáticas, conforme o currículo da instituição de ensino; os experienciais são aqueles 

construídos no trabalho cotidiano, na cultura docente em ação, frutos da articulação e 

reorganização dos demais. 

Tardif  (2005, p. 49) também alerta que estes últimos “[...] são saberes práticos (e 

não da prática: eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela 

e dela são partes constituintes enquanto prática docente) [...]”. 

                                                 
9 O capítulo que trata da teoria dos saberes docentes foi publicado inicialmente em: Tardif, M., Lessard, C. e 
Lahaje, L. (1991).   
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O trabalho cotidiano do professor exige dele uma mesclagem entre um saber-ser e 

um saber-fazer, pois interage com seus alunos, logo, as situações de aprendizagens são 

variadas e imprevisíveis, pois estão sujeitas aos valores, à interpretação, aos sentimentos, à 

participação dos alunos. 

Assim como para a linguagem nós temos as condições de produção, a prática dos 

docentes tem as condições da profissão, ou seja, o contexto que os envolve e os influencia; 

suas inter-relações  com os outros, dentro da esfera escolar, as obrigações e normas às quais 

deve adequar seu trabalho e o poder exercido pela própria instituição são exemplos de 

algumas destas condições da profissão. 

Concebendo os saberes docentes desta maneira, é possível promovermos um diálogo 

interessante entre Tardif, Vigotsky e Bakhtin, pois de lugares distintos, abordaremos a relação 

entre os gêneros primários e secundários, conceitos cotidianos e científicos e os saberes 

experienciais e os demais saberes até aqui expostos.  

3.5 BAKHTIN, VIGOTSKY E TARDIF: APROXIMANDO ALGUMAS IDÉIAS 

Bakhtin defende a idéia que o sujeito constitui-se como tal pela linguagem, através 

das relações sociais e que “não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao 

contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua 

orientação” (BAKHTIN, 1992, p. 112). 

Nesse sentido, Vigotsky (1989, p. 108) também concorda com Bakhtin, dizendo que 

“[...] O pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa 

a existir”. 

Respeitando esta relação entre a fala e o pensamento, é que trazemos para este 

diálogo a questão dos saberes, considerando que há uma estreita relação entre os dizeres e os 

saberes, ambos construídos socialmente, conforme já abordamos.  Tardif (2005, p. 50) discute 

bastante a questão dos saberes docentes e a formação profissional, reafirmando que o 

professor não atua sozinho e que está sempre em interação, a começar pelos seus próprios 

alunos. O contexto que envolve esse profissional é composto por uma rede de interações, 

atribuindo ao elemento humano toda a relevância, pois os símbolos, os valores, os 

sentimentos, as atitudes, os conhecimentos passam pela sua interpretação. Assim, estas 

interações são mediadas por diversos canais: discursos, comportamentos, gestos, expressões 



 47 
 

etc. No caso desta pesquisa, o canal utilizado é o discurso das professoras das séries iniciais 

que compõem o seu corpus. 

Além de nos ajudar a compreender os dados coletados, estes autores identificam-se 

pela matriz filosófica que valoriza aspectos históricos e sociais, tendo a dialética como 

método. Do lugar de onde cada um deles estuda, há pontos muito convergentes.  Bakhtin olha 

a linguagem partindo da filosofia e da literatura, instaurando a discursividade, sugerindo uma 

teoria enunciativa, que contempla os gêneros primários e os secundários. Vigotsky (1989) 

relaciona a fala com o pensamento sob a luz da psicologia, preocupando-se com o 

desenvolvimento intelectual, e cria a aproximação dos conceitos cotidianos dos científicos, 

através da Zona de Desenvolvimento Proximal. Tardif (2005), refletindo sobre os saberes 

docentes, percebe que entre os saberes que constituem os professores, estão os saberes 

científicos e os saberes experienciais. Esse diálogo é possível porque os três autores partem 

da realidade social concreta dos sujeitos, transpondo-se para dois lugares ideologicamente 

traçados: o lugar do senso comum e o lugar do saber elaborado, legitimado.  

O desafio da escola é aproximar estes lugares, construir uma ponte ente o senso 

comum e o saber mais elaborado, e por isso, agregaremos, a estas três vozes, as vozes 

reveladoras das professoras entrevistadas, na tentativa de promover um diálogo que parte de 

um gênero primário (a entrevista) a um secundário (a dissertação), de conceitos cotidianos (os 

dizeres da experiência) aos conceitos científicos (as teorias revistas) e de saberes 

experienciais (práticos) aos saberes da formação profissional (teóricos), lembrando sempre do 

processo dialógico que nos constitui como sujeitos e nos responsabiliza também como tais. 

Apresentaremos no próximo capítulo a articulação destes autores com os dizeres das 

professoras entrevistadas, pensando também em aproximar os dizeres e os saberes da  esfera 

teórica à esfera cotidiana., usando como ponte o discurso. Tentaremos atravessá-la 

considerando a liqüidez das identidades dos interlocutores, tendo como princípio norteador a 

alteridade. 



  

4 O TECIDO DISCURSIVO: UMA REDE DE ECOS, RESISTÊNCIAS E SILÊNCIOS 

QUE SE ENTRELAÇAM 

Neste momento nossa ênfase está nos enunciados dos oito sujeitos entrevistados, 

sendo que nossa concepção bakhtiniana de linguagem considera não somente os dizeres, mas 

também as condições nas quais a enunciação acontece. As notas registradas no diário de 

campo sinalizam as condições de produção das entrevistas e suscitam algumas reflexões. 

Deste mirante teórico, faremos a análise dos dados com um olhar lançado sobre 

algumas das condições de produção das entrevistas, levando em consideração quem fala, de 

onde fala, para quem fala o sujeito da pesquisa. Para fazer a análise dos dados considerando 

as condições de produção, estaremos nos reportando aos registros do diário de campo.  O 

outro olhar é sobre a materialidade lingüística, ou seja, sobre os dizeres, propriamente ditos, 

das professoras, retirados das entrevistas realizadas. 

Assim, organizaremos textualmente a análise dos dizeres das professoras com a 

atenção voltada para a condição de produção do enunciado, bem como para a enunciação. 

Quanto ao primeiro, estaremos abordando a resistência demonstrada pelas professoras em 

participar desta pesquisa; a opção delas em realizar a entrevista em sua casa, ao invés de fazê-

la na escola (local de seu trabalho) e a relação pesquisadora/professora no processo de 

interlocução.     Quanto aos dizeres, agrupamos os sentidos em dois grandes nichos, sendo que 

o primeiro, nomeado como ecos, subdivide-se em resistências, e o segundo, chamamos de  

silêncios. Entendemos como ecos as vozes sociais percebidas nas falas das professoras e que 

marcam fortemente seus dizeres, de resistências, as manifestações orais e atitudinais 

percebidas em relação aos poderes exercidos e sofridos entre o espaço do ensino e da 

pesquisa, e que não deixam também de ecoar. E de silêncios, o que esperávamos ouvir de um 

grupo de professores e não foi dito. O silêncio, nesta pesquisa, não é compreendido como uma 

manifestação individual, inconsciente, como na Análise Discursiva de Linha Francesa. O 

silêncio é percebido aqui como uma manifestação coletiva, relacional, sinalizando e indicando 

alguns sentidos importantes para serem refletidos sob a ótica das práticas educativas.  



  

4.1 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: INTRODUZINDO DIZERES E REVELANDO 

SUJEITOS 

4.1.1 O pesquisador como um estranho 

Inicialmente vale comentar mais uma vez que, para chegarmos aos oito sujeitos 

entrevistados, foi necessário contatar, via telefone ou pessoalmente, mais de vinte 

profissionais, sem contar que, por três vezes, ficamos aguardando as professoras que tinham 

agendado um horário e não compareceram. A princípio isso nos indignou, mas depois de 

algumas reflexões, tentamos encontrar uma explicação para essas atitudes e compreender 

melhor o porquê dessa situação. Esses dados nos permitem fazer uma leitura em torno da 

resistência destas professoras em participar da pesquisa, lembrando que a resistência será 

abordada ainda neste capítulo, conforme já anunciado anteriormente. 

Antes de discutirmos a relação professor/pesquisador, tão relevante para 

entendermos os sujeitos e também a análise de seus discursos, é indispensável apresentar uma 

definição de sujeito de discurso. Já trouxemos a nossa compreensão de sujeito, dentro do 

universo bakhtiniano, no capítulo da Costura Teórica. Aqui queremos olhar os dados, 

reafirmando nossa concepção de sujeito, relacionando-a ao seu discurso. Para tanto, convém 

sustentar nossa análise na definição de Charadeau e Maingueneau (2004), lembrando que é 

essa noção de sujeito que está sempre presente ao interpretarmos seus dizeres. 

O sujeito do discurso é uma noção necessária para precisar o estatuto, o lugar e a 
posição do sujeito falante (ou do locutor) com relação a sua atividade linguageira. 
Ela leva a considerar as relações que o sujeito mantém com os dados da situação de 
comunicação na qual ele se encontra, os procedimentos de discursivização, assim 
como saberes, opiniões e crenças que possui e que supõe serem compartilhados 
pelo seu interlocutor. Sua competência não é mais simplesmente lingüística, ela é 
ao mesmo tempo comunicacional, discursiva e lingüística. (CHARADEAU e 
MAINGUENEAU, 2004, p. 457). 

Partindo disso, abordaremos alguns aspectos que nos ajudarão a compreender 

melhor o distanciamento (estranhamento) entre os professores de sala de aula e os 

pesquisadores, escola e universidade, teoria e prática, ensino e pesquisa, além da relação dos 

poderes sofridos e exercidos nesse cenário que envolve os atores da esfera educacional. 

Nesta ótica, Nóbrega (2001) nos lembra o quanto é perigoso separarmos a pesquisa 

do ensino, pois isso coloca o pesquisador e o professor em lugares muito distintos: o primeiro 



  

detêm o saber pesquisado e o diz, o segundo, consome esse saber, quando chega até ele, e o 

executa. Entendemos que tanto o professor de sala de aula quanto o pesquisador devem ter 

oportunidades de interlocução e troca de saberes, compartilhando tais questões e outras 

através do diálogo. 

Para ilustrar esse distanciamento, trazemos o dizer de Fernanda, professora de 3ª 

série, que durante a entrevista fez seu pedido de socorro: “Não é que nem nós, quando nós 

estudávamos... que tinha o ba-be-bi-bo-bu e hoje nós estamos tendo bastante dificuldades, 

buscando ajuda...e ajuda...e ajuda... socorro e...” . A Otávia, professora de 1ª série, também 

compartilha desse pensamento e complementa dizendo: “... procurar bastante cursos de 

formação, eu acho que é uma indicação, uma sugestão, né? Porque a gente necessita de 

idéias também...” . Estes dois dizeres apontam para uma necessidade urgente de diálogo entre 

universidade e escola, aproximando também teoria e prática, ensino e pesquisa. E para haver 

esta relação dialógica é necessário partirmos do pressuposto de que os professores também 

podem ser o sujeitos produtores de conhecimentos. 

Defendo, portanto, a unidade da profissão docente do pré-escolar à universidade. 
Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e verdadeiros 
atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como pessoas 
competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros. Diante de outro 
professor, seja ele do pré-escolar ou da universidade, nada tenho a mostrar ou 
provar – mas posso aprender com ele como realizar nosso ofício comum. 
(TARDIF, 2005, p. 244). 

Sabemos que de fato a união entre os professores de todos os níveis é ideal, mas não 

podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que isso é real,  pois entre o ideal e o real há todo 

um contexto a ser compreendido, principalmente em nosso país. Os docentes não podem 

responder sozinhos por esta situação. Este contexto educacional que está desenhado 

independe dos profissionais da educação somente.  As políticas públicas, a própria história da 

educação brasileira dá ao professor uma imagem de servidor, operador de saberes já 

construídos. 

 Por outro lado, se cada profissional tomar consciência de sua importância neste 

contexto e trabalhar no sentido de fortalecer a comunidade docente aqui no Brasil, 

valorizando seu trabalho e o do outro, tendo em comum a educação, estaremos contribuindo 

para a construção de uma imagem de profissional valorizado e de uma educação que 

realmente faça a diferença na vida dos alunos.  

Dos nossos oito sujeitos entrevistados, três professoras pediram para desligar o 

gravador algumas vezes durante a entrevista, manifestando inquietação e incômodo durante a 



  

gravação. Outras duas tremeram: uma na voz, outra nas mãos, os corpos davam sinais de 

nervosismo. Enquanto as professoras sentirem-se ameaçadas por uma pesquisa, manifestando 

sua posição incômoda de sujeito entrevistado, estaremos longe do ideal apontado por Tardif  

na citação anterior.  Isso é um indício de como as professoras se sentem, ocupando e falando 

do seu lugar de formação social: um lugar distante da pesquisa. Aqui se vê como a linguagem, 

transcendendo as palavras, revela, discursivamente, toda a sua complexidade: manifestando 

conflitos, incompletudes, confrontos, ameaças. Vemos também como o contexto mais amplo, 

no caso o educacional, interfere diretamente na posição das professoras e dos pesquisadores. 

Tardif  (2005) discute a importância de socializarmos os saberes, pois os mesmos 

são construídos socialmente, através das interações, concordando com Vigostky (1989) e com 

Bakhtin (1992). Essa troca dos saberes da experiência das professoras com os saberes 

acadêmicos se dá pelas relações sociais entre os professores e pesquisadores. Essa 

aproximação contribui para a legitimação dos saberes, tanto na dimensão epistemológica 

quanto na ontológica, pois as questões até aqui apresentadas interferem também diretamente 

na vida destes sujeitos. 

4.1.2. Lá (a escola) é um lugar distante... 

Outra questão que merece nossa atenção é o fato de que, com exceção de um dos 

sujeitos entrevistados, todos preferiram falar em sua casa, e não no local de seu trabalho. Já 

sabemos que a escola como instituição exerce uma forte influência sobre os dizeres e fazeres 

de seus professores, aprisionando-os de certa maneira.  Ao que parece, a escola foi vista desta 

forma pelos sujeitos desta pesquisa: não como um lugar de conversa sobre o trabalho, mas 

como um local de trabalho. 

Enquanto que a casa é entendida como um lugar mais acolhedor, diferente da escola 

que é legitimada como um espaço de saber e ao mesmo tempo de ameaça. Em sua casa a 

professora não é visita, há um certo domínio do espaço, então o ambiente parece que autoriza 

o sujeito a falar com maior liberdade, inclusive sobre o trabalho na escola. Com isso, o 

sujeito-professor distancia-se da instituição, ausentando-se fisicamente dela. “ É melhor lá em 

casa.” ; “Lá em casa é mais tranqüilo pra conversar” e “Prefiro lá em casa.” foram alguns 

dos dizeres usados pelos sujeitos para escolher o local da entrevista. 

Como podemos observar, o dêitico lá está presente em todas as respostas e ele é um 

indício de distanciamento – a escola está lá – (longe do sujeito-professor). Esse deslocamento 



  

do espaço escolar para o familiar parece funcionar como “refúgio”, falar de um lugar mais 

tranqüilo, de um território próprio, talvez seja mais seguro, menos conflitante, mais leve. 

Para Ilari (2001, p.55), os dêiticos são “expressões que se interpretam por referência 

a elementos do contexto extra-lingüístico em que ocorre a fala”, indicando, mais uma vez a 

importância desse contexto para a compreensão da fala das professoras entrevistadas nesta 

pesquisa. O lá é entendido aqui como uma pista lingüística que representa um certo 

distanciamento, trazendo em discussão a relevância do espaço tanto para a linguagem, quanto 

para a identidade de quem fala. 

 São elementos extralingüísticos ou lingüísticos como este que respingam na 

materialidade do discurso, neste caso, a casa foi o espaço escolhido, a esfera mais apropriada 

aos sete sujeitos entrevistados, para produzir linguagem, na qual se deu o encontro dos 

sujeitos: professor e pesquisador. Poderíamos interpretar esta situação, trazendo de volta a 

temática dos gêneros, da seguinte maneira: a esfera escolar remete os professores aos 

conceitos científicos, a elaboração dos gêneros secundários, aos saberes da formação 

profissional, por ser a escola um ambiente caracteristicamente profissional, enquanto que a 

esfera familiar os remete ao cotidiano, ao Nivel do Desenvolvimento Real, ao uso dos gêneros 

primários, aos saberes experienciais. Entre situar-se no primeiro ou no segundo contexto, as 

sete professoras escolheram o segundo. Seria menos comprometedor falar do ambiente 

familiar? A escola não é vista como um lugar de reflexão e de aprendizagem também para a 

professora?  

Na tentativa de compreender essas questões, talvez seja ameaçador à professora falar 

de suas incompletudes, conflitos, confrontos na própria escola. Um distanciamento, nesse 

sentido, talvez traga mais leveza à circunstância e mais descontração ao seu discurso. Há um 

contexto bem mais amplo, ideologicamente falando, que envolve a discursividade dos 

professores. 

Vale trazer para essa reflexão, mais uma vez, a contribuição de Tardif (2005, p.103) 

no sentido que o professor não é somente um “sujeito epistêmico”, mas também um “sujeito 

existencial”. Considerando isso, poderíamos relacionar o sujeito epistêmico ao espaço escolar 

e o sujeito existencial ao espaço doméstico. Excluindo a escola e optando pela casa, podemos 

entender que as professoras desejam mostrar seu lado existencial , dando a esse lado maior 

sentido. 

Complementando esse pensamento, Bauman (2001, p. 122), ao discutir os espaços 

vazios, explica o seguinte: “ O vazio do lugar está no olho de quem vê e nas pernas ou rodas 



  

de quem anda. Vazios são os lugares em que não se entra e onde se sentiria perdido e 

vulnerável, surpreendido e um tanto atemorizado pela presença de humanos”. 

Isso nos leva, mais uma vez, a refletir sobre a condição de temor ou de 

vulnerabilidade das professoras perante a presença de pesquisadores. Uma provável leitura, 

considerando os autores já citados, é a implicação que tem o “esvaziar” o espaço escolar, 

lugar legitimado do saber, do sujeito epistêmico e “preencher” o espaço doméstico, abrindo as 

portas para mostrar o lado pessoal, social do professor. 

Ao considerarmos a discursividade destas professoras não poderemos deixar de 

analisar a situação social mais imediata e o meio social mais amplo, pois estes dois princípios 

regem a enunciação e são fundamentais para a nossa compreensão. Passaremos agora para a 

análise da materialidade lingüística: a fala das professoras, valorizando estes princípios 

bakhtinianos.                                                                                                                                                                                                                                                              

4.2 OS ECOS  

De acordo com o que discutimos até aqui, as vozes das professoras revelam uma 

grande riqueza de discursividade despertando algumas leituras reflexivas. Uma das possíveis 

leituras se centra na questão das vozes sociais que constituem estes dizeres, os quais 

chamaremos de ecos. 

4.2.1 Os projetos e a interdisciplinaridade como vozes sociais 

Quando eu, na condição de entrevistadora, perguntei às professoras como são as 

aulas de Língua Portuguesa, o que ecoou, nas respostas de todas, foi que trabalham com 

projetos e na perspectiva interdisciplinar . Pelo discurso delas, parece que fazem a mesma 

representação destes termos, ou seja, compreendem que é através do trabalho com projetos 

que se tem a oportunidade de “englobar todas as disciplinas” como fala a professora Helena, 

de 1ª série. 

Podemos chamar esses dizeres, presentes em todos os discursos, de vozes sociais, 

pois manifestam o pensamento de um determinado grupo social: o dos professores de séries 

iniciais. Mas, de onde ecoam, com tanta intensidade? 



  

Encontramos os mesmos termos também nos documentos oficiais de educação. Os 

PCNs de Língua Portuguesa também representam essas vozes sociais e dizem: 

Por intermédio dos projetos é possível uma intersecção entre conteúdos de 
diferentes áreas: por um lado, há os projetos da área de língua portuguesa que, em 
função do objetivo de trabalhar com textos informativos, privilegiam assuntos de 
outras áreas, dos temas transversais, por exemplo. Por outro lado, no ensino das 
outras áreas, é imprescindível que se faça uso do registro como recurso de 
documentação e de estudo. (BRASIL, 2001, p. 72). 

A PC-SC (1998, p. 69) diz que o trabalho interdisciplinar é tanto de responsabilidade 

individual quanto coletiva e sua forma metodológica mais apropriada é a realização do 

“projeto comunitário”. 

Fazenda (2002) amplia a questão da interdisciplinaridade discutindo seu valor e sua 

aplicabilidade em diferentes domínios, além do escolar, verificando sua importância também 

na formação geral, profissional, de pesquisadores, incluindo a superação da dicotomia ensino-

pesquisa, e como meio de permitir uma educação permanente, dentre outros.  

Como os dados desta pesquisa revelam esta face dicotômica entre teoria e prática, 

ensino e pesquisa, escola e universidade, professor e pesquisador, como já vimos 

anteriormente nas condições de produção da pesquisa, torna-se necessário abordar como a 

mesma autora  enfoca pedagogicamente essa questão, afirmando que o ensino e a 

aprendizagem devem centrar-se na pesquisa como metodologia interdisciplinar, pois ela é de 

caráter integrador, não fragmentado, exigindo colaboração e trabalho em comum de todos os 

participantes (FAZENDA, 2002, p. 46-47). 

Sabemos que não é fácil aproximarmos estes pólos, muitas vezes, entendidos como  

dicotômicos, mas como educadores (professores e pesquisadores) temos que buscar ações 

pedagógicas que favoreçam essa aproximação: a pesquisa é uma delas. 

Retomando ainda as expressões ‘projetos’ e ‘interdisciplinar’ como ecos que 

ressoam das vozes sociais, podemos perceber que elas revelam os saberes das professoras, 

adquiridos em fontes também sociais. Segundo Tardif (2005, p. 63) estes saberes, específicos 

da formação profissional, são adquiridos nos estabelecimentos de formação de professores 

onde ocorre a socialização dos saberes profissionais. Isso faz muito sentido para esta pesquisa, 

pois dos oito sujeitos que dela participam, somente três lêem os PCNs e, portanto, poderiam 

se basear neste documento para construir estes saberes. Por outro lado, todos citam nomes de 

instituições, ou de pós-graduação, ou de formação continuada. A UDESC (Universidade do 

Estado de Santa Catarina) foi citada por cinco das professoras entrevistadas. Esses dados 



  

confirmam a fonte de aquisição dos saberes profissionais, revelados pelos sujeitos através das 

vozes sociais que tão acentuadamente se evidenciaram.  

 Poderíamos dizer, então, que trabalhar com projetos e acentuar o aspecto 

interdisciplinar da prática pedagógica é assumir um certo pertencimento ao grupo docente.  É 

nesse ponto que entram em comum acordo Bakhtin e Tardif, que acreditam na constituição do 

sujeito através das interações sociais, valorizando o outro (com seus dizeres e seus saberes). 

4.2.2 Os “ecos” da prática ressoando os saberes da experiência 

Outra voz social bem marcante na fala das professoras é a valorização do discurso da 

prática.   Aspecto interessante é a percepção que tivemos do quanto que as professoras gostam 

de falar de sua prática. Aqui podemos trazer como reflexão a questão dos saberes 

experienciais. Estes também têm como fonte de origem  a própria escola, a sala de aula, a 

experiência das colegas de trabalho, por exemplo. Estes saberes são construídos pela prática 

do trabalho e pela socialização profissional, conforme nos argumenta Tardif (2005, p. 63).  

Interessante como ecoam em todas as falas das professoras verbos de ação como: 

trabalhar e fazer. Isso nos mostra como é forte a relação de seus saberes com seu saber-fazer 

marcando  sua identidade de trabalhador. “Nós temos que trabalhar aqueles tais 

conteúdos...”, diz Isabel, no sentido de dar conta do plano de curso e/ou bimestral. As 

professoras, sem exceção, “trazem a marca do trabalhador” (TARDIF, 2005, p.110) registrada 

em seus discursos. “Não, isso (a gramática) não é muito fácil trabalhar com eles. Sempre é 

texto, pra ter assim mais sentido e mais facilidade, né.”, fala a professora Helena . 

“Em termos sociológicos, pode-se dizer que o trabalho modifica a identidade do 

trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si 

mesmo, consigo mesmo” (TARDIF, 2005, p. 56). Quando a prática tem essa conotação, o 

discurso acaba revelando esta relação entre sujeito e trabalho, como indicia a fala da 

professora Luiza: “é uma experiência desafiadora porque eu tive que ir em busca de como 

trabalhar...” 

Relacionando os dizeres do autor citado com a fala dos sujeitos desta pesquisa, 

percebemos que além de modificar a identidade do trabalhador, o próprio “saber-trabalhar” 

também se modifica com o passar do tempo. Podemos ilustrar isso com o que nos diz a 

professora Eduarda: “Que antes a gente trabalhava muito com palavras soltas, né. Agora a 

frase, tudo dentro de uma frase, dentro de um texto...” Como vemos, ela utiliza as palavras 



  

antes e agora para mostrar o quanto seu trabalho já modificou, atribuindo ao tempo também 

uma relação direta com a sua prática em sala de aula.  

Todos estes dizeres, aqui trazidos, revelam saberes da experiência e são por ela 

validados. Se considerarmos que as professoras são sujeitos não somente epistêmicos, como 

também existenciais e sociais, o que já discutimos anteriormente, os saberes da experiência 

têm fundamental importância tanto para o trabalho, quanto para a identidade do professor, 

enquanto trabalhador. O enunciado da professora Fernanda nos mostra o quanto essa questão 

é relevante: “Mas tem bastante professoras ainda que trabalham no tradicional, isso me dói 

bastante, porque é livro e mais nada ...”  A identidade do professor é humana, por isso, dói 

reduzir o humano a um livro e nada mais... A identidade não é fixa, vai mudando, assim como 

o trabalho também vai mudando com o tempo, com a experiência. 

4.2.3 As resistências percebidas como ecos 

Nesta pesquisa entendemos que as resistências se manifestam nas relações sociais, 

entre os poderes exercidos e os sofridos, de maneira especial, nas interlocuções que 

expressam a relação entre dizeres e saberes. Os dizeres se referem aos interlocutores 

envolvidos nas entrevistas, ou seja, às professoras e aos pesquisadores. Os saberes abrangem 

as dimensões da prática e da teoria.  É no espaço entre esses dizeres e esses saberes que se 

revelam reações de resistência através de atitudes, negações e afirmações, compreendidas 

aqui também como ecos, pois ressoam sentidos muito semelhantes. 

Para textualizar tais reações podemos registrar como atitudes o fato de tantos 

sujeitos, no caso, dezenove, se recusarem a participar destas entrevistas. Destas dezenove, três 

agendaram dia e horário para fazerem as entrevistas e não compareceram. Tudo isso nos 

revelou que a negação e a desistência em relação às entrevistas propostas foram atos de 

resistência em participar desta pesquisa. 

Quanto às negações verbalizadas, percebemos resistências nos dizeres das 

professoras, todas relacionadas à questão da leitura dos PCNs de Língua Portuguesa. 

Otávia: “ Assim...de lê... folhear, não! Não cheguei ainda, né?!” 

Fernanda: “Mas não ... eu tenho pouco contato com eles [...}, e eu não me lembro, 

[...]”. 



  

Clara:“[...] mas eu acho que eu ainda não os li, de Língua Portuguesa 

especificamente”. 

Isabel: “Quase nada, a gente não... quase não adotou assim... os PCNs”. 

Eduarda: “Tem na escola e tudo, mas eu ainda não peguei pra ler, [...] Não fiz 

nenhum estudo em cima deles [...]”. 

Como podemos perceber, dos oito sujeitos, cinco negam a leitura dos PCNs. O que 

este dado relevante nos indica como pesquisadores? 

 Conforme Rajagopalan (2002, p.204) a resistência existe diante da força opressora 

poderosa que procura sufocar, esmagar ou domesticar o sujeito e que não pode ser enfrentada 

de uma vez. Porém, diante da opressão, o sujeito pode oferecer resistência. 

Sob o ponto de vista do autor, podemos considerar que as vozes de negação das 

professoras sejam mesmo de resistência à leitura do documento, pois este  pode ser percebido 

como um instrumento de opressão, já que foi elaborado por pesquisadores e instituído pelo 

governo, sendo introduzido nas escolas de “cima para baixo”, sem contar com a participação 

dos professores, sujeitos também interessados no processo ensino-aprendizagem. O discurso 

deste documento, como construção social, não tem a voz dos professores e isso pode situá-los 

numa posição de resistência. Estas duas fontes: governamental e universitária exercem um 

poder opressor sobre os professores também através dos PCNs.  

Podemos levantar a hipótese que as professoras desta pesquisa, para não se sentirem 

“domesticadas” pelo governo e pelos pesquisadores, oferecem resistência até ao discurso dos 

PCNs, lembrando mais uma vez que, estas cinco professoras, não leitoras  do documento,  já 

tiveram algum tipo de contato com ele, ou nos cursos de formação inicial, ou na pós-

graduação, ou na formação continuada.  

Se considerarmos a intertextualidade dos documentos oficiais, saberemos que seu 

texto estará também presente nos livros didáticos, nas propostas das escolas, nos cursos de 

formação inicial ou continuada, ou seja, os documentos não são fontes únicas deste tipo de 

saber. Isso nos remete ao pensamento de que pode haver resistência à leitura quando nos 

referimos ao documento, e não propriamente nas outras formas de intertextualidade.   

Outra manifestação de resistência percebida foi através de afirmações, registradas 

no diário de campo, como “Tô cansada de teoria.” ou “[..] tem coisas assim que eles falam 

que não é nenhuma novidade pra mim... pros outros pode até ser que seja, né?” das 

professoras Clara e Isabel. Nesse caso, ambas se referiram aos cursos de formação de 

professores. Parece marcante que a resistência à teoria, aos saberes epistemológicos da 



  

educação permeia a fala tanto da primeira quanto da segunda professora. Isso nos faz discutir 

mais uma vez a distância que há entre teoria e prática, escola e universidade, ensino e 

pesquisa. Os professores buscam os cursos de formação, por uma série de motivos, e também 

têm expectativas em relação aos formadores e aos saberes construídos nestes cursos. Dentro 

deste contexto, pergunta-se: quais  saberes teóricos chegam até o professor? Por que chegam? 

Como chegam? Será que a resistência percebida não estará vinculada a estas questões?   

Ao refletirmos sobre estas questões, trazemos novamente Tardif (2005) que 

considera os saberes docentes plurais, baseados, dentre outras dimensões, no ser, no fazer, no 

lidar com as crianças. Estes saberes profissionais são construções sociais, conforme já 

abordamos, e provenientes de diferentes fontes. Sendo assim, a construção dos saberes 

docentes está relacionada também aos lugares onde estes saberes são construídos. Pelas falas 

das professoras notamos que há uma valorização dos saberes da experiência, da prática, 

próprios do local de trabalho, desfavorecendo os saberes disciplinares, os curriculares, enfim 

os epistemológicos, cujas fontes são as universidades e as instituições de formação 

profissional. Relacionando toda essa teoria com os dizeres dos sujeitos desta pesquisa, 

percebemos que a resistência acontece quando saberes que não são construídos no espaço 

escolar são nele introduzidos. Notamos ainda que há uma desvalorização social em relação 

aos saberes experienciais, construídos e legitimados pela escola.  

Ecoou também nos discursos das professoras, através de afirmações, resistência aos 

novos sentidos de aprendizagem que propõem uma concepção bakhtiniana de linguagem, já 

bastante discutida na costura teórica desta pesquisa.  “[...] já boto pra copiar, escrever 

bastante [...] fazer eles escutar...” ou  “[...] tudo que eles escrevem ... eu só aponto o erro, 

né?!” são recortes do discurso da professora Helena que revela tanto uma concepção de 

linguagem estática, com base na estrutura, quanto uma prática pedagógica tecnicista, sem 

postura dialógica. A linguagem se restringe à cópia, à escrita, à escuta, e o erro não é 

concebido como uma oportunidade de construção no processo ensino-aprendizagem. Vale a 

pena observar que o discurso de todos os sujeitos participantes desta pesquisa revelaram uma 

perspectiva interdisciplinar de trabalho, aplicada por projetos. Aqui percebemos que, ao 

desvelar a prática do trabalho docente, vem à tona a resistência ao discurso teórico, idealizado 

pelos PCNs e pelos cursos de formação continuada. 

Tardif (2005, p.74) também discute a questão dos professores em relação a sua 

resistência aos esforços dos formadores, em favor dessas novas concepções de linguagem e 

práticas educativas, justificando que o professor constrói conceitos de ensino e de 



  

aprendizagem, dentre outros, durante a sua própria história escolar, desde seus tempos de 

aluno. 

Mais um dado que vale refletir é de que, entre as cinco professoras que não leram os 

PCNs, Otávia afirmou com todas as letras a sua leitura lhe foi imposta, dizendo: “lia por uma 

certa imposição, né.” Isso nos mostra, mais uma vez, que essa leitura ‘documental’ está 

relacionada à esfera acadêmica, lugar legitimado para este tipo de leitura científico-

pedagógica. Interessante que essa professora foi a única a assumir sua posição de leitora 

oprimida.  

O que nos pareceu é que para as professoras, de um modo geral, não é bom falar de 

teoria. Já em relação à prática, foi notório o prazer e a ênfase que todas as professoras 

entrevistadas deram a sua experiência em sala de aula. Isso faz lembrar que a relação dos 

professores com os seus saberes não é científica. Para Tardif (2005, p. 209), o professor "não 

quer conhecer, mas agir e fazer, e, se procura conhecer, é para melhor agir e fazer”. Levando 

isso tudo em consideração, dicotomizar teoria e prática, resistindo à teoria em favorecimento 

da prática, não é solução para a construção dos saberes docentes, pois eles têm entre si uma 

relação dialética, de interdependência.  

Bem próximos às resistências estão os silêncios. Poderíamos dizer que as 

resistências são manifestações declaradas ou mais facilmente perceptíveis, enquanto que os 

silêncios são notados nas ausências, nos vazios. Não há, portanto, uma fronteira teórica ou 

discursiva que os separe, pois sabemos que o silêncio também pode ser compreendido como 

uma resistência, dependendo do contexto em que se faz presente.  

4.3 ASSIM COMO OS ECOS RESSOAM SENTIDOS, OS SILÊNCIOS, EM CERTOS 

SENTIDOS, FALAM... 

Antes de analisarmos as manifestações silenciosas das professoras, é necessário que  

entendamos como o silêncio é abordado nesta pesquisa. Primeiramente o silêncio aqui não 

tem o mesmo sentido atribuído a ele pela análise do discurso de linha francesa, que considera 

o sujeito em sua singularidade, inclusive a nível inconsciente. Orlandi (2000, p.20) revela que  

[...] o sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e pelo 
real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso 
redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela 
ideologia. 



  

Para Bakhtin, conforme já textualizamos na costura teórica, o sujeito é um ser 

histórico, social, com responsabilidade ao agir, tendo como base sua identidade, também 

inacabada e construída socialmente, e a formação da consciência. A consciência é entendida 

como resultado da ideologia através da interação entre as consciências individuais. Ao 

falarmos em consciência, em individualidade e em coletividade, podemos dizer que o sujeito 

se constitui na relação do eu com o outro, através da linguagem. Nessa perspectiva, o silêncio 

também é relacional, manifestando-se entre o eu e o outro. 

Coerentemente a essa opção teórica, estamos percebendo o silêncio na relação entre 

os interlocutores, neste caso, entre o professor e o pesquisador. E, é por isso, que trazemos em 

discussão o conceito de auditório social.  

Durante as interlocuções, “o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um 

auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções 

interiores, suas motivações, apreciações, etc.”  Ou seja, quem faz uso da palavra, se orienta 

em função do interlocutor, supondo um certo “ horizonte social definido e estabelecido que 

determina a criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos” (BAKHTIN e  

VOLOSHINOV, 1992,  p. 112). 

Se pensarmos nos interlocutores desta pesquisa, veremos que é através do que se diz 

e do contexto da enunciação que o sujeito, seja ele professor ou pesquisador, se define em 

relação ao outro, ou melhor, em relação à coletividade.  

Considerando que a palavra é uma ponte entre mim e o outro, podemos transpor esta 

ponte para a nossa pesquisa dizendo que, de um lado estão as professoras, entendidas como 

locutoras, e de outro estão os pesquisadores, seus interlocutores. É nessa ponte, entre uma 

extremidade e outra, que transita o discurso. Este, por sua vez, variará de acordo com o 

interlocutor em questão, dependendo de como se relaciona com ele: pode ser do mesmo grupo 

social ou não, estar numa posição superior ou não, dentro da hierarquia social. Em outras 

palavras, é muito importante a orientação da palavra em função do interlocutor, levando em 

conta “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo”. (BAKHTIN e 

VOLOSHINOV, 1992, p. 113).  

Trazendo o silêncio para este contexto, partimos do ponto de situarmos as 

professoras e os pesquisadores em posições diferentes, pois falam de lugares distintos: os 

primeiros da esfera escolar, os segundos, da esfera universitária, o que implica, 

hierarquicamente, posições sociais que exercem e sofrem poderes umas sobre as outras. As 

entrevistas realizadas com as professoras constituem a situação social mais imediata e o meio 

social mais amplo é todo o contexto que envolve os sujeitos da interlocução, ou seja, o ensino 



  

e a pesquisa, a escola e a universidade, a prática e a teoria. Parece que o silêncio se instala 

entre uma e outra destas dicotomias, distanciando as professoras dos pesquisadores. 

O silenciamento das professoras se manifestou no momento em que três delas 

pediram para desligar o gravador. A professora Fernanda solicitou que o gravador fosse 

desligado cinco vezes durante a entrevista.  Interessante que, ao desligá-lo, elas continuaram 

falando, porém, não mais a uma pesquisadora e sim a uma “amiga”. É como se a pesquisadora 

não pudesse ouvir os desabafos das professoras, ou melhor, seus dizeres não poderiam chegar 

à Universidade. Essas questões ficaram silenciadas para os pesquisadores. A situação social 

mais imediata, a gravação dos dizeres das professoras, parece silenciá-las também. Ao eleger 

a entrevistadora como “amiga”, associada ao fato de desligar o gravador, o silêncio deixa de 

existir e o discurso assume um sentido de desabafo, do tipo: “Sou discriminada pelo grupo de 

professores da escola. Esta entrevista comigo, hoje, foi algo bem comentado entre esse 

grupo”. Nesta fala a professora Helena levanta dois aspectos bem importantes: a 

discriminação que sente em relação ao grupo de professores de sua escola e a sua posição 

perante este grupo ao fazer parte da entrevista desta pesquisa. Diferentemente, a professora 

Eduarda se expressa dizendo: “Moro bem longe da comunidade escolar, mas não troco essa 

escola por outra mais próxima, porque gosto da equipe dos professores, da coordenação. Me 

identifico com esse pessoal que pensa escola do mesmo jeito”. Este dizer também se refere ao 

grupo de professores da escola, porém nos parece que a relação com esse grupo não é tão 

conflitante. O silêncio é quebrado para se falar do grupo de professores com os quais esses 

sujeitos trabalham e também porque o ouvido de “pesquisador” foi desconsiderado no 

momento em que o gravador ficou desligado. As palavras das professoras foram dirigidas a 

um ouvido (auditório) “amigo”. 

 Já o dizer da professora Clara, “Estou preocupada com o que vou dizer aqui para 

você. Minha mão está suando de nervosa.”, revela que existe a possibilidade de se expor, mas 

também de silenciar. Provavelmente Clara não estaria tão nervosa se conversasse com uma 

colega de trabalho sobre o mesmo assunto. Porém, está falando à pesquisadora. O auditório ao 

qual se dirige tem como destino a esfera universitária, lugar que apreciará seu discurso. Isso 

faz toda a diferença, a conversa não é mais leve, torna-se tensa. Lembrando, mais uma vez, 

que estas revelações aconteceram porque eu, como entrevistadora, desliguei o gravador. 

Fazendo um “gancho” com essa relação professor e pesquisador, discutiremos 

novamente a questão teoria e prática, sob a ótica do silêncio. Como já vimos anteriormente, as 

professoras falam com prazer da sua prática, agora os saberes específicos relacionados à 

linguagem, ou seja, à teoria, ficam silenciados. Parece que há um grande distanciamento entre 



  

os sujeitos professor/pesquisador, as esferas educacionais escola/universidade e os saberes 

relacionados à prática e à teoria. Isso já foi percebido tanto em relação aos ecos, às 

resistências e, agora também, em relação aos silêncios. 

Discursivamente falando, três aspectos importantes foram silenciados nas falas das 

professoras de séries iniciais: os gêneros discursivos, o letramento, a concepção de 

linguagem adotada para o trabalho pedagógico nas aulas de Língua Portuguesa. Podemos 

perceber novamente que esses silenciamentos têm relação aos saberes teóricos, pois conhecer 

os gêneros discursivos implica ter saberes específicos da língua, assim como o letramento 

exige conhecimentos lingüísticos e  a concepção de linguagem também. 

Não apareceu, por exemplo, referência metalingüística aos gêneros discursivos, 

porém todas as professoras citaram uma porção de gêneros textuais e/ou discursivos que 

fazem parte de seu trabalho pedagógico. Ao perguntar, bem ao final da entrevista, o que se 

entendia por gêneros discursivos, somente a professora Isabel revelou saberes 

metalingüísticos em relação ao assunto: “... Os gêneros discursivos primários que são os do 

cotidiano, né? A forma como a gente se comunica no cotidiano, e os secundários, que é mais 

a parte científica, né?”.  

As demais professoras não conheciam o termo, já ouviram falar ou leram em algum 

lugar, mas não explicaram o que é. Interessante é que os sujeitos até lembram e referenciam o 

lugar onde viram ou leram sobre o assunto, citando a FURB, a UDESC, as Prefeituras, os 

PCNs como as fontes deste conhecimento. Percebemos que a fonte do saber ou o lugar de 

construção social deste saber específico foi recordado, mas o sentido dos gêneros discursivos 

não foi abordado, com a exceção de Isabel. 

Entre os dizeres das professoras e em algumas de suas atitudes fica sinalizado que 

esse saber teórico está ausente no discurso, ou porque ainda não está sendo construído 

socialmente, ou, porque não alcança a maioria dos professores, visto que os sujeitos desta 

pesquisa são de oito municípios (lugares) diferentes. Esta é uma sinalização muito importante, 

pois nos faz perceber o quanto os saberes construídos na esfera acadêmica não atingem, 

muitas vezes, a esfera escolar, ou a esfera escolar não se deixa atingir pela universidade. Vale 

ressaltar  que no próprio espaço universitário há uma tensão entre diferentes linhas teóricas, e, 

conseqüentemente, há silêncios e posicionamentos também entre os pesquisadores. Com isso, 

percebemos silêncios nestas duas esferas.  

Outro dizer que nos chamou a atenção foi o de Otávia, que para não silenciar, revela 

não dispor de saberes lingüísticos para explicar os gêneros, mas se utiliza da prática para 

tentar explicá-los. Vejamos como ela diz isso: “Mas, assim eu não tinha (uma pausa) 



  

conhecimento da nomenclatura, mas claro que a gente compreende assim os gêneros 

discursivos, porque a gente percebe ahhhh .... vê isso na prática, né?”   Percebemos nesta fala 

que há uma valorização da prática em detrimento à teoria. 

O silêncio neste sentido pode apontar para a falta de uma construção social do 

conceito de gêneros discursivos. O mesmo se percebe com o letramento que também ficou 

silenciado. Todas as professoras se referiram à alfabetização, somente uma falou sobre o 

letramento, questão discutida nos PCNs e nos cursos de formação inicial e continuada. Luiza 

reflete sobre “o que é que é ser alfabetizador? O que é que é ser letrado?” em sua fala. 

  O mesmo silêncio se refletiu discursivamente em relação à concepção de 

linguagem, pois nenhuma professora assumiu, anunciou ou se referiu à concepção de 

linguagem adotada em suas práticas de escrita e de leitura em sala de aula. Conseguimos 

perceber, através do relato de atividades pedagógicas, como os sujeitos concebem a 

linguagem, inclusive há conflitos nesse sentido, pois duas professoras ora concebem a 

linguagem como estática, ora como dialógica. 

Para exemplificar isso, trazemos as falas, de dois momentos distintos, da professora 

Helena: “faço eles copiar bastante, escrever bastante, desde o primeiro dia de aula” e  “Aí a 

gente monta a vendinha dentro da sala, faz o caixa, tudo como é uma venda de verdade, né 

(...) na base da brincadeira, né, não fico escrevendo muito”.  Na primeira fala, percebemos a 

importância da linguagem como código e na segunda a linguagem como interação, 

representando, inclusive, uma situação do cotidiano. Em momento algum a professora fala em 

concepção de linguagem, no aspecto teórico, no entanto, ao falar de sua prática, revela 

concepções diferentes nas duas situações de aprendizagem.   

É importante abrirmos um espaço neste contexto para discutirmos, de modo breve, a 

noção dos gêneros discursivos e do letramento através da concepção de linguagem, pois é ela 

que fundamenta a prática docente trazendo implicações pedagógicas que condizem ou não 

com o que se espera dos professores nas aulas de Língua Portuguesa. 

Os PCNs e a PC-SC, documentos oficiais de educação, trazem a concepção 

bakhtiniana de linguagem, o que implica um trabalho, falando em séries iniciais, de 

alfabetização e letramento voltado para as práticas sociais de leitura e de escrita, 

possibilitando “ao homem significar o mundo  e a realidade” (BRASIL, 2001, p. 22).  

Então, ao conceber a Língua Portuguesa dessa maneira, transcendendo seu código e 

abrangendo sua dimensão discursiva, é necessário estudar estes conceitos e os novos sentidos 

de ensinar e aprender, rompendo com o paradigma de ensino proposto por tanto tempo. Esse 

desafio pode ser conflituoso, mas é essencial que o professor conheça a concepção com a qual 



  

trabalha, assuma uma posição para não precisar silenciar, pois sua voz é tão necessária quanto 

a do aluno, quanto a do pesquisador.  

 Perante estes dados podemos perceber que o silêncio está relacionado à teoria, pois 

para falar de gêneros discursivos, letramento e concepção de linguagem são necessários os 

saberes acadêmicos, específicos da linguagem. Uma possibilidade de compreensão desses 

silêncios está no aspecto relacional entre professora e pesquisadora no processo de 

interlocução. Retomando a importância que tem o auditório social no evento discursivo, o 

silêncio pode instalar-se quando a professora, um sujeito da escola, dirige sua fala a uma 

pesquisadora, sujeito da universidade, lugar socialmente legitimado da ciência. Isso também 

explica o porquê que as professoras gostam tanto de falar de seus “saberes experienciais”, 

lembrando que a escola é um lugar de “saber-ser, saber-fazer, saber-lidar” e que o professor 

não é só um “sujeito epistêmico” e, nem tão pouco, o pesquisador. 

O discurso é tão importante para o pesquisador quanto para o professor, pois é 

através dele que percebemos a teoria e a prática, a escola e a universidade, o falante e o 

ouvinte, não de modo dicotômico, mas, dialógico. A professora Otávia também revela: “(...) 

eu acho assim importante o professor, é... é...(uma pausa) utilizar na prática o discurso e 

compreender a prática.” e nos coloca a importância de refletir na impossibilidade de 

desvincular o discurso da prática e a prática do discurso. Aproveitamos os dizeres de Otávia 

para reforçar a importância de investigar quais discursos são construídos sobre a formação e 

sobre como a prática e a teoria se articulam nos cursos de formação. 

 



  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações tecidas até este momento não têm o caráter de finalizar esta 

pesquisa, pois compreendemos a linguagem em sua dialogia e concebemos os saberes como 

construções sociais, sendo assim, nem os dizeres, nem os saberes são fixos e acabados. 

Partindo desses pressupostos, as vozes das oito professoras de 1ª a 4ª série foram o 

eixo desta investigação, pois seus dizeres permitiram-nos compreender, através de uma 

“escuta responsável ativa”, a riqueza da sua discursividade. Essas vozes tanto justificaram a 

investigação quanto indiciaram as discussões e articulações teóricas, bem como também 

suscitaram a importância dos saberes experienciais, apontados por Tardif, na construção 

social da identidade das professoras.  Esse mesmo autor problematiza essa questão, dizendo 

que as pesquisas em educação não podem abordar o estudo do ensino sob o ponto de vista 

normativo, ou seja, parece “que os pesquisadores se interessam mais pelo que os professores 

deveriam ser, fazer e saber do que pelo que eles são, fazem e sabem realmente” (TARDIF, 

2005, p. 259). Essa visão está embasada no olhar sociopolítico do ensino, explicada pela 

história da educação, lembrando que nesse contexto os professores sempre atenderam aos 

interesses ou da Igreja ou do Estado, servindo-os. 

Compreendendo esse contexto, vê-se necessário perceber o professor também em 

sua identidade, já que esta também é construída socialmente. Esta questão se revela quando as 

professoras desta pesquisa mostram-se mais como sujeitos existenciais do que propriamente 

sujeitos epistêmicos. Como sujeitos existenciais, abrem as portas da sua casa para conversar 

conosco, longe da escola, evitando falar de saberes teóricos e acentuando os saberes da 

experiência. O silêncio das professoras, durante as entrevistas, sinaliza que entre a relação 

professor/pesquisador há muito o que descobrir, assim como a articulação entre a teoria e a 

prática também precisa ser mais investigada. Outro aspecto importante a se discutir, nesse 

sentido, é a teorização da prática nas formações iniciais e continuadas. Como esta questão é 

apresentada e trabalhada com os professores? Sentimos que há indícios de resistência por 

parte dos professores ao se referirem a estes cursos e formadores.  

 Procuramos fazer do discurso: uma via de investigação, revelada pelas entrevistas 

semi-estruturadas; uma interlocução com os autores para discutir a teoria e um instrumento de 

análise de pesquisa. Nestes três movimentos captamos alguns sentidos que cabe a nós 

compartilharmos, numa perspectiva híbrida.  



  

Quanto aos fios metodológicos, queremos ressaltar o quão importante é o ato de 

ouvir com alteridade os sujeitos da pesquisa. Como perceber, via discurso, o lugar do outro, 

entendido como professor, e o lugar do eu, entendido como pesquisador. Esse movimento nos 

trouxe reflexões no sentido da urgência de aproximarmos a universidade da escola, a pesquisa 

do ensino, os pesquisadores dos professores. 

Em relação aos aspectos teóricos desta investigação, aproximamos Bakhtin, que fala 

do campo da filosofia da linguagem, com Vigotsky, representante da psicologia, cuja essência 

está na aprendizagem, e com Tardif, que fala da sociologia e reflete sobre os saberes docentes 

e a formação profissional. O diálogo entre estes e outros autores tornou-se interessante, pois 

falam de lugares diferentes com a mesma matriz filosófica. Contudo, há nestas teorias pontos 

convergentes e divergentes. Um destes nós a serem desatados pela academia se refere aos 

processos de continuidade e de ruptura quanto à passagem dos gêneros primários para os 

secundários, no processo de aprendizagem, assim como dos saberes experienciais aos saberes 

teóricos e procedimentais, no caso dos saberes docentes. Tardif (2005) defende a idéia de que 

há muito mais continuidade do que ruptura entre os saberes profissionais do professor e suas 

experiências pré-profissionais. Schnewly, que re(interpreta) Bakhtin e Vigotsky, traz estes 

dois sistemas como um encontro conflituoso, dizendo que temos que pensar, “a um só tempo, 

na profunda continuidade e na profunda ruptura que a passagem de um a outro introduz.” 

(SCHNEUWLY, 2004, p. 35) e reforça que “o novo sistema não anula o precedente, nem o 

substitui”. 

Nosso parecer em relação a este conflito teórico é cauteloso, pois sabemos que esta 

questão rompe com algumas certezas e dá continuidade a muitas dúvidas. Assim, não nos 

cabe polemizá-la, contudo, vale complementar que não vimos a continuidade, nem a ruptura 

nas leituras feitas como dois sistemas dicotômicos, porém acreditamos que a passagem dos 

saberes se dá mais na continuidade, pois são construídos nas interações sociais.   

Já a análise dos dados apropriou-se do que dizem estes teóricos relacionando seus 

dizeres com os das professoras entrevistadas. Nossa maior intenção foi compreender estas 

falas e articular a teoria com a prática, buscando possíveis explicações. Descreveremos 

brevemente como olhamos os dados, ou melhor, como ouvimos as vozes. 

As falas das professoras revelaram ecos, resistências e silêncios. Há muitos outros 

sentidos presentes nestas falas, mas a nossa escuta delimitou-se a tentativa de compreender 

principalmente como as professoras expressam o seu trabalho, nas aulas de Língua 

Portuguesa, em seus aspectos práticos e teóricos.  



  

Com os ouvidos voltados para esta questão central, percebemos alguns ecos, dizeres 

comuns a todas as falas, mostrando o quanto as vozes das professoras valorizam a questão de 

projetos e interdisciplinaridade e o quanto isso é comum nos dizeres, porém, ao falarem de 

leitura, escrita, gramática aparece uma certo distanciamento entre a prática e o discurso. As 

manifestações de resistência foram mais percebidas pelas atitudes e pelas negações, 

indicando, principalmente, uma supervalorização da prática, em detrimento à teoria, como se 

isso fosse um movimento dicotômico. Algumas afirmações também revelaram resistências 

aos novos sentidos de aprendizagem propostos pelos cursos de formação continuada e pelos 

documentos oficiais de educação. Quanto aos silêncios, manifestados entre um dizer e outro, 

entre um olhar e outro, entre uma expressão e outra, não há referência à teoria, mais uma vez, 

questões como os gêneros discursivos, o letramento, a concepção de linguagem ficaram 

silenciadas, com a exceção de um sujeito. Interessante observarmos que as professoras não 

usam a metalinguagem "gêneros discursivos ou textuais", mas todas elas citam em suas 

entrevistas vários gêneros que estão presentes em sua prática. Estes indícios trazem à tona 

muitas reflexões, dentre elas, ressaltamos algumas. 

 Retomando aqui o que Bakhtin nos traz como auditório social, temos que lembrar 

sempre que o público da esfera acadêmica é um auditório social, enquanto que os professores 

das escolas formam outro auditório social. É impossível falarmos igualmente aos dois 

auditórios. O que podemos fazer, de modo compromissado, é aproximar as duas esferas: a 

acadêmica e a escolar através da linguagem, tendo como ponto de partida e de chegada a 

interlocução entre pesquisadores e professores, pois a polaridade entre a esfera científica e a 

escolar, no sentido aqui abordado, traz prejuízos para ambos os lados. Pelo que percebemos, 

as resistências e os silêncios se instalam entre o pesquisador e o professor, porque há uma 

lacuna, ou melhor,  um distanciamento entre estes dois auditórios sociais. 

Por tudo que ouvimos dos nossos sujeitos, gostaríamos de registrar que, de modo 

geral, temos muito a aprender com o dia a dia dos professores e eles, por sua vez, com as 

contribuições da academia. Oportunidades de diálogo como estas são imprescindíveis para 

uma aproximação no sentido de nos compreendermos mutuamente: ser um pesquisador tem lá 

suas complexidades, assim como ser um professor de séries iniciais também. A importância 

do contexto de um e outro, a situação social imediata e o meio social mais amplo influem 

diretamente tanto na linguagem quanto na postura dos interlocutores.  

Sabendo que não podemos esgotar as possibilidades de compreensão dos discursos, 

ousamos finalizar esta textualização científica, transpondo-nos para o gênero literário, através 



  

da epígrafe de Clarice Lispector, sem a intenção de propor uma ruptura e sim, uma 

continuidade:  

“As palavras me antecedem e me ultrapassam 
elas me tentam e me modificam, e se não tomo 

cuidado será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu 
as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. Meu 

enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que 
não posso me resignar a seguir um fio só; meu 

enredamento vem de que uma história é feita de muitas 
histórias. E nem todas posso contar”. 
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APÊNDICE A 

 

 

FICHA QUE OS ENTREVISTADOS PREENCHERAM ANTES DA ENTREVISTA 

 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento:___________________________________________________________ 

 

Escola em que atua (mais tempo durante este ano) 

___________________________________________________________________________ 

 

Carga horária semanal:_________________________________________________________ 

 

Série(s) em que atua ou atuou: __________________________________________________ 

 

Tempo de serviço no magistério: ________________________________________________ 

 

Atividades voltadas para a formação continuada de que tem participado: 

(    ) cursos     (     ) palestras     (    ) seminários     (    ) pós-graduação    (     ) outros 

 

O que você tem lido ultimamente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O que você tem escrito ultimamente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



  

APÊNDICE B 

 

 

ROTEIRO BASE PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

 1 – Como são suas aulas de Língua Portuguesa? 

 2 – Como você trabalha a leitura? 

 3 – Como você trabalha a produção de texto? 

 4 – Como você corrige os trabalhos dos alunos? 

 5 – Você trabalha a gramática? Como? 

6 – Você já leu ou ouviu falar dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua  

Portuguesa? 

 7  - O que você sabe sobre gêneros discursivos?



  

APÊNDICE C 
 
 

OTÁVIA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 1ª SÉRIE, DO MUNICÍPIO DE 
INDAIAL 

 
 
INDAIAL, 23 DE MARÇO DE 2005. 
 
 
P: Como são suas aulas de Língua Portuguesa? 
Otávia: A Língua Portuguesa, a gente trabalha, inicialmente com projetos, né? Basicamente 
não só especificamente a Língua Portuguesa, mas todas as disciplinas. E, então... a Língua 
Portuguesa está dentro desse projeto, e aí a gente vem trabalhando primeiro um tema, né? De 
interesse, ou do professor, ou do aluno, isso é uma construção daí em conjunto, e (...) daí 
inicialmente a gente começa (...) a fazer né? Primeiro (...) quais os pontos principais do 
projeto, o que a gente pretende atingir. Aí a gente faz uma pesquisa né? Os alunos contribuem 
com a pesquisa, eles podem tá procurando na internet, a gente tem laboratório, na internet e 
(...) aí  através dos livros, da pesquisa, a gente vai coletando material inicialmente.Depois a 
gente começa a  fazer (...), vê dentro do texto né? Do texto ou do projeto, palavras chaves (...) 
que a gente deseja trabalhar né? E aí a gente (...) nesse, nessas palavras chaves, enfoca o som, 
né? Oficialmente som, que eu acho muito importante, das palavras, das letras (...). Outro 
caminho que a gente  também demonstra é através das sílabas né? Das palavras, porque a 
criança, ela (...) ela, no início né, não tem ainda uma fluência na leitura, e na Língua 
Portuguesa, ela primeiro precisa identificar as letras e depois, e (...) ou ela vai para o caminho 
das sílabas, para depois fazer a leitura da palavra e, conseqüentemente, do texto. Então assim, 
dentro do texto, a gente faz a construção (...), a professora (...)  tá né? Construindo com os 
alunos. Eu gosto muito assim, de envolver (...) nomes das crianças (...) né? Como eles sendo 
personagens da história (...), dando sugestões como palavras, essas palavras que forem dentro 
do tema, tá englobando junto na construção do texto. Ou eles acharem alguma (...), algum 
texto que eles achem interessante, que ele tá trazendo, pra gente (...) desenvolver o texto né? 
Aí, a gente procura lá no texto rimas (...), sinônimos (...).O texto primeiramente a gente faz 
uma leitura, né? Se a criança ainda não tá alfabetizada, aí eu procuro assim que, eu leio, e 
geralmente o texto, eles (...) cada um tem o texto, mas eu também faço um cartaz expositivo 
no quadro, ou escrevo no quadro pra poder trabalhar, pra eles assim acompanharem o texto 
né? Que é o primeiro passo pra eles tarem acompanhando, né? Através de uma régua, através 
assim do dedo, do lápis, experiência né? E aí conseqüentemente a gente vai (...), vai vendo 
né? (...) Interpretando texto, e aí eu peço pra um aluno, se quiser contar o que ele entendeu, 
como é que, o que que ele, né, percebeu no texto, quem são os personagens, a gente faz uma 
(...), um pouco de questionamento em cima do texto, pra ver se houve atenção né? Em cima 
do texto, se houve interesse e (...) 
P: Eles tem algum livro didático, assim, com textos? Ou eles fazem os textos? 
Otávia: Eu adotei, não tenho assim livro didático (...) que eu siga, né? Eu procuro, eu tenho 
assim um caderno de leitura que eu adotei, e nesse caderno de leitura assim, a gente coloca 
assim a criação deles, ou às vezes, o que eu acho interessante e coloco. E lá eles tem como tá 
também pesquisando quando a gente tem, faz um trabalho, uma atividade ou até na tarefa, é 
um ponto de apoio pra eles né? Então essa construção do texto. Então assim, muitas vezes a 
gente trabalha tipo, uma determinada letra, a gente tá, ahh (...) vamo pega o F. O F de 
Fernando, da Fernanda, ahh (...) então a gente tá na higiene, o Fernando escova os dentes, ele 
gosta né? De pentear seus cabelos, e aí que começa assim, uma construção através de um 



  

tema né? O tema da sala, gerador né? Ou projeto, e aí desenvolve um texto né? Mas 
englobando também os alunos aí, e ( _______ ) . Mas assim, o texto eu gosto de trabalhar 
também através das músicas, porque é uma coisa que eles memorizam fácil, e os textos têm 
que ser bem atrativos. Eu também gosto de trabalhar bastante as histórias em quadrinhos, que 
é uma coisa que eles gostam, e também gosto da... da  história né? Infantis, e toda sexta-feira 
assim, eu ahh, a gente ahh, ade... aderiu assim de não tá mandando tarefa, então, por essa, por 
essa decisão do grupo, então eu mando um livro de histórias, que inicialmente os pais contam, 
assim já pra tá adquirindo esse gosto pela leitura né?  
P: Isso é importante... 
Otávia: Então assim os pais contam inicialmente pra eles como é que são as histórias, e daí 
na segunda-feira eles podem tá contando, assim né, pra mim, o que entenderam da história, o 
que acharam mais interessante. E aí alguns até se manifestam, copiam determinadas partes do 
texto sabe, ou o que eles acharam mais interessante, desenham, aí vem da criatividade e 
interesse de cada um né? Mais assim né? eu procuro (...) fazer (...) com que eles, até uma 
forma deles tarem colocando pra mim assim, não a imposição, assim quem qué, mas deles 
tarem se manifestando assim, ali na frente, perdendo o medo né? A inibição e, a gente percebe 
também que já gesticulam, a fisionomia, a entoação né? Isso é tudo bem, bem legal assim, tá 
dando certo. Tanto que como iniciei na semana passada isso, todo mundo queria ler, eu até 
achei estranho, porque geralmente no início eles têm um pouco de vergonha e tal, mas foi 
bem  legal assim, bem jóia. 
P:  Ai que bom... bom  e o jeito de tu trabalhares a leitura, tu já colocasse? Queres colocar 
mais alguma coisa com relação à leitura? 
Otávia: Basicamente é nesse estilo assim que eu venho trabalhando a leitura né? Claro né? 
Que a gente (...) tem também assim (...) eu gosto muito de trabalhar com a criação de livros 
né? De eles criarem seus próprios livros, daí eu, eu diversifico às vezes, eles criam os 
personagens ou eu dou os personagens e deixo o balão em branco pra eles tarem completando, 
que eu também gosto. Como eu gosto de trabalhar as histórias em quadrinhos também mostro 
né? A.... ou a criação de balões e, ou às vezes eu, tipo eu mostro uma história e aí eu deixo 
eles é, tipo dou a iniciação da história né? Tipo... ahhh... o lobo estava brincando com ... e eles 
fazem assim a participação, entram junto na história dando assim, às vezes ... 
P: ... a continuidade! 
Otávia: É... a continuidade e às vezes um outro rumo pra história né? 
P: Hãhã... 
Otávia: Então cada um tem a sua história diferente né? O personagem, às vezes é o mesmo, 
mas assim o que acontece e o jeito da história daí muda, então fica a critério deles. Isso assim, 
eu gosto bastante de trabalhar, com essas criação deles mesmo, e eu faço durante o ano todo 
assim, quando eu posso, eu tô fazendo, porque... a gente vê que... eles gostam né? Porque a 
gente...eu coloco pra eles, ó... sempre no livro tem alguém que escreve, tem alguém que cria e 
tem alguém que desenha, então eles são os próprios autores dessa história, de tarem criando e, 
eu conto... 
P: Que ( _____ )... né? 
Otávia: É... daí assim né? Eu leio a história pra eles... e tal pessoa fez e não sei o quê, e eles 
gostam e.... ahhh é o nome da minha tia... ou do meu pai ( ____ ), aquela história assim né?  
P: Hãhã... 
Otávia: Então eles gostam de tá... e é uma forma assim de tá... e eu achava que era banal, de 
eu tá falando isso pra eles...e eles querem saber agora, né? Então, e eu vejo assim, como a 
importância da leitura, de a gente demonstra pra eles o gosto pela leitura e a prática da leitura, 
porque ééé... o professor é assim a referência pra eles né? Da forma com que a gente fala... 
com que a gente né? Se tem animação, se não tem animação, eles se entretém ou não... é... 
bem, bem legal assim né? Eu gosto assim, de tá trabalhando bastante a leitura, até porque a 



  

gente vê assim que a educação... ela... tá um pouco, um pouco não, bastante necessitando 
trazer...rever a leitura né? E a gente... também aqui percebe que alunos de...3ª, 4ª série, até 
mais avançados, é... têm muita dificuldade de leitura, né? Das pausas da leitura, entonação... e 
eu acho que isso que isso tem que ser desenvolvido já... não só na 1ª série, mas já na 
Educação Infantil, é bem importante né? Dá... através de teatro, sabendo se expressar né? De 
todas as formas eu acho válido. 
P: E tu sentes que eles gostam de escrever? 
Otávia: É...eu acredito assim, que eles tenham um pouco de medo né? Inicialmente o receio... 
mas dependendo da forma que o professor conduz a escrita né? Se eles percebem que eles têm 
apoio, que é... eles não vão ser penalizados, se acontecer um erro, é... eles podem reconstruir, 
às vezes, o texto de novo, percebendo que assim, o erro é uma construção, então eles... eu 
acredito que não tem problema nenhum né? Que o medo... até eu coloco assim... que eu 
também tenho medo dessa escrita, que... porque assim, a prática, a gente sabe bem a prática, 
mais assim não tem muito tempo pra ta colocando no papel, e... aí é pena porque, muitas 
vezes coisas que deram certo que a gente fez, não coloca no papel e a memória não...não dá 
conta né? Então outros anos a gente muda de novo as coisas, tenta se atualizar, procurar 
outros temas e aí a gente esquece de tá né? Resgatando o que deu certo, mais assim é bem, 
bem vago, é bem legal. 
P: Que jóia...E assim ó, como é que tu corriges ou avalia os textos que eles fazem? 
Otávia: É assim, primeiramente eu faço uma avaliação, eu primeiro dou uma olhada né?  
P: Hãa. 
Otávia: Daí assim eu... eu dou um sinalzinho ou um xizinho, alguma coisa e... daí peço pra 
ou às vezes fazer coletivo ou quando eu vejo assim, que é uma coisa assim, o erro ( ____ ) é 
muito acentuado, eu chamo mais em particular, às vezes até pra não constranger a criança, 
que às vezes tem uma criança que é mais inibida e não gostaria de estar se expondo. 
P: E aí eles apagam e arrumam ali contigo? 
Otávia: É... eu peço pra eles assim né? Observarem... vê se existe alguma...o que é que eles 
observam na palavra...se houve alguma troca e às vezes eu mostro três opções, o que é que 
eles acham e ... tem até um joguinho de palavras que a gente fez e... eles gostam muito tem... 
é de pazinhas de picolé e lá tem as letrinhas, maiúsculas de um lado e as minúsculas de outro. 
Então ali eles podem tá revendo as palavras né? No quadro tem também um quadro de imã, 
com as letrinhas e às vezes eu faço lá também, né? Ou no quadro, pra eles tarem revendo, 
porque assim ó, o professor tá corrigindo, o aluno não vai compreender, sabe? Então ele vai... 
O professor é ...é sabe tudo e... não tá contribuindo na construção do erro do aluno, então eu 
acho que ele tem que perceber o erro, é... rever, construir pra depois reformular de novo. E é 
isso que eu acho que é a construção né? Que o aluno aprende, a gente sabe que ele aprende, 
muitas vezes através do erro, através, né? De refazer, reformular. Eu acho que é bem 
importante pra ele perceber isso. 
P: Hãhã... beleza! E agora a gramática. Eles fazem exercícios gramaticais, ou tu só trabalhas 
assim em cima dos textos? 
Otávia: É... eu procuro trabalhar também a questão gramatical, porque eu acho importante, 
assim de eles perceberem né? É ...a pontuação ... esses...a gramática, ela não foge, ela tá 
presente em tudo que a gente faz, na nossa fala, nossa escrita, na construção de textos, então a 
gente não pode também tá privando isso da criança. Hã é... complicado porque a Língua 
Portuguesa, ela é muito difícil né? Então é... principalmente na 1ª série...  ahh... mais né? Casa 
é com z ou com s? Então existem regras que a gente não pode mudar, eu coloco sempre pra 
eles né? Que ... que isso é presente, e que às vezes a gente vai realmente se confundir, mais 
pra isso a gente tem que tá pedindo ajuda, ou auxílio, se auxiliando através da ... do dicionário 
né? E que essas regras, infelizmente são essas... são...e existem...e é padrão... e não fogem né? 
Então por isso eu acho importante. Só que assim, eu procuro geralmente é...colocar cartazes 



  

expositivos né? Porque  a pontuação, essas coisas... porque é difícil pra criança... é... a 
memória dela, ela é ampla... só que ela precisa de um referencial. Então às vezes, ela não... 
não chega a captar ou memorizar ela fica na dúvida, então ela tem o... pra memorizar ali... no 
quadro né? É quando eu pretendo assim, alguma regra gramatical eu coloco, pra eles 
também... pra aquele que não conseguiu, né? Memorizar, tem como visualizar e aí chega lá, 
né? 
P: Hãhã...Mas daí assim ó... eles trabalham a gramática... tu fazes eles reviverem a gramática 
nos textos ou eles têm exercício à parte? Tu fazes exercícios com eles? Como é que é isso? 
Otávia: Hãaa... É ( ____ ) ambas... hãaa... depende assim... Eu tô às vezes trabalhando texto 
ali, aí vejo alguma regra gramatical e a gente trabalha no texto... mais senão eu trabalho isso 
separadamente também.  
P: Hãã... que tipo de exercício tu dás pra eles assim? 
Otávia: Olha... é...  vários né? Eu gosto muito de trabalhar a cruzadinha, né? Às vezes é... o 
“chhh”, o ch, né? Que são complicadas as sílabas complexas, então a gente vem trabalhando 
às vezes as cruzadinhas através das palavras do texto, ( _____ ) do texto e tal... Mais assim,  
procurar atividades é... interessantes pra eles... porque...a gramática em si ela não é 
interessante, né? Assim... as regras... isso pra eles é uma coisa muito formal. Então...o 
interesse acho que realmente parte quando a gente...hãa...através né? Dessas regras 
gramaticais... a gente ...exige uma atividade criativa. Ou tá procurando... em revistas né? De 
eles tarem depois coletando, expondo no quadro, mais assim... é complicado... eu acho até 
bem complicado trabalhar essa parte... porque... não é muito atrativa né?  
P: Hãhã... 
Otávia: É muito melhor... às vezes... é...trabalhar a palavra em si, ou tá trabalhando uma 
dramatização, outras coisas, né? Uma história, do que tá ali se atendo nessas regras 
gramaticais, que a gente não pode fugir. 
P: E tu trabalhas dramatizações com eles, também? 
Otávia: Trabalho... até a gente tem um anfiteatro né? E... assim... a gente... coisas assim 
básicas. Não assim, muito complicadas... mais eu acho importante, da criança assim, tá 
memorizando poesias... sabe? É... pequenos versos, ou através de uma música... então daí às 
vezes, a gente convida uma outra turma, geralmente outra 1ª série, né? Que são quatro 1as 
séries na nossa escola, ... só que é outro turno, então duas do outro turno, ou as 2as séries 
mesmo. E... é através de máscaras, de construção de máscaras né? E às vezes a gente pega 
uma história, e muda o contexto da história ou muda o final da história, isso também a gente 
faz, não com tanto hábito... porque... exige uma preparação bastante grande, eles gostam, tem 
um envolvimento legal, só que...infelizmente assim... a gente...o ano assim... a gente tem que 
dá conta... às vezes...passa rápido... e a gente tem que dá conta de alguns conteúdos. Os 
conteúdos existem né? E então... 
P:  Infelizmente... (risadas) 
Otávia: Infelizmente ou felizmente não sei, mais assim... tem coisa que a gente não pode 
fugir e também não pode tá se atendo à essas coisas né? Seria até, de repente uma sugestão 
legal, é ter uma atividade extra, sabe? Deles tarem até é...tendo uma...de repente um estudo 
integral, nem sei se seria integral... mais assim...  é... sei lá... formações... formações eu não 
diria, oficinas né? De teatro na escola, no outro período. Eu acho importante também, dentro 
do nosso período, só que a gente não dá conta de tudo, né? Infelizmente não dá conta de tudo, 
ainda mais se ( ____ ) a gente é professora, é mãe, e é... assim, é uma ( ____ ) ... 
P:  ( _____ ) pra tudo né? 
Otávia: ( ______ ) de tudo né? Então assim, uns tem mais dificuldade nisso, então a gente 
tem que tá às vezes segurando um pouquinho mais, acompanhando um pouquinho mais de 
perto naquele, então às vezes tu não pode tá ahmmm... no conteúdo  que tu tava trabalhando 
num determinado assunto, a turma não conseguiu atingir, tu achou que poderia avançar e 



  

ainda não dá, então também não dá pra... ir adiante né? E também isso exige bastante tempo... 
mas nós temos o Festival de Teatro, e é bem, bem jóia, e eles têm que participar e eu acho 
importante eles também, se sentirem importantes... 
P: A expressão oral deles... 
Otávia: É...né? Se sentirem bem importantes. 
P: Jóia! Tu conheces os PCN’S?   
Otávia: É... eu... na verdade assim ó... os PCN’S eu ... a gente estudou mais na... na 
graduação, né? 
P: Hãhã... 
Otávia: É realmente uma falha... acho... do professor, eu acho que seria uma coisa que a 
gente deveria ter sempre no bolso, dentro da bolsa, de tá sempre pesquisando...porque...os 
PCN’S é como... é um instrumento de trabalho fundamental para o professor né? Ali tá 
fundamentado bem... é... e eu acho importante, assim porque...  ele tem que tá... se ater a 
alguma coisa, né? Ou assim, alguma fundamentação teórica ou procurar alguma referência, 
porque... do nada a gente não pode tirar o discurso, a gente tem que tá baseado em alguma 
coisa, né? Então... é...o professor assim,... ou pelo menos eu vejo, que nesse ponto... é... as 
informações deveriam estar mais... sabe...direcionadas às vezes, pra até... até pro professor 
sabe? De coisas do interesse do professor, uma fundamentação... porque a gente às vezes tem 
palestrantes né? Que vem, falam ... de um discurso bonito... mais que assim na prática, a gente 
sabe que não vem dando certo, né? Então aí a gente tem que de novo se ater né? E numa 
fundamentação legal assim... porque... a gente...é questionado né? E a gente tem que ter um 
comprometimento nesse sentido, porque... o professor, ele tem que ter... ele tem que acreditar 
em alguma coisa... do nada ele não pode ser, ele não pode tirar uma... eu acho... eu acredito... 
Mais tem que acreditar numa coisa que realmente, eu acho que na sua própria filosofia, sabe? 
Acho que não precisa concordar com tudo com que eles falam, às vezes nem o PCN. ( ____ ) 
...não precisa concordar com tudo, mais tem que ter um ponto de vista, tem que ser criativ... é 
assim... crítico, né? Eu acredito, eu não acredito, eu... dá certo, ou não dá certo, e essa 
experiência a gente só faz quando a gente lê, pratica... e aí a gente avalia... né? O resultado, se 
dá ou não dá certo. Mais assim... eu acho importante. 
P: E Língua Portuguesa... tu já chegasse a ler os PCN’S da Língua.... 
Otávia: Assim...de lê... folhear, não! Não cheguei ainda, né? 
P: Só nos cursos de capacitação... 
Otávia: Capacitação...a gente...pouca coisa a gente vê, né? Sobre os PCN’S, até eu acredito 
que é uma falha e...mais assim... eu tive realmente na faculdade, né? Até às vezes uma ... ( 
___ ) assim... lia por uma certa imposição, né? Óoo... vocês vão ter que ler, determinados 
textos do PCN, mais a gente lê...Claro que, às vezes quando a gente tem interesse, ou sente 
dificuldade, ou quer tirar uma dúvida, a gente utiliza o PCN na prática, mais assim quando 
necessita mesmo. Eu não tenho o hábito de estudar, ou criar um grupo de estudos, até já tive 
interesse... mais ... hããa... as vidas não... não conciliam pra isso, pra tu formar um grupo de 
estudos. Sim, porque existe... as pessoas são... hããa... cada uma tem uma característica, tem 
uma vida, tem uma história, e não... não bate... isso assim, de fica sentando junto, não dá certo 
sabe? Então a faculdade me contribuiu bastante, por isso! Porque ali a gente aprende junto, a 
gente lê o PCN, discute... discorda, concorda ou não...isso é bem legal... 
P: E tu já ... ( ___ ) tu sabes alguma coisa sobre gêneros discursivos? Já ouvisse falar? Ou já 
lesse? 
Otávia: ...é até essa nomenclatura assim... é... ela...me veio agora né? Mais assim eu não 
tinha... conhecimento da nomenclatura, mais claro que a gente... compreende assim os 
gêneros discursivos, porque a gente perceb... hãã..... vê isso na prática né? E ali a gente vem 
fazendo é...claro que...eu acho assim importante o professor, é...utilizar na prática o discurso e 
compreender a prática... que muitas vezes a gente vê, que o professor tem o discurso e não 



  

tem a prática, então esse gênero discursivo assim, é tudo o que a gente desenvolve na... 
através da leitura né? As poesias, a... construção de textos...e... enfim esse emaranhado de... 
de coisas que a gente faz, pra que a criança... é...entre no mundo da leitura. 
P: Hãã... 
Otávia: Né? Porque a gente percebe que a leitura... esse é... a comunicação, como vem pras 
crianças através da televisão... é de outros meios de comunicação... elas tão... realmente... 
induzem, né? Induzem... e não fazem, às vezes, a criança pensar. Eu acho que é isso que a 
gente tem que procurar, criar... que a criança cria um discurso, cria seu pensamento, é... a sua 
forma de... de interpretar as coisas, de criar, isso falta bastante e a gente precisa aprimorar 
isso. Até nós professores também, a gente...existe ainda acho que um bloqueio, é... e... precisa 
abrir novos campos, assim... procurar bastante cursos de formação, eu acho que é até uma 
indicação, uma sugestão né? Porque... a gente necessita de idéias também... 
P: Hããã... 
Otávia: Sabe? Às vezes assim até... a própria... a própria...os próprios cursos a gente vai.... 
a...vai aprendendo com os outros, né? ... Com os outros professores, ahhh... isso deu certo, eu 
fiz assim, isso é legal... 
P: Uma troca! 
Otávia: Troca... então ali... eu acho importante essa troca, porque realmente assim... hãã... 
discutir esses gêneros discursivos... 
P: Hãã...  
Otávia: É isso aí discursivos né?  
P: Hãã... é! 
Otávia: Porque... às vezes... porque a gente não tem conhecimento das coisas que tão 
acontecendo no mundo... no mundo, ao nosso redor... e infelizmente a gente tá... tá...assim 
bitolado, ali nas nossas salas de aula, naquele espaço físico... ou no espaço escolar, né? E... 
não tem acesso a... porque... eles até oferecem às vezes... cursos de... Pró Ler, mais... assim... 
a gente não... assim... eu praticamente... eu vi no jornal, até nesse final de semana e fiquei 
interessada, que vai ter em Timbó... Blumenau e Indaial também vai ter... hãã... mais assim... 
eu não conheço a proposta do Pró Ler... é... a prefeitura adquiriu... muitos livros interessantes 
da...da... ( ____ )  é Clássicos Infantis, né?  Mais assim... é... que trazem uma história... uma.... 
às vezes uma... aprendizagem, livros interessantes, mais a gente não tem conhecimento, 
porque... não tem como tá saindo do... do trabalho, ( ___ ) tá indo atrás, percebendo... então 
eu acho que isso deveria vir de encontro, né? 
P: Hãhã... 
Otávia: Até... agora dia 8... de abril, ahhh...tem o.... até não sei dizer como que é chamado... 
mais vai ter a parada, nós vamos fazer aqui no município de Indaial, uma parada de... horário 
estipulado, e acredito que isso vai ser... isso é...se não me engano é pra ser a nível do... de 
Brasil, né? Pra que todos façam um momento de leitura, né? Que trabalhem a leitura. Então... 
nesse... nesse dia 8, até eu...eu pretendo ... não trabalhar assim só, naquele momento assim 
que... de desenvolver... de contar uma história só. Mais assim...  já tá trabalhando... assim... 
através da história, tá trabalhando de novo, assim sabe? A Língua Portuguesa... a.... o contexto 
todo da história...né? 
P: Hãhã... 
Otávia: Já trabalhar o dia todo assim... isso ali... e é uma coisa legal... achei legal isso e...às 
vezes assim... uma certa imposição, assim... claro que não foi ...é...taxativa, foi... pedida, né? 
Mais eu acho que às vezes o professor precisa mesmo ser cobrado, nesse sentido pra 
desenvolver a leitura.. porque às vezes ele... ele prefere desenvolver outros... assuntos, porque 
a matemática é de mais interesse às vezes, até do professor, ele tem mais habilidade, mais 
jeito na matemática, então ele vai mais no caminho da matemática, e acho que primordial 
mesmo é a Língua Portuguesa, em primeiro lugar a Língua Portuguesa e aí consequentemente 



  

as áreas... ahhh... as outras áreas, elas entram dentro da Língua Portuguesa, né? A gente 
trabalha ...ahhh... todas elas... né?  Interdisciplinarmente, e... mais assim... a Língua 
Portuguesa... acho que ela precisa ser... ahhh....mais trabalhada, né? Com outros meios,  mais 
criativos...ahhh... o professor precisa se atualizar é... porque a educação, ela já vem passando 
por várias transformações...ahhh. o método, de... de ensino já não é mais o mesmo... não é 
mais o Barquinho Amarelo, as Cartilhas...e cada vez mais a gente tem que atingir o aluno... de 
alguma forma de interesse dele, que a gente só aprende o que a gente tem interesse, o que 
interessa o aluno, né? Então por isso assim... eu acho importante é... o comprometimento do 
professor... em primeiro lugar, essa busca.. tem que ser contínua, né? E...é isso aí! 
P: Obrigado... Otávia! 
Otávia: Ô... imagina! 



  

APÊNDICE C 
 
 

FERNANDA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 3A SÉRIE, DO MUNICÍPIO DE RIO 
DOS CEDROS 

 
 
Rio dos Cedros, 26 de março de 2005. 
 
 
P: Como é que são as tuas aulas de Língua Portuguesa, Fernanda? 
Fernanda: As minhas aulas Português eu .... eu trabalho com temas, né?  
P: Hãã... 
Fernanda: Em cima do tema eu trabalho é... atividades, né? E... em cima do tema, eu 
trabalho...a matemática e...todas as disciplinas, né?  
P: Hãã... 
Fernanda: E através do tema, eu envolvo ... os conteúdos de Português. 
P: Hãã... 
Fernanda: Que seria o texto, né?  
P: Hãã... 
Fernanda: E o texto, tipo assim... eu... eu...eu mando eles... ( ____ ) esse tema que estamos 
trabalhando sobre o coelho, né?         
P: Hãã... 
Fernanda: Então eu trabalho com eles assim... eu vou trabalhando, eu vou discutindo e tal... 
daí chega o final... metade do projeto,  no final eu peço pra eles escreverem o que eles 
entendem sobre a Páscoa. Daí com a letrinha deles, eles escrevem o...  o texto, tem um 
caderno de texto. Aí eu envolvo receitas, né? E... uso receitas de... de chocolate, né? Da ... da 
Páscoa. Em cima do... do tema também eu envolvo receitas. 
( ___ ) Tá... é... em cima dos textos, eu trabalho a interpretação e... e  envolvo, em cima do 
texto, eu faço algumas perguntas e eles vão pesquisar no texto... pra responder. Mas assim é 
bem no jeitinho das palavrinhas deles, né? Como eles tão entendendo. 
P: Hãã 
Fernanda: E em cima do texto, é... isso eu tô atuando faz um mês, com a 3ª série, né? É uma 
coisa nova, um desafio... e  agora que você me entrevistou... eu lembrei uma i... ( ___ ), eu 
lembrei uma coisa que eu fiz ( ___ )... eu fiz uma ... uma ...sobrinha da Professora X (?) e eu 
lembrei agora que você me entrevistou, que é muito importante explorar um texto de ... deles, 
né? E com isso você me ajudou, e cada coisa que ... que... eu busco... idéias... pra mim é 
interessante. 
P: Hãã 
Fernanda: E...a leitura deles, eu faço todo dia, eu ... eu trabalho assim, eu dou um texto em 
cima do tema, todos os dias.. é...  eu faço a leitura e individual, eles fazem a leitura, mas além 
desse texto... dos textos, eu, todo dia, eu dou um livro de leitura. Eu vou na biblioteca com 
eles, anoto o livro que eles têm... que pegaram e...daí o que quê eu faço pra incentivar a 
leitura, eu faço um sorteio no dia seguinte, daí eu escolho... tipo... é...três alunos e  eles vão na 
frente fazer a leitura... aí eles vão mostrar... a medida em que fazem a leitura, eles vão 
mostrando a ... ca... o desenho né? O.... os... 
P: Os personagens... 
Fernanda: Os personagens ... é! E depois, aí... eu...a gente...( ____ ) bate palmas pra eles, e 
depois  a gente é... aí, eu faço umas perguntas pra aqueles que estão ouvindo, pra vê se eles 



  

estão atentos à leitura, todos eles participam, falam algumas coisinhas, mas eles estão 
participando. 
P: E eles gostam? Tu sentes que eles gostam? 
Fernanda: Gostam! Eles até brigam... porque... “Ahh professora hoje sou eu!”  “Ai 
professora hoje sou eu, né? ” Aí... 
P: Todos querem ler... 
Fernanda: É! Hãhã... Daí até o meu aluno me disse assim, que achei interessante, que ele 
disse assim pra mim: “Professora!” Que no dia anterior ele leu pra mim, né? Daí outro dia, ele 
disse assim: “Ai, professora deixa eu lê de novo, tô gostando tanto de ler!” Daí isso me 
chamou bastante a atenção. Daí eu coloquei pra ele... que tinha que ser, que não podia ser ele 
hoje...mas que outro dia, ele iria ler. Eu faço essa classificação de sorteio, porque todos lêem 
em casa, né? 
P: Hã hãaa... 
Fernanda: E tem alunos até que me pedem dois livros... pra pegar, né? 
P: Que bom ( ____ ), né? 
Fernanda: Hã, hã, Aí ele disse: “Ah, professora, até quero dois pra ler, porque são 
pequeninhos... pequeninhas”, mas... mas o importante é que eles tenham o gosto da leitura, 
né? 
P: É, e o contato com o livro. 
Fernanda: O contato com o livro né? 
P: É... 
Fernanda: Daí eu peço quem... quem escreveu o livro, o título... Sabe, eu faço todas essas 
perguntas com eles e...eu fico... eu faço também... ( ___ ) 
Tá, quando eu entrego o texto, eu faço uma leitura com eles, todos eles é... é... observam a 
leitura que eu faço e depois eles fazem uma leitura silenciosa e depois eles fazem uma 
individual. Aí, eu... eu converso sobre a leitura que a gente fez, mas tem todo o... um dia por 
semana eu tenho a... eu vou à biblioteca, eu preparo uma leitura infantil, com... com eles pra 
mim, né?  
P: Hãã... 
Fernanda: Aí, eu pego, eu sento num cantinho... eu tenho um tapete... eu sento no cantinho 
da sala ou vou lá no pátio, né? 
P: Hãhã... 
Fernanda: Aí eu sento com eles... aí eu conto a historinha pra eles, aí fica todo mundo ao 
meu redor, né? Aí eu conto a historinha e depois no fim da historinha, é que eu faço as 
perguntas, se eles entenderem... e... ahh... eles vão respondendo... e eles gostam, aí eles riem, 
esses dias li um texto de um... um...livrinho, até eles davam  gargalhada de tanto ... de tanto 
que eles gostaram... 
P: Hãhã... 
Fernanda: E... mais o quê?  
P: É de leituras... 
Fernanda: É de leitura é isso aí... 
P: E a produção de texto? Como é que eles escrevem? Quando? Em que momento que eles 
escrevem? 
Fernanda: Assim... eu ...eu ...a produção de texto... eu gosto assim que eles...tipo assim eles... 
eu faço uma leitura de um...um...de um livrinho e depois também eles vão escrever o que eles 
entenderam da história, o que quê eles acharam da história, o que a história trouxe pra eles, 
né? Eu até, esses dias, eu li...livro pra eles da... da ...não me lembro mais o título, mas falava 
da preguiça na escola, então eles acharam o máximo, escreveram, gostaram...e... assim... eu 
estou, na verdade... eu estou começando agora, né?  
P: Hãã... 



  

Fernanda: Mas eu estou vendo assim que... é muito importante pra eles, porque é através 
do...do... da escrita mesmo... que eles escreverem quatro ou cinco linhas, mas é importante 
que ...a escrita é deles...e com isso a gente poder trabalhar a produção de texto. 
P: Hãhã... OK! E como é que tu avalias esses textos? E tu recolhes?  Como é que tu corriges? 
Fernanda: Eu recolho o caderninho deles... 
P: Hãhã.. 
Fernanda: Eu tenho o caderninho de textos. Aí, eu...eu corrijo assim... eu olho a....a...os erros 
de português, eu pego o lápis, eu não faço com caneta, né? Eu pego o lápis, circulo, e mando 
eles procurarem no dicionário, o que...que eles queriam escrever, né? E eu faço essa 
avaliação. 
P: Hãã.. 
Fernanda: E aí eles... 
P: E quando eles ganham os textos de volta, eles corrigem... tu corriges com eles? Como é 
que é? 
Fernanda: Eu corrijo com eles... bastante com eles, porque senão eles não... eles se perdem. 
P: Hã, hã... 
Fernanda: Assim né? Então eu tenho bastante assim... tudo que eles falam... tudo que eles 
escrevem... tudo que eles escrevem no quadro... é... eu só aponto o erro, né? Daí eles vão lá, 
eles olham e...o dicionário, sabe? Eu trabalho bastante o dicionário, porque na verdade, eles 
aprendem bem mais do que ficar escrevendo no lado da palavrinha. 
P: Hã, hã...É porque eles pesquisam...eles procuram, né? 
Fernanda: Pesquisam...procuram. 
P: E questões de gramática, assim? Tu fazes exercícios à parte com eles? Ou como é que é? 
Fernanda: Olha, a gramática... tem... tem assim...tipo... que eu trabalho em cima do texto, tá? 
E tem assim, que eu tenho uma pasta de atividades, que eu trabalho só com temas, né? Eu 
tenho uma pasta de atividades diversas, aí quando eu quero trabalhar uma coisa assim... fora 
do tema, pra dar uma quebrada...né? Ou uma coisa mais assim...gramática mesmo, como você 
falou, daí eu trabalho assim... eu dou um exercício e... eles colocam na pastinha deles, na 
pastinha diversas... de atividades diversas. 
P:  ( ______ ) e como é que são esses exercícios, tu lembras assim? Pra dar um exemplo?  
Fernanda: Lembro... é assim... eu dou... as... palavras, eles têm que completar o... a.... ( ___ ) 
P: Como é que tu trabalhas as questões de gramática com eles?  
Fernanda: A ortografia, assim... eu  trabalho... eu dou as... as...  
P: Os exercícios... 
Fernanda: Os exercícios, daí uma atividade... eu mando eles recortarem em jornais, em 
revista... eu mando eles pesquisarem...até eu trabalho o dicionário também, tá?  
P: Hã, hã... 
Fernanda: O dicionário pra eles verem a separação de sílabas, eu faço a separação de sílabas, 
se eles...se eu vejo que está errado, eu mando eles procurarem no dicionário, que tem 
dicionário que tem separação de sílabas, né? 
P: Hãã... 
Fernanda: E... assim... a...agora eu não...não tô trabalhando muito a gramática porque eu 
comecei agora, tá? Mas eu espero fazer um bom trabalho. 
P: Jóia! E os PCN’S de LP? Tu já leste? Alguém já te falou deles? Tu sabes deles, né? 
Fernanda: Na verdade eu tenho eles, né? Mas, não...eu tenho pouco contato com eles, eu já 
ouvi falar na faculdade, já ouvi falar na Pós-graduação também, e se eu não me lembro, 
alguma coisa a X, a Profª  X também comentou numa disciplina dela, num curso que eu tive, 
num curso. 
P: Hã, hã...Jóia! Sobre os gêneros discursivos? Tu já ouviste falar?  
Fernanda: Tá ... é... o que eu entendo sobre gêneros discursivos?  



  

P: É! 
Fernanda: Eu tive uma matéria com a X na... na FURB, com aluna especial no Mestrado, ela 
comentou bastante isso. Até conversando contigo, que... me chamou bastante a atenção, que, 
na verdade, eu nem tinha lembrado, que tudo o que o aluno escreve, que tem a ver com  
gênero discurso que a gente tem que explorar, não sempre dar pronto, né? Que é muito 
importante é... tudo o que ele escreve, trabalhar o texto dele... em cima de atividades... e 
propor pra eles que ... o importante é eles escreverem, porque um dia...isso eles vão precisar. 
Não é que nem nós, quando nós estudávamos... que tinha o ba-be-bi-bo-bu e hoje nós estamos 
tendo bastante dificuldade ( ___ ) Buscando ajuda... e ajuda... e ajuda e ... (...) socorro e.. ( 
___ ) mas sempre com professores bons, que admiro... muito a X, tua orientadora e... ela 
conhece e passou algumas coisas muito boas. E assim... hoje que eu estou conversando 
contigo, me chamou atenção bastante desse texto... desse texto deles, né? De trabalhar em 
cima dele. 
P: Hã, hã... 
Fernanda: Lembrei...agora lembrei disso. É isso! 
P: Jóia! Tu sabes se a prefeitura de... tu sabes se tem algum documento que oriente vocês no 
trabalho em sala de aula? 
Fernanda: Tá... o documento, como você colocou, eu não recebi e, que eu saiba, não tem e 
a... 
P: E o curso de formação continuada? Sabes se tem? 
Fernanda: Não tem! Eu recebi a programação e não... e pelo que eu observei não tem. 
P: Tá! Me fala de teus cadernos. 
Fernanda: Tá... é ... quando eu iniciei a trabalhar com eles, eu achei assim... daí eles vieram 
com os cadernos... um monte de cadernos. Daí eu coloquei assim... pros alunos assim...que a 
professora trabalha com projetos e pedi pra eles se eles conheciam, tiveram 2, 3 alunos que 
conheciam, porque eles vieram de uma escola que a professora trabalhava e alguns que não 
sabiam o que quê era. Daí eu coloquei pra eles, como é que a professora ia trabalhar, o que é 
um projeto, daí eu expliquei direitinho pra eles. Aí ... daí... eu disse assim pros meus alunos, 
eu disse: a professora vai trabalhar com um caderno de texto, um caderno de tarefa, um 
caderno de atividades e um caderno de recados, que é um...  se a mãe tem que mandar um  
recado... ou a escola, daí a gente escreve e coloca no caderninho. Daí a primeira pergunta que 
eles fizeram pra mim... Sim, professora, a gente não ganha o livro de Matemática? Livro de 
Português? O livro de Ciências? Então eles queriam os livros. Daí, eu expliquei...que nesse 
método a professora não usa, né? Acho que através de um projeto a gente estuda todas essas 
áreas. Aí, comecei a trabalhar com eles, eles estão gostando e... o que eles pedem, são provas, 
né? Mas assim... as provas... eu faço uma avaliação com o dia-a-dia deles, né? Trabalho as 
habilidades em grupo, e assim eles estão gostando. Mas, eu fiquei bem assim...triste porque 
eles não sabiam nem o que era um projeto. Aí, assim... tem a diretora que ela é 10, né? E ela 
quer que todo mundo trabalhe, os professores... com projeto. Mas tem bastante professoras 
ainda que trabalham no tradicional, isso me dói bastante, porque...é o livro e mais nada... é... e 
tem ainda professoras lá, que estudam o ba-be-bi-bo-bu. Mas isso a diretora não pode 
interromper, porque... é o jeito delas e...eu que não vou lá... eu que não vou lá! 
P: É... 
Fernanda: Mas é através dos... dos projetos eu trabalho bastante assim é... livrinhos, é... 
tipo... se eu trabalho é ... tipo...é... se estou trabalhando alimentação agora, comecei de novo, 
retornei, que eu parei por causa do projeto de Páscoa, aí a gente vai fazer um livro, eu pedi pra 
eles, o município que tem mais frutas, daí eles escolheram a uva, eu elaborar um livro com 
eles, aí eu vou trabalhar um álbum com folhas medicinais, Também pedi pra eles pesquisarem 
plantas medicinais que eles têm em casa. Aí a gente vai fazer o álbum, a gente vai colocar as 
folhas, colar né? E a gente vai falar sobre a ... folha que seria o remédio. A gente também 



  

trabalhou o livro de... é... na Páscoa ( ___ ), eles gostaram e na Páscoa, eu trabalhei... e... eu 
fiz um projeto... ficou bem assim interessante. Aí eu fiz um cesta que...eu mandei pra 
prefeitura... pra expor, né? 
P: Hã hã... 
Fernanda: Aí eu fiz uma atividade assim que...enchi os balões... e depois a gente colocou os 
jornais e  transformou em ovos, né? Aí, a gente fez uma cesta... aí eu mandei os livros de... 
que eles reproduziram.... que eles produziram... das cinzas de Páscoa e... eu mandei uma 
atividade que eles elaboraram com... sobre o desenho de Páscoa e eles iam me entregar só se 
eu fosse expor, senão eles não me entregariam... porque eu queria expor na sala... e só se a 
professora for expor, ou lá fora... ou na prefeitura. 
P: Que importância tem... né? 
Fernanda: É... eu achei também muito importante, porque como eles valorizam isso, né? 
P: É... é legal, né? 
Fernanda: Mas é...no momento é só... tem bastante coisa, mas... 
  
 



  

APÊNDICE E 
 
 

HELENA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 1ª SÉRIE, DO MUNICÍPIO DE 

DOUTOR PEDRINHO 

 
Doutor Pedrinho, 20 de abril de 2005 
 
P: Helena, me fala das tuas aulas de Língua Portuguesa. 
Helena: Bom, eu, nas minha aulas de Língua Portuguesa, procuro trabalhar sempre com tudo 
escrito no quadro, né, pra eles copiarem e, também através de projetos. Eu faço projetos e daí 
eles (...) eu vou exercendo (...) eu faço interdisciplinar, né, já procuro englobar todas as 
disciplinas e faço eles copiar bastante, escrever bastante, desde o primeiro dia de aula. 
Aqueles que são ou não são alfabetizados já boto pra copiar, escrever bastante, pra ir 
exercitando a escrita com a oral né, a oral e a escrita, fazer eles escutar, eu leio bastante 
historinha, passo no quadro, faço eles copiar, desenhar, né, iii (...) tem dado certo. Tô vendo 
que o resultado tem sido muito bom.  
P: Que bom! 
Helena : Hã, hã. 
P: E como é que tu trabalhas com o texto, Helena? 
Helena: O texto, é daí como eu estou te falando, né. O texto , eu leio pra eles, (...) agora que 
eu estou no começo do bimestre, assim né, a gente não conhece bem todas as crianças, sabe, 
algumas vieram de outras escolas, então tu tens que ir conhecendo, né. Aí eu pego no geral, né 
, no conhecimento deles e vou lendo as histórias e deixo eles (...) e vou vendo assim quem 
conhece mais o ABC, quem não conhece, se eles estão na pré-silábica ou na silábica, né, ou já 
tão alfabetizados e aí pra conhecer a criança, eu faço assim: vou lendo e vou dando texto, faço 
eles copiarem, a medida que eu vejo que eles conseguem dominar, aí eu já vou passando mais 
pra frente, né. Vou fazendo a (...) como se diz, assim aaa (...) como é que eu podia dizer, está 
me faltando a palavra, aaa (...) Procuro (...), me atrapalhei toda. Como é a pergunta, ainda? 
P: Como tu trabalhas o texto? 
Helena: Isso mesmo. Eu dou o texto no quadro, aí através de historinhas lúdicas, né. Faço 
eles pintarem, faço eles preencherem, então troco as cenas, faço eles dá uma outra narrativa 
pra história, eles contam a história de um outro jeito, faço eles darem outra conotação para  a 
história. 
P: Aí, eles contam isso oral ou escrito, ou os dois? 
Helena: Primeiro eu faço tudo oral, né. Primeiro a gente conta, faço oral, a gente brinca. Uso 
muito o lúdico pra eles esquece um  pouco que estão na sala de aula, porque tem criança que 
tem problema de família e coisa, né, pais separados, então, às vezes, a pessoa lá na frente né, 
ai professora, né. Então, tu ficas com aspecto assim meio né, então pra criança esquecer isso, 
né. Fica (...) não dizer: agora vocês estão na primeira série, tem que escrever e ler e vamos. Só 
isso, não. Vamos recordar  ainda o tempo do Jardim, né. Fazer bem , tipo né, assim, é bom é... 
Eu vejo que eles gostam. Não se sentem assim: agora eu tô na 1a série. Não estamos lá ainda, 
vamos continuar, né, porque a gente recebe criança de tudo quanto é parte, né. Então não tem 
aquela homogeneidade, sabe assim, né , 
Tem uma criança né, que segura o lápis assim ( mostra com a mão e os dedos como a criança 
segura o lápis para escrever), pega com as duas mão, sabe. Então pra você tirar esses vícios 
primeiro, tirar todos esses vícios que eles recebem, que eles não aprenderam certo , é 
complicado. 
Helena: Dá muito trabalho. 



  

Helena: Dá muito trabalho. Atrasa muito assim. Não dá pra  já começar com texto no livro de 
português, tu tens que ir devagar, né. 
P: E falando em livro, eles têm livro? 
Helena: Eu uso livro, né, embora eles não saibam ler,  mas eu pego o livro, abro o livro e 
“vamos ver como é que é”, assim e assim, né , iii (...) 
P: E esse livro é por intermédio da prefeitura? 
Helena: É por intermédio da prefeitura, sim. 
P: E tu lembras o nome do livro? 
Helena: É Língua Portuguesa, Aprendendo a Língua Portuguesa. 
P: É? 
Helena: Hã, hã. 
P: E como é que eles trabalham a leitura?  
Helena: A leitura? 
P: É. Como é que tu fazes pra eles lerem? 
Helena: Primeiro leio, eu pra eles, né. Leio pra eles, a gente conhece as palavras novas,  aí eu 
mostro ou digo pra eles uma palavra que eles ainda não conhecem , explico como é que é, aí 
eu já mostro o dicionário: aqui tem o dicionário que dá uma explicação, mas eu não faço eles 
usarem o dicionário ainda, né. Daí vamos conhecendo as palavrinhas novas, aquelas que eles 
ainda não viram, que nunca escutaram falar e explico pra eles e vou lendo. Daí eu faço eles 
lerem comigo, de novo, né . Depois, eu passo uma leiturinha no quadro, algumas palavras 
novas no quadro, pra eles copiar e só. Daí, já tá bom demais. Eu acho que se eu consigo fazer 
isso, eu já estou contente. 
P: Hã, hã. E, Helena, e a parte assim, quando eles começam a escrever, como é que eles 
fazem a produção dos textos deles? 
Helena: Hã, hã. Eu faço assim, eu uso muito a questão do projeto, né. Eu fiz uma vendinha, 
eu criei uma vendinha dentro da sala de aula, no ano passado, mas isso eu faço (...) é um 
projeto que vale seis meses, a partir da metade do ano pra frente daí né, quando eles já estão 
escrevendo mais sozinhos, autônomos assim né. Aí, eu pego e mando eles trazerem as 
embalagens de casa , tudo essas coisinhas que eles têm, tudo coisa (...) de tudo né: pasta de 
dente, sabonete, omo, tudo que eles usam em casa. Eles trazem de tudo, dá uma bagunça total 
dentro da sala de aula. Aí a gente monta a vendinha dentro da sala, faz o caixa, tudo como é 
uma venda de verdade, né. Aí eu trabalho o texto, trabalho a matemática, trabalho geografia, 
de onde é que vem os produtos, questiono com eles de que é que são feitos, né, assim tudo na 
base da brincadeira, né, não fico escrevendo muito. Mas, depois, quando eles já sabem 
escrever melhor, eu pego e faço, monto textos cooperativos, aí eles fazem tipo assim: 
recortam a palavra omo, por exemplo, O omo é um sabão cheiroso. Daí, eles recortam a 
palavrinha omo da caixa, botam lá na fichinha deles, montamos cada um a sua ficha, cada um 
tem a sua pastinha, né, ou qualquer outra coisa, que seja né: ou a pasta de dente ou a bala que 
eles gostam, daí com aquele recortezinho, eles encaixam lá e eu assim vô montando os textos 
com eles. Eu vô fazendo dessa maneira, né. 
P: Que legal! Eles devem gostar. 
Helena: Adoram, adoram, adoram. 
P: Tu sentes que eles têm prazer em escrever assim? 
Helena: Uma loucura! Quando eu falo em brincar de venda, eles ficam loucos. Ah, ninguém 
falta da aula, é uma beleza! Não, isso foi demais! É uma coisa fora (...) nunca pensei que isso 
ia fica tão (...) ia mexer tanto com eles. Daí a gente já trabalha a questão do dinheiro, do 
metro, do comprimento. Eu levo balança pra sala, levo metro. 
P: Ali, na verdade, tu trabalhas tudo interdisciplinarmente. 
Helena: Tudo, tudo. Trabalho tudo. Com a venda eu faço tudo. Eu trabalho ciências, trabalho 
história, geografia, matemática, português, né, principalmente (...) pô, todo mundo pensa que 



  

a venda trabalha mais a matemática, e é o contrário, trabalho mais a produção de texto do que 
matemática. Só é tudo junto. Não tem essa que agora é matemática, agora é português. É tudo 
ah (...), sabe. Quanto que pesa isso aqui? Ah, dois quilos. Então, vamos ver se são dois 
mesmo? Ah, daí eu mostro a balança, boto aí em cima. Então, tá, do que é que é feito isso 
aqui? Ai eles já vão dizendo, vão falando, vão discriminando, vão detalhando as coisas  (...) 
aquilo que eles trazem de casa, né. Trazem cigarro, toco de cigarro, vem de tudo. (Risadas) 
Coisa de louco! Dá uma lixarada. As merendeiras que ficam doidas, né, comigo. Faz uma 
sujeira dentro da sala né, mas tudo bem! Não quero nem saber! 
P: E tu lembras assim, pra ter uma idéia, como é que fica o texto deles? Tu destes o exemplo 
da frase, né. Mas o texto deles assim, que tipo de texto fica? 
Helena: Como assim que tipo de texto que fica? 
P: Texto, assim que eles descrevem as coisas ou eles contam as coisas ou como é que fica? 
Helena: É mais na base da descrição mesmo, né. Na 1a série, como eu disse, é complicado 
fazer a criança escrever uma frase assim, né. Eles querem inventar história, querem fazer de 
tudo, querem criar, né, historinhas também e tem que ajudar, lógico, tem que ficar né, 
mostrando pra eles como é que se escreve tal palavra mais difícil, como eles, às vezes não 
conseguem escrever uma palavra assim né (...) mais difícil... então,  eu ajudo eles, né, eu boto 
no quadro e eles copiam. Mas assim saem coisas bem interessantes, textos bem criativos. 
P: Matilde, voltando à leitura, como é que eles lêem pra ti? Eles lêem pra ti, lêem pro grupo, 
fazem leitura silenciosa, como é que é? 
Helena: Olha, leitura silenciosa eu não costumo usar muito, mas eles lêem pro grupo, os 
textos que eles produzem, lêem pra mim, e é né (...) faço trabalho em grupo também, aí eles 
lêem em grupo, dois em dois, né. Às vezes, eles vão lá na frente pra apresentar, eu boto eles lá 
na frente do quadro pra apresentar pra todo mundo como se fosse um palco, né pra eles , e 
eles gostam muito de lê pros outros, pro grupo todo. Eu vejo que eles se contentam em 
apresentar pros outros o que eles produziram. Muito legal!  
P: E o textos escritos, Matilde, como é que tu fazes? E o que eles fazem com o texto depois de 
pronto? 
Helena: Depois que o texto tá pronto, aí eu (...) , cada um tem a sua pasta com seus textos, né, 
ai a gente faz o, ai (...) quando agente que utilizar, eles já sabem onde que tá, eles vão lá e 
pegam o texto iii  eu avalio os textos de acordo com a situação que eu dei né. Se eu dei um 
texto sobre a água, aí eu vejo conforme eles aceitaram, aquilo que eu propus, aí que eu avalio 
se eles conseguiram atingir todas as questões que eu pedi ou não, né., como que foi a (...) 
como ele conseguiu ah (...) escreve tudo, né, certinho como eu falei ou não né, se eles 
conseguiram atingir ou não os objetivos, assim que eu avalio, né: os erros, os acertos, a 
quantidade de erros, de palavras e de idéias diferentes e as novas, né, tudo assim. 
P: Tu sentes inibição deles em escrever, não , ou eles escrevem com facilidade? 
Helena: Algumas crianças tem bastante dificuldades em escrever.  Não conseguem ainda 
escrever nada, outras já conseguem escrever uma frase inteira, uma história toda né, então, 
teria que ter, percebe  também que usam muito jornal, revista, isso é bom falar também. Eles 
usam muito, muito isso. Por isso que eu digo, minha sala é sempre uma baderna, assim, tá 
sempre bagunçada. Tem sempre papel jogado no chão, sempre recortando palavras né, sabe 
aqueles (...) isso eu faço também, recortar palavrinhas do jornal e daí montar, né, frases com 
palavras recortadas. Isso eu faço bastante, agora no começo do ano , não, isso é pra depois da 
metade do ano pra frente  que eu faço mais. Agora eu estou na escrita, na fase da 
alfabetização né. Tem criança que tá na silábica, tem aquela que nem tá na pré-silábica, não 
consegue nem sonorizar ainda, fala tudo com l assim que nem o Cebolinha, sabe. Segura o 
lápis, pega o lápis, bota o lápis aqui assim (mostra com a mão como a criança faz) daí pega a 
mão, nunca foi num pré, num jardim, nunca freqüentou nada, nada, tenho três alunos que são 
assim, né., pobres, que não tem uma revista em casa, um jornal, um pedaço de papel, nada. 



  

Então, eu mando pra casa, o que sobra pode levar “Querem levar? Sim... vão lá, recolhe, 
enche a bolsa de papel e leva!” (Risadas) Aí com pedacinho lá de cartolina ,que sobra do 
chão, ficam felizes. Eles não têm tesoura em casa. Dou aquelas velhas que já não tem muita, 
né. A gente também não pode dá coisas da escola assim, mas quando a criança é muito 
carente, eu dô, dane-se. Querem me briga, pode me briga. Claro que ele não vão fazer isso né. 
Mas eu vejo que sentem essa falta em casa, né , de papel. Não é toda criança que tem livro em 
abundância em casa, assim coisas né, até produtos, embalagens, que manda trazer pra escola, 
não tem . Então, não é bem assim, não é toda criança que tem tudo. Nossos filhos têm, mas 
tem criança que não tem nada, né. Não tem nem pra fazar o fogo do fogão, quanto mais pra 
trazer pra escola. Então eu mando pra eles, pra casa, eu mando jornal, né pra eles pode (...) 
tesoura pra eles recortar , que tem criança que não sabe pegar uma tesoura na mão pra 
recortar. Então tem que trabalhar toda essa diversidade, essa falta de ... , essa carência toda 
que a gente vê, né. Quanto mais interior, pior né.  
P: Helena, e os textos que eles fazem são expostos? 
Helena: Sim, tudo que a gente faz, a gente expõe, tudo que eles fazem é exposto.  
P: Dentro da sala, fora da sala, como é que é? 
Helena: Dentro da sala. Às vezes, eu boto fora também, mas tem muito vento. Só que a gente 
faz uma exposição anual para todo o município e vem todo mundo visitar todo mundo, né. O 
núcleo, lá em cima de Forcação, vem visitar Salto Donner, Salto Donner vai visitar Forcação, 
Capivari também vem visitar Sete Estrelas, Sete Estrelas vem visitar o (________) e o 
(__________) vai pra lá. Então eles se trocam e no final do ano a  gente faz exposição de 
tudo, né. Aí a gente coloca mais assim, né , porque  não fica colocando muito assim, mas eu 
coloco na sala, os trabalhos. É colocado, só que como eu divido a sala com outra professora, 
daí não dá pra ocupar tanto espaço, mas é colocado também  tudo. A vendinha já vai iii (...) 
P: E esse dia que todo mundo se vista é uma integração, né? 
Helena: Sim. 
P: Acontece quando? 
Helena: Acontece em novembro geralmente, né! Onde acumula tudo, chega perto do final do 
ano,  todo mundo quer mostrar o que fizeram porque se é só pra colocar dentro da caixa, não 
adianta, eles querem mostrar suas produções. Então, a gente resolveu, foi feita uma reunião 
pedagógica, todo mundo coloca pra todo mundo, inclusive aí vai de ônibus, já faz uma 
viagem, um passeio né, vão pra cá, vão pra lá, conhecem né!  É muito legal! Eles gostam 
muito. 
P: É importante pra eles. 
Helena: É importante pra eles!  
P: Matilde, como tu vês e como é que tu trabalhas as questões de gramática? Tu trabalhas isso 
com eles? 
Helena: Sim, trabalho, a medida do possível eu vou trabalhando a questão da pontuação, da 
vírgula, do ponto, pra quê que serve, pra quê é que se tem que colocar porque tem criança que 
acha que não precisa colocar, né. Não, tem que pôr, tudo que a professora coloca lá é porque 
tem uma necessidade, né, senão não estaria ali, esse pontinho é assim, esse serve pra dá essa 
entonação, esse ponto lá serve pra terminar a frase, aquele tracinho exclamativo é pra dá uma 
ênfase maior e entre aspas, como é (...) aspas é, dois pontinhos, sublinhados. 
P: Tu trabalhas, pelo que eu estou entendendo, dentro do texto, assim. 
Helena: Dentro do texto. 
P: Trabalhas exercícios de gramática, assim, separado?  
Helena: Não, isso é muito fácil de trabalhar com eles. Sempre é texto, pra tê assim mais 
sentido e mais facilidade né. Em que mais estou trabalhando? Deixa eu vê, agora, ah ... 
separação de sílabas, né, sílabas: palavras com uma, com duas, com né (...), por enquanto 
estou trabalhando assim (...) né: não aprofundar tanto assim, não aprofundo muito a gramática 



  

porque não dá né, mas eu faço aquilo que tem que sê, né, aquilo que tá dentro dos parâmetros, 
eu vou procurando fazer, né.  
P: Que bom. Falando em Parâmetros, tu já leste, já ouviste, já conheces alguma coisa dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, assim em relação a Língua Portuguesa? 
Helena: Sim, a gente lê bastante. Inclusive meu plano de aula é todo em cima disso, né. Eu li 
e fui tirando muita coisa de lá, né.  
P: E aonde tu lês isso, na faculdade pela UDESC,  tu entrastes em contato aonde com os 
PCNs? 
Helena: Não, não. Nós temos os parâmetros tudo aqui na escola. Nós temos na biblioteca, 
aqui na escola.  
P:E daí vocês lêem como? Cada um lê conforme seu interesse ou, ou...lê todo mundo junto, 
como é que é? 
Helena: Não, cada uma lê, não é cobrado assim; tem que lê. Nas reuniões pedagógicas 
sempre é colocado, né, que tem que sê tudo dentro dos parâmetros, procurar fazer as coisas, 
né, dentro dos parâmetros e eles deixam aí pra nós na biblioteca e aí quando a gente vai 
precisando, você vai lá e procura e consulta. 
P: Que Legal! Outra coisa que eu queria te perguntar é (...) 
Helena: Também a Revista Escola, né... eu leio muito a Revista Escola, eu leio direto, né, 
sem essa eu não fico. Eu adoro! Sempre tem coisa, né. Até tinha assinatura, agora fizeram 
pela prefeitura, Jornal de Santa Catarina a gente tem também. Não pode ser uma coisa tão 
assim. A Prefeitura também colabora muito com isso. Eles dão todas as (...) Internet a gente 
tem computador aqui. Tem 4, 5 computadores dentro da escola. Tudo que precisa a gente leva 
lá  pras crianças pra eles aprendê o que é um computador, como é que funciona, né. 
P: E eles têm computador na escola? 
Helena : Tem. A escola tem 5 computadores. Hã. Hã. 
P: E eles têm acesso? 
Helena: Tem acesso, sim. A gente dá, o professor de Educação Física também vai lá, liga, dá 
joguinhos e ficam  rodeando lá junto e olham, né, curiosos.Tem televisão, tem tudo, né. A 
escola é muito bem equipada, tem televisão, tem vídeo, tem rádio, toca fitas, tudo que a gente 
precisa, tem. Então, a gente mostra, eu, pelo menos, mostro tudo, pra quê serve, não deixo 
eles lá mexer, mas tá ali, né. Usar telefone, tem criança que nunca viu um aparelho telefônico, 
não sabe o que é que é. A gente vai lá e mostra, né. Infelizmente eles assaltaram a nossa 
escola, agora no começo do ano, e roubaram tudo, depenaram a escola. Mas, devagarinho de 
certo nó vamos consegui de novo, né. Só que tava assim toda equipadinha, toda. Os ladrões 
fizeram um estrago total.  
P: Sabe o que eu queria saber ainda, Matilde? Vocês tem do município algum documento, 
assim tipo PCN, que dê diretriz de como trabalhar Português, Matemática, História, 
Geografia..., existe isso? 
Helena: Só plano de curso. Plano de curso a gente tem. 
P: Tu tens isso contigo? Podes me mostrar? 
Helena: Eu tenho isso lá na escola.  
P: Isso eu precisava ver. 
Helena:Mas eu posso conseguir, não pra hoje. Eu tenho ali na minha sala. Pena que a Mônica 
não falou, senão eu ia trazia até meus planos de aula. Eu deixei tudo lá, né. Se eu tivesse o 
controle do alarme, eu ia lá e pegava pra ti, só que eu não tenho isso comigo. 
P: Não tem problema. Eu vou pedir para Mônica entrar em contato contigo pra poder pegar 
isso. Esse plano de curso vocês fazem em conjunto? 
Helena: Sim, isso é feito em conjunto. A gente sempre se reúne o que tá valendo, o que não 
tá, o que adianta, o que não tá muito difícil. 
P: É discutido isso nas reuniões pedagógicas? 



  

Helena:Geralmente no começo do ano a gente faz isso, né. Pra vê ainda o que precisa ser 
mudado ou não né, ou de repente acrescentado, né. Acho que tem sempre a mais para 
acrescentar do que para tirar, também a escolha dos livros, agente também escolhe em 
conjunto, o estudo do livro didático, tudo né. 
P: E o que tu entendes por Gêneros Discursivos? Já ouvisse falar, já lesse em algum lugar? 
Helena: Eu já li. Não me é estranha essa palavra. Eu sei que eu já vi em algum lugar isso, mas 
te dizer bem ao certo o que é e onde eu li, talvez nos PCN.  
 



  

APÊNDICE F 
 
 

ISADORA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 2ª E 4ª SÉRIE, DO MUNICÍPIO DE 
BENEDITO NOVO 

 
Benedito Novo, 21 de abril de 2005. 
 
P: Isadora, fala das tuas aulas de Língua Portuguesa. Como é que elas acontecem? 
Isadora: Bem, eu  trabalho a Língua Portuguesa num todo, né. Como é que eu posso colocar 
pra você, de forma (...) completa, em todas as disciplinas, né. Tanto é que eu estou 
trabalhando algo em Geografia ou Ciências, o corpo humano, por exemplo prático, eu dessa 
forma já estou trabalhando a leitura com eles, a interpretação e também a parte gramatical.  
P: E como é que tu trabalhas com o texto? De que maneira? 
Isadora: Bem, que nem eu falei na questão anterior mesmo, a a a parte do texto, mais a 
escrita porque, às vezes, eu faço assim tipo, por exemplo, foi trabalhado, por exemplo a parte 
dos dentes pra que então já se criasse um texto sobre o  tema.  
P: E esses textos, Isadora, são tirados de livros? Eles têm livros? 
Isadora: Os que eu trabalho com eles (...) Bom, às vezes, a gente faz texto coletivo, outras, a 
gente faz individual também.  
P: Tu tens livro adotado, que eles usam? 
Isadora: Não. 
P: Não. 
Isadora: Até porque a nossa escola assim (...) não temos livros suficientes para todos os 
alunos. Mas, o trabalho seriado, então assim dá muita diferença, nós tipo 10 alunos numa 4a, 
no outro ano seguinte de repente podemos ter 15 ou 20. É muito... 
P: E da onde tu tiras os textos que tu dás para eles? 
Isadora: Bem, eu tenho os meus livros em casa, coleções, também pesquiso na internet, ou 
então com outros professores. 
P: E os alunos também trazem textos de casa? 
Isadora: Trazem, mas aí também é assim um tanto difícil porque nós temos muitas crianças 
carentes. De repente, não assim carência mais... é falta livro em casa, sabe. 
P: Hum, hum. Então, a leitura desses textos, como acontece? 
Isadora: Eles fazem leitura coletiva e individual também. E às vezes, eu pego assim, se eu 
trabalho alguma literatura, ou até um outro texto com eles, em sala, eu peço que eles venham 
até a frente ou do próprio lugar onde eles estão e contem, contem pro grande grupo o que eles 
entenderam do texto, né.  
P: Que legal! Aí também já tais trabalhando a questão da interpretação, né. Que bom! 
Isadora: É , um trabalho assim ... 
P: E eles gostam de fazer isso? 
Isadora: Gostam.  
P: Que legal! E a parte escrita, Isadora, como tu expões para eles essa escrita assim? 
Isadora: Bom, às vezes, a gente faz assim, tipo, a nossa comunidade é uma comunidade 
pequena né, não temos assim muita, muito o que oferecer, mas a gente já fez passeios pela 
comunidade, aí voltando, a gente descreveu o que eles... Como em outros momentos a gente 
faz passeios com eles, é pra algum outro lugar. Daí também, voltando, eles têm que escrever.  
P: Como é que tu propões atividades escritas pra eles? 
Isadora: Então, passeios eles fazem, daí eles escrevem. Às vezes, a gente trabalha muito com 
vídeo também, mas sempre tendo ênfase em algum assunto que se está trabalhando, passa um 



  

vídeo pra eles e eles vão ter que então fazer um texto ou, às vezes, uma própria ilustração, 
mas daí tem que contar cada uma das partes da ilustração, sabe. 
P: E depois que esse texto tá pronto, como é que tu avalias e corriges o texto? 
Isadora: Bom, com certeza, o vídeo, de repente, o passeio, eu também fiz, a fita eu vi também, 
daí eu vou vê se realmente tá de acordo com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós 
vimos, né. 
P: Daí tu dás muita ênfase nos erros deles, assim de ortografia... 
Isadora: Muito, muito. 
P: É. E como é que tu assinalas isso pra eles assim, como eles fazem a correção disso?  
Isadora: Geralmente eu chamo eles , individualmente e daí eu traço a palavra, daí eu 
pergunto: “você tem certeza que é isso aqui?” Daí eu chego a pronunciar, peço que eles 
pronunciem, daí “você tem certeza que é isso aqui?” Daí eles ficam meio... , né! Daí eles 
próprios vêem assim que erraram. 
P: Legal! Consegues fazer isso assim também com eles. E, Isadora, depois que o texto tá 
pronto, corrigido,  eles reescrevem ou  arrumam contigo na hora? 
Isadora: Dependendo as situações, a gravidade dos erros, tem também até a própria 
caligrafia, em certos casos, tem que escrever novamente. 
P: E eles expõem os textos na sala, guardam na pasta, como é que é? 
Isadora: Eu tenho com eles a pastinha de texto, que eles têm, depois... porque eu estou 
fazendo  pasta por temas, é, daí eu trabalho assim bem por ... Mas também a gente chega a 
expor os trabalhos ou então eles colocam na pastinha. 
P: Tu expões na sala ou lá fora? 
Isadora: Lá fora!  
P: E eles gostam de expor? 
Isadora: Até essa semana teve Monteiro Lobato, aí eu trabalhei muito a questão da Literatura. 
Eu trouxe uns livrinhos pra que eles lessem e daí eles tiveram que reescrever, da forma deles, 
até tá exposto aí fora.  
P: Depois eu vou lá ver. Como é que tu trabalhas as questões de gramática? 
Silêncio. 
P: Com eles, tu fazes exercícios a parte, trabalhas a gramática no texto a medida que surge 
ou... 
Isadora: Eu trabalho nos textos, mas também trabalho a a (...) como é que eu posso colocar, é  
... 
P: Com exercícios. 
Isadora: É com exercícios.  
P: E tu dais ênfase para alguma coisa em especial da gramática assim, verbos, alguma coisa 
ou não? O que tu achas mais importante? 
Isadora: Eu acho que é o dia a dia, né. É uma cobrança, assim, às vezes, algo que de repente, 
agente nem esteja trabalhando , de repente verbo. De repente apareceu algum erro que a gente 
nem tava trabalhando, mas eu já aproveito.  
P: Que legal! Conforme a necessidade deles tu vais conduzindo e vais trabalhando? 
Isadora: Hum, hum. 
P: Bem legal. E tu já conheces os PCN de Língua Portuguesa, Isadora? 
Isadora: Conheço. Já trabalhei com eles. 
P: É. E onde entrasse em contato com os PCN, com essa leitura? 
Isadora: Ah, na faculdade já. Na minha pós assim foi muito trabalhado os PCN. E agora 
também sendo tutora, né, a gente assim tá estudando muito eles. 
P: Hum, hum. E o teu trabalho como tutora consiste exatamente em quê? 
Isadora: Como assim? 
P: O que tu, como tutora, tens que fazer? 



  

Isadora: Na verdade, eu sou mediadora, nós somos mediadores dos alunos, né. Na verdade, a 
gente trabalha todas as disciplinas com os alunos e nós somos só os  mediadores mesmo. Mas 
a gente faz assim: eu faço trabalho em grupo com eles, apresentação, seminário, muita troca 
de idéias. Eu acho que eu consegui crescer assim com isso. 
P: Sabe, eu achei isso bastante forte, tanto aqui quanto em Dr. Pedrinho, essa questão da 
UDESC, né. E como isso é legal assim pra escola, pra vocês, achei tão bom e bem 
característico daqui, sabe, da realidade de vocês. Muito dez, bem legal isso. Tá, e outra coisa é 
dos gêneros discursivos, tu já ouvisse falar nos gêneros discursivos? 
Isadora: Por hora assim, eu não consigo me lembrar muito disso. Mas, eu acho que já (...) 
porque a gente tá trabalhou agora, com o pessoal da UDESC, a  linguagem e é daí que eu me 
lembro de alguma coisa. 
P: Tá e tem tudo a ver com a questão da linguagem, com a concepção de linguagem. Então tá.  
 
O gravador foi desligado por alguns instantes para descontrair um  pouco, pois a 
entrevistada estava bem tensa. Conversamos um pouco sobre formação continuada e pedi a 
ela se eu podia continuar gravando a nossa conversa e ela autorizou. 
 
Isadora: O curso que nós fizemos no ano passado foi em conjunto com a rede municipal e 
estadual. Então nós fizemos um pólo: Ribeirão dos Russos, Alto Benedito e Santa Maria. 
Então nós centralizávamos em uma vez por mês, ou até duas vezes por mês, porque foram 
cinco encontros ou seis, se eu não me engano, e daí foi feito com o professoooor ( silêncio)... 
era um professor de filosofia. 
P: Da FURB? 
Isadora: Não, ele tá trabalhando agora na ASSELVI. Janes, Janes Tomelim, a esposa dele e 
mais um outro lá. Foi bem interessante assim porque cada um trabalhou a questão mais (...) o 
lado humano assim tanto do professor como do aluno. 
P: Legal! E eles chegaram a trabalhar a questão da linguagem? 
Isadora: Olha, de linguagem, nós tivemos um único encontro. Daí sim foi com um professor 
da FURB. Foi muito bom. Mas, é que, na verdade, foi dividido assim por áreas e os 
professores puderam escolher. Teve linguagem, teve geografia, história, matemática, então 
cada uma optava. Sabe, eu fiz esse de linguagem, um professor bem jóia, e ele era da FURB 
até, um professor novo até, e foi muito bom. 
P: Isso foi ano passado? 
Isadora: Ano passado. 

P: É 
Isadora: Hum, hum.  
P: A prefeitura tem algum documento, assim tipo PCN, que tem uma diretriz para vocês 
trabalharem no município ou não ? Vocês têm isso? 
Isadora: Não, não. Nós temos assim ó, o plano de curso, e daí assim foram feitos alguns 
fundamentos assim sabe, mas nada assim dirigido, bem , até depois, tenho meu plano aqui, e 
te mostro. É isso. 
P: Obrigada tá, Isadora!  



  

APÊNDICE G 
 
 
CLARA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 2ª SÉRIE, DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ. 

 
Timbó, 22 de abril de 2005.                        
 
 
P:Clara, como é que você dá as sua aulas de Língua Portuguesa? 
Clara: Bom... como eu trabalho interdisciplinarmente... eu uso muito o livro... de leitura, livro 
de literatura infantil .. textos em sala de aula, textos criados por eles, textos coletivos, textos 
individuais e em cima desses textos produzidos pelas crianças é que eu trabalho a Língua 
Portuguesa. É digamos... num texto que eles fazem, que eu corrijo ou que eles lêem... até eles 
chegam a ler... não todos, às vezes uma turma, às vezes outros alunos lêem o texto, e em cima 
do texto que eles leram a gente pode tá fazendo uma correção coletiva do quê que tem de 
errado e passar numas transparências. Qual é a palavra que não está escrita correta? Daí eles 
mesmos fazem a correção ou de um texto feito por eles também eu recolho, corrijo e devolvo 
pra eles fazerem a reescrita desse texto ou ah... digamos quando eles fazem frases ou ditados, 
tudo em cima de correção, eles tem que me entregar o texto de volta. Ou eu faço a correção ou 
a gente faz em conjunto ou e eles tem que fazer a reescrita dos erros cometidos. É...também 
trabalhamos com livros de literatura infantil, então vamos para a biblioteca, que a escola tem 
biblioteca, tem livros de literatura infantil de boa qualidade... fizemos a leitura do livro 
individual, porque cada um escolhe um livro. Ou, tem aluno que gosta de fazer a leitura 
compartilhada, os dois sentam juntos e lêem e estudam. 
P: Ai que legal! 
Clara: Hãhã...Bem interessante... eles adoram!  
P: E daí um lê pro outro daí? 
Clara: Hãhã...Um lê pro outro, às vezes um lê um pedacinho o outro continua lendo, daí eles 
discutem, acham graça, aí tem...é um livro de literatura com enigmas, né?  
P: Hãhã....Ahhh isso eles adoram! 
Clara:  Daí eles tentam, lêem, discutem um monte. Não, é bem legal! Essa parte de literatura é 
muito dez pra eles. Aí eles levam livros pra casa, pra tá fazendo a leitura. Eles divulgam o 
livro que leram, fazem a propaganda do livro, se foi bom, se não foi bom.  
P: É entre eles, assim na sala ( ____ ), é? 
Clara: É, hãhã...Tipo assim, agora veio o ... ahhh... eles podem levar aquelas fitas de vídeo 
documentário e...esses documentário eles levaram pra casa  alguma coisa do tema digamos, 
né? Agora o tema é insetos, então um levou pra casa a fita do tema dos insetos, e no dia 
seguinte ele trouxe de volta e divulgou pra sala toda que aquela fita era muito boa, porque 
falava dos insetos, que falava de ...não sei... do tema envolvido em questão, né?  
P: Hãhã... 
Clara:  Foi bem legal!  Eles fazem a propaganda entre eles... e 
P: Maria Clara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha com tema? 
Clara: Com tema... 
P: É... um tema gerador? É? 
Clara: Hãhã... 
P: É? Então você trabalha em projetos...com projetos. 
Clara: Hãhã...Com projetos. 
P: Ele tem o tema, e a partir do tema vocês vai trabalhando as disciplinas. 
Clara: Todas as disciplinas... dentro do tema a gente envolve todas as disciplinas. E em todas 
as disciplinas a gente procura envolver bastante os textos, seja textos informativos, ...textos 



  

descritivos, textos coletivos, que a gente faz junto na sala, textos individuais, que cada aluno 
faz o seu, depois de ter pesquisado, de ter lido bastante sobre o tema, né?  
P: Hãhã... 
Clara: É...  
P: Então a escola não adota livros, assim? 
Clara: Não! O livro didático, que o governo manda, às vezes nós usamos como suporte 
pedagógico, né? 
P: Hãhã... 
Clara: Tipo assim... eu tenho alguns desafios, tipo.... matemática ele tem alguns desafios 
interessantes no livro, daí a gente entrega...porque...eles gostam do livro didático, né? Aí eles 
levam, pra casa, copiam o desafio, no dia seguinte a gente resolve na escola, é só um apoio. 
Mesmo assim o de Língua Portuguesa também, o livro didático. Tem uma leitura interessante, 
uma interpretação de texto, daí eles levam pra casa, fazem a leitura.... o bom do livro didático 
assim... tem alguns que são bons, tem alguns que são fuleiro mesmo, né? ( __ ) devolvê-lo. 
É... que tenha... que todos têm a mesma leitura, pra gente fazer a leitura silenciosa e depois a 
leitura dirigida em sala de aula, sabe aquela coisa dinâmica.... de um lê um pedaço, outro lê 
outro, eles (___ ), eles adoram, aí eles ficam atentos a tudo, né? 
P: Hãhã... 
Clara: Depois em cima de cada... de cada texto que a gente faz, de cada leitura que a gente 
faz, a gente trabalha com o ditado, com um ditado de palavras. E no ditado eles sempre tem 
que fazer a reescrita da palavra, não é só assim... corrigir, colocar na pasta e acabou, né? Eles 
recebem de volta pra fazer a correção. 
P: Ai que legal assim! 
Clara: Hã, hã, hã... 
P: Deixa eu ver o que mais eu vou te perguntar... E a leitura... assim ó... Eles trabalham 
bastante a leitura oral? Eles lêem pra ti? Em voz alta ou eles só fazem a leitura silenciosa ou 
aquela compartilhada... aquela que tu dissesse? 
Clara:  Além da comparti...além da silenciosa, ahhh....digamos que quando nós vamos pra 
biblioteca, também tem momentos que cada um vai pegar seu livro e vai ler num cantinho... a 
gente tem o cantinho da leitura, com carpete, com almofadas. Daí por enquanto que cada um 
está lendo.... eu vou chamando, cada um, pra tá ouvindo eles lerem, né? 
P: Hã, hã... 
Clara: E como assim... desperta bastante a curiosidade, como eles estão se interessando 
bastante pela leitura, eles trazem de casa livros diferentes, daí eles querem ler em sala de aula. 
Eu abro sempre... porque a gente... a escola.... os professores têm muito disso, né? Eles abrem 
um espaço, digamos uns quinze minutos, pra cada um lê um livro que trouxe. Digamos... hoje 
um  trouxe uma coisa interessante, ele vai lê pra turma.  
P: Hãhã... ai que legal! 
Clara:  Hããã... bem interessante! Daí de vez em quando eles se  interessam e trazem alguma 
coisa diferente pra tá lendo na sala. Daí a gente tem na porta um... uma bandeirinha, um 
folderzinho, que estamos lendo história, tem que aguardar, não pode interromper, não pode 
entrar na sala enquanto que estamos com a bandeirinha do lado de fora. 
P: Que legal isso!!! 
Clara: Hããã... bem legal!!! Por que senão interrompe e quebra aquela...que às vezes pra 
ler...vai criando um clima... e aí vem alguém e abre a porta... e foi, né?  
P: Meu... bem assim mesmo! 
Clara: Aí você tem que recuperar tudo de novo!... Fizemos um... uma relação de todos os 
livros que a gente lê em sala, pros professores, né? Que eu levo um livro diferente, que eles 
não conhecem ainda, faço a leitura com eles, e daí eu vou registrando lá na cartolina, na sala 
pra eles verem o registro. O nome do livro, a obra, o autor... 



  

P: Hãã... 
Clara:  A editora, que daí eles já vão tendo conhecimento desse repertório sabe? Eles 
percebem que a gente vai fazendo, que o professor faz, eles acabam sabendo. Muitos, já 
quando pegam um livro, agora na 2ª série, eles já vão... lêem o livro, o título do livro, o autor 
e...a editora. 
P: Hãã... 
Clara: Isso é legal! Tem alguns que ainda não, né? Só vão lá, lêem o título e deixa de lado o 
resto. 
P: Hãhã... Que legal isso, né? Porque já tá trabalhando o ( ___ ). 
Clara: É... Hãããã....É literatura. Eles acabam se envolvendo e querendo conhecer quem é.  
Ou... aquele que tá bem melhor, no dia que  tu lê um livro, que tu dá o título do livro, que tu 
não dá a editora, aí alguém já te pergunta: Professora de que editora que é? Isso eles ( ____ )... 
P: ( ___ )... 
Clara:  Isso... com esse projeto de leitura que a escola tá desenvolvendo, através da 
reciclagem. Eu acho que isso ali, tá desenvolvendo bastante as nossas crianças a lerem.  
P: E como é que é esse projeto? Queres explicar ele rapidinho? 
Clara: Esse ali da reciclagem? 
P: É... 
Clara: Tá...então é assim...Hãmm... A escola faz um...um projeto... tem um projeto de 
reciclagem, então no nosso projeto tem datas marcadas no calendário, durante o ano. Uma vez 
por mês eles trazem papel e papelão, no dia marcado. Numa outra oportunidade, eles trazem 
plástico ou alumínio. Esse papel todo é pesado. Daí a gente incentiva as crianças, que além 
dos livros que a biblioteca pode...que a escola pode comprar...a gente não vai tá jogando esse 
lixo, poluindo os rios, poluindo o ambiente...toda essa parte, que além de eles estarem 
contribuindo com os livros da biblioteca...eles são incentivados através de um brindezinho... 
Ou uma figurinha...ou umas canetas coloridas...  
(___ ) e eles adoram... 
P: Aquelas coisas que eles adoram... 
Clara: E... é uma competição que...assim... eles acabam participando.... bem legal! E ... aí 
com o dinheiro arrecadado, que não dá muito... porque os livros de boa qualidade, eles estão 
caros! E nesse caso, pra dar um bom dinheirinho...tem que juntar muito...E mesmo assim... dá 
liga, acho que vale a pena e... dependendo.... se é papel ou papelão... dá uns 200 ou 300 reais, 
dependendo da campanha que foi feita, e dá pra comprar, dependendo do valor de cada livro 
que .... uns 10, às vezes a APP coloca um pouco de dinheiro... aí compra mais alguns 
livros....E.... tem o grupo de leitores que funciona na escola, todo aluno que quiser participar 
do grupo desde o início do ano, ele participa das reuniões uma vez por mês, no período oposto 
às aulas, ele participa das reuniões... 
P: Isso é aluno de 1ª até que série? 
Clara: Até a 8ª... Mas os de 1ª série... esse ano nós temos uma, já está lendo, no início do ano 
e ela quis participar e começou... Mas...não temos de 2ª série, não temos nenhum. Participam.. 
só de 3ª então, 4ª até a 8ª. E esse ano, tá estreando de 1ª série, é inédito! Ela até dormiu na 
escola... 
P: Que legal! 
Clara: Esse projeto... de leitura... ela...a coordenadora da escola, que coordena o grupo, a 
professora Rosângela, ela também... faz atividades paralelas com esse grupo, é um grupo de 
mais ou menos umas 60 crianças. E essas crianças, além de terem essa reunião mensal na 
escola, no horário oposto... eles participam de...de feiras de livros... participam de uma noite 
de ... de literatura na própria escola, que eles acabam dormindo na escola é... vão para... 
livrarias em Blumenau, pra conhecer as livrarias e conhecer os lançamentos de livros, e  final 
do ano eles fazem encerramento, o próprio grupo, né? O próprio grupo divulga os livros... 



  

P: E eles já trouxeram autores pra escola? Já conseguiram trazer? 
Clara: Trouxeram o Marcelo Xavier e esse ano ela tá pensando em trazer... de poesia... ai 
meu Deus... quem... 
P: Ai... de poesias tem tantos.... 
Clara: É... ( ___ ) ele lançou um livro de poesias muito legal. Ela tá tentando agendar com 
esse autor também, pra trazer pra escola. 
P: Mas ele é da onde? Tu sabes? Não é daqui né? 
Clara: (?)  
P: (Risadas) ... Não faz mal... 
Clara: Tá, o que mais agora... 
P: Tá... da leitura acho que a gente já.... Do projeto, tens mais alguma coisa que queres falar? 
Da professora Rosângela...da coordenadora? 
Clara: Eu acho que não, né? 
P: Não! 
Clara: Eu coloquei... mais ou menos... 
P: Hãã...E sabe o que eu gostaria de saber ainda, Clara? Em relação a textos, né? Como é que 
eles fazem a escrita...dos textos? Tu sugeres o tipo de texto, ou eles trabalham com uma 
variedade grande de textos, isso eu queria saber de ti, assim? 
Clara:  Hããã... 
P: Que tipo de textos que eles mexem? Que eles trabalham e que eles escrevem? 
Clara: Tá...e como assim eu trabalho com uma 2ª série, então... digamos assim eu trabalho 
bastante... ( ____ ) meu último tema. Eu vou colocar pra ti, os insetos então, né? E esse tema, 
dos insetos, eles trouxeram bastante material, então eles fazem a leitura desse material, as 
curiosidades e eles lêem o que tem de interessante, a gente senta no chão com todo o material 
e lê junto e... a partir desse momento que eles leram, que eles já tem conhecimento de alguma 
coisa, além do texto informativo, que é sempre alguma coisa a respeito do tema que eles tão 
vendo, eles começam a construir... é o tema... a escrita deles, aí a gente começa... eles fazem 
acróstico, eles fazem frases do tema,  e a gente cria um texto coletivo, pra eles verem como é 
que funciona, além do parágrafo, da pontuação, do ponto, da vírgula é... depois do texto 
coletivo que eu construi com eles no quadro, que eles me deram as dicas e eu vou explicando 
como é que era...aí é que eles começam a construir o texto deles. 
P: Ahhhh.... tá... 
Clara: E vai ser sobre os insetos.... e eles tiveram bastante conhecimento, bastante 
informação sobre o tema, né? Sobre os insetos, aí eles têm um repertório... 
P: Eles têm o que dizer, né? 
Clara: Eles têm o que falar... porque alguma coisa eles conheceram, então... depois, mais 
adiante, agora... a gente tá construindo essa parte do texto ainda na 2ª série, né? Agora... daqui 
a algum tempo, o texto informativo... o texto individual... a produção de texto individual, 
daqui a alguns dias, sobre o tema, vai tá beleza, eles vão saber descrever sobre o tema. Daqui 
a algum empo, então a gente coloca um texto descritivo, a gente coloca ou uma paisagem, ou 
uma gravura, pode ser... daí não precisa nem ser sobre o tema... pode ser uma qualquer outra 
coisa que seja interessante pra eles, de repente. Se aconteceu uma coisa interessante, a gente 
leva pra sala de aula e fazem um texto descritivo, da maneira deles. A gente não tira... quer 
dizer, eu procuro não tirar a essência do texto deles, né? A gente corrige, quando for um erro 
muito...pesado, muito, né? Tenta corrigir, mas assim... a essência do texto deles fica, porque 
eles já conseguem escrever textos bem legais 
P: Hãhãhã... e eles gostam? 
Clara: Adoram escrever, gostam muito! Tem sempre um ou outro que... né? Porque às vezes 
não é nem porque ele não gosta, ele não consegue ter palavras, não consegue ter um repertório 
pra colocar. Ele fica repetindo sempre a mesma coisa. 



  

P: Hãã... 
Clara: E isso a gente sente bem, porque dependendo do ambiente que a criança vem, ela 
consegue falar e escrever coisas diferentes e onde a criança não tem em casa um repertório, ou 
alguém em casa que lê e que incentiva, ela tem um vocabulário mais... 
P: Restrito... 
Clara: Restrito! Né? E onde a gente vê que em casa eles tem contato com jornal, com seja 
televisiva, seja escrita ou revistas, ou que conversa com os filhos, eles têm um repertório 
maravilhoso. 
P: Hãhã... 
Clara: Eles têm um vocabulário maravilhoso, diferente do que não lêem.  
P: E em sala, tu chegas a usar com eles jornal, revista? Ou fica mais assim... o texto...  fica 
mais informativo? 
Clara: É... agora... como assim... é no início, então eu que estou levando o material pra eles. 
Mas... no tema passado, que nós vimos, no projeto passado que foi sobre cobras,  saiu no 
jornal, uma reportagem sobre o projeto... é... cobra viva, em Indaial. E um dos alunos 
recortou... a folha lá... e trouxe pra escola pra mostrar da onde que saiu, né? A reportagem 
falando sobre cobras e tal...Daí daquela reportagem, eu tirei xerox, montei e fiz uma 
interpretação com eles, né? De que jornal que é? De que dia da semana que é? Qual são as 
páginas que tinha? Sobre o que falava... o...texto? Quem foram os repórteres? Para eles terem 
conhecimento do que era um jornal. 
P: Legal isso... 
Clara: Foi muito interessante...foi assim bem... pra eles foi ( ___ ), né? Peguei o jornal. 
Peguei daí o jornal da escola e mostrei a notícia, que nós temos lá, toda... como é que foi, e 
tal. E naquela... o jornal que o menino trouxe, foi o jornal da semana, do vale, né? Aí eles 
escreveram também, que o jornal era o do vale, e foi assim bem...bem dez! Eles já tem 
bastante conhecimento. Como eu te falo, os que têm em casa esse tipo de material, não tem 
dificuldade. Porque lá na escola eles dizem, é porque esse jornal e tal e os alunos que não têm, 
as crianças que não têm contato com esse material, você sabe. Aquele contato que a gente tem 
na escola, é muito pouco. 
P: Maria Clara, como é que tu trabalhas os aspectos gramaticais com eles?  
Clara: É... eu não faço exercícios direcionados, só aspectos gramaticais. Todo... tudo o que 
for de gramática a gente trabalha dentro do texto. É... seja nos textos informativos, seja em 
textos coletivos, ou nos individuais, todo o tipo de trabalho que a gente faz, que seja de 
gramática é tudo em cima de textos, nenhum exercício é específico sobre gramática. 
P: Então não tem separar em sílabas. Não tem esses exercícios... 
Clara: Separado não! A gente quando faz um texto, seja coletivo ou individual, eu procuro, já 
quando faz um texto, estar separando palavras, estar olhando no texto deles como eles estão 
separando, daí se eles não separaram legal, tá chamando, como é que é isso, como é que não 
é. A gente faz assim, uma atividade assim, pra separar palavras. Assim... só uma tira de papel 
estreitinha, bem estreita e dá pra eles uma palavra, pra ver se eles conseguem separar, mas 
não... assim: Separe as palavras em sílabas. Porque, normalmente ali ele vai fazer correto, né? 
E depois quando  vai fazer no caderno, ele vai fazer a separação errada, então dentro de um 
texto, de um texto coletivo, ou da escrita que ele faz, a gente procura olhar, eu sempre procuro 
olhar se ele separou a palavra. No quadro mesmo eu faço palavras separadas, pra eles tarem 
observando... 
P: Hãhã... 
Clara: Mas nenhum exercício específico de: Separe as sílabas ou Dê o plural das palavras, é 
tudo dentro dos... dos nossos textos. 
P: Hãhã... Que legal! Então o trabalho é todo fundamentado no texto, deles. 
Clara: Isto... hãhã... 



  

P: Eles trabalham tudo ali... em cima do texto. Ai que legal... isso é bom... E... e os trabalhos 
que eles fazem, Clara, eles expõem na sala, eles têm uma pastinha? Como é que tu fazes? 
Como é que tu procedes com os trabalhos? Depois que tu corriges eles? 
Clara: Eles têm... trabalhos... eles têm as pastas. Tem pasta de avaliação, que a gente guarda 
pros pais estarem é...acompanhando é... vendo o que a criança tá fazendo. É.... eles têm a 
pasta do tema, onde a gente guarda todos os temas, as folhas que a gente dá, ou de textos, ou 
de desenhos, de acrósticos...ou também...quando eles fazem um texto, digamos assim...eles 
foram a um tempo atrás visitar o zoológico, daí eles fizeram um relatório do zoológico. Aí 
esse relatório a gente expões lá fora, pra outras crianças estarem conhecendo o que que eles 
foram ver, aí eles fazem o relatório e geralmente desenham alguma coisa, sobre o que está 
escrito no relatório. Aí eles expõem lá fora pra turma ver. Ou... outro trabalho deles que é 
exposto, né? É o Projeto Unimed, que a escola também tem, então eles fazem o texto, sobre a 
segurança da escola, a segurança na... na rua, e esse trabalho também é exposto pra toda a 
escola. Depende tanto... do momento até...do material que a gente tem pra expor, né? Alguns 
são expostos, alguns são expostos dentro da própria sala. Ou pra  estarem divulgando um 
trabalho... de eles mesmos lerem o relatório deles na sala de aula pra todos ouvirem... 
P: Que legal!... Compartilhar...Maria Clara... eles costumam compartilhar as produções 
escritas deles? 
Clara: É... em muitas situações que a gente faz um texto, ou um relatório, ou um texto 
individual, eles lêem na própria sala, pros  colegas. Então... todos eles estarão ouvindo o aluno 
ler o seu texto. Porque em cada texto, ou em cada  relatório sempre tem alguma coisa 
diferente, alguma coisa que o outro não escreveu. E aí cada um acha interessante... ah! Eu me 
lembro... Eu também vi, ou coisa assim. Ou eles têm vontade de acrescentar no texto deles, ou 
eles mudam alguma coisa, ou eles nem se tocaram de que alguma coisa diferente tem no 
texto, né? Esse último relatório que a gente fez da visita no zoológico é... teve uma 
observação de um aluno que fez o relatório e no relatório ele escreveu de que até o motorista 
veio ver a cobra. E ninguém tinha isso no relatório, aí depois que o aluno leu lá na frente, daí 
os outros: Ah... é verdade eu também vi o motorista. 
P: Isso é muito interessante, né? Bem legal! Maria Clara, tu já ouvisse falar dos PCN’S de 
Língua Portuguesa? 
Clara: Já ouvi, já ouvi falar, mas eu acho que eu ainda não os li, de Língua Portuguesa 
especificamente. 
P: Tá, e...gêneros discursivos? Tu já ouvisse falar? Ou alguém já te falou sobre isso? Em 
algum lugar? 
Clara: Gêneros discursivos, o nome não me é estranho...eu acho que até já ouvi falar... em 
algum lugar, de repente da pós, mas eu não estou lembrando. 
P: Então tá... e a tua escola, Maria Clara, tem algum documento que serve assim...como 
diretriz para a tua prática? De Língua Portuguesa, ou Matemática? Ou seja qual for a 
disciplina? 
Clara: Hãhã... A escola tem o PPP,  a cada ano a escola tá dando continuidade ao trabalho. Lá 
nós temos as diretrizes que a escola segue... e agora estamos tendo reuniões, tivemos uma só... 
pra tá fazendo um documento. 
P: É um documento que serve como diretriz? 
Clara: É... pro município. 
P: Isso! 
Clara: A questão levantada no dia em que tivemos essa reunião, não tivemos nada ainda, mas 
no dia em que foi levantada essa hipótese, foi que: Se todas as escolas já tem o seu PPP, pra 
que quê ainda iríamos fazer um plano de ação pro município? Como é que.... de que maneira 
que isso ia acontecer depois, se cada escola já ia seguir o seu PPP e teria mais um... um 
documento, um plano de ação, sei lá bem o nome, mas enfim, pra tá seguindo? Na verdade 



  

então o que quê iríamos seguir? Trabalharia numa escola com PPP e na outra a gente ia 
trabalhar com esse plano de ação ou qualquer nome parecido? Aí ficou essa dúvida no ar, não 
tivemos mais reunião, daí. 
P: Hã, hã... 



  

APÊNDICE H 
 
 

ISABEL (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 3ª SÉRIE,  DO MUNICÍPIO DE 
RODEIO. 

 
Rodeio, 23 de abril de 2005.                         
 
P: Isabel, me fala como é que são as tuas aulas de Língua Portuguesa? 
Isabel: Eu procuro trabalhar a Língua Portuguesa,  junto com as outras disciplinas, assim...o 
texto...vamos supor de Ciências, eu pego um texto sobre a água e  vou trabalhando os 
conteúdos de Língua Portuguesa, a dicção, a pontuação, né? Os conteúdos da Língua 
Portuguesa e também claro, não é? A disciplina de Língua Portuguesa, na parte de textos 
coletivos, texto individual, a gramática. 
P: E como é que tu trabalha a leitura dos textos? 
Isabel: A leitura eu...  
P: Eles escolhem os textos, como é que funciona? 
Isabel: Eu tenho sempre na sala bastante livros de literatura infantil, que quando eles 
terminarem a atividade que eles tão fazendo, eles podem pegar um livrinho e ler, ou eles me 
contam a história, ou eles escrevem a história, ou lêem pra mim a história e pros 
coleguinhas... E também... quando é texto, leitura de texto, eu peço pra primeiro eles fazerem 
uma leitura silenciosa, depois cada um lê um pedaço, ou cada um lê um parágrafo, ou eles 
lêem toda, ou às vezes, algum dia como uma tarefa, eles podem escolher o texto, ou marco 
um, né? eu escolho um. Mas geralmente é eles que escolhem... eu acho que daí a leitura vai 
mais... prazeirosa.... é uma coisa que eles querem ler, né? 
P: Hã, hã... E tu trabalhar com o livro didático? Não... 
Isabel: Muito pouco. 
P: É, porque vocês trabalham com projetos, nem tem como, né? 
Isabel: Eu não trabalho mais com projetos, por causa do sistema Bom Jesus de Ensino que o 
município adotou, né? Eu não consigo encaixar os conteúdos que eles pedem no trimestre, no 
projeto. Mas eu procuro assim... eu trabalho o livro didático, mas não só em cima do livro 
didático, eu tento tirar atividades de lá, mas eu dou uma modificada. Mais do livro didático 
são as leituras que eu tiro, não as atividades, assim, porque ela são muito... 
P: E tu podias me explicar um pouquinho, como é que é esse sistema Bom Jesus, que a 
prefeitura adotou? Como é que é isso? 
Isabel: É um convênio que eles adotaram, então... o material eles mandam, o plano curricular 
e o plano de atividades. Lá tem os conteúdos que eles querem que trabalhe no trimestre, agora 
é por trimestre. Os conteúdos e algumas sugestões de atividades. E eles mandam também os 
livros didáticos, mas eu não sigo eles ali, não consigo, não... não entra na minha cabeça 
seguir, assim... né? E as avaliações, também eles mandam as provas prontas, só que eu não 
aplico elas na íntegra, porque tem conteúdos que eu não posso trabalhar, por causa da 
realidade das minhas crianças, então eu não posso tá trabalhando, vamos supor... quadra e 
quarteirão, para uma criança que mora na BR 470, que não tem quadra, né? Então não é tudo 
que eles fazem, que eles mandam que eu faço, que não se encaixa na nossa realidade. Que na 
nossa realidade é mais uma... uma classe econômica mais alta. 
P: E os textos que tu trabalhas com eles, de onde tu tiras? Tu trazes os textos? Eles trazem? 
Eles fazem? 
Isabel: Eles trazem, alguns eles trazem, alguns eu levo... e muito texto coletivo, eu trabalho 
bastante o texto coletivo, vamos supor... teve uma palestra, teve uma data comemorativa, 
vamos fazer um texto, o que quê falaram? Né? Ou...eles mesmo trazem alguma novidade, 



  

vamos falar... vamos escrever sobre isso. Eles falam, eu escrevo, eles copiam e depois a gente 
lê, dali a gente começa: onde vai ponto? Onde vai vírgula? Onde que a gente podia fazer outro 
parágrafo?  
P: Ah... então tu não trabalhas as questões de gramática separado? 
Isabel: Não! 
P: Tu partes do texto, tudo do texto, então. 
Isabel: Alguma coisa de gramática que precisa ser reforçado, daí eu dou em separado. 
P: E aí tu fazes os exercícios? 
Isabel: É! Hãhã...com essa coisas... com essas questões que eles não tem bem assimilado, né?  
Mas, geralmente é do texto, aí vamos trabalhar o til, suponhamos, no texto eu não coloco nas 
palavras com til, eu não coloco o til, pra eles perceberem a diferença, que fica na palavra. Aí, 
dali, a partir desse texto, a gente vai pra outras palavras, assim, que outra palavra que nós 
poderíamos colocar nesse texto, trabalha sinônimos e antônimos. Eu gosto mais, partir do 
texto. 
P: Ai que bom! 
Isabel: E ...também em textos individuais, que nem os livrinhos, eles levam pra ler na sexta e 
na segunda, uma semana eles lêem pra mim, uma semana eles contam sem olhar no livro, pra 
ver se eles sabem a história, uma semana eles escrevem a história, mas não podem copiar do 
livro, tem que ser uma história com as palavras deles. E a correção, daí eu faço... eu sublinho 
a palavra que tá errada e eles têm que pesquisar, onde que tá e porque que tá e eles têm que 
arrumar. Eu não vou dizer, aqui é com ss, aqui é com um r, aqui é rr, eles é que vão procurar 
onde que tá o erro, eu sublinho a palavra e depois eles é que procuram, geralmente é no 
dicionário. 
P: Legal... E... que tipo de textos tu trabalhas com eles, é sempre... tu varias assim, são tipos 
diferentes de textos ou não? 
Isabel: Eu gosto de fazer... texto narrativo, que eles contam alguma coisa, a propaganda, né? 
Da mídia, também eles fazem, não gosto de tá trabalhando sempre o mesmo tipo, pra eles 
terem conhecimento de todos, né? 
P: Hã, hã...É isso é bom... porque há uma variedade grande, né? 
Isabel: E as histórias em quadrinhos, eles adoram, né? 
P: Eles adoram desenhar, ilustrar. 
Isabel: Aí... quem já copiou, professora pode desenhar? Pode! Só que tem que desenhar o 
texto, não um desenho livre. Tem que desenhar o texto! Então eles desenham uma parte do 
texto que pra eles foi mais significativa, né?  
P: Hã, hã... Legal! 
Isabel: Depois destes textos, não só o texto, às vezes frases... ou até mesmo joguinhos, a 
gente coloca, pede pra desenhar no computador, eles digitam, cada um digita uma parte, uma 
turma pequena, só sete, né? Então cada um digita uma parte do texto, pra eles terem também 
contato com o computador, que é uma comunidade bem carente. E pra internet, a gente leva 
eles pro laboratório do Santo Antônio, da Escola Santo Antonio e eles vão pra internet, 
geralmente é pra brincar, né? Pra jogar, mas daí eles já sabem acessar, já sabem o site que eles 
querem ir, é bem legal! 
P: Eles fazem também as leituras deles lá, né? 
Isabel: Hã, hã... que nem antes eu ia passar dos planetas, eles foram pesquisar sobre os 
planetas, viram tudo, foram num site bem interativo, assim, foi bem legal. Eles gostam, 
porque não é uma coisa que eles vêem todo dia, aí, voltando pra escola a gente faz o texto 
daquilo que a gente fez aqui, né? No laboratório... 
P: E tu sentes que eles gostam de escrever?  
Isabel: Gostam... 
P: E de ler? Como é que tu sentes eles, como leitores?  



  

Isabel:  Eles adoram ler, porque eles fazem ligeiro as atividades, pra poder ir pro livrinho. 
Eles adoram, eles já leram quase... eles já leram todos, com certeza, assim né? Mas tem um ou 
outro que eu sinto assim, que eles não gostam, porque eles têm dificuldade na leitura. Então 
assim, acho que é mais medo que eu cobre alguma coisa, que eles não vão ler. Mas a maioria 
gosta, é bem estimulada. 
P: E esses livros que eles têm? É na sala ou é na biblioteca da escola? 
Isabel: É na sala. 
P: Como tu faz a biblioteca deles, assim? 
Isabel: Porque todo começo de ano, na lista de material a gente pede um livrinho que depois 
fica pra escola, né? E a escola também adquiri bastante. 
P: E como é que tu fazes? 
Isabel: E coloca em caixas, a gente tem duas caixas na sala e a gente faz um revezamento, às 
vezes as outras séries vem buscar né? 
P: Hã, hã... 
Isabel: E a prefeitura também faz um rodízio. Elas montaram vários baús, que eles chamam, 
né? E deixam, na nossa escola ficou uns quinze dias, e daí troca, né? Pegam aquele e colocam 
outro, e aí a gente varia, a gente coloca às vezes o da prefeitura, às vezes o nosso, mas todo 
dia eles têm contato com  livros. 
P: Que legal isso!  
Isabel: Todo dia! 
P: E os PCN’S? O que quê tu conheces dos PCN’S de Língua Portuguesa? 
Isabel: Quase nada, a gente não... quase não adotou assim... os PCN’S. Não... não conheço 
muito dos PCN’S, assim pra falar dos PCN’S de Língua Portuguesa, não, a gente não teve 
nenhuma...assim... alguma capacitação, alguma palestra, alguma coisa de... 
P: Nesse tipo... 
Isabel: Não...não! 
P: E sobre os gêneros discursivos? Já ouvisse falar? 
Isabel: Já! Alguma coisa da... dos cadernos pedagógicos da UDESC, que eu lembro assim... 
os primários... Os gêneros discursivos primários, que são os do cotidiano, né? A forma como 
a gente se comunica no cotidiano, e os secundários, que é mais a parte científica, né? De 
telejornais,  que...modificam o  meio de comunicação... da parte oral e da parte escrita... 
P: Hã, hã... E relacionando isso com os teus alunos, tu achas que eles trabalham esses dois 
tipos de gêneros? Primários e...secundários? 
Isabel: Trabalham...Eu acho que sim! Porque a forma como eles falam e depois como eles 
escrevem é diferente. 
P: Hã, hã, hã... 
Isabel: Eles falam de um jeito e depois quando eles vão escrever eles vão escrever da norma 
padrão. 
P: Jóia! Maria Isabel... como é que tu corriges os textos deles?  
Isabel: Eu corrijo os erros de ortografia e gramática... eu corrijo sublinhando e eles 
pesquisam... e avalio em seqüência... a seqüência dos fatos, a ( ___ ) das idéias  e a coerência, 
né? Se eles não tão fugindo muito do tema, se colocam uma...uma parte... do fim, lá no 
começo... a seqüência lógica do texto. E sempre, eu dou como sugestão para que eles 
escrevam daquela maneira, não digo que tá errado. Eu falo... porque tu escrevesse assim? Será 
que não ficaria melhor? Tenta...dá uma pensadinha, tenta fazer diferente. 
P: E em algum momento eles precisam reescrever o texto? Tu pedes pra eles isso? 
Isabel: É muito difícil... mas só se tem muitos erros, ou como... eu tenho aluno com 
dificuldade de ... na escrita, então ele escreve muito como ele fala, como ele fala bem errado, 
então como ele vai... daí ele vai fazen... lendo pra mim o texto e eu vou escrevendo e ... 
P: Ajudando... 



  

Isabel: É ajudando, e aí ele reescreve. Mas... os outros é bem difícil, mas... é mais ele que tem 
que reescrever. 
P: E quanto ao planejamento das tuas aulas, como é que tu fazes? 
Isabel: O planejamento... a gente recebe o Plano Curricular,  do sistema Bom Jesus e o Plano 
de Atividades, então no Plano Curricular tem os conteúdos que nós temos que trabalhar e no 
Plano de Atividades tem os conteúdos que devem ser trabalhados naquele trimestre. Então o 
trimestre... o trimestre, no PA, é dividido em semanas, então naquela semana tá escrito que 
nós temos que trabalhar aqueles tais conteúdos. Então nós vamos olhando os números dos 
conteúdos do PA e vamos alternando com os números lá do Plano Curricular. Claro que senão 
der pra trabalhar tudo numa semana, a gente deixa pra outra, ou se tiver que reforçar um ou 
outro a gente vai reforçando, né? Não é que... arrisco ( ___ ). E tem conteúdos que não 
condizem com a realidade das crianças e não podem ser trabalhados. 
P: Mas isso daí é um critério teu, né? 
Isabel: Sim... 
P: É tu que fazes isso. Tu trabalhas só o que tu achas relevante. 
Isabel: Só! 
P: Pra eles... 
Isabel: Hã, hã, hã...Mas com o aval da Secretaria da Educação, né? Eles tão a par disso... e 
todas da rede fazem isso, pelo menos na minha escola, fazem. 
P: E tu sabes se a prefeitura tem um documento, além desse Plano de Curso, tem algum 
documento, assim... que serve como diretriz? Assim pra tua prática pedagógica? Tua e dos 
outros professores do município? 
Isabel: Se tem, eu não tenho conhecimento. 
P: E cursos de formação continuada, vocês têm? 
Isabel: O Sistema Bom Jesus vem uma vez por mês. O pessoal do Bom Jesus ele vem dá uma 
capacitação uma vez por mês, então...cada mês é um tema que eles trabalham com a gente... 
P: É um tema diferente... ou como é que é? 
Isabel: Mês passado, por exemplo foi sobre Literatura. Tá? Como trabalhar textos com as 
crianças, mas nada assim de novo, coisas já lançadas, né? Geralmente com temas diferentes, 
por área, outra vez foi jogos matemáticos... Mas todo mês eles vem. 
P: E quando acontece isso? A noite?... 
Isabel: Não! 
P: Sábados? 
Isabel: Em dia letivo! 
P: É ?? 
Isabel: Dispensa os alunos, pra ( ___ ). Teve um dia que foi à noite, a parte de avaliação foi a 
noite. Mas geralmente é durante o dia, daí é o dia inteiro. 
P: Legal! E tu achas que são positivos esses encontros? 
Isabel: São! Como eu te falei, tem coisas assim... que eles falam que não é nenhuma novidade 
pra mim... pros outros pode até ser que seja, né? Mas alguma coisa a gente sempre acaba 
tirando. 
P: Aproveitando, né? 
Isabel: A gente .. a gente ouve com outros ouvidos, né? 
P: E com que freqüência tu trabalhas a produção de texto? 
Isabel: Texto coletivo... uma vez por semana, e geralmente também uma vez por semana o 
texto individual. Uma técnica que eu uso pro texto individual...é vamos supor...eu mostro uma 
gravura, de um texto que já existe, o último que foi... foi o Leão e o rato, que fala a história do 
leão e do ratinho... lá da... dos clássicos, né? Eles viram a gravura e escreveram o texto, a 
partir da gravura. Depois que eles escreveram o texto, leram cada o seu, leram o seu pra 



  

turma, eu leio aquele que já existia, aí a gente faz a comparação, daquele que eles fizeram e 
daquele que já existia, fica bem legal... 
P: Quem bom, né? Que bom pra eles terem a.... 
Isabel: A comparação... é que... não precisa tá escrevendo igual ao que tá lá no livro, que vai 
tá falando a mesma coisa... 
P: Claro! Com certeza... 
 



  

APÊNDICE I 
 
 
ENTREVISTA COM EDUARDA (NOME FICTÍCIO), PROFESSORA DE 1ª E 2ª SÉRIES, 

DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. 
 
Blumenau,19 de julho de 2005.     
 
 
P: Sujeito 7, fala das suas aulas de LP um pouco, como elas são? 
Eduarda: Bom, na 1ª série, a gente... eu , praticamente gira tudo em torno da LP, tudo em 
cima do texto, da língua, gira tudo isso,  então basicamente é o prato principal. Sempre em 
cima da língua, né, porque eles tão bem na fase de aquisição da língua, então é a estrutura da 
língua, é a parte silábica, é a construção de frases, é a construção de textos, tudo em cima 
disso. Daí a Matemática, Ciências e as outras coisas vão tudo ramificar dali. 
P: É como se fosse interdisciplinar? 
Eduarda: Isso. 
P: É nessa proposta? 
Eduarda: É. É nessa proposta. 
P: Jóia. E como é o teu trabalho com o texto? 
Eduarda: O texto é a base pra tudo, tipo assim, eu apresento o texto para eles, em cima desse 
texto vem todas as outras coisas. Às vezes são músicas, às vezes, poesias, textos de Ciências, 
de Matemática, tudo em cima do texto. São vários textos que desencadeiam em outros textos, 
daí a produção deles, e volta pro texto. 
P: E esses textos assim, tu trazes pra eles? 
Eduarda: A maioria. 
P: Aonde tu pesquisas os textos assim? 
Eduarda: Aí são letras de música, são poesias pequeninhas, é (...) aí tem livros de histórias, 
textos assim, né. Eu tenho trabalhado muito com o livro O ABC da Mônica. Daí fala de cada 
letra e cada letra tem um versinho, e dali vão aparecendo outras palavras, dessas palavras vêm 
letras de música, outras historinhas, livros que tem na biblioteca. Dependendo das palavras 
que vão aparecendo nos textos, vão aparecendo outras idéias assim. Tipo, antes das  férias, a 
gente tava aprendendo o F, então tinha uma quadrinha lá que tinha várias palavras do F e daí, 
né ,trabalhamos uma música com a letra da formiga, do Vinícius de Moraes, daí apareceu 
mais um monte de palavras. Em Ciências, uma outra coisa, veio do MEC aquela cartilha do 
Fome Zero que fala de alimentação, educação alimentar. Daí disso, desse texto, desse livro 
que eles levaram e leram em casa, porque era um pouco mais complicado, aí apareceu a sopa. 
E daí tem uma música que é a SOPA e aí trabalhamos aquele texto e assim vai indo... mais ou 
menos nesse esquema.  
P: E como é que eles fazem a leitura desses textos? Agora eles já tão lendo ou... 
Eduarda: Metade da turma tá lendo. Metade da turma tá lendo. Então a gente faz (...)., tipo 
eu dou o texto, aí eles tem que lê. Então os que conseguem, vão e os que não conseguem 
ficam tentando, um ajuda o outro. Então eles têm um tempo assim pra lê individual, pra vê 
como é que ta, e depois a gente lê todo mundo junto. Daí eu vou conduzindo , aí os que lêem 
vão lendo junto, os  que não lêem vão tentando, né, então vai nesse rolo assim. 
Aí também tem a hora de eles lerem sozinhos, tem livros e revistas na sala. Quem terminou a 
atividade pode pegar um livro, uma revista.  
P: Isso eu também queria te perguntar: eles têm uma biblioteca no fundo da sala ou na escola? 
Como eles fazem? 



  

Eduarda: Sim, eles têm na escola e também no fundo da sala. Tem bastante livros assim, tem 
de tudo quanto é qualidade: daqueles bem porcaria mesmo até os livrinhos melhores assim, 
tem uma porção de revista Recreio, tem um pouco de Nacional Geografic, revistas de viagens, 
tem as revistas de recortes que eles trazem também, então tem um materialzinho bem 
diversificado. 
P: Que legal! Isso é bom. E a produção escrita deles? Eles já sabem alguma coisa escrita 
assim? 
Eduarda: Já. Já. Mas como é 1ª série, eu uso mais a escrita espontânea: o registro da aula, 
frases, né, mais essa parte de escrever o que aconteceu na aula ou alguma coisa que aconteceu 
na escola. Ainda não partiu para aquela coisa: vamos escrever uma historinha sobre alguma 
coisa, não. É mais do cotidiano mesmo, coisas que acontecem com eles. 
P: E eles têm interesse ou facilidade em escrever no atual estágio em que se encontram? 
Eduarda: Esse ano tá legal a coisa. Tá funcionando assim, eles estão com mais facilidade que 
nos anos anteriores. E também a gente mudou um pouco a alfabetização, dos cursos que 
agente fez no ano passado tudo, principalmente com a Elvira Souza e Lima que estava aqui no 
ano passado, é (...) a estrutura da língua, trabalhar muito com frases, não só palavras soltas. 
Que antes, a gente trabalhava muito com palavras soltas, né. Então agora  a frase, tudo dentro 
de uma frase, dentro de um texto, e muito das sílabas, estrutura das sílabas, né. Não só o ba  
be  bi  bo  bu , mas todas as sílabas complexas, todas essas juntas, tudo junto, conforme elas 
vão aparecendo no texto. 
P: Então tu trabalhas a parte da língua como estrutura e a parte da língua como texto, sentido? 
Eduarda: Como construção de texto, como função social, as duas coisas juntas. 
P: Ótimo. Que bom ouvir isso. (risadas) 
Eduarda: E no meio disso tudo, tu fazes assim exercícios da gramática com eles? Tu 
trabalhas a questão, como tu disseste a estrutura da língua, em termos de gramática? Eles 
fazem exercícios ou não, tu trabalhas oralmente ou  por escrito? Como é que é isso? 
Eduarda: Como é 1ª série, é muito mais na estrutura da palavra, na construção da sílaba, né. 
Então isso vai o tempo inteiro: na hora que tá lendo um texto, na hora que tá escrevendo uma 
palavra, na hora que tá fazendo no quadro, então é no oral, é no escrito, é em atividades, é em 
cruzadinhas, ou então, a gente bota as palavras em caixinhas, né, então escreve numa tira de 
quadradinhos o tanto, o número de letras que de repente encaixa ali., então são mais 
atividades assim. 
P: Então eles brincam também? 
Eduarda: É. Parece uma brincadeira. E muito também de rima, o som da palavra, isso ajuda 
muito. Então essa parte da gramática mesmo é desse tipo.  
P: Entra mais na fonética... 
Eduarda: Na fonética, na escrita, no som: associar o som à escrita, relação grafema/fonema, 
mais assim nesse ponto, alguma coisa de pontuação, mas conforme vai aparecendo na sala. 
Aí, sinais de acento, til, cedilha, essas coisas, tudo conforme vai aparecendo nas palavras.  
P: É. E conforme a necessidade deles também, né. 
Eduarda: Tipo assim, o til pra eles já não é mais problema, porque é todo dia que vai vendo, 
tem aqui, tem ali. Cada vez que aparece, já vai automatizando mais naturalmente.  
P: Que legal isso. E sobre os PCN de LP, tu já ouvisse falar? 
Eduarda: É... já ouvi falar a respeito. Tem na escola e tudo, mas eu ainda não peguei pra ler, 
pra ver o que é que é. Não fiz nenhum estudo em cima deles. 
P: E quanto aos Gêneros Discursivos? 
Eduarda: Não tinha ouvido falar ainda nesse termo. 
P: Não? 
Eduarda: Não. Não conhecia, talvez por não ter lido ainda os PCN, né. Isso é a primeira vez 
que eu escuto. Não lembro assim de ter visto. 



  

P: Então tá. Obrigada. 
Eduarda: De nada. 
 
Com o gravador desligado, a entrevistada concordou em falar um pouquinho sobre o seu 
trabalho com a 2ª série. 
 
P: Eduarda, e o teu trabalho com a LP na 2a série, como é que é? Fala um pouquinho. 
Eduarda: Também é parecido com o da 1a (...) como é que eu vou te dizer, um (stopin) para 
as outras coisas. Né, então em cima do texto, a gente traz o texto, às vezes um texto de 
História, às vezes, um texto informativo e vai trabalhando em cima de texto. Como eles já 
lêem, né, eles lêem, mais ainda ta muito picadinho, precisa elaborar ainda mais a leitura, 
então, muita leitura dentro de sala, às vezes até meio forçadinho assim, fazer lê mesmo, 
porque senão cutucar, muitas vezes não vai.  
P: Tu sentes que eles lêem em casa ou é só na escola? 
Eduarda: Alguns lêem em casa, conseguem ler em casa, a gente sente a diferença na leitura 
deles e outros, é só aqui na escola, né. Mas, como a gente cobra muito e fala todo dia, todo 
dia, dá pra senti que a maioria lê em casa, é pouco que lêem só na escola, né. Então, na 2a 
série, já tem a produção, né, então lê o texto, analisa, vê qual é a relação daquilo conforme o 
que a gente ta estudando, daí escreve, produz e daí (...) aí vai vê o que se produziu e volta pro 
texto, aí vai procurar outros textos que vão desencadear, tipo assim, tipo (...) também com a 2a 
série foi trabalhado a alimentação. Então leram aquilo ali, é... procuramos informações dentro 
do texto, daí eles tinham que localizar no texto e daquilo, outros textos foram aparecendo, né, 
às vezes poesia, às vezes, histórias, às vezes, outros textos informativos, conforme o que 
estamos vendo, alimentação, valor nutricional, essas coisas assim, né, e vai assim também nas 
outras áreas: Ciências, Matemática (...) pela Língua Portuguesa, pelos textos. 
P: E a escrita deles, como é que está nessa fase? Eles já escrevem? Como tu vês isso? 
Eduarda: Escrevem. Eles estão escrevendo textos, tipo assim, eles conseguem botar início, 
meio, fim, ééé... conseguem ter uma linha assim de raciocínio dentro do texto, não é mais 
assim um monte de frases soltas, né. A maioria já tem o texto estruturado. O que precisa agora 
é trabalhar em cima de pontuação, erros de português, coisas assim, né. 
P: E os tipos de textos que eles normalmente escrevem são mais informativos, são mais 
literários, como é que tu vês isso?  
Eduarda: O que a gente tem escrito muito é do tipo(...) relato do dia e histórias, mais 
literárias, né, eles inventam histórias e coisa e tal, ainda não fizemos textos informativos, 
coisas assim. Por enquanto é mais (         ) e responder perguntas, né.  Fazer perguntas pra eles 
e eles respondem, porque até isso, às vezes, eles não sabem, né, como responder, tipo procurar 
uma informação ali no texto. Se a gente não começar, pelo menos, com aquelas “bobiçinhas” , 
aquelas perguntas assim bem básicas, eles não vão conseguir responder aquelas que exigem 
um raciocínio, pensamento, né, mais opinião. Então a gente começou com as básicas e agora 
estamos encrementando. 
P: Então tu sentes que na 2a série, eles é é é (...) isso precisa ser bem trabalhado, essa questão 
da interpretação. Eles não vem assim lendo e interpretando. 
Eduarda: Não. Eles vem decodificando. 
P: Ah. Isso eu queria entender bem. 
Eduarda: Eles vêm da 1a série, a maioria, decodificando o que ta lendo, só. Ainda não 
consegue absorver o que está lendo, né. Isso a gente vê que vai melhorando conforme eles vão 
lendo. Então, quanto mais a gente cobra deles a leitura, melhor eles ficam, daí também vem o 
retorno quando eles escrevem. Aí como eles estavam escrevendo, no começo do ano pra 
agora, tem uma diferença bem grande. Que no começo, três a quatro linhas era o texto deles, 



  

agora eles conseguem fazer, pelo menos, meia página, ta melhorando. Então ta evoluindo. São 
textos assim com consistência, não é aquele monte de coisinhas.  
P: E aonde eles guardam esses textos?  Tu ficas com eles, expões na sala? Como tu fazes? 
Eduarda: Eles têm uma pastinha, né. Eles guardam na pastinha ou colam no caderno. Agora 
a gente ta assim, a única forma de exposição dos textos deles, a gente combinou assim uma 
forma correção. Eu pego, às vezes, assim o texto e coloco numa transparência, conforme eles 
escreveram e a gente corrige todo mundo junto. Eu passo no retroprojetor e agrupo os textos, 
tipo assim, pelo tipo de erro. Então, uma vez é pontuação, então vários textos pra trabalhar a 
pontuação, depois a separação das palavras, ou então, erros ortográficos, coisas assim. 
P: E daí eles reescrevem o texto deles? Depois desse trabalho de correção que tu fazes com 
eles, eles reescrevem? 
Eduarda: É a gente ta caminhando pra isso. Ainda não deu, mas agora no 2o semestre é essa a 
proposta. Então fazer isso e depois reescrever o texto. Às vezes, a gente faz também só a 
correção individual, tipo assim, com a criança do lado, vai lendo e já vai corrigindo ali na 
hora e mostrando aonde está o erro e porque que está errado. Mas, essa parte de reescrever 
ainda não deu. É projeto para o 2o semestre. 
P: Olha que legal! Muito bom! E na 2a série essa questão da gramática é trabalhada? Tu 
trabalhas assim algum exercício especifico, ou ortografia ou qualquer assunto assim 
gramatical: verbos ou alguma coisa assim, tu trabalhas a parte? 
Eduarda: A parte de exercício, assim solto, não! É mais dentro do texto. Conforme vai 
aparecendo no texto, ali a gente vai corrigindo. Tem um ou outro exercício, assim, tipo mais 
com rima, com construção de frases, com separação de sílabas, exercícios assim mesmo de 
gramática, não fizemos, mais relacionada ao texto, conforme aparece no texto, a gente faz. 
Então falando sempre das mesmas coisas, falando coisas novas, (      ) 
Retomando. 
P: Sempre retomando. Com eles tem que ser assim. 
Eduarda: É. Se for ficar falando, falando, falando, eles não gravam. 
P: E a parte oral e escrita, tu trabalhas bastante oralmente ou tu te fixas com eles mais na 
escrita? Que peso tu dás pra oralidade e pros registros escritos. O mesmo peso? Ou tu 
valorizas mais um ou outro? 
Eduarda: Quase que igual. Às vezes, um pouquinho mais pro escrito que pro oral, mas a 
gente procura puxar bastante o oral também, né. 
P: Quantos alunos tu tens? 
Eduarda: Na 2a série, eu tenho 19 e na 1a , 22. 
P: É um número bom pra trabalhar. 
Eduarda: O da 2a série mesmo é bem bom. 
P: A gente sente que quando é menos, é melhor. Então ta. As outras perguntas tu já 
respondesses. Então deu. 
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P: Luiza, fala um pouquinho das tuas aulas de LP. Como é que elas são? 
Luiza: Bem, eu procuro trabalhar assim de diversas maneiras, sempre depende da situação. 
Tem dias que você trabalha as coisas que acontecem, por exemplo, um bilhete, se o bilhete vai 
para casa, o porquê, como é alfabetização, primeiro eles tem que entender a importância da 
escrita, para quê que eu vou aprender a ler e a escrever. Então, para quê que eu vou levar um 
bilhete, para não esquecer. Com a turma de seis anos, eu leio o bilhete e explico pra eles qual é 
o sentido. Em outras ocasiões, eu gosto muito de histórias em quadrinhos, eu trabalho em 
projetos. Ano passado, nós fizemos projeto da Turma da Mônica. Eles queriam saber quem 
criou a Turma da Mônica, foi bem legal! Porque nas aulas de Informática, nós pesquisamos 
quem criou, quais são os principais personagens, as características. Eles ainda não sabiam ler, 
então eu lia para eles. Tinha algumas duplas, que um ou outro aluno conseguia ler, então eles já 
liam. Essas duplas já trabalhavam independentemente. Os que não sabiam ler, eu ajudava e o 
tecnólogo também, professor Marcos. Depois de analisar os tipos de balões, a parte escrita, o 
contexto, eles criavam as suas próprias histórias em quadrinhos. Assim foi bem... Eles criavam 
as tirinhas, as tiras, foram só tiras, assim no começo, né. Ah, também gosto do trabalho de 
contos de fada. Esse ano, como a turma de seis anos é uma turma que é, é (..) tem que trabalhar 
de uma outra forma, daí eu comecei com a leitura de imagens. Antes de trabalhar a leitura, 
trabalhava, eu li o texto, mas antes de ler o texto, eu procurava fazer com que eles 
interpretassem as imagens do conto de fada, por exemplo, né. Então o Chapeuzinho Vermelho, 
eles iam contando a partir das imagens, depois eu contei várias versões para que eles 
compreendessem também que um texto, dependendo do autor, ele vai dar uma direção, ele vai 
colocar um detalhe a mais, um detalhe a menos. E aí, eles pontuavam as diferenças, o que quê 
um autor escreveu, o que quê o outro não escreveu, porquê eles imaginavam que era assim. Aí 
eu respeitava a opinião deles, e ia explicando outras coisas também. E, a partir da análise das 
imagens, dos textos, eles criaram depois o livro de imagem deles. Dividi a turma em três 
equipes. Cada equipe, então, enumerou quais partes da história que eles queriam representar 
com desenhos. Aí eles tinham (...) eu, eu orientava eles que tivesse uma seqüência, também 
não podia repetir o mesmo desenho num grupo, dois alunos fazerem o mesmo desenho, não 
tinha sentido. Então, eu discutia com eles, tinha de ter uma seqüência, uma coerência, uma 
seqüência lógica, e depois pra quê que eles iriam fazer esse livrinho? É o primeiro livrinho 
deles da Chapeuzinho Vermelho foi pra contar aos alunos da Educação Infantil. Então depois 
eles contaram a história a partir das imagens que eles fizeram aos alunos da Educação Infantil. 
Foi assim muito legal! Como eles gostaram, pensei: vamos tentar mais um, primeiro foi assim, 
as imagens do desenho, ainda não foi aquela (...) a gente tem uma expectativa como adulto, né, 
e eles, como criança, eles já outra idéia, pra eles o pintar não era muito importante, o desenho 
era importante, o pintar não. Aí a partir, pensei bom (..) vou ter que estimular essa parte do 
pintar também. Se nós queremos apresentar um trabalho, ele tem que ter uma certa estética e 
tudo. Aí nós analisamos a história da Branca de Neve depois. Eles fizeram, o o início foi a 
mesma seqüência da Chapeuzinho Vermelho. Primeiro analisar as imagens, a leitura de 
diferentes versões. Depois, eles criaram mais um livro de imagens, que já saiu a produção 
muito melhor que a primeira, e esse livrinho, então, cada dia um aluno levava pra casa e 
contava a história pros pais. Eu considerei essa experiência melhor do que a primeira, porque aí 



  

os pais anotavam o que achavam, se gostavam, o que eles pensavam que desenvolveu, e foi 
muito legal assim porque os alunos que são muito tímidos, na 1a versão, eles tinham medo de 
falar. Com a turma de seis anos tem que desenvolver a linguagem oral, muito também, né, pra 
eles conseguirem se expressar. E aí, eu comecei a usar o microfone. Nós temos uma caixa de 
som velha, um microfone. Então, além de contar pros pais depois que eles levavam pra casa, 
eles contavam, na sala de aula, pros amiguinhos também. Todo dia um amiguinho contava a 
história. Foi muito dez assim, porque o microfone mesmo, eles já sabem segurar o microfone. 
P: É uma outra coisa assim segurar o microfone. 
Luiza: E aí eles fizeram teatrinhos também. Eu trabalhei a dramatização, porque não é só a 
parte escrita, nem só a parte oral. O corpo faz parte também, né, a expressão corporal. Na 
Chapeuzinho Vermelho, eles me ajudaram a montar o texto, eu fui a que registrei, né, a escriba, 
e eles me ajudaram a montar, e aí nós apresentamos o teatrinho no Dia das Mães e teve o Dia 
da Feira Interdisciplinar. Até que eu achei, poxa, já passou tanto tempo, eles nem vão lembrar. 
Isso vai dar uma dor de cabeça pra fazer o ensaio, e fiquei tão surpresa que chamei a 
orientadora e disse: “olha só, eles tão fazendo sem ensaiar.” Os pais vinham e eles já se 
organizavam e mesmo os que não eram os personagens principais, se o personagem principal 
saia, o outro assumia o papel da turma, sabe. Então você vê que realmente... 
P: Há uma sintonia assim... 
Luiza: É. Que eles compreenderam, que não foi decoreba, eles entenderam a história e cada 
um recontou a sua maneira, colocou uma fala sua novamente. A parte escrita também foi 
trabalhada, lá eu procurei trabalhar os nomes dos personagens, primeiro associando a letra 
inicial, pra irem dominando o código alfabético, né, porque eles só vão começar a ler e a 
escrever a partir do momento que souberem as letras do alfabeto, né. Sempre acreditando que 
eles já são capazes de ler e escrever a sua maneira. Então tem a parte da escrita espontânea, que 
eles escreviam do seu jeito o nome dos personagens, tem a parte que eu orientava eles. Eles 
escreveram com massinha, com lego, o trabalho com lego é muito legal porque eles vão 
formando as letrinhas. Além de trabalhar a letra, o raciocínio, como eu vou fazer o B, como eu 
vou fazer o P, o M que era mais difícil, até eles tinham que pensar. Então eles trabalharam a 
parte escrita escrevendo o nome dos personagens e no final do trabalho então, da história da 
Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e Branca de Neve, nós fizemos o jogo da 
memória: com a figura e a palavra escrita. Então eles tinham que associar o desenho à palavra 
escrita. Para alguns ainda é uma atividade difícil, em função da idade, para outros, já é 
desafiadora porque esses estão mais avançados e eles já conseguem fazer numa boa assim, eles 
conseguem ler, alguns já tão começando a ler convencionalmente. Isso é muito bom, porque 
seis aninhos, né? Eles começando a ler, tu nem acredita. Pra mim foi uma experiência nova 
porque eu nunca trabalhei com a turma de seis anos. 
P: Desafiadora. 
Luiza: Muito desafiadora, porque eu tive que ir  em busca de como trabalhar... eu estava 
acostumada a trabalhar a alfabetização, mas com a turma de sete anos. Às vezes, nós pensamos 
que isso não é... 
P: Um ano pra eles é muito. 
Luiza: É. Pode-se imaginar que não seja, mas é uma diferença enorme. No começo do ano eu 
pensei “Meu Deus, como eu vou fazer?” Aí, eu esses caminhos: a leitura de imagens primeiro, 
as cantigas de roda também eu procuro explorar, parlendas, quadrinhas, cruzadinhas, 
dependendo do momento, nesse trabalho do conto de fadas também trabalhei cruzadinha, mas 
aí com banco de dados que eles consultavam, eles procuravam Bran ca de Ne ve. Eu colocava 
algumas palavras, com o mesmo número de letras, porque senão eles só contam o número de 
letras e já associam, né, então não há raciocínio em relação ao código alfabético. Aí eu 
procurava colocar algumas palavras com o mesmo número de letras e aí questionava, mas Bran 
ca de Ne vê começa com com U? Tem sonsinho no começo? Dessa maneira eles começaram a 



  

ter já, pelo menos, na sílaba inicial, eles já começam a associar a letra, outros já conseguem 
formar, escrever a palavra toda. Alguns vão só pela letra inicial. Aí pra alguma duplas isso já 
tava fácil demais, só pra letra inicial, então eu colocava assim: que tinha duas palavras, por 
exemplo, lobo, tinha LOBO e LATA. Então as duas começam com L, mas qual é lobo? Por 
que quê é lobo? Então eles tinham também que já justificar. 
P: Que legal! 
Luiza: Em parte é isso. 
P: Luiza, como tu trabalhas a parte dos registros do texto? 
Luiza: Primeiro eles registram espontaneamente, de acordo com a hipótese de escrita de cada 
um, porque até pra que eles pensem: como eu vou escrever? Depois, eu oriento eles, porque 
eles precisam ainda que alguém oriente. Nós registramos os nomes dos personagens principais. 
“Como nós vamos fazer?” Como nós fizemos o teatro, nós tínhamos que saber quais os 
personagens principais pra nós escolhermos, quem seriam os principais personagens. Então eu 
ajudei eles, orientei eles: como é que é LOBO? Como eu vou escrever LOBO? Como a Dona 
Y vai entender que um dos personagens é o LOBO? – que era a orientadora, né. Então ta. 
Então vamos escrever LOBO: fui mostrando as letras, questionando eles, às vezes, eles já 
diziam como é que é o LO? Um ou outro aluno já tinha uma noção, ah é o L e o O! E o BO? B 
e O . Como fazer pra não esquecer que o LOBO faz parte da história? Então, nós, eu registrei 
os nomes no quadro e os alunos copiaram numa folha escrevendo Os personagens principais 
da história são: E ai eles foram... Nessa hora houve a cópia, né, mas a cópia com função. Pra 
quê? Pra não esquecer quais os personagens. Depois nós escolhemos os personagens, foi 
através de quem seria, quem iria representar. Nós fizemos uma eleição. Registrei o nome dos 
alunos no quadro. Então eles... Quem vai ser o LOBO. Teve cinco candidatos, então nós 
votamos. O mais votado, esse então foi o personagem principal. Embora, nesse momento, 
depois todos foram envolvidos no teatro. Os personagens principais e teve duas músicas que 
eles representaram a história da (...) a música da Chapeuzinho, pela estrada a fora eu vou bem 
sozinha... e do Lobo Mau. Então, os meninos eram os lobos e as meninas a Chapeuzinho. 
Todos tiveram a oportunidade de participar. A música do Lobo, então eles também queriam 
mostrar pros pais. Como mostrar? Ah, professora! Mas se a gente esquecer? Escrever... mas ela 
é comprida, eles falaram. Ta, eu disse, então a professora vai escrever uma estrofe, e outra 
estrofe, são quatro linhazinhas, nós, a professora escreve no quadro e vocês copiam.Então, pra 
não ser um trabalho massante, se eles tivessem que copiar os oito versos, eles cansam. 
P: Claro. 
Luiza: A gente tem que saber dividir. Então, uma estrofe eu dei pronta, outra eu ajudei ... eles 
foram ditando pra mim, né: Eu sou o lobo mau (pausadamente). Como é que é o eu? Sempre 
tem um aluno que te ajuda, que te diz a letra, sabe. Ainda bem! (risadas) Então é só você 
dizendo, porque aí eles começam a se empolgar. É, e os outros, mesmo não acertando, vão 
tentando, sabe, falar que letra é. A gente se envolve assim. É muito bom ver eles participando. 
Então eles, a partir desse momento, eu registro no quadro e eles copiam, então. Eu acho que é 
mais ou menos isso.  
P: Que legal! Luiza, como tu trabalhas a leitura com eles? 
Luiza: Todo dia nós temos o momento da leitura compartilhada. Isso é no início da aula. Então 
ou os alunos escolhem um livro, outras vezes, eu já trago um livro que eu escolho, de casa, 
seleciono, que eu acho o texto interessante, mas não é uma leitura assim... Essa leitura 
compartilhada não o fim de trabalhar um conteúdo, é apenas, ler por ler, ler por prazer. Fazer 
um momento diferente: às vezes leio histórias, outras vezes, charadinhas, ah... parlendas, ah... 
canções, mesmo canções eu leio pra eles, depois nós cantamos. Segunda-feira, nós temos o dia 
da troca de livros. Os alunos vão à biblioteca, levam um livro para casa, com o qual eles ficam 
durante uma semana. Aí, os pais podem ler, eles lêem para os pais. Enquanto que um grupo de 
alunos vai à biblioteca, outro grupo senta no cantinho da leitura, na sala. Nós temos o nosso 



  

cantinho! Aí, eles podem ler, escolhem o que eles querem ler. Nós temos revistas, nós temos 
livrinhos. Eles lêem entre si, para o outro grupinho, eles sentem pertinho de mim, eu leio para 
eles, ou se eles querem contar historinha para mim, eles têm liberdade para contar. É um 
momento assim de eles lerem por prazer mesmo. Tem a a a (...) procuro trabalhar diferentes 
tipos de texto. Tem as parlendas, as poesias, as receitas, as cantigas, essas eu procuro usar para 
trabalhar a a leitura das (...) em que as crianças fazem o ajuste da fala com a escrita, em alguns 
momentos eu entrego um texto escrito pra eles, é um texto que eles já conhecem, é um texto de 
memória, não é um texto novo, esse né, quando eu vou trabalhar o ajuste da fala com a escrita, 
então eles tentam acompanhar com o dedinho a música, por exemplo, se for uma música, eles 
acompanham. Quando eu desligo o Cd, eles tentem apontar qual é a última palavra que foi 
cantada. Se eles não encontram a palavra, eu questiono: mas com que letra começa? Qual foi a 
palavra? Com que letra ela inicia? Em que parte da música ela está: em que linha, em que 
verso, no começo, no final? Aí eles vão procurando, às vezes eles pintam a palavrinha também, 
eu procuro trabalhar ... já relaciono a leitura com a aquisição do código alfabético, eles já vão 
pensando com que letra inicia. Em outros momentos, eu registro um texto, uma música num 
cartaz grande, aí eles são os professores, eles vão pra frente e lêem para os colegas. Esse é um 
momento que eles gostam muito porque eles se sentem muito importantes, né.  
P: Imagino. 
Luiza: Eles vão com a reguinha lá, lendo. Tem crianças que já conseguem ajustar a fala com a 
escrita e conseguem ler até o final. Outras, que quando você vê, a leitura já tá no final, ela 
ainda tá ,lá no meio, apontando as palavrinhas. Outras, já tão lá no final antes da leitura ter 
finalizado. Tem também um momento, todo início da aula nós fizemos a chamada. Em vez de 
eu fazer a chamada, eu fiz um cartaz da chamada, em que algumas vezes, eu coloco já  os 
nomes no cartaz, e aí os alunos vão em fila e cada um lê um nome. Tem outros momentos, todo 
dia vai um grupo de alunos, por exemplo, vão cinco alunos e cada um lê cinco nomes, já é mais 
difícil, porque não é só um nome que ele lê, ele tem que chamar cinco coleguinhas, mas eles 
gostam muito porque são eles que fazem a chamada. Se a criança não consegue ler, eu 
questiono com que letra inicia ? Com que letra termina? O nome de que coleguinha inicia com 
essa letra? Mesmo assim se ela não conseguir, eu peço ajuda pros outros colegas. Então não é 
um momento de você punir ou nada parecido. Eu faço uma avaliação, eu sei então que é um 
momento de fazer uma avaliação também. Quem já consegue ler o nome do colega, já 
identifica as letras. Então daí eu já vou registrando: Bruno conseguiu ler todos, Cibele 
conseguiu ler apenas três, não conseguiu ler esses nomes, então é o momento de eu fazer uma 
auto avaliação, revendo o planejamento. Outra forma de fazer a chamada, eu coloco na mesa 
de cada um uma fichinha, já antes de iniciar a aula. Quando eles entram, eles não viram a 
fichinha, aí eles apenas olham depois e dizem: o nome que eu tenho começa com b. O nome de 
quem começa com b? Ah, o nome da Bruna, da Beatriz e da Bianca. Como é que nós vamos 
saber se o nome que a Cibele tem é da Bruna ou da Beatriz ou da Bianca? Ah, o nome da 
Beatriz tem z no final. Então ela já vai olhar... ah, esse aqui não tem z no final, então não é o 
nome da Beatriz. Então é uma outra forma de fazer a chamada. Eu procuro sempre descobrir 
novas maneiras que eles vão lendo. Então eu sempre digo pra eles: agora vocês já sabem ler os 
nomes dos colegas. É uma maneira de eles estarem lendo. O coleguinha que ainda não 
consegue vai se esforçando porque na próxima ele quer conseguir ler, ele vê os amiguinhos que 
já conseguem ler. 
P: Luiza, como é que tu fazes as atividades escritas com eles? E depois, como tu avalias essas 
atividades? 
Luiza: Ah, eu procuro ter sempre atividades relacionadas com um contexto. Então não é 
escrever por escrever apenas, está situada num contexto. Em relação aos contos de fada, eles 
(...) fazem ah ... tem momentos em que eles fazem a escrita espontânea, eu já tinha falado 
anteriormente, que eles procuram trabalhar não só com o lápis, né, a escrever com o lápis, mas 



  

com o lego, com a massinha, escrever e registrar as palavras eles têm, com o próprio corpo, é 
uma atividade muito legal que eles vão tentando escrever as palavrinhas. Formam grupos e vão 
tentando registrar palavrinhas, por exemplo, os nomes dos personagens ou de uma comida que 
eles gostam, registra então, né. Fazendo as letrinhas com o corpo, eles têm que fazê pro outro 
grupo avaliar e ver se as letrinhas estão lá. As cruzadinhas, uma atividade assim, nessa faixa 
etária e com a turma de seis anos, é uma atividade bem (...) que eles aproveitam, mas não é só a 
cruzadinha, é o desenho e a cruzadinha em branco, então. Aí eu forneço um banco de dados em 
que eles procuram ah (...) ter onde pesquisar pra saber como eu vô escrever lobo. Se a criança 
ainda não sabe, como se eu vou deixar ela escrever sempre de acordo com a hipótese dela, ela 
não avança. Então como fazer ela avançar? Então tá, lobo, vou escrever três palavras que 
começam com l e que têm quatro letras e aí é importante a intervenção também, né, de eu estar 
circulando e observando quem já conseguiu, quem não conseguiu, fazendo as intervenções, 
questionar: mas, será que lobo tem a? Tem som de a no meio? Se a criança não sabe, outra 
parte de atividade escrita, além da cruzadinha, é o registro de texto de memória, em que eles já 
sabem o texto e eles vão tentar, em duplas, escrever esse texto. Aí entra de novo a escrita 
espontânea, que eles vão tentando escrever de acordo com a hipótese deles, sai uma poesia, 
uma parlenda, uma adivinha. Eles vão (...) um amiguinho dita e o outro escreve, eles entre si já 
vão discutindo, aí a atividade é em dupla. Dificilmente, nessa faixa etária de seis anos, eu fiz 
atividades individuais, porque eu acho que a troca é fundamental. Nessa idade eles não estão 
preparados para trabalhar totalmente sozinhos. Eles precisam da intervenção do adulto, do 
professor como orientador, mas também dos próprios colegas. Os próprios colegas vão 
fornecendo informações que ajudam eles a evoluir na aprendizagem da escrita em si. Outra 
forma de registro, é o registro de bilhetes. Quando eles precisam trazer alguma coisa pra escola 
ou quando nós vamos fazer um passeio. Quando pode ser assim um bilhete mais curtinho, eu 
pergunto pra eles: De que maneira os pais vão ficar sabendo? Então nós combinamos, 
geralmente eles ditam pra mim o que escrever, eu registro no quadro, eu questiono eles até em 
relação à letra, mas é mais com o objetivo de fazer o registro, né. Aí, depois eles copiam pra 
lembrar de mostrar aos pais e os pais saberem o que vai acontecer: ah, eu preciso lembrar de 
levar dinheiro pra escola, pra quê? Ah, nós vamos fazer um passeio. Então nós já escrevemos: 
Segunda-feira nós vamos fazer um passeio ao Zoológico. Para a entrada, preciso levar 50 
centavos, dependendo do valor, agora eu estou falando supostamente, né. Então, eles ditam pra 
mim o que escrever, eu registro no quadro e eles copiam. Então é escrita com função social, 
para quê que eu vou escrever? Pra lembrar, pra mostrar pros meus pais. Nesse sentido. 
P: Jóia. E quanto as questões gramaticais, como é que tu trabalhas com elas? 
Luiza: Eu procuro trabalhar dentro de textos, na medida em que as oportunidades vão 
surgindo. Ah, às vezes, nós analisamos textos em transparência, eu leio a historinha pra eles em 
transparência. Aí eu questiono eles: o que que é aquilo aí, não é uma letra. Ah, isso é um... se 
eles ainda não sabem, eu vou mostrar, isso é um sinal, um sinal de pontuação. Pra quê que 
serve esse sinal? Qual é a função desse sinal? ( O telefone tocou e a entrevistada foi atendê-lo). 
 
Luiza : Qual é a função desse sinal? Então, a criança vai se apropriando, ah, esse é um sinal de 
interrogação; quando eu vou fazer uma pergunta, eu uso esse sinal. Ah, num texto mais longo, 
quando (...) a relação dos parágrafos, né. Por que que aqui começa linha nova? Ah, é o começo 
de uma nova idéia. Posso continuar aqui? Por que que eu não posso continuar? Por que eu 
tenho que começar uma linha nova? O Uso das letras maiúsculas também, embora esse seja 
(...) Enquanto se usa a caixa alta, é mais difícil discutir isso. A partir do momento que você usa 
a escripte minúscula, essas coisas, aí as crianças conseguem observar melhor, né. A questão do 
vocabulário, quando eu leio uma história para eles, eu leio um trecho e pergunto: o que que o 
autor quis dizer com essa frase? Que palavra vocês julgaram diferente? Que palavra ele usou? 
Porque ele usou essa palavra? Ele poderia ter usado uma outra palavra no lugar dessa? Às 



  

vezes, eu explico qual é o significado da palavra, quando as crianças não conseguem 
compreender, dessa maneira elas vão ampliando o seu vocabulário também. Eu acho que era 
isso. Quando nós vamos registrar um texto, eles ditam para mim, eu sou escriba, às vezes, eles 
comentam assim: “Ah, ahhhh... os lobo fugiram. Aí eu questiono: é os lobo ou são os lobos? É 
um lobo só ou é mais de um? Como eu vou escrever? Assim eles percebem também a 
concordância entre as palavras, sobre a concordância entre as palavras. 
P: O que você conhece ou leu ou sabe sobre os PCN de LP? 
Luiza: Nós tivemos um curso, a própria Prefeitura ofereceu, de formação continuada, em que 
nós estudamos quase todos os livros de PCN. Língua Portuguesa, nós nos aprofundamos na 
parte do letramento, dos diferentes tipos de texto e na alfabetização. Eu fiz o curso de formação 
continuada, o PROFA, também que era uma programa para alfabetizadores que também se 
fundamentou nos PCN. Então, discutiu-se muito a função (...) a parte do letramento que muitas 
pessoas (...) que existem diferentes tipos de letramento: tem pessoas que não são alfabetizadas 
e em algumas áreas são letradas, conseguem se localizar no mundo. Não conseguem ler textos, 
mas conseguem ler imagens, placas, então elas não são totalmente letradas, mas numa área elas 
se letraram. Então essa parte nós discutimos muito:  o que é que é ser alfabetizador? O que é 
que é ser letrado? Como eu trabalho a alfabetização, o maior foco foi em cima disso, né, a parte 
do letramento, da alfabetização e das diferentes tipologias de texto a serem utilizadas na sala de 
aula para nós não. Ah, (...) Não nos prendemos só a um tipo de texto, não apenas textos 
narrativos, não apenas poesia, mas procurar usar um pouco de tudo em nossas aulas, 
dependendo da situação, do contexto, do interesso dos alunos.  
P: O que você entende sobre gêneros discursivos? 
Luiza: Pra falara verdade, assim, eu já ouvi o termo gêneros discursivos, acredito que já tenha 
lido sobre isso, mas eu não me aprofundei. Eu não posso te dizer o que é gênero discursivo. É 
uma coisa que eu vou ter que estudar, me aprofundar para compreender, é uma coisa que eu 
ainda não compreendi, não incorporei, um conhecimento que ainda não tenho. 
P: Obrigada. 
 


