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RESUMO 
 
Esta pesquisa teve o objetivo de investigar as interações professor-aluno durante as atividades que 
objetivassem a aprendizagem da linguagem escrita. Para tanto, investigamos suas ações e decisões 
durante o processo de aprendizagem da linguagem escrita de seus alunos, sendo os objetivos 
específicos: verificar as atividades realizadas que contribuem para a compreensão da linguagem escrita 
e identificar de que forma as atividades pedagógicas potencializam a interação para o aprendizado da 
linguagem escrita. Neste estudo, partimos do pressuposto de que, desde cedo, é importante que se 
dêem condições para que o aluno tenha experiências variadas com a língua escrita. Nessa perspectiva, 
uma sala textualizada deve ser potencialmente significativa, criando nos alunos a necessidade de 
comunicar-se, para que possam aprender elaborando e construindo significados numa interação 
dinâmica e permanente com os textos existentes ao seu redor. Concordamos com a perspectiva 
histórico-cultural de Vygotsky (1994; 2003), a qual destaca que a linguagem é o principal instrumento 
simbólico de representação da realidade e desempenha um papel fundamental, mediando a passagem 
das funções psicológicas elementares, para as funções psicológicas superiores. Realizamos uma 
investigação numa abordagem qualitativa, com base nos trabalhos de Fazenda (1997), Lüdke e André 
(1986), Bogdan e Biklen (1994), Vianna (2003) e Patto (1991). Fizeram parte desta pesquisa duas 
professoras de 1ª série da Rede Municipal de Ensino e seus alunos. As observações ocorreram em três 
sessões durante o desenvolvimento de atividades de linguagem escrita. Os eixos de observação foram 
inspirados em Bondioli (2004): espaço, participantes, atividades, agrupamentos e modalidades de 
gestão. Os registros foram feitos primeiramente em um diário de campo e transcritos com uma pré-
análise para um quadro organizador, denominado Quadro Analítico. As análises finais foram 
realizadas a partir dos dois objetivos desta pesquisa, em dois momentos distintos. No primeiro 
momento analisamos os dados conforme as seguintes dimensões: à entrada no mundo da escrita, à 
participação do aluno em situações em que a escrita e a leitura adquiram significado, ao processo de 
compreensão das relações entre a oralidade e a escrita e compreensão do sistema alfabético, e, por fim, 
à compreensão e produção de textos escritos. Em um segundo momento, analisamos as situações em 
que as professoras promoveram pistas significativas para a compreensão do sistema alfabético. 
Identificamos nas cenas observadas, diferentes tipos de interações estabelecidas entre as professoras e 
seus alunos. A partir daí, caracterizamos dois grandes grupos de interação: Interação do tipo 
Aproximada e Interação do tipo Distanciada. Em síntese, destacamos que não é só a atividade que 
produz interações do tipo Aproximada ou Distanciada. É a intencionalidade e a ação do professor, seus 
conhecimentos a respeito da construção da escrita e sua sensibilidade em relação às necessidades de 
seus alunos que potencializam a atividade. A partir desta pesquisa, consideramos que as 
demonstrações, explicações, colocações, justificativas e questionamentos empreendidos pelas 
professoras foram fundamentais no processo de aprendizagem da linguagem escrita, promovendo 
situações que incentivaram a troca entre os alunos e o acesso à diferentes fontes de conhecimento da 
linguagem escrita. Constatamos que a forma de organização do espaço e os portadores de escrita, 
tornam-se essenciais. Portanto, as hipóteses que as crianças constroem a respeito da escrita são 
influenciadas pela qualidade do material disponível. Neste sentido, destacamos que, além de promover 
atividades que despertem o desejo dos alunos para a compreensão da escrita alfabética, é importante o 
professor estar atento quanto à ação motivadora, valorizando a construção do aluno, expressando seus 
avanços e mobilizando o aluno a investigar e a enfrentar os desafios de aprender um sistema de escrita 
com segurança. Momentos de atendimento individual, ou seja, uma interação professor-aluno do tipo 
aproximada, são imprescindíveis para a construção da linguagem escrita, já que o sistema alfabético é, 
antes de tudo, um código arbitrário, convencional, que exige a presença de um outro que domine este 
código e forneça pistas sobre seu funcionamento.  
 
Palavras-chave: interação, mediação, alfabetização. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to investigate teacher-student interactions during activities aimed at 
teaching written language. With this purpose, we investigated the teachers’ actions and decisions,  
during their students’  process of learning written language, with the following specific objectives: To 
determine the activities carried out which contribute to the understanding of written language, and to 
identify the way in which the teaching activities enable interaction for the learning of written 
language. In this study, we take the premise that it is important to expose the student,  from an early 
age, to a variety of experiences involving written language. From this perspective, a textualized 
classroom should be potentially meaningful, creating in the students a need to communicate, so that 
they can learn through the elaboration and construction of meanings, in a dynamic and permanent 
interaction with the texts around them. We agree with the historical-cultural perspective of Vygotsky 
(1994; 2003), who emphasizes that language is the principal symbolic tool for representing reality, 
playing a fundamental role, mediating the passage from the elementary psychological functions to 
higher psychological functions. With the above objective, we carried out a qualitative investigation, 
based on the works of Fazenda (1997), Lüdke and André (1986), Bogdan and Biklen (1994), Vianna 
(2003) and Patto (1991). Two teachers and their pupils took part in this study, from the 1st series of 
the Municipal Education Network. The observations were made in three sessions, while the written 
language activities were in progress. The axis of observation were based on Bondioli (2004): space, 
participants, activities, groupings and types of management. The records were made first in a field 
diary, and then transcribed, with  pre-analysis, to an organizing chart known as the Analytical 
Framework. The final analyses were carried out based on the two objectives of this research, at two 
separate times. Firstly, we analyze the data according to the following dimensions: entry to the written 
world, students’ participation in situations where writing and reading acquire meaning, the process of 
understanding the relations between orality and the written word and understanding the alphabet 
system, and finally, the understanding and production of written texts. Secondly, we analyze the 
situations in which the teachers promote significant clues for understanding the alphabet system. We 
identify, in the scenes observed, different types of interaction established between the teachers and 
their students. From this, we characterize two major interaction groups: Interaction of the 
Approximated type and Interaction of the Distanced type. In summary, we highlight that it is not only 
the activity itself which produces interactions of the Approximated or Distanced types; it is also the 
teachers’ intention and actions, their knowledge of the construction of the written word and their 
sensitivity to their students’ needs, which make this activity possible. Based on this research, we 
believe that the demonstrations, explanations, ideas, justifications and questions used by the teachers 
were based on the process of learning written language, promoting situations which encourage 
exchange between the students, and access to different sources of knowledge about written language. 
We observe that the way in which the space is organized, and the carriers of the written language, are 
essential, However, the hypotheses which children construct about the written word are influenced by 
the quality of the material available. In this sense, we emphasize that besides promoting activities 
which stimulate the students’ interest in understanding the written alphabet, it is important for the 
teacher to be attentive in terms of motivating action, valorizing the student’s construction, praising his 
or her achievements, and mobilizing the student to investigate and confront the challenges to learning 
a writing system safely. Moments of individual attention, i.e. teacher-pupil interaction of the 
approximated type, are essential for constructing written language, since the alphabet system is, above 
all, an arbitrary, conventional code, which requires the presence of another person who has mastered 
this code, and supplies clues as to how it works.  
 
Key words: interaction, mediation, literacy. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O ato de aprender é um processo de aculturação que, segundo Pérez e Garcia (2001), 

deve garantir a compreensão e a reconstrução das representações e das concepções de si 

mesmo e do mundo. Sendo ativo, complexo e dinâmico, esse processo, dentro da escola, tem 

a necessidade de ser norteado por experiências e vivências significativas e relevantes. 

Para Zabala (1998), aprender significa apropriar-se de um conhecimento, fazê-lo seu, 

interiorizá-lo e integrá-lo em seus esquemas de conhecimento, partindo dos conhecimentos 

que já se têm e fazendo conexões com os novos conteúdos. Na aprendizagem da linguagem 

escrita, isso não é diferente, pois o professor precisa saber quais os conhecimentos que o 

aluno já possui, quais são suas hipóteses de escrita, para poder, então, desafiá-lo, propondo 

atividades que levem o aluno a avançar na aprendizagem da linguagem escrita. 

Essas relações, segundo o autor, são o resultado de um processo extremamente ativo 

realizado pelo aluno, no qual é necessário ver, tocar, experimentar, manipular, etc, ativando, 

através dessas ações, os processos mentais que permitem as conexões para a atribuição de 

significados. 

Bernardin (2003) sustenta que uma abordagem pertinente deve apoiar-se na busca de 

significações, levando as crianças a reconstruírem o sistema de escrita, através de 

procedimentos que esclareçam objetivos. É necessário ativar os conhecimentos prévios dos 

alunos, levando-os, com isso, a levantar hipóteses e testá-las, considerando sempre as 

estratégias apresentadas por estes no decorrer do processo. Aqui ressaltamos que cabe ao 

professor levar os alunos a essa tomada de consciência, fazendo com que elaborem seus 

conhecimentos a partir de suas experiências prévias e de suas interações, deixando-os 

envolvidos, ajudando, orientando e dinamizando as conquistas. 

Apropriar-se do código escrito torna-se relevante e significativo, quando o que se lê e 

se escreve tem uma finalidade social, quando responde às necessidades, interesses e 

expectativas das pessoas. Dominar o código e a linguagem escrita é uma conquista social, 

principalmente quando essa conquista é resultado de atividades compartilhadas e vivenciadas 

entre professor e aluno, em um ambiente democrático, rico em estímulos e oportunidades de 

leitura e escrita. 

São muitas as informações oferecidas por meio da linguagem escrita que estão ao 

alcance de todos. O mundo escrito invade nossa vida, e somos abordados por uma série de 

idéias, questionamentos e informações. Com esse excesso de conhecimentos produzidos pelo  
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meio, hoje as crianças chegam à sala de aula com muitas pistas e referenciais a respeito da 

escrita. Ferreiro e Teberosky (1979) destacam que as crianças iniciam a aprendizagem da 

língua escrita nos mais variados contextos letrados em que a escrita é usada cotidianamente 

como objeto social e cultural. 

Desde cedo é importante que se dêem condições para que o aluno tenha experiências 

variadas com a língua escrita: escutar, ler, permitir escrever, explorar materiais variados, 

poder perguntar, descobrir as diferenças e as relações entre imagem e texto, descobrir, por 

meio da própria ação, as diferenças entre desenhar e escrever. Esse contato inicial com a 

escrita é uma aprendizagem real e básica, quanto às possibilidades de assimilar outras 

informações posteriormente (FERREIRO, 2001). 

Com relação à aprendizagem da linguagem escrita, na perspectiva de Lúria (2001), a 

maioria das crianças já teve contato com a linguagem escrita mesmo antes de chegar à escola, 

em situações do dia-a-dia. Mesmo não sendo algo estranho para a criança, muitas delas ainda 

não percebem toda a amplitude da cultura escrita em nossa sociedade letrada, não 

conhecendo, assim, a questão funcional e social do sistema alfabético. Para se apropriarem 

desse conhecimento, é necessária a interação da criança com alguém mais experiente, que, na 

escola, seria o professor ou, até mesmo, um outro amigo. 

Para tanto, a organização de um ambiente rico em elementos escritos cria um contexto 

de cultura escrita, dando, também, oportunidade para que as crianças atribuam significados ao 

que está escrito individualmente, em parceria tanto com os colegas como, principalmente, 

com o professor. 

Como professora alfabetizadora, acredito que é nas interações, durante as aulas, que os 

significados da linguagem escrita são partilhados, gerando a aprendizagem da mesma. Foi a 

preocupação com a qualidade dessas interações que me instigou a pesquisar as estratégias das 

professoras durante a aprendizagem da linguagem escrita, suas ações e orientações como 

favorecedoras de atividades as quais oportunizam a participação e o envolvimento dos alunos 

durante as aulas. 

Entendemos que interação é um tipo de relação social entre sujeitos. Esta relação 

acontece quando a ação de um sujeito estabelece uma troca com o outro(s) sujeito(s). Desta 

forma, a ação do sujeito produz um determinado efeito no outro e a resposta deste outro, 

modifica a ação seguinte, e assim sucessivamente, de forma nem sempre intencional. É 

importante ressaltar que nem toda interação é positiva podendo ser caracterizada como uma 

interação educativa. Uma interação educativa, segundo Davis, Silva e Espósito (1989), tem 

um caráter estruturante no processo de conhecimento, na medida que fornece, além da 
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dimensão afetiva, desafio e apoio para a atividade cognitiva. Esta promove uma ampliação da 

capacidade cognitiva individual, visto que propicia a realização em conjunto daquilo que 

sozinho não poderia ser realizado. É intencional e dessa forma se produz uma mediação.  

Em relação à apropriação da linguagem escrita, acreditamos que esta não é um 

processo mecânico, e sim conceitual. Nessa perspectiva, a consideração das idéias trazidas 

pelos alunos, o oferecimento de uma base cultural rica e estimulante, mais a exploração do 

código escrito, utilizando estratégias relacionadas aos interesses de cada aluno, são incentivos 

para a aproximação e construção dos alicerces práticos para a aquisição da linguagem escrita.  

Esta pesquisa tem o interesse de colaborar com os estudos a respeito das interações 

mediadas pelo professor em sala de aula, especificamente com a qualidade dessas interações 

durante a aprendizagem da linguagem escrita. Portanto investigaremos as interações 

professor-aluno durante as atividades que objetivam a aprendizagem da linguagem escrita. 

Para tanto, investigaremos suas ações e decisões durante o processo de aprendizagem da 

linguagem escrita de seus alunos. 

As crianças aprendem a escrita da mesma maneira que aprendem outros aspectos do 

mundo, elaborando e comprovando hipóteses. Teberosky e Colomer (2003) destacam que 

essas hipóteses são influenciadas pela qualidade do ambiente e do material através do qual são 

formuladas. 

Sendo assim, os professores que buscam organizar um ambiente rico em elementos 

escritos criam um contexto de cultura escrita, dando oportunidade para que as crianças 

atribuam significados ao que está escrito.  

 
[...] a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao 
contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, uma 
qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do 
tipo, freqüência, diversidade, seqüências das atividades de aprendizagem 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1992, p. 47). 

 

Os objetivos específicos foram: verificar as atividades realizadas que contribuem para 

compreensão da linguagem escrita e identificar de que forma as atividades pedagógicas 

potencializam a interação para o aprendizado da linguagem escrita. 

Este estudo pretende, também, a partir da análise de dados, estabelecer uma 

interlocução com as professoras participantes desta pesquisa, a fim de se discutir sobre as 

interações mediadas pelo professor como potencializadoras no desenvolvimento da linguagem 

escrita, e contribuir com a formação inicial e continuada de professores, dando subsídios ao 

currículo do curso de Pedagogia. 



 

                                                                                                                                                               

2 CAMINHO METODOLÓGICO 

  

 

O estudo do cotidiano escolar coloca-se como fundamental para se compreender como 

a escola desempenha o seu papel socializador, seja na transmissão dos conteúdos acadêmicos, 

seja na veiculação das crenças e valores que aparecem nas ações, interações, nas rotinas e nas 

relações sociais que caracterizam o cotidiano da experiência escolar (FAZENDA, 1997, p. 

39). Devido a essa importância, a presente pesquisa tem como objetivo investigar as 

interações professor-aluno durante o processo de aprendizagem da linguagem escrita. 

Vale lembrar que as questões de pesquisa neste estudo são: Quais as características nas 

possíveis interações observadas?; Quais e como as estratégias verificadas são utilizadas no 

processo de alfabetização?. Considerando essas questões, optamos pela realização de uma 

investigação com uma abordagem qualitativa. Lüdke e André (1986) ressaltam que o estudo 

qualitativo é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma natural e contextualizada. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa possui cinco 

características: a fonte direta dos dados é ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal; é descritiva, e os dados recolhidos são em forma de palavras, e não em 

números; os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; não ocorre, nessa abordagem, a coleta de dados 

para a comprovação de hipóteses elaboradas anteriormente, mas sim a construção de 

abstrações, à medida que os dados particulares recolhidos forem se agrupando; o significado é 

de importância vital, assim o pesquisador interessa-se pelo modo como diferentes pessoas dão 

sentido às suas vidas, pois, ao apreender as perspectivas dos participantes, clareia-se a 

dinâmica interna das situações. Conforme essas características e levando-se em conta a 

dinâmica das interações a serem pesquisadas, esta pesquisa caracteriza-se, realmente, como 

qualitativa. 

Sendo assim, esta pesquisa utilizará dados coletados no ambiente naturalístico, 

buscando conhecer a realidade concreta a partir das ações e relações sociais que caracterizam 

o ambiente, captando o movimento na dinâmica de trocas e relações entre os sujeitos 

participantes. Segundo Vianna (2003), a observação naturalista é feita no ambiente natural e 

não procura manipular, modificar ou mesmo limitar o meio ou o comportamento dos 

participantes. Há observação e registro do que efetivamente ocorre. 
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Em relação à pesquisa realizada no contexto de sala de aula, Wragg (1999) apud 

Vianna (2003) destaca que o ambiente de sala de aula é influenciado pelo comportamento dos 

alunos, mas é igualmente influenciado pelo próprio professor, sua formação, seus interesses, 

sua personalidade, seus conhecimentos e suas predileções, assim como por suas estratégias na 

solução de diferentes tipos de problemas. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento desta pesquisa, inspiramos-nos em Bogdan e 

Biklen (1994) que propõem uma perspectiva de investigação em que todas as relações sociais 

são influenciadas por relações de poder que devem ser entendidas mediante a análise das 

interpretações que os sujeitos fazem das suas próprias situações. No contexto de sala de aula, 

existe um verdadeiro sistema social do qual participam professores e alunos. Trata-se de uma 

intrincada rede de expectativas, identidades, simpatias e antipatias que interfere diretamente 

sobre as relações que se dão entre professores e alunos. Toda classe tem uma história e uma 

memória compartilhada (PATTO, 1991, p. 405). 

Patto (1991) ressalta que somente uma pesquisa que inclua os diálogos em seu 

contexto mais amplo é que poderá revelar, com toda riqueza, que os acontecimentos de sala 

de aula têm para seus participantes significados implícitos adquiridos no decorrer do tempo e 

intimamente relacionados com as identidades pessoal e social de professores e alunos. 

Para assegurarmos que os procedimentos de coleta de dados estivessem adequados aos 

objetivos desta pesquisa, realizamos um estudo preliminar que teve como objetivo orientar o 

foco de observação e auxiliar nas decisões finais referentes ao tempo de observação e formas 

de registro, assim como demonstrar à banca de qualificação o caminho metodológico, a fim 

de que pudesse contribuir com sugestões e críticas na qualificação do projeto.   

 

 

2.1 Participantes desta pesquisa 

 

 

A presente pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Itajaí, SC. 

Essa escola apresenta um quadro de matrícula de 1404 alunos, com 29 turmas de 1ª a 8ª série. 

Fizeram parte desta pesquisa duas professoras de 1ª série da referida escola e seus 

alunos. Os participantes foram observados durante o desenvolvimento de atividades de 

linguagem escrita. A escolha das professoras envolvidas nesta pesquisa seguiu os seguintes 

critérios: indicação das professoras com experiência em turmas de 1ª série; das indicadas, 

selecionamos duas professoras graduadas no curso de Pedagogia, pois acreditamos que estas 
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possuam um conhecimento pedagógico mais elaborado, e que trabalhavam em uma mesma 

escola.  

 

 

2.2 Procedimento de coleta de dados 

 

 

Nosso primeiro encontro foi com a supervisora, a quem apresentamos os objetivos da 

proposta de pesquisa, e ela nos encaminhou às professoras para que pudéssemos agendar as 

datas das observações. Nessa ocasião, as professoras também foram informadas a respeito da 

proposta de pesquisa e assinaram o termo de “livre esclarecido” (conforme anexo A). 

Os dados foram coletados por meio da observação direta, em dias em que as 

professoras desenvolveram atividades de linguagem escrita. As turmas envolvidas nesta 

pesquisa foram denominadas por letras: turma A; turma B.  

 

 

2.2.1 As observações 

 

 

Cada sessão de observação teve a duração de mais ou menos 2 horas, perfazendo um 

total de 6 horas de observações em cada uma das turmas de 1ª série. No total geral, obtivemos 

dados de 12 horas de observações. 

Essas observações foram realizadas pela pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa. 

Durante as observações em sala de aula, as observadoras colocaram-se em pontos estratégicos 

da sala de aula, isto é, em determinados lugares em que a professora e os seus alunos ficassem 

no foco de observação. As anotações foram acerca do movimento da professora e seus alunos, 

e registramos, sempre que possível, a fala dos participantes na íntegra. Bondioli (2004) 

propõe uma metodologia especial de observação e leitura do dia-a-dia vivenciado pelos 

alunos, nos diversos contextos educativos. Essa metodologia deve oferecer a possibilidade de 

refletir sobre os efeitos de organizações temporais diferentes e particulares. A autora destaca 

que cada ambiente educativo é caracterizado pela maneira como o professor, a partir de suas 

idéias em relação à educação, tendo como referência práticas e estratégias já consolidadas, 

utiliza os recursos disponíveis para tornar o ambiente estimulante do ponto de vista educativo. 
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Nossa observação está referenciada nos seguintes eixos de observação, inspirados em 

Bondioli (2004): 

 

a) espaço: cenário em que se desenvolvem as situações sociais, contexto e 

organização do ambiente; 

b) participantes: crianças, professores e outras pessoas que estejam presentes e 

atuando na cena; 

c) atividades: ações que são representadas pelos participantes; 

d) agrupamentos ou modalidades sociais de desenvolvimento da atividade: como 

os participantes se agrupam para a realização das atividades; 

e) modalidades de gestão: diz respeito à organização geral da cena, maneira como o 

professor conduz as atividades, a escolha das atividades e intervenções. 

 

Os registros foram realizados pela pesquisadora, que manteve um olhar voltado para a 

ação docente, e pela auxiliar de pesquisa, que, por sua vez, manteve um olhar mais voltado 

para a ação dos alunos durante as atividades. Esses registros foram feitos em um diário de 

campo. Quando encerrada a atividade, a pesquisadora e a auxiliar de pesquisa se dirigiram 

para um outro espaço da escola, a fim de organizarem todos os eixos observados em um único 

quadro demonstrativo. Definimos cada dia observado, como um episódio. Cada episódio foi 

constituído de várias cenas. As cenas foram transcritas num quadro nomeado como Quadro 

Analítico (anexos B e C) contendo os seguintes elementos: 

 

a) número do episódio; 

b) turma; 

c) data; 

d) tempo de observação; 

e) objetivos da atividade de linguagem escrita: objetivo este colocado pela 

professora após a realização da atividade; 

f) cenário: tipos de ambientes físicos e materiais utilizados, tipos de organização da 

turma no ambiente (sentada no chão, em círculo, semi-círculo, sentada à mesa, em 

pé), disposição dos móveis, forma de acessibilidade aos materiais escritos; 

g) ação docente: ação didática, as falas, intervenções e comandos durante as 

atividades, encaminhamentos dados na solução de problemas e em dificuldades 

encontradas pelos alunos na construção da escrita, organização do grupo 
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(individual, em grupo), relações entre a professora e as crianças (professora - 

grande grupo; professora - pequeno grupo; criança - criança-professora), 

possibilidades de escolha dadas pela professora (com escolha - sem escolha - 

intermediária); 

h) ações dos alunos: envolvimento das crianças nas atividades propostas pelo 

professor, possibilidades encontradas pelos alunos na resolução dos problemas, 

relações entre as crianças (em pares, em pequeno grupo, em grande grupo). 

  

Neste quadro as ações docentes e dos alunos foram organizadas conforme aquele que 

dá origem a ação. A seqüência da ação e seu desenrolar foi sinalizado por letras do alfabeto. 

Como exemplificado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Exemplo de quadro analítico 
CENA 1 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora iniciou a aula organizando a 
sala com as mesas em círculo. 

(B) Wesley começou a arrastar e levantar 
algumas mesas e cadeiras próximas a ele (o 
aluno demonstrou que estava querendo 
ajudar a professora a organizar a sala para 
o início das atividades). 

Fonte: Anexo B (cena 1, episódio 1, turma A). 

 

O objetivo desta visualização é de podermos seguir as interações ocorridas durante as 

atividades observadas. 

Constaram, ainda, desse quadro comentários da pesquisadora sobre a cena observada, 

os quais aparecerão em negrito e entre parênteses. Ao final de cada episódio, apresentamos 

uma análise prévia. 

Bondioli (2004) ressalta que a observação do contexto educativo, na perspectiva 

apresentada, constitui um instrumento que possibilita uma pluralidade de leituras, permitindo 

a compreensão de um determinado dia, em um determinado contexto, como também a 

comparação de dias diferentes, objetivando evidenciar traços comuns ou formas de 

organização do ambiente e do tempo, originárias estas de filosofias educativas, 

freqüentemente implícitas.  
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2.2.2 As análises 

 

 

As análises iniciaram-se a partir dos quadros analíticos (em anexo) e das pré-análises 

realizadas. Este quadro, além de permitir a análise de como ocorreram as interações durante 

as estratégias realizadas pelas professoras, permitiu também, a análise dos materiais 

utilizados, da organização do espaço e dos objetivos empreendidos em cada atividade. 

As análises finais seguiram conforme dois objetivos específicos desta pesquisa. Nesses 

objetivos estão expressos, segundo Machado (2005), duas condições importantes para a 

aprendizagem da linguagem escrita. A primeira diz respeito à compreensão da função social 

da escrita, e a segunda está relacionada à compreensão do princípio que rege o sistema 

alfabético de linguagem, ou seja, para escrevermos, representamos o som das palavras e, para 

cada som emitido, temos uma letra correspondente. Esses sons podem ser silábicos e 

alfabéticos. Nesta última condição, a interação com uma pessoa alfabetizada é fundamental 

para fornecer pistas de como esse princípio arbitrário se concretiza. 

A seguir estão os referidos objetivos específicos, acompanhados da explicação do que 

foi realizado para que fossem atingidos. 

 

a) verificar as atividades realizadas que contribuem para a compreensão da 

linguagem escrita: neste item, analisamos os dados obtidos nas observações 

segundo dimensões obtidas na literatura revisada, que correspondem a aspectos 

fundamentais na aprendizagem da linguagem escrita durante o processo de 

alfabetização; 

b) identificar de que forma as estratégias pedagógicas potencializam o 

aprendizado da linguagem escrita: essas análises foram apreendidas dos 

episódios observados e registrados nos quadros em anexo. A partir daí, buscamos 

tipos de interações estabelecidas entre as professoras e seus alunos, em situações 

em que identificássemos cenas nas quais houvesse atividades que promovessem 

pistas significativas para a compreensão do princípio alfabético. Dessa busca, 

caracterizamos dois tipos de interação: interação do tipo aproximada e distanciada. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

3 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Concordamos com a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (2003), a qual destaca 

que o desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-relacionados, partindo do pressuposto de 

que, inicialmente, a aprendizagem depende da maturação do sistema nervoso central e de que 

este avança a partir da aprendizagem socialmente construída nas e pelas interações sociais. 

Essa perspectiva entende que o sujeito, fortemente impulsionado por trocas interpessoais, 

utiliza “ferramentas”1 e “signos”2 culturais em seu desenvolvimento cognitivo, elaborando e 

re-elaborando o próprio pensamento e o de seus parceiros. O desenvolvimento do pensamento 

é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento e pela 

experiência sócio-cultural da criança (VYGOTSKY, 2003, p. 62). 

Para essa perspectiva, desde muito pequena, através da interação com o meio físico e 

social, a criança realiza uma série de aprendizagens e, através das observações, experiências e 

trocas, recebe instruções e indicações de adultos ou amigos mais experientes. Enquanto faz 

perguntas e também se esforça para obter respostas a respeito de uma série de questões, a 

criança vivencia um conjunto de experiências e opera sobre todo este material. 

Smolka e Góes (1993) compartilham com as idéias de Vygotsky e afirmam que o 

movimento de individualização se dá a partir das experiências propiciadas pela cultura. O                          

desenvolvimento envolve processos que se constituem mutuamente; processos de imersão na 

cultura e de emergência da individualidade. Daí a importância dada à linguagem no 

desenvolvimento da lógica, pois, assim como a consciência, esta nasce da necessidade de 

intercâmbio entre os homens, sendo essencialmente social. Foi nessa perspectiva que os dados 

obtidos foram analisados e discutidos. 

Para o primeiro momento de análise, organizamos as dimensões segundo os aspectos 

que correspondem à entrada no mundo da escrita, à participação do aluno em situações em 

que a escrita e a leitura adquiram significado, ao processo de compreensão das relações entre 

a oralidade e a escrita e compreensão do sistema alfabético, e, por fim, à compreensão e 

produção de textos escritos. 

Em cada dimensão analisada estão inseridos fragmentos das cenas observadas. 

 

                                                
1 Ferramentas sociais são os sistemas simbólicos criados e solidificados na cultura. 
2 Signo é algo material (objeto, gesto, figura ou som) que serve pra representar para alguém qualquer outra coisa 
(material ou imaterial). O importante no signo é que ele visa ao outro. 
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3.1 Entrada no mundo da escrita 

                       

 

Organizar o espaço de sala de aula de modo que os alunos possam estar em contato 

com o mundo da escrita é uma condição essencial para favorecer o acesso à língua escrita 

(CHARTIER; CLESSE; HÉRBRARD, 1996; TEBEROSKY; COLOMER, 2003; 

VENTURA, 2001; TEBEROSKY; GALLART, 2004; CAGLIARI, 1998). 

A entrada no mundo da escrita está relacionada ao contato com materiais gráficos 

impressos, que servem para a exploração e descoberta da organização da escrita. Dessa 

maneira, essa dimensão busca sensibilizar o aluno para o mundo escrito, utilizando, para isso, 

uma variedade de materiais e atividades, colocando o aluno em contato com diferentes 

portadores e suportes de escritos: rótulos, cartazes, placas, livros, jornais, dicionários, cartas, 

etc. Na sala, esses materiais devem ser manipulados, classificados e recortados para a 

elaboração de novos materiais. 

Nas turmas em que a pesquisa foi desenvolvida, não encontramos cartazes que 

registrassem vivências ou aprendizagens do grupo, como textos coletivos, listas de palavras, 

etc. Na turma A, vimos, na parede lateral da sala, um cartaz com o alfabeto em letras 

maiúsculas e minúsculas, na forma script e cursiva, que estava na altura do campo visual das 

crianças. Em alguns momentos, durante atividades de escrita, observamos que as crianças 

recorriam a esse alfabeto para auxiliar sua escrita; alguns alunos, por estarem em formação de 

círculo, acabavam ficando de costas para essa parede, assim, ao que parece, a professora não 

intencionava a utilização desse recurso, conforme relatado em um episódio no qual uma 

criança olhava para o alfabeto da parede, buscando observar o traçado correto das letras, 

quando ela tentava copiar o que a professora escrevia no quadro com letra script, utilizando a 

letra cursiva. Nesse momento, a professora falou: “Ou você copia co mo está no quadro, ou vai 

ter que olhar para trás toda vida para copiar igual como no alfabeto da parede” (episódio 2, 

cena 4, turma A).  

Nessa cena, a professora preferiu que o aluno copiasse do quadro mecanicamente, em 

vez de usar a letra cursiva, o que exigia da criança a consulta freqüente ao painel do alfabeto 

que estava na parede, atrás do aluno. O uso do alfabeto colado na mesa não foi orientado para 

facilitar a consulta, uma vez que este também continha as letras em script e cursiva. 

Havia também um pequeno varal na parede do fundo da sala com atividades de artes, 

todas em meia folha sulfite, cada uma delas presa com um grampo de roupa. Colado no canto 

do quadro e acima do campo visual dos alunos, um calendário anual do tipo comercial. 
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No cenário da turma B, observamos, na parede em frente aos alunos e abaixo do 

quadro, cartazes com os algarismos de 1 a 10, tendo a escrita do número e a colagem de 

objetos de acordo com a quantidade. Ao lado esquerdo do quadro, um calendário anual 

destacando os meses que já passaram, junto com a escrita, em um cartaz pequeno, da palavra 

PASSADO, o mês atual tendo como referência a palavra PRESENTE, e os meses que ainda 

virão com a palavra FUTURO. Na parede lateral, ao lado direito, na altura dos olhos das 

crianças, um alfabeto com as letras script e cursiva, em maiúsculo e minúsculo. As letras que 

são vogais tinham a mesma cor de fundo (branca), e as demais letras apresentavam o fundo 

colorido. 

Nos dias em que estivemos presentes nas turmas A e B, o calendário exposto na 

parede não foi utilizado ou mencionado pelas professoras, para que os alunos estivessem se 

localizando no tempo. O dia, mês e ano, escritos no início de cada atividade, eram fornecidos 

pelas professoras. Não percebemos, também, indícios de que estes tinham sido utilizados pelo 

grupo. 

Durante nossas observações nas turmas A e B, não observamos materiais como livros 

infantis, revistas, jornais, gibis e outros materiais escritos, como bulas de remédios, listas 

telefônicas, etc, à disposição dos alunos, para que estes pudessem manuseá-los, o que nos leva 

a perceber que esses ambientes foram organizados como espaços pouco funcionais em relação 

à disposição de materiais portadores e suportes de escrita, bem como houve pouco momento 

de exploração dos materiais existentes. Entendemos que o espaço escolar deve propiciar aos 

alunos diferentes atividades que os levem a ler, manusear livros, revistas, jornais, conhecer 

diferentes gêneros textuais, compartilhar suas opiniões e aprendizagens (TEBEROSKY; 

COLOMER, 2003; TEBEROSKY; CARDOSO, 1993; TEBEROSKY; GALLART, 2004; 

CELIS, 1998).  

Teberosky e Colomer (2003) destacam, como de grande importância, a localização e a 

disponibilidade do material na sala de aula, já que a proximidade física dos livros e outros 

suportes impressos influi no interesse e entusiasmo dos alunos. O uso do material escrito em 

sala de aula deve refletir um ambiente real e funcional da escrita, sendo acessível às crianças e 

integrado nos trabalhos desenvolvidos em classe. 

Uma sala textualizada deve ser potencialmente significativa, criando nos alunos a 

necessidade de comunicar-se, para que possam aprender elaborando e construindo 

significados numa interação dinâmica e permanente com os textos existentes ao seu redor. 
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Nesse sentido, Celis (1998) aponta que os elementos pedagógicos existentes na sala de 

aula e a maneira como se organizam são importantes por serem facilitadores na construção do 

conhecimento do aluno.  

Para tanto, um olhar criterioso do educador em relação aos espaços da sala de aula é 

necessário, e, na opinião dessa autora, esse espaço deve conter: 

 

a) textos funcionais da vida escolar: segundo a autora, compreendem todos os 

textos úteis para o desenvolvimento das aulas, que permitam criar situações reais 

de uso da escrita, nos quais sejam feitos registros diários, semanais ou mensais, 

com informações correspondentes a quadro de presença dos amigos, ajudante do 

dia, projetos que estejam sendo desenvolvidos, quadro de auto-avaliação, 

aniversariantes, calendário. Esses tipos de textos permitem ao aluno identificar seu 

nome e o dos colegas também, usando-os como fonte de conhecimento do valor 

sonoro das letras e da ordem como se escrevem essas letras; 

b) biblioteca de aula: nela se encontram todos os textos correspondentes ao nível 

escolar das crianças. Estes podem ser usados de maneira livre ou dirigida, de 

acordo com os propósitos de leitura e necessidades do grupo; 

c) jornal mural: deve apresentar as notícias da vida escolar e da comunidade, através 

de jornais, cartazes, etc, tendo o objetivo de informar e vinculá-los com os 

acontecimentos e desenvolvimento do grupo; 

d) textos produzidos pelos alunos: podem ter possibilidades infinitas, tanto em tipos 

de textos, como em destinatários, nascendo das vivências do grupo. Trata-se de 

criar situações que permitam aos alunos sentir o desejo de comunicar-se por 

escrito, de guardar lembranças dos fatos, enfim, de usar o escrito como um 

instrumento a seu serviço; 

e) álbuns, fichários de palavras e painéis: têm o propósito de criar múltiplas e 

variadas funções comunicativas, aproximando o aluno do texto e possibilitando-

lhe  reconstruir o sentido do texto. 

 

Uma sala textualizada visa valorizar a criatividade dos alunos, expondo o trabalho do 

grupo; sistematizar as aprendizagens, elaborando registros do que está sendo aprendido e 

vivenciado pelo grupo; despertar o desejo de ler e escrever, vinculando a criança com o 

mundo; apoiar a formação de hábitos, examinando diariamente a lista de presença, o quadro 
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de responsabilidades e os calendários. Entendemos que a interação entre os alunos e os 

objetos textualizados é necessária para a formação de alunos leitores e escritores.  

De acordo com Teberosky e Colomer (2003), com a seleção de diferentes tipos de 

escritos, o professor favorece a permeabilidade entre o ambiente social e a escola, 

contextualizando a aprendizagem e favorecendo a participação da criança, fora da escola, no 

mundo da escrita. 

Podemos dizer, então, que a organização dos ambientes observados não promoveram a 

busca de informações e a exploração por parte dos alunos, já que, nos dias em que estivemos 

realizando as observações, não presenciamos variedade de materiais escritos para a 

exploração dos alunos e descoberta da organização da escrita.  

 

 

3.2 Participação do aluno em situações em que a escrita e a leitura adquiram significado 

 

 

Teberosky e Colomer (2003) destacam que, apesar de as crianças aprenderem na 

interação com diferentes materiais gráficos, para se apropriarem da linguagem escrita, estas 

precisam participar de situações em que a escrita adquira significado. Dessa maneira, é de 

grande importância a leitura de histórias, poesias, assim como a leitura pelo professor das 

instruções para a realização das atividades, a leitura de manuais, regras de jogos, lista 

telefônica, livro de receitas e outros. 

 Durante nossas observações, as turmas envolvidas nesta pesquisa participaram de 

momentos em que puderam interagir com alguns materiais portadores de textos, como nos 

episódios que seguem abaixo.  

Na turma B, episódio 2, observamos, fixado no centro do quadro, um painel feito em 

papel pardo com a música “Mamãe”. A letra da música, feita em computador, estava em caixa 

alta, tendo algumas palavras sublinhadas; próximos a essas palavras, havia desenhos feitos 

pelos alunos, representando-as. O desenho, nesse cartaz, é uma estratégia para que o aluno 

esteja associando cada desenho a uma palavra escrita e para que as crianças compreendam 

que o desenho representa a forma dos objetos, e a escrita, o som do nome dos objetos. 

Vygotsky (1994) diz que “os sinais escritos constituem  símbolos de primeira ordem, 

denotando diretamente objetos ou ações, e que a criança terá ainda de evoluir no sentido do 

simbolismo de segunda ordem”. E completa: “Do ponto de vista pedagógico, essa transição 
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deve ser propiciada pelo deslocamento da atividade da criança, do desenhar coisas para o 

desenhar a fala” (p. 130 -131). 

Após a leitura da música “Mamãe”, os alunos desenharam algumas palavras ditadas 

pela professora e, posteriormente, escreveram as palavras que representam cada um dos 

desenhos. Observe a fala da professora ao propor ao grupo a escrita do nome de cada desenho: 

 

“Cada um usa a letra que quiser! Cada um vai se esforçar para escrever cada palavra! Lembrem que vocês 
estudaram a letra da música durante o fim de semana, nós cantamos esta música na semana passada várias vezes 
também!” (episódio 2, cena 6, turma B).  

 

Nesse momento, a professora deu ênfase à memorização de cada palavra a ser escrita, 

e não à compreensão e construção de significados em relação à construção da escrita.  

A professora prossegue dizendo:  

 

“Cada um vai pensar sozinho para escrever! Depois a gente vai ver cada palavra, para a gente saber o que a gente 
tem que melhorar!” (episódio 2, cena 6, professora e turma B).  

 

Dando continuidade à mesma atividade, os alunos da turma B apresentaram autonomia 

ao procurarem as palavras ditadas pela professora que estavam em um cartaz, comparando sua 

escrita com a escrita apresentada no cartaz.  

Bernardin (2003) sustenta a pertinência de uma abordagem que se apóie na busca de 

significações, na necessidade de aperfeiçoar os indícios, levando as crianças a reconstruírem o 

sistema de escrita, através de procedimentos que esclareçam objetivos. É necessário ativar os 

conhecimentos prévios dos alunos, levando-os, com isso, a levantar hipóteses e testá-las, 

considerando sempre as estratégias apresentadas por estes no decorrer do processo. 

A linguagem vem ser, segundo o autor, um instrumento reflexivo e importante em 

cada fase do processo de aprendizagem, ajudando a passar do “conseguir” ao “compre ender”, 

através da tomada de consciência que permite a cada um modificar, em resposta, sua relação 

com a atividade (BERNARDIN, 2003, p. 138). O autor traz o fato de que atividades operam 

de maneiras diferentes entre os alunos e que nem todos os alunos de um grupo partem de um 

mesmo ponto. Assim, atividades que acelerem as tomadas de consciência podem deixar 

alguns alunos mais envolvidos e competentes, enquanto outros permanecerão mais distantes. 

Durante o episódio número 3, com a professora e turma B, foi proposta a reescrita de 

um pequeno poema trazido pela professora para trabalhar no laboratório de informática. Em 

cada um dos computadores, ficaram três alunos. Os objetivos da professora para esse 

momento eram: explorar o texto e as palavras que o compõem através da leitura e escrita e 
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estimular a escrita das palavras, segundo as hipóteses das crianças. Nessa atividade, os alunos 

deveriam substituir os desenhos por palavras: 

 

A professora regente vem ao quadro, espaço este onde há um degrau mais alto, e escreve a primeira frase que 
está na tela do monitor de cada computador e fala ao grupo: “Na tela do computador, vocês podem ver que têm 
desenhos e palavras”. Os alunos se mostram muito animados e ficam atentos às colocações da professora.  
A professora pergunta: “Que desenhos vocês estão vendo?” e os alunos respondem: “Uma pipa, um menino e 
uma casa”.  
A professora continua a explicação: “Nós vamos reescrever as frases e, na caixa que o professor do laboratório 
de informática fez, vamos digitar usando o teclado!”. “Onde há desenhos tem que escrever as palavras”. A 
professora disse que a atividade iniciaria pelos alunos que estivessem à direita. 
Alguns alunos já foram observando, na equipe de trabalho, quem iniciaria em 1º, 2º e em 3º lugar (respeitando a 
seqüência, da direita para a esquerda). A professora passou em cada equipe dizendo quem estava à direita e 
iniciaria a atividade. Matheus, Guilherme e Jhenifer, após a orientação da professora, apontaram na tela, 
nomeando quem iria digitar cada frase (episódio 3, cena 2, turma B). 
 

Percebemos que, durante essa atividade que envolveu a construção da escrita das 

palavras pipa, casa, menino e a cópia das demais palavras que formavam o poema, pouca 

ênfase foi dada à leitura e à percepção do texto, restringindo-se mais a uma cópia, sem a 

significação propriamente dita das palavras que compõem o texto, porém percebemos que foi 

um momento extremamente estimulante para os alunos, no qual puderam interagir e aprender 

juntos; quando tinham dúvidas, muitos dos alunos discutiam entre si, chegando, na maioria 

das vezes, a uma conclusão. 

 

Jhenifer que está digitando a 3ª frase do texto, fez: LUTA O, e parou. O professor pergunta e automaticamente 
responde: “O que é isso? É um menino! Então escreve!”.  
Jhenifer pergunta para os amigos Matheus e Guilherme: “É com M ou com E?”.  
Matheus responde: “É com M”.  
Guilherme diz: “Não, seu burro! É com E!”.  
Jhenifer disse: “Ai, Ai... Cala a boca... eu já sei! É com M!”.  
Jhenifer, então, digita a palavra MENINO (episódio 3, cena 5, turma B). 
 

Segundo Bernardin (2003), os instrumentos coletivos são mediadores que facilitam a 

integração da experiência e dos conhecimentos adquiridos pelo grupo, no qual os alunos 

estarão construindo suas hipóteses e confrontando-as com as idéias dos amigos mais 

experientes e professores. 

No laboratório de informática, após a realização da atividade proposta pela professora, 

em que os alunos estariam reescrevendo as frases, substituindo os desenhos por palavras, os 

grupos de trabalho que iam terminando podiam brincar com o jogo RCT (Software Educativo, 

atividade: ABC, versão 2.2). No jogo, os alunos já sabiam o que deveriam fazer. A cada 

desenho de animal que aparecia, eles deveriam digitar a letra inicial do nome do animal. 
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Quando a letra digitada pelo aluno estava correta, um rádio com notas musicais surgia na tela 

do computador.  

 

Guilherme e seus amigos estavam brincando com o jogo do nome dos animais. Apareceu na tela a figura do 
jacaré, e era a vez de Guilherme digitar a letra inicial. Após ver a figura do jacaré, Guilherme fala: “Ah... É o 
G!”.  
Matheus aponta para o teclado e mostra onde está a letra G. 
Guilherme aperta várias vezes a letra G, e nada aparece na tela. 
Matheus, sentado com ele, também aperta a tecla G, porém nada aparece. 
Guilherme diz: “Ah, não! É essa!”. E aperta a letra J, aparecendo na tela o rádio com as notas musicais, sinal de 
que acertou (episódio 3, cena 10,  turma B). 
 

O uso de uma ferramenta como o computador pode ser bastante significativo na 

construção do sistema de escrita, quando o aluno encontra um desafio e, ao se defrontar com 

obstáculos, possa ter a mediação do professor, de um amigo mais experiente e do próprio 

jogo. É importante destacar, também, o quanto a formação do professor é importante em sua 

atuação em sala de aula, já que percebemos o quanto as mediações realizadas pelo professor 

do laboratório de informática poderiam ser potencializadas, auxiliando os alunos no processo 

de construção da escrita. 

 

O professor, que estava atrás do aluno, falou: “Ih... assim não é casa!”. O p rofessor então apertou a tecla (flecha 
para esquerda) e apagou a palavra escrita pelo aluno, reescrevendo-a de forma correta (enquanto fala para o 
aluno “Ih...”, o professor já apaga a palavra e escreve corretamente, sem explicar para o aluno e nem dar tem po 
deste rever e identificar seu próprio erro) (episódio 3, cena 4, professora e turma B). 
 

Já em outra cena: 

 

O professor pergunta e automaticamente responde: “O que é isso? É um menino! Então escreve!” (O professor 
não permite a reflexão da aluna sobre sua escrita e, após sua orientação, foi atender outra equipe) (episódio 3, 
cena 5, professora e turma B). 
 

Na cena 4, do episódio 1, turma A, a professora apresentou uma música ao grupo: 

 

A professora pediu que os alunos ficassem à vontade na carteira. “Fiq uem à vontade, pode abaixar a cabeça, 
fechar os olhinhos, cruzar o braço. Fiquem do jeito que quiser”. “Vamos ouvir uma música!”. “Vou colocar uma 
música que vocês já conhecem! Lembra que nós fizemos uma atividade com a música da barata?” (ao mesmo 
tempo em que deu autonomia aos alunos para ficarem à vontade, a professora disse como eles tinham de ficar). 
Os alunos ficaram ouvindo a música da barata, que tocou 2 vezes (enquanto a música tocava, os alunos estavam 
em silêncio, com os braços cruzados sobre a mesa, e alguns com os olhos fechados ou com a cabeça abaixada). 
 

Após terem escutado a música, os alunos foram orientados a desenhar e escrever o que 

a barata tem, de acordo com a letra da música. Partiu de um aluno do grupo a reflexão a 
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respeito do significado de uma das palavras da música. Percebemos que a professora deixou 

de explorar um momento que, com certeza, seria de aprendizagem e trocas de idéias.  

Momentos coletivos, de troca e construção são importantes para a convivência em 

grupo, como também para os processos intelectuais e para a linguagem. 

 

Um aluno perguntou qual era o significado da palavra tico-tico, que aparecia na letra da música. A professora 
pensou e respondeu: “Tico -tico é... um... um... carro velho” (mesmo sendo uma música bastante an tiga e 
conhecida, a professora demonstrou insegurança quanto ao significado de algumas palavras presentes na 
música). 
Um outro aluno já completou: “É um fusca, né, professora?”. A professora respondeu: “É... é...” e mexeu as 
mãos (dando a entender que queria prosseguir a atividade). 

 

Nessa atividade desenvolvida pela turma A, a professora poderia ter potencializado a 

atividade, se ela tivesse fornecido aos alunos um material escrito contendo a letra da música 

explorada e fazendo a leitura em voz alta para as crianças. Teberosky e Colomer (2003) 

destacam que escutar a leitura em voz alta é escutar a linguagem, e isso ajuda a criança a 

desenvolver sua competência lingüística. Dessa maneira, a leitura em voz alta, feita pelo 

professor ou pelos alunos, permite a associação entre os signos gráficos com a linguagem, e a 

linguagem com os gêneros e os suportes materiais sobre os quais eles se apresentam. 

 Nessa perspectiva, acreditamos que a ação didática requer uma grande variedade de 

ações que ajudem o aluno a compreender a funcionalidade da escrita, a encontrar referências a 

partir de aspectos relacionados com a vida cotidiana, a buscar diferentes formas de 

representar, potencializando as diferenças.  

Ventura (2001) indica que o código escrito deve estar presente na sala de aula com 

todas as modalidades textuais e também como referência para desenvolver diferentes tipos de 

exploração, levando o aluno a aprender a descobrir relações e interrogar-se sobre os 

significados do sistema escrito. Nesse contexto, segundo o autor, pode-se dizer que o ensino 

vai além da transmissão dos conhecimentos do código escrito, tendo um diferencial na 

organização do espaço e do tempo, facilitando o acesso à compreensão do código escrito a 

partir de suas necessidades e interesses.   

Dessa maneira, a familiarização da criança com o código escrito, com os diferentes 

gêneros literários e suas funções é tanto uma condição como uma conseqüência de uma 

aprendizagem bem sucedida. 

Teberosky e Colomer (2003) pontuam que, em determinadas famílias, a interação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

das crianças com diferentes materiais envolvendo a leitura e a escrita está presente desde 

cedo, influenciando nas aprendizagens convencionais. No caso da linguagem escrita, a base 
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social tem uma função especial, pois é escutando a leitura em voz alta que a criança                                

compreende a transformação das marcas gráficas em linguagem. A prática da leitura em voz 

alta auxilia no desenvolvimento de aspectos não-lingüísticos, facilitando o conhecimento das 

funções da escrita, ao mesmo tempo em que favorece a aprendizagem das convenções e dos 

conceitos relativos ao material impresso, e também motivando a aprendizagem da leitura e da 

escrita (PURCELL-GATES apud TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 21). 

Sendo assim, ao ler em voz alta, o professor deve fazer com que os alunos participem 

dessa leitura de muitas maneiras: olhando as imagens enquanto o professor lê o texto, 

imitando o que foi escutado, memorizando histórias, para que aprendam que as histórias lidas 

podem ser reproduzidas, repetidas, citadas e comentadas. Teberosky e Colomer (2003) 

identificam a importância de um ambiente alfabetizador no qual a criança possa perceber que 

os objetos escritos têm uma intenção comunicativa, observar a relação entre as ações e os 

objetos, observar as ações do professor ou de um outro adulto, escutar a leitura em voz alta e 

ditar ao professor, para que este desenvolva o papel de escriba.  

Gallart (2004) propõe a aprendizagem da leitura e da escrita a partir de um processo de 

interpretação, construção de significados e criação de sentido em relação ao escrito, que deixa 

de ser individual e torna-se coletivo. Essa nova concepção de aprendizagem vai além do 

processo de ler e escrever, pois acredita-se que a aprendizagem depende das interações e dos 

significados compartilhados, envolvendo os familiares e a comunidade. Assim, segundo a 

autora, todos os espaços da escola (cozinha, biblioteca, quadra, laboratório de informática) 

podem ser dinamizados, convertendo-se em contextos de alfabetização, oferecendo práticas 

de leitura e escrita baseadas em interações com a participação de familiares e voluntários. 

Percebemos, durante nossas observações, algumas atividades e situações voltadas para 

questões sobre o que vem a ser a escrita e o que ela representa, porém estas poderiam ser mais 

aprofundadas e potencializadas. Não presenciamos e não observamos na sala nenhum indício 

de trabalhos que envolvessem a leitura de livros, a escrita de cartas e bilhetes, listas de nomes 

e palavras, lista de supermercado, receitas e outros, que proporcionassem um melhor 

entendimento a respeito da finalidade da escrita, ou seja, que a atividade de escrita proposta 

adquirisse significado. 
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3.3 Referência ao processo de compreensão das relações entre a oralidade e a escrita e a 

compreensão do sistema alfabético 

 

 

Esta dimensão se refere ao processo de compreensão do sistema de escrita, ou seja, 

como se escreve e como se faz para ler, assim como a compreensão das relações entre a 

oralidade e a escrita. Esta compreensão é facilitada e orientada pelo professor, através de 

atividades de leitura e escrita, antes mesmo de o aluno poder fazê-lo de maneira convencional, 

sendo importante a atitude do professor, facilitando e orientando a sua exploração. 

Segundo Davis, Silva e Espósito (1989), interações sociais que contribuem para a 

construção do saber e que, por esta razão, são consideradas educativas referem-se, pois, a 

situações bem específicas: aquelas que exigem coordenação de conhecimentos, articulação da 

ação e superação de contradições, nas quais os alunos constroem significados a partir das 

interações estabelecidas com o professor, em atividades conjuntas, proporcionado, assim, o 

transpasse progressivo e gradual do controle na atividade e responsabilidade. 

Tais interações ocorrerão apenas à medida que houver conexão entre os objetivos do 

professor e do aluno (conhecimentos a serem construídos) e o universo vivido entre os 

participantes, entendidos como atores que possuem interesses, motivos e formas próprias de 

organizar suas ações (DAVIS; SILVA; ESPÓSITO, 1989). 

Dessa maneira, a implementação de interações educativas em sala de aula requer um 

conjunto de habilidades interpessoais do professor para conceber, planejar, participar e 

coordenar as interações educativas com e entre os alunos, a fim de maximizar a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos mesmos.  

Aprender como o sistema de escrita funciona é essencial para que o aluno se aproprie 

do código escrito, pois decifrar e ler algo escrito no nosso sistema de escrita exige do aluno 

alguns conhecimentos específicos.   

De acordo com Cagliari (1998), inicialmente é necessário distinguir um desenho 

(figurativo ou abstrato) que representa algo do mundo ou relativo a ele, de uma manifestação 

de escrita que representa a linguagem oral. O conhecimento do alfabeto, do nome das letras e 

o som que cada letra tem são importantes para a compreensão e aquisição do código escrito, 

assim como saber um pouco da história do alfabeto, que este é composto por um conjunto de 

letras, tendo cada uma delas um nome, e que este lhes foi dado para indicar uns dos sons 

possíveis que a letra apresenta na língua, através do uso de um princípio acrofônico (conjunto 

de regras que usamos para decifrar os valores sonoros das letras).  
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É importante que o aluno compreenda que as letras são unidades do alfabeto, 

representando sons vocálicos ou consonantais que constituem as palavras; dessa maneira, não 

se pode escrever qualquer letra em qualquer posição em uma palavra. Dessa forma, segundo 

Cagliari (1998), a alfabetização depende do conhecimento da categorização gráfica e 

funcional da escrita. 

A ortografia tem também um papel muito importante, pois controla a categorização 

gráfica e funcional da escrita, sendo importante para entender as relações entre letras e sons e 

entre a fala e a escrita. Comandando a função das letras no sistema de escrita, a ortografia 

estabelece a ordem dos caracteres na palavra e o valor fonético de cada um deles, de acordo 

com a linguagem oral (dialetos de todos os usuários). Além disso, estabelece como a 

linguagem oral deve ser segmentada para formar as unidades da escrita, que chamamos de 

palavras (CAGLIARI, 1998). 

 De acordo com o autor citado anteriormente, o aluno precisa ser orientado que, para 

saber o som que uma letra tem, é preciso relacioná-la com seu nome (som básico) e, em 

seguida, observar o contexto, observando qual letra vem antes e depois, para saber, então, se 

existe alguma regra especial que modifica o som básico, em função do contexto, percebendo, 

assim, que existem regras que controlam os valores fonéticos que as letras podem ter em uma 

língua. 

Conhecer a ordem das letras na escrita e em que direção a escrita vai são aspectos que 

precisam ser explorados em sala de aula. De acordo com Ferreira (2002, p. 93), a 

compreensão do sistema de escrita não é alcançada através de uma simples explicação ou por 

meio de um exercício mecânico. É necessário oportunizar ao aluno atividades que provoquem 

a reflexão sobre a composição gráfica e sonora das palavras, que instiguem questões sobre o 

como fazer para escrever determinadas palavras, quais letras utilizar, por que usar 

determinadas letras e outras não. A autora ressalta, ainda, que a freqüência e a sistematização 

das atividades que estimulam a reflexão sobre a composição das palavras são fatores que 

contribuem para que o aluno venha a compreender como se constitui a palavra escrita. 

Durante nossas observações na turma A, episódio 3, percebemos que não existe uma 

freqüência no trabalho com o alfabeto móvel. Já na turma B, episódio 1, a atitude das crianças 

durante o relato e registro do fim de semana nos evidenciou que as crianças já possuíam uma 

familiaridade com o tipo de registro proposto, assim também como a naturalidade e 

intimidade apresentadas ao utilizar o laboratório de informática no desenvolvimento da 

atividade de escrita.   
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Na tentativa de levar os alunos a compreenderem o sistema alfabético, durante o 

episódio 3, cena 3, turma A, a professora utilizou com o grupo o alfabeto móvel individual. 

Percebemos que o material estava guardado em uma caixa dentro do armário que fica 

trancado a chave, o que impossibilita que os alunos tenham um contato mais direto, podendo 

fazer uso freqüente desse recurso. 

 

A professora pede que a auxiliar Zilma pegue os envelopes do alfabeto móvel em seu armário (episódio 3, cena 
3, turma A). Ao observar que alguns alunos estavam parados, a professora foi até o armário e pegou outras 
folhas com o alfabeto móvel, para que estes alunos recortassem as letras (episódio 3, cena 6, turma A). 

 

Chamou-nos a atenção o fato de alguns alunos não terem o alfabeto móvel, que havia 

sido produzido no início do ano, e, enquanto os demais alunos iniciavam a atividade proposta 

pela professora, estes receberam folhas sulfites com as letras do alfabeto que a professora, em 

uma outra ocasião, havia reproduzido em matriz e as recortaram. Isso nos leva a crer que a 

professora desconheça o objetivo e a real importância desse material didático, deixando de 

oportunizar a seus alunos momentos em que este possa ser explorado de maneira adequada e 

eficaz, promovendo a reflexão gráfica e sonora, levantando questões referentes a como fazer 

para escrever determinadas palavras e quais letras usar. 

O alfabeto móvel é um material que permite que as crianças reflitam sobre o que 

querem escrever, e, a partir desse tipo de reflexão, podem solucionar suas dúvidas ou 

dificuldades e avançar. A partir do uso do alfabeto móvel, as pistas obtidas durante a 

realização das atividades servem de ferramentas para a construção conceitual da linguagem 

escrita. 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, que, de acordo com a professora, tinha 

como objetivo favorecer a associação entre letras e sons, para que os alunos avançassem no 

nível de escrita, foi possível perceber que a professora não deu o tempo necessário para que os 

alunos pudessem construir suas próprias hipóteses, isso pode ser visto em fragmentos do 

episódio 3, da turma A, logo abaixo: 

 

Ela pronuncia em voz alta “OVO” e aponta para a sua mão direita, com a qual gesticula a letra V com os dedos 
maiores e indicador (cena 6). A professora vai até a mesa de Daniel e fala: “Aqui, amigo, o S!”. E pega a letra S 
e coloca sobre a mesa para que o aluno inicie. Continua falando: “I você também tem!”. E aponta para a letra I 
(cena 7). 

 

A professora leu o que ele havia construído: “ELHO” e continuou: “Falta o CO”. Logo fez com a mão a letra C, 
mostrando ao aluno (cena 10). 
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Na mesa do aluno Jefferson, a professora faz a leitura da palavra construída por ele: “OELHO” e pergunta: “E o 
C do coelho?”.  
O aluno olha as letrinhas sobre a mesa e permanece em silêncio. Rapidamente, a professora aponta e fala: “Tá 
lá!” (cena 11).  
 

As palavras ditadas pela professora, nas atividades relatadas acima, foram organizadas 

corretamente na mesa por poucos alunos; muitos alunos brincavam com os amigos próximos a 

eles durante a atividade, deixando de realizá-la, e a grande maioria do grupo não teve a 

oportunidade de realizar a atividade com a intervenção da professora, o que fez com que 

alguns alunos apenas colocassem letras aleatoriamente. 

Observamos, ainda, que, ao circular pela sala, a professora, em muitas circunstâncias, 

como as citadas anteriormente, mostrou-se ansiosa, apontando aos alunos a letra correta a ser 

utilizada, perdendo, com isso, a oportunidade de fazer o aluno refletir sobre sua escrita. Foram 

poucos os momentos em que, durante sua mediação, a professora fez referências tentando 

aproximar o aluno da sonoridade das palavras a serem formadas. Mesmo esses tipos de 

mediações sendo pouco freqüentes, quando aconteciam, os resultados eram positivos: 

 

A professora vai até a mesa do aluno Bruno e pergunta: “Amigo, e a sua palavra?”. A professora logo fala: 
“SINO”. “Falta o NO, e é a mesma do seu nome, Bruno!” (cena 7).  
 

A professora orienta os alunos para a escrita da palavra coelho e fala: “O  CO de coelho é o mesmo de escola” e 
pergunta: “E o lho? Como é, Letícia?” (cena 8).  
 

Segundo Cagliari (1998), só o esforço não adianta; quando algumas crianças estão 

escrevendo, nem sempre sabem solucionar dúvidas e, como não podem resolvê-las com o 

professor ou consultando livros ou outros recursos, acabam escrevendo palavras somente com 

as letras que descobriram. 

Episódio 1, cena 4, professora e turma A: 

 

A professora explicou que eles deveriam desenhar e escrever o que a música fala que a barata tem. Um aluno 
pergunta: “E se não souber?”.  
A professora então responde: “Se não souber, tem que tentar!”. O aluno continua: “Tem que tentar?”.  
A professora confirma: “Isso, tem que tentar!”.  
 

E no momento em que o aluno confronta a sua tentativa de escrita com a de um amigo, 

que deveria ser visto como uma oportunidade de favorecer o entendimento, ampliando os 

conhecimentos do aluno, a professora chama a atenção do grupo: 

 

“Não deixem o amigo copiar!”. “Cada um faz o seu, do seu jeito!”. “Depois eu passo na mesa e  corrijo!” 
(episódio 1, cena 8, professora e turma A). 
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 A colocação feita pela professora nos leva a pensar que ela acredite que seus alunos 

só podem aprender com o professor, e não em interações com amigos mais experientes.  

Verba e Isambert (1998) destacam que não são apenas as interações adulto/criança que 

ampliam o campo de ação e de conhecimento da criança pequena, mas as trocas entre 

criança/criança oferecem informações diversas e experiências novas de aprendizagem, na 

medida em que as trocas estabelecidas gerem conflitos de ordem sócio-cognitiva durante a 

execução de tarefas formuladas pelos adultos, ou ainda em atividades espontâneas que surjam 

na própria organização infantil. 

Observando o episódio 1, cena 12, da professora e turma A, podemos observar a 

maneira como a professora orientou seus alunos para a escrita das palavras que aparecem na 

música “A barata”. Ela fala:  

 

“Que letrinha vem à cabeça quando você vai escrever barata?”. “Pode olhar para o alfabeto para lembrar a 
letrinha”. “Quem não soub er faz do seu jeito!”. “Depois eu passo na carteira e mostro o jeito certo” (episódio 1, 
cena  12, professora e turma A). 
 

Cagliari (1998) chama a atenção para o fato de que muitos professores passam para 

seus alunos a regra de que, no próprio nome das letras, encontra-se o som básico que a letra 

representa (princípio acrofônico). Os alunos, então, pensam que, para escrever um som, basta  

achar a letra em cujo nome ocorre aquele som que se quer escrever (exemplo: TAPTE em vez 

de TAPETE, LC ao invés de HÉLICE). 

O professor deve chamar a atenção para o fato de que as sílabas são constituídas de 

consoantes e vogais. O princípio acrofônico, segundo o autor, refere-se apenas ao primeiro 

elemento da sílaba, e não à sílaba toda.  

Durante nossa observação, foi possível perceber a ausência de uma intervenção 

pedagógica, de maneira a auxiliar o aluno no processo de construção da escrita, 

compartilhando espaços e pensamentos. 

 

A professora tenta apressar o grupo no desenvolvimento da atividade, falando: “Rapidinho, pess oal! Vamos lá! 
Coloquem as letras que vocês acham! Depois a professora vai corrigir!” (episódio 1, cena 12, professora e turma 
A). 
 

Observamos que alguns alunos foram pedir ajuda para os amigos nas mesas próximas 

a eles, recebendo, então, a ajuda necessária, trocando idéias, construindo pensamentos e 

aumentando as aprendizagens. 
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Letícia chama a professora e pede ajuda. Ela respondeu: “Você está chamando tanto hoje, né, amiga? Vamos se 
esforçar? Você sabe!” (faltou a tarefa didática, esclarecendo o que a al una queria saber, ajudando-a na tarefa de 
aprender). 
Letícia continuou a escrever o cabeçalho com a ajuda da amiga ao lado (episódio 2, cena 1, turma A). 
 

Nessa situação, a aluna solicitou o auxílio da professora, mas foi o seu amigo quem a 

ajudou. Situações como esta, por um lado, devem-se ao número excessivo de alunos, 

impossibilitando, muitas vezes, que a professora atenda a todos. 

No episódio seguinte (episódio 1, cena 14, turma A), podemos perceber o curto espaço 

de tempo que a professora oferece a cada aluno, para que possa mediar a sua escrita, fazendo 

as intervenções necessárias. 

 

Um aluno faz uma pergunta referente à escrita da palavra BARATA. A professora responde: “Eu já passei por 
aí!”. “Agora é a vez desse grupo” e apontou para o outro canto da sala (depois de passar na mesa do aluno, a 
professora não retornava e, quando um desses alunos fazia alguma pergunta ou queria mostrar a sua folha, ela 
não aceitava de imediato, só se o aluno insistisse). 
Os alunos que já haviam sido atendidos pela professora em sua mesa e sentiram a necessidade de perguntar 
novamente tiraram as dúvidas com os amigos mais próximos, já que a professora estava atendendo os alunos das 
outras mesas. Um aluno insiste em perguntar como se escreve a palavra BARATA. 
A professora está de costas para ele e não responde. A professora passa por todas as mesas rapidamente (Faltou 
uma participação maior da professora nas construções dos alunos, respondendo dúvidas e questionamentos 
práticos que, na maioria das vezes, eram comuns entre os amigos). 
O aluno copia a palavra do amigo ao lado (episódio 1, cena 14, turma A). 
 

Dessa maneira, muitos alunos recorrem aos amigos próximos de sua carteira para 

tirarem dúvidas ou acabam copiando de quem está ao seu lado, sem fazer nenhum tipo de 

questionamento.  

Em alguns momentos, a professora A posicionou-se contra a troca de idéias e 

hipóteses entre os alunos a respeito da escrita de palavras, ou em momentos em que percebia 

que estavam copiando uns dos outros:  

 

“Não deixem o amigo copiar!”. “Cada um f az o seu, do seu jeito!”. “Depois eu passo na mesa e corrijo!” 
(episódio 1, cena 8, turma A). 
 

Gallart (2004) destaca que o ato de ler e escrever passa por um processo cognitivo no 

qual a criança vai tomando consciência de aspectos convencionais da escrita, da segmentação 

das palavras, do valor sonoro que atribuímos a cada representação gráfica em forma de letra. 

Para o autor, ao se trabalhar com grupos heterogêneos e dinamizando os espaços, é facilitada 

a possibilidade de trocas de conhecimentos e estratégias, utilizando a diversidade como 

riqueza para as aprendizagens e incentivando atitudes solidárias entre os alunos. 
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O professor deve buscar meios ou formas de intervenção que lhe permitam dar aos 

alunos respostas adequadas às suas necessidades pessoais, de modo que estes sintam-se 

estimulados a se esforçar em seu trabalho. 

Para Zabala (1998), é o professor que dispõe das condições para que a construção que 

o aluno faz seja ampla. Isso através da observação dos alunos, do auxílio para que estes 

utilizem seus conhecimentos prévios, da apresentação dos conteúdos, fazendo relações e 

proporcionando experiências para que possam explorá-las e analisá-las com autonomia, 

utilizando diversas situações e reconduzindo-os quando necessário. 

Assim, concebe-se a intervenção pedagógica como uma ajuda adaptada ao processo de 

construção do aluno; uma intervenção que vai criando Zonas de Desenvolvimento Proximal 

(VYGOTSKY, 2003) e que ajuda os alunos a percorrê-las. Portanto, a situação de ensino e 

aprendizagem também pode ser considerada como um processo dirigido a superar desafios, 

desafios que possam ser superados e que façam avançar um pouco mais além do ponto de 

partida (ZABALA, 1998, p. 38). 

Pozo (2002) destaca que é preciso gerar uma nova cultura de aprendizagem em que os 

professores organizem e planejem suas práticas, levando em conta, principalmente, como 

querem que seus alunos aprendam. Para isso, o professor, além de conhecer as dificuldades 

dos alunos, para que possa ajudá-los a superá-las, precisa compreender em quê consiste uma 

boa aprendizagem. 

Criar situações em que os alunos reflitam sobre suas escritas, podendo solucionar 

dúvidas e dificuldades, permite ao professor, segundo Teberosky e Cardoso (1993), perceber a 

construção de cada criança e intervir em função de suas dificuldades concretas. 

Percebemos, na turma A, um olhar cuidadoso da professora, chamando a atenção dos 

alunos para questões específicas, como o uso da letra maiúscula. 

 

Passando pela mesa da Sara, a professora fala: “Arrume a primeira letra do seu  nome”! Olha a letra maiúscula! A 
grande, aquela que usamos no início do nome!” (episódio 1, cena 21, turma B).  
 

Na turma B, quando os alunos faziam perguntas para a professora, principalmente em 

relação à escrita de determinadas palavras, a professora teve o hábito de devolver a pergunta 

ao aluno, fazendo-o refletir. 

 

Ana mostrou o seu desenho para a professora e perguntou como escrever Tia. A professora cruzou os braços e 
disse para Ana: “O quê? Não acredito! Como é o TI?”.  
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Ana olha para professora e diz: “É o T e I” (a aluna foi escrever em sua folha e levantou logo em seguida para 
mostrar à professora). A professora observa sua escrita e fala: “Esse é o TI! E, para escrever o TIAAAA, que 
letrinha está faltando?”. Ana responde: “Ah... tá!” (episódio 1, ce na 12, turma B). 
  

Nessa ocasião, a professora deu pistas fonológicas para a aluna, enfatizando a letra que 

estava faltando, auxiliando, assim, a aluna na construção da sua escrita. Durante as atividades 

observadas na turma B, a professora mostrou-se muito afetuosa com o grupo de alunos, sem 

deixar de desafiá-los e fazer as cobranças necessárias. 

Morales (2003) destaca que podemos ensinar a nossos alunos intencionalmente através 

das nossas explicações, e também intencionalmente com o que somos, com nossa maneira de 

se relacionar com os alunos em sala de aula. Dessa maneira, o professor é uma figura 

importante, pois todas as suas ações têm algo a dizer para os seus alunos. Assim, quando o 

professor é uma figura admirada por seus alunos, ele acaba ensinando para o aluno mais 

coisas do que conscientemente pretende ensinar.  

Essa relação entre professor e aluno, segundo Morales (2003), traz influências 

específicas quanto aos métodos utilizados em sala de aula, exercícios e práticas, influenciando 

não só a aprendizagem dos conteúdos ou habilidades dos alunos, mas também suas atitudes 

com relação à matéria, ao estudo, ao trabalho e ao respeito de si mesmo. 

Coll e Solé (1996) destacam o papel do professor como intermediário entre os 

conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva que os alunos fazem para assimilá-los. 

Segundo os autores, é o professor quem, na maioria dos casos, determina, através de suas 

ações, a possibilidade da atividade desenvolvida pelo aluno ser mais construtiva ou não, 

gerando aprendizagens. Sendo assim, o professor consegue agir sobre a atividade do aluno, 

promovendo-a e orientando-a, ajudando, assim, o aluno a assimilar os conteúdos escolares.           

No caso da aquisição da linguagem escrita, o professor precisa auxiliar o aluno a 

construir seu conhecimento, passando a ele informações e orientações a respeito do que está 

sendo vivenciado. Dessa maneira, através da mediação do professor, o aluno estará refletindo 

sobre suas dúvidas e dificuldades, tentando descobrir formas de superá-las. No episódio 1, 

cena 19, turma B, podemos observar a mediação durante a escrita de uma palavra. 

 

Matheus queria escrever bicicleta e pediu auxílio à professora. A professora pede que Matheus olhe para ela e, 
então, pronuncia: "BI – CI – CLE - TA”. “Bi, escr eva!”.  
Ana que estava sentada atrás dele, fala: “É o bi do ba, be, bi, bo, bu!”.  
Matheus escreveu o bi e fica esperando pela professora. A professora fala: “Que letras eu vou usar do alfabeto 
para fazer o CI?”.  
E aponta para o alfabeto. 
Matheus escreveu a palavra bicicleta com o auxílio da professora e de sua amiga Ana (episódio 1, cena 19, turma 
B). 
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Na cena transcrita acima, a professora forneceu ao aluno uma pista fonológica, e uma 

aluna da sala forneceu uma pista fazendo uso da silabação. Com a mediação da professora e 

da colega da sala, o aluno fez a escrita da palavra bicicleta. 

Nas turmas A e B, observamos uma grande interação entre os alunos; muitas vezes, os 

alunos solicitavam a ajuda de um amigo, ao invés de chamar a professora. Nessas ocasiões, 

eram os amigos quem forneciam pistas referentes à escrita. Por serem turmas heterogêneas, 

observamos muitos conflitos de idéias. Percebemos, em alguns momentos, uma resistência da 

professora A em relação à troca entre os alunos, o que podemos observar no episódio 1, cena 

8, turma A: 

 

“Não deixem o amigo copiar!”. “Cada um faz o seu, do seu jeito!”. “Depois eu passo na mesa e corrijo!” 
(fragmento do episódio 1, cena 8, turma A). 
 

Assim, para caracterizar uma boa aprendizagem, segundo Pozo (2002) a organização 

da atividade deve estar ligada ao tipo de aprendizagem que se quer alcançar, respondendo às 

necessidades de aprendizagem de cada aluno. Portanto, é essencial haver um equilíbrio entre o 

que se tem de aprender, a forma como se aprende e as atividades práticas planejadas para 

promover essa aprendizagem. 

Charmeux (1994) destaca que é o comportamento do professor em face de sua prática 

pedagógica que faz a diferença e chama atenção para a maneira como ocorre a construção dos 

conhecimentos. As colocações do professor e dos amigos, assim como as leituras realizadas, 

não se depositam na mente do aluno. A cada informação ouvida, há uma reorganização do 

saber anterior, a partir de uma seleção inconsciente do que foi dito ou lido. Assim podemos 

dizer que o saber se constrói a partir do relacionamento das referências a experiências 

anteriores e a certos elementos novos. Podemos dizer então, que estamos em um contínuo 

processo de aprendizagem. 

Segundo o autor, esse processo se torna possível devido ao encontro do sujeito com os 

obstáculos que provocam a tomada de consciência de necessidades novas (o que é chamado 

de motivação) e a análise desses obstáculos, assim como das hipóteses provocadas pelos pares 

(CHARMEUX, 1994, p. 33). 

E é nesse movimento circular constante, à medida que obstáculos surgem, colocando 

em questão o que já sabíamos ou acreditávamos saber, que nossa aprendizagem vai se 

constituindo ao longo da vida.  



 

                                                                                                                                                               

39 

Esse espiral vem clarificar o papel do professor no processo de aprendizagem, 

favorecendo o encontro motivado com obstáculos, provocando e guiando a análise de 

situações significativas, observando as estratégias das crianças e avaliando suas aquisições. 

Durante as atividades realizadas, percebemos que as professoras A e B, envolvidas 

nesta pesquisa, propiciaram a seus alunos momentos de leitura e escrita e estiveram 

orientando seus alunos na realização das atividades propostas. Porém, observamos que, pelo 

fato de as salas serem numerosas, as professoras não conseguem dar a devida atenção a todos 

os alunos, e os alunos que mais precisam da mediação das professoras acabam não tendo 

atenção. Talvez este seja um dos motivos pelos quais eles recorram tanto aos amigos para 

solucionar dúvidas ou pedir ajuda. 

 

 

3.4 Produção e compreensão de textos escritos 

 

 

Chartier, Clesse e Hérbrard (1996) propõem uma pedagogia de leitura para a entrada 

da criança no mundo da escrita, privilegiando o conceito de leitura de maneira significativa 

e a exploração de práticas sociais. Sugerem, assim, a exploração de diferentes gêneros 

textuais, percebendo suas funções, levando a criança a olhar em volta de si e a perceber 

objetos que são portadores de textos e mensagens simples no ambiente. Essa tomada de 

consciência em relação ao mundo da leitura e da escrita estimula a curiosidade das crianças, 

suas investigações sobre a escrita, ampliando suas competências e enriquecendo seus 

questionamentos. 

Oferecer condições favoráveis para a apropriação da linguagem escrita, segundo estes 

autores, implica a consideração das experiências infantis trazidas pelas crianças, já que as 

aquisições extra-escolares, que fazem parte do dia-a-dia em companhia dos familiares e em 

diferentes espaços, são pré-conhecimentos e servirão de apoio para as aprendizagens em sala 

de aula. 

Para Teberosky e Ribera (2004), os diferentes suportes, os textos, as formas gráficas e 

as ações associadas a eles dão lugar a contextos e oferecem informações a partir das quais os 

alunos constroem suas aprendizagens. Assim, as ações realizadas com os textos, e não apenas 

com os suportes, também podem ser diferenciadas. 

Quando o professor é o escriba, este pode ajudar a produzir um estilo formal de 

linguagem, mesmo antes de o aluno se apropriar do código escrito. O professor pode fazer 
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perguntas sobre o conteúdo da mensagem e também pode centrar sua atenção em aspectos 

gráficos da escrita: nas letras, nas palavras ou em procedimentos mais gerais do ato de 

escrever, como o alinhamento ou a organização geral de espaço gráfico. Com essa intervenção 

do professor, através de atividades que incentivem o aluno a produzir textos em companhia de 

outros, o aluno aprende a participar como produtor de textos (TEBEROSKY; RIBERA, 2004, 

p. 63).  

Atividades de leitura não devem ter apenas o objetivo de entreter; as autoras destacam 

esta como uma atividade que pode ter um propósito pedagógico quando quem a realiza faz a 

leitura em voz alta, favorece atitudes participativas, estabelecendo um diálogo com os alunos. 

Teberosky e Ribera (2004) destacam que, na leitura dialógica, as perguntas vão além da 

leitura do texto, oportunizando momentos de aprendizagem. Além da ampliação do 

vocabulário, familiarizados com o vocabulário dos livros, os alunos passam a compreender 

melhor os textos. 

Além do material rico que possibilita a observação da criança às propriedades do 

texto, Teberosky e Colomer (2003) dão prioridades às atividades de produção de texto, 

favorecendo à criança compreender o modo de funcionamento do texto escrito e sua estrutura 

e a participação do aluno em leituras compartilhadas, permitindo à criança apropriar-se das 

funções da linguagem escrita. 

Todos os momentos devem ser aproveitados pelo professor para promover um pensar 

referente às propriedades do texto e funcionamento da escrita. Na cena 3, do episódio 2, na 

turma A, a professora tinha como objetivo da atividade de acróstico iniciar a tentativa da 

escrita de palavras, associando as letras aos sons. No início dessa atividade, aconteceu o 

seguinte fato, observe: 

 

José escreveu o cabeçalho usando traços entre as letras. A professora pára em sua mesa e fala: “O que é isso?”. 
“Eu vou ler para você!”. “E traço, S traço, C traço, O traço, L traço, A traço”. E fala: “Você vê algum traço no 
quadro?”. Ela então apaga o que ele havia escrito e pede para que o aluno copie novamente (episódio 2, cena 3, 
turma A). 
 

Nesse momento, a professora não proporcionou um clima de confiança, uma conduta 

motivadora e não fez uma intervenção eficaz referente à segmentação das palavras na frase. 

De acordo com Cagliari (1998), a leitura individual e freqüente é uma boa solução para ajudar 

os alunos a segmentarem as palavras nas frases escritas. Uma outra opção, segundo o autor, 

para explicar como segmentar a fala em palavras é separar por significado, destacando que 

cada significado corresponde a uma palavra possível (no caso de macarrão, pode-se ter 
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“maca”, mas o que sobrou fica sem sentido: “rrão”). Uma outra estratégia, ainda, é tentar 

colocar outra palavra no local que se quer segmentar; se isso for viável, a segmentação é 

possível (maca-gostoso-rrão). 

Na situação citada anteriormente, durante o episódio 2 da turma A, a professora 

deveria ter questionado o aluno, sabendo por que havia feito a separação daquela maneira. 

Uma maneira de a professora estar explorando a separação de palavras seria apresentar um 

texto em que tudo estivesse escrito junto e pedir que, com o lápis, marcassem onde deveria ser 

separado e, depois, com tesoura, recortassem e colassem corretamente em uma outra folha. É 

importante que o professor crie situações que levem os alunos a se deparar com esse 

problema, levando-os a discutir como resolvê-lo, manipulando o texto diretamente.  

Jolibert (1994) destaca que é preciso que as crianças descubram, durante sua 

escolaridade, que existe um mundo da escrita: um mundo social e cultural, compreendendo 

por qual caminho chegaram a esses materiais escritos, o que foi preciso para que ela os tivesse 

sob os olhos, quem escreveu, quando, onde e como. É preciso que construam uma consciência 

como leitoras e como produtoras, tendo consciência de que existe uma variedade de materiais, 

de gêneros, suportes, sendo estes acessíveis às crianças. Em suma, é preciso que os alunos 

encontrem seu lugar no mundo da escrita, sendo estes leitores, receptores, produtores, editores 

e difusores desta escrita. 

Durante sua escolaridade, o aluno, como leitor e como produtor, deve vivenciar a 

utilidade e as diferenças entre as funções da escrita, assim como as possibilidades que dá o 

domínio da escrita, o prazer que pode proporcionar a produção de um escrito,  

compreendendo como este funciona. 

Momentos de leitura e o contato com diferentes gêneros textuais são necessários para 

que os alunos investiguem sobre a escrita, ampliando suas competências e questionamentos, 

assim como um olhar mais atento às indicações fornecidas pelo meio, às escritas já 

pertencentes à vida do aluno, que, em muitas ocasiões, é utilizado de forma implícita. É 

importante que o aluno faça a experiência da utilidade e das diferentes funções da escrita, 

assim como do prazer que pode proporcionar um texto escrito. 

Os textos explorados, na sua grande maioria, foram produzidos coletivamente pelo 

grupo ou trazidos pelas professoras. Não observamos os alunos produzindo seus próprios 

textos individualmente, para que, então, os professores intervessem, utilizando de estratégias 

para esclarecer dúvidas e fazer observações. As atividades envolvendo a construção do código 

escrito, na turma A, restringiram-se apenas à exploração de palavras soltas. Já na turma B, a 
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professora explorou a letra de uma música, um poema e também a escrita espontânea dos 

alunos relatando vivências do fim de semana. 

Referente a isso, Cagliari (1998) destaca que o professor deve incentivar seus alunos a 

ler e escrever textos, e não apenas palavras isoladas. Segundo o autor, quando aprendem a 

falar e a ouvir a linguagem diante dos textos, as crianças passam a dominar não só os sons da 

fala e os significados literais da palavra, mas também as formas de argumentar, de construção 

da coerência e da coesão dos textos e o uso literal e metafórico da linguagem (p. 205). 

Diante do que foi exposto até o momento, podemos dizer que, no período em que 

estivemos em sala de aula observando as turmas A e B, percebemos o meio escolar pouco 

atento às perguntas, descobertas e observações dos alunos.  

 

 

3.5 Compreendendo o sistema alfabético 

 

 

Segundo Vygotsky (2003), a linguagem é o principal instrumento simbólico de 

representação da realidade e desempenha um papel fundamental, mediando a passagem das 

funções psicológicas elementares, como a memória (orgânica e imediata), para as funções 

psicológicas superiores, como o raciocínio e a atenção voluntária. Através da fala, a criança 

supera as limitações imediatas do seu ambiente e se prepara para a atividade futura: planeja, 

ordena e controla o próprio comportamento e o dos outros (VYGOTSKY, 1994). 

Nessa perspectiva, o homem se constitui como tal através das suas interações. As 

características humanas não são apenas apreensões do ambiente externo, mas resultam da 

interação dialética do homem e o meio sócio-cultural em que se insere. 

Partindo disso, Vygotsky (2003) afirma que as origens das atividades psicológicas 

mais sofisticadas estão nas relações sociais do indivíduo com o meio externo. Tudo o que 

somos vem das relações, pois o outro faz parte da constituição humana de cada sujeito. As 

relações são amplas e variadas, ampliando-se no campo social, e será a qualidade dessas 

relações que determinará a qualidade das interações. Assim, o ser humano não só é um 

produto de seu contexto social, mas também um agente ativo na criação desse contexto. 

Baquero (1998) destaca que a formulação central da teoria sócio-histórica de 

Vygotsky embasa-se nos Processos Psicológicos Superiores3, tendo origem na vida social, na 

                                                
3 Os Processos Psicológicos Superiores são especificamente humanos, enquanto histórica e socialmente 
constituídos.  
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participação do sujeito em atividades compartilhadas com outros. A teoria se propõe a fazer 

uma análise do desenvolvimento nos Processos Psicológicos Superiores (combinação entre o 

instrumento e o signo na atividade psicológica), a partir da internalização4 de práticas sociais. 

Segundo Vygotsky (1994, p. 64), todas as funções superiores, no desenvolvimento da 

criança, aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; 

primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). 

Assim, de acordo com o autor, todas as funções originam-se das relações reais entre os 

indivíduos. Esta transformação de um processo interpessoal em um processo intrapessoal é o 

resultado de um desenvolvimento prolongado, em que inúmeras atividades e momentos 

significativos são oportunizados ao longo do desenvolvimento. 

 Nesse sentido, Vygotsky (1994) ressalta que a complexidade crescente do 

comportamento da criança reflete-se na mudança dos meios que ela usa para realizar novas 

tarefas e na correspondente reconstrução de seus processos psicológicos. No caso da escrita, 

que é um comportamento social, a cada novo estágio da estrutura do seu comportamento, a 

criança muda suas respostas e, também, realiza-as de novas maneiras, gerando novos 

instrumentos de comportamento e substituindo sua função psicológica por outra. 

Em suma, a partir desses pressupostos, acreditamos que, ao mesmo tempo em que se 

constitui, o ser humano também transforma o seu meio através de seu comportamento para 

atender às suas necessidades, havendo uma transformação mútua, que influenciará 

comportamentos futuros.  

Durante os episódios observados, buscamos identificar e caracterizar tipos de 

interações estabelecidas entre a professora e seus alunos durante atividades que objetivassem 

a compreensão do sistema alfabético. A importância desse tipo de atividade está relatada no 

primeiro momento de análise compreendendo a linguagem escrita, item III, p. 20. 

A partir de agora, nosso interesse está focado nas situações em que a professora 

promoveu pistas significativas para a compreensão do princípio alfabético. Para tanto, 

realizamos uma análise para identificarmos, nas cenas observadas, diferentes tipos de 

interações. Identificamos interações professor-aluno, criança-criança, professor-grupo-aluno. 

Essas diferentes interações ficaram em evidência quando analisamos separadamente cada uma 

das cenas que compunham os episódios, tendo o olhar voltado para a ação docente e para a 

ação dos alunos, durante o desenvolvimento de atividades de linguagem escrita.Cabe ressaltar 

                                                
4 A internalização trata-se de um processo mediante o qual se concretiza a reorganização de uma função 
psicológica desde o plano interpsicológico ao plano intrapsicológico. É a reconstrução interna de uma operação 
externa. 
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que momentos de interações foram constantes durante nossa observação, havendo trocas entre 

os sujeitos, porém, nem toda interação é favorável à aprendizagem da leitura e escrita. 

A partir daí, caracterizamos dois grandes grupos de interação: Interação do tipo 

Aproximada e Interação do tipo Distanciada, as quais estaremos apresentando a seguir, 

exemplificando-as com recortes de algumas cenas. 

 

 

3.5.1 Interação do tipo Aproximada 

 

   

Caracterizamos como interação aproximada situações em que as professoras 

proporcionaram informações e orientações, indo até o aluno, preocupando-se com a seqüência 

didática e estrutura da escrita. A partir de Vygotsky (1994), podemos dizer que o professor 

está no centro do processo de aprendizagem quando assume o papel de mediador, atuando na 

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Na obra de Vygotsky, a ZDP é referida como 

 
a distância entre o nível real de desenvolvimento, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(VYGOTSKY, 1994, p. 112). 

 

Para Vygotsky (2003), a atuação na ZDP do aluno, ou do colega menos experiente, 

consiste em subsidiar, fomentar funções psicológicas superiores que estão em processo de 

amadurecimento. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) possibilita ao professor 

pensar o desenvolvimento mental do aluno, tanto retrospectivamente, pelos processos que já 

amadureceram (nível real), como, também, prospectivamente, pelos processos que se 

encontram em formação (nível de desenvolvimento potencial), o que permite, então, saber as 

possibilidades imediatas do aluno e a sua dinâmica interna de desenvolvimento. 

As estratégias utilizadas pelas professoras durante esse tipo de interação estiveram 

voltadas para a análise dos sons na palavra; para isso, as professoras silabavam as palavras, 

repetindo-as, chamando atenção para as articulações das consoantes presentes no início das 

sílabas.  
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Matheus queria escrever bicicleta e pediu auxílio à professora. A professora pede que Matheus olhe para ela e, 
então, pronuncia: "BI – CI – CLE –TA”. “Bi, escreva!”.  
Ana, que estava sentada atrás dele, fala: “É o bi do ba, be, bi, bo, bu!”. Matheus escreveu o bi e fica esperando 
pela professora. 
A professora fala: “Que letras eu vou usar do alfabeto para fazer o CI?”. E aponta para o alfabeto.  
Matheus escreveu a palavra bicicleta com o auxílio da professora e de sua amiga Ana (episódio 1, cena 19, turma 
B). 
 

A professora, que estava passando pelas carteiras acompanhando o desenvolvimento 

da atividade proposta, foi chamada pelo aluno, que pediu seu auxílio para escrever a palavra 

BICICLETA. Observamos, na cena acima, que o aluno interagiu com a professora e com uma 

colega para escrever a palavra BICICLETA, ficando atento à pronúncia da palavra feita pela 

professora. Foi possível perceber, nesse momento, que o aluno repetia para si mesmo, em tom 

bem baixo, a pronúncia feita pela professora. Além da análise fonológica, utilizada pela 

professora e pela sua colega, o aluno foi orientado a consultar o alfabeto da sala, o que veio a 

auxiliar a sua escrita. A colega, para auxiliá-lo, lembra-o da família do ba-be-bi-bo-bu. Após 

esse auxílio inicial da professora e da colega, Matheus continuou a escrita da palavra, 

concluindo-a com sucesso. A presença da professora ao seu lado durante todo o processo de 

escrita da palavra foi importante para o aluno, dando-lhe mais estímulo e segurança. 

Uma outra variante dessa interação ocorre quando a professora realiza a leitura do que 

o aluno escreveu e pronuncia a palavra completa, enfatizando o som das partes que o aluno 

ainda não incluiu em sua escrita. 

 

Ana mostrou o seu desenho à professora e perguntou como escrever TIA. A professora cruzou os braços e disse 
para Ana: “O quê? Não acredito! Como é o TI?”. Ana olha para professora e diz: “É o T e I!” (a aluna foi 
escrever em sua folha e levantou logo em seguida para mostrar à professora). 
A professora observa sua escrita e fala: “Esse é o TI! E para escrev er o TIAAAA, que letrinha está faltando?”. 
Ana responde: “Ah... tá!”. E volta para sua mesa, onde termina de escrever a palavra TIA (episódio 1, cena 12, 
Turma B). 
 

Na interação observada, a professora devolveu o questionamento à aluna, criando 

situações de reflexão, elemento este essencial para a co-construção do conhecimento. Foi 

possível perceber que a aluna, no início da sua escrita, sentia-se pouco segura para escrever a 

palavra TIA, e, a partir do questionamento da professora, Ana percebeu que podia escrever a 

palavra. Depois de iniciar a escrita da palavra, Ana necessitou novamente da intervenção da 

professora, que fez a leitura da sua escrita, para que, então, finalizasse, ficando feliz e, 

principalmente, sentido-se capaz. Quando Ana fala: “Ah... tá! ”, é como se dissesse: “É claro, 

como pude esquecer!”.  
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Na interação a seguir, o aluno não sabia que letras deveria usar para formar o som: 

VE, da palavra TRAVE. 

 

Leo perguntou à professora como escrever a palavra trave e mostrou para a professora a sua folha com a seguinte 
escrita: “TRA”. A professora pronuncia a palavra “TRAVEEEE”.  
Leo falou: “Tem o V no final”. “Tem mais uma letrinha! Qual é?”, perguntou a professora.  
“É, professora, já sei! É o V mesmo!”. A professora voltou a pronunciar a palavra destac ando o som da letra 
final. 
A professora faz algumas referências: “Se eu colocar o I, fica VI, se eu colocar O, fica VO!”. Veja bem: 
“TRAVEEEE!” (episódio 1, cena 16, turma B).  

 

Após dar algumas pistas sonoras, a professora se afastou para atender a uma outra 

aluna, e, ao retornar, o aluno não tinha acrescentado nenhuma letra à sua escrita. Para o aluno, 

colocar a letra V já era o suficiente. A professora percebeu que, mesmo com a sua mediação, 

fornecendo pistas sonoras, a escrita do aluno era resultado do que ele conseguia produzir 

naquele momento. Posteriormente, após ter concluído toda a atividade de registro de fim de 

semana, a professora fez uma nova intervenção, mostrando para o aluno a escrita correta das 

palavras que fizeram parte do seu registro. Nesse momento, a professora se abaixou próximo 

à altura do aluno, pronunciando cada palavra e escrevendo-as corretamente logo abaixo da 

escrita do aluno. Percebemos uma preocupação da professora em estar pontuando ao aluno 

seus acertos, o que ele já havia conseguido escrever sozinho, elevando, assim, sua auto-estima 

e motivando-o a novas escritas e descobertas.  

Coll e Solé (1996) identificam dois elementos como essenciais na construção de 

contextos de interação na sala de aula.  

 
Por um lado, a estruturação de participação, ou estrutura social, que se refere 
ao que se espera que seja feito pelo professor e pelos alunos, a seus direitos e 
obrigações no transcurso das atividades (quem pode fazer ou dirigir algo, o 
quê, quando, como, com quem, onde). Por outro, a estrutura do conteúdo, ou 
estrutura acadêmica, que se refere ao conteúdo da atividade escolar e à sua 
organização (p. 295). 
 

A articulação entre ambas é necessária para que os sujeitos possam envolver-se 

conjuntamente em torno dos objetivos propostos pelo ensino. É importante destacar que 

professores e alunos constroem juntos essas duas estruturas e sua articulação e, com elas, o 

contexto da interação durante as atividades. 

Zabala (1998) destaca que a atuação do professor é muito importante, pois, além da 

maneira como é apresentado o conteúdo e de como os alunos são motivados, o professor 

precisa ser capaz de ajudar seus alunos a compreenderem, oferecendo possibilidades para que 
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se estabeleçam relações, e eles, então, percebam o quanto suas contribuições são necessárias 

para que se efetivem suas aprendizagens. 

Em suma, uma atividade de aprendizagem será possível se formada a partir da 

motivação do aluno, fazendo dos problemas, dos interesses e experiências do aluno o ponto de 

partida para a aprendizagem. Quando as necessidades vão sendo superadas, surgem novos 

desafios, novas atividades. 

Para Charlot (2000), a criança mobiliza-se em uma atividade quando investe nela, 

quando faz uso de si mesma como recurso, quando é posta em movimento pelos desejos que 

esse resultado permite satisfazer. Sendo assim, para haver atividade, a criança precisa 

mobilizar-se, e, para isso, a situação deve apresentar um significado para ela, o que, por sua 

vez, exige um olhar atento do professor que planeja a atividade. 

Observamos que uma outra ação docente durante as atividades de escrita foi identificar 

palavras que comecem com o mesmo som, levando em conta a sílaba como um todo. Esses 

exercícios foram feitos pela professora, fazendo uma análise a partir da fala e da audição, ou 

seja, a partir do som (uma análise fonológica), relacionando os sons a serem escritos com 

palavras que já fazem parte do seu repertório. 

 

A professora vai até a mesa do aluno Bruno e pergunta: “Amigo, e a sua palavra?”.  
E fala: “SINO”. “Falta o NO, e é a mesma  do seu nome, Bruno!” (episódio 3, cena 7, turma A).  
 

A professora orienta os alunos para a escrita da palavra COELHO e fala: “O CO de coelho é o mesmo de escola” 
e pergunta: “E o LHO? Como é, Letícia?” (episódio 3, cena 8, turma A).  
 

Percebemos um outro tipo de interação, quando a professora promoveu uma pista 

significativa para a compreensão do sistema alfabético, chamando a atenção do aluno para o 

movimento dos seus lábios durante a pronúncia da palavra PEIXE. 

 

Keverson pergunta para a professora: “Oh, p rô... como é PEIXE?”.  
A professora pronuncia a palavra e chama atenção do aluno para o movimento feito pelos seus lábios, enquanto 
pronunciava a palavra. O aluno fica atento à fala da professora. 
A professora orienta o aluno a olhar as letras do alfabeto e conclui: “XE de cheiro, Xuxa, xícara!” (neste 
momento, a professora não percebe que a palavra cheiro tem o som de X, mas é escrita com CH). O aluno 
escreve em sua folha: “PXE”.  
Ao observar a escrita do aluno, a professora, mais uma vez, pronuncia a palavra PEIXE lentamente e fala: “Para 
escrever o PE, você precisa usar o P e mais uma letrinha! Observe o som! PEEE”.  
O aluno, então, acrescenta a letra E na sua escrita. O aluno lê a sua escrita “PEXE” e fala: “Falta colocar o I!” 
(episódio 1, cena 15, turma B). 

Nesse momento, a professora favoreceu a compreensão do código escrito, 

promovendo diferentes pistas ao aluno: chamou a atenção do aluno para o movimento dos 

seus lábios, pronunciando a palavra lentamente, orientou a consulta ao alfabeto que estava em 
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um painel na parede lateral e fez referência a outras palavras que possuíam o mesmo som. A 

partir da mediação da professora, o aluno pôde concluir sua escrita, avançando em sua 

compreensão em relação ao funcionamento do código escrito. Esse momento proporcionado 

pela professora, atendendo o aluno individualmente, dando uma atenção especial ao aluno e à 

sua produção, preocupando-se em abaixar-se e olhar em seus olhos, são detalhes que, em um 

primeiro momento, para alguns professores, podem parecer simples, mas que, com certeza, 

fazem toda a diferença, visto que a relação afetiva do professor com seus alunos, é propulsora 

para a aprendizagem (VECCHIA, 2002; NEGRO, 2001; TASSONI, 2003).  

Nesse sentido, a mediação pedagógica a ser realizada pelo professor deve ser 

caracterizada pelo seu comportamento de facilitador, incentivador e motivador da 

aprendizagem de seus alunos, construindo uma ponte entre os aprendizes e os conhecimentos. 

Vygotsky (2003) define a mediação como sendo um elemento intermediário entre um 

estímulo e uma resposta; trata-se de uma intervenção feita entre a experiência de um 

indivíduo e o objeto de conhecimento a ser explorado. 

Para Baquero (1998), que compartilha com as idéias de Vygotsky, os instrumentos de 

mediação, ou melhor, a apropriação ou domínio destes, são uma fonte de desenvolvimento. O 

desenvolvimento a partir dessa perspectiva pode ser descrito como a apropriação progressiva 

de novos instrumentos de mediação, o que implica reorganizações psicológicas que 

indicariam progressos no desenvolvimento psicológico. 

Podemos dizer que, na perspectiva de Vygotsky, a mediação é vista como forma 

educativa específica de um ser humano interagir com o outro. Quando o mediador é o 

professor, ele põe em prática estratégias de mediação na apresentação das tarefas, nas 

explicações, na preparação dos trabalhos, na exploração dos processos e estratégias, visando, 

assim, a uma aprendizagem significativa.  

Fazendo parte ainda das Interações Aproximadas, percebemos momentos em que a 

professora A utilizou um outro recurso, conforme explicitado na cena a seguir: 

 

Alguns alunos perguntam para a professora como escrever determinadas palavras. A professora respondeu em 
suas mesas, falando a palavra silabicamente e desenhando a escrita da palavra no ar (episódio 1, cena 9, turma 
A). 
 

 Ao fazer o desenho do traçado das letras no ar, a professora indicava a letra que 

deveria ser utilizada, fazendo a correspondência com o valor sonoro. Nesses momentos, os 

alunos demonstraram chegar a uma conclusão em relação à letra a ser usada na escrita das 

palavras. 
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O mesmo ocorreu na cena a seguir: 

 

Passando pelas mesas, a professora pergunta para o aluno Anderson: “Onde está o CO?”.  
Anderson tinha colocado na mesa as letras ELHO e aponta para as letras. Então ela leu o que ele havia 
construído: “ELHO” e continuou: “Falta o CO”. Logo fez com a mão a letra C, mostrando ao aluno.  
“Falta o C?” perguntou ele.  
“É, e agora? Que letrinha vem depois do C?”.  
“O O!” (episódio 3, cena 10, turma A).  
 

Quando questionado pela professora em relação ao CO da palavra coelho, Anderson 

aponta para as letras sobre a sua mesa, porém, ao formar a palavra com as letras do alfabeto 

móvel, o aluno omitiu a primeira sílaba. Ao invés de ler a palavra formada por ele, a 

professora poderia ter dado espaço para que o próprio aluno fizesse a leitura e tentasse 

perceber o que estava faltando. Com a intervenção da professora, que pronunciou a sílaba e 

gesticulou com a mão a letra que estava faltando, Anderson logo respondeu que estava 

faltando a letra C, percebendo, em seguida, que faltava a letra O.  

 Uma outra situação similar de interação ocorreu na cena a seguir, porém percebemos, 

durante nossa observação, que, neste momento, o espaço de tempo entre a intervenção da 

professora e a resposta do aluno era curto demais, devido ao fato de que a professora se 

adiantava em sua fala.  

 

Letícia pergunta como escrever o XE da palavra PEIXE. Eduardo responde que é com G. 
Ao ver o caderno de um aluno que não tinha iniciado, a professora auxilia. A professora aponta para a escrita do 
aluno e questiona: “O que já está escrito?”.  
“O P”, respondeu o aluno.  
“Que vogal você vai colocar? O A? Vai ficar PA! E se você colocar o E?”.  
“Fica o PE”, responde o aluno.  
“Muito bem! E agora?”. “Pei...”, pronunciou a professora lentamente.  
O aluno responde: “XE” e escreve “GE”.  
“Você colocou o G e ficou “peigue”  (a professora leu dessa forma com GU, mas o aluno escreveu com G). 
A professora perguntou: “Que letra dá para colocar para ficar o XE?”. Ela então movimenta as mãos fazendo um 
X com os dedos. 
“O X?”, pergunta o aluno. “Isso! E termina com que letra? Tem que ser uma vogal! Será peixa? Peixi? Peixo? 
Peixu? Ou peixe?”. Ele conclui que a palavra termina com a letra E (episódio 2, cena 15, turma A).  
 

Percebemos como foi significativo quando a professora mediou a dificuldade dos 

alunos, fazendo a referência ao som de uma outra palavra já conhecida, como o nome de um 

colega, de uma palavra que fez parte de algum estudo do grupo. 

Destacamos, também, momentos em que a professora estimulou a tentativa de escrita 

de seus alunos, sem deixar de dar pistas a respeito das regras para a decifração da escrita. 

 



 

                                                                                                                                                               

50 

“Mamãe? Como é?”, perguntou um aluno que estava próximo à professora. A professora olhou para o aluno e 
disse: “Cada um vai pensar sozinho para escrever!  Depois a gente vai ver cada palavra, para a gente saber o que 
a gente tem que melhorar!”.  
“Tapete é assim?”, perguntou uma aluna, mostrando a sua folha para a professora. A professora observou a 
escrita da aluna e respondeu: “Começa assim mesmo! Continua!  TA-PE-TE”. A professora pronunciou a palavra 
silabicamente para a aluna (episódio 2, cena 6, turma B). 

 

No caso do aluno que questionou a respeito da palavra MAMÃE, a professora, vendo 

que ele não tinha iniciado sua escrita, ou seja, não tinha escrito nenhuma letra na folha, deixou 

que ele registrasse a palavra da maneira como pensava, o que possibilitaria à professora saber 

o conhecimento do aluno sobre o funcionamento do sistema de escrita naquele momento, 

quais as suas hipóteses de escrita, para, depois, intervir de maneira adequada em sua escrita. 

Diferente dessa situação, a aluna que havia questionado a respeito da escrita da palavra 

TAPETE já havia iniciado sua escrita, registrando, em sua folha, as duas primeiras letras da 

palavra, compondo a sílaba TA, precisando, então, da colocação da professora, para 

prosseguir sua escrita com mais segurança. 

Orientando ainda os alunos para o desenvolvimento dessa atividade, a professora não 

deixa de fornecer as explicações básicas ao aluno: 

 

“Pensem com que letra  é escrito cada palavra! Usamos um código de letras para formar cada palavra! Tem que 
pensar no som de cada palavra!”, orientou a professora, falando para o grande grupo (episódio 2, cena 6, turma 
B). 
 

De acordo com Cagliari (1998), explicitar o fato de que a escrita representa sons da 

fala e de que, primeiramente, observam-se os sons que a palavra apresenta na linguagem oral 

para, em seguida, fazer uma hipótese a respeito de quais letras podem ser usadas para 

transcrever os sons detectados, são algumas das noções básicas que devem ser discutidas com 

os alunos desde o início dos trabalhos e sempre que o professor tiver oportunidade.  

O aluno precisa saber que as letras são dispostas em linha, que uma letra sucede a 

outra, da esquerda para a direita, e que as letras têm tamanhos e formas definidas no alfabeto. 

Esses são alguns dos conhecimentos que o aluno precisa ter, pois reconhecer o material da 

escrita e suas características básicas, segundo Cagliari (1998), é imprescindível para começar 

um trabalho de decifração, descobrindo quais sons as letras apresentam em determinada 

palavra. 

Um outro tipo de mediação acontece em situações em que a professora oportuniza 

uma reflexão diferenciada, quando, ao questionar o aluno, ela também se preocupa em 

acompanhar o pensar e as conclusões do aluno. Veja o exemplo a seguir: 
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Usando a palavra bola como modelo, a professora faz um acróstico com o grupo. Apontando para cada letra da 
palavra que estava escrita na vertical, com giz de cera, ela pergunta: “Que letra é essa?”. “ Que palavra eu posso 
escrever com esta letra?”.  
As crianças dão várias sugestões de palavras. E, após a palavra escolhida, dizem à professora qual a letra usada 
para escrever e formar a palavra. A cada sílaba escrita, ela mostrava ao grupo, perguntando qual a próxima sílaba 
a escrever. 
Ao final, ela fala: “Vamos ver quantas palavrinhas nós formamos?”. Os alunos fazem a leitura das palavras 
apontadas pela professora, enquanto isso, três amigos se distraem, brincando na roda e deitando no chão 
(episódio 2, cena 11, turma A). 

 

Na cena destacada acima, a professora interagiu com seus alunos, construindo as 

palavras do acróstico coletivamente. Percebemos que os alunos que interagem com a 

professora são sempre os mesmos, e a atividade seria mais produtiva se a professora 

estimulasse aqueles mais quietos a se envolverem e a participarem nas falas em grupo. 

Logo abaixo, a professora, ao passar pela mesa do aluno, pede que este faça a leitura 

da sua escrita. O aluno utilizou uma letra para cada sílaba da palavra, identificando alguns dos 

sons presentes na palavra.  

 

A professora fala: “Vou passar nas mesas para ler com vocês!”.  
Na mesa de Jhonatham, a professora fala: “Lê pra mim, Jhonatham!”.  
Jhonatham lê a palavra pescaria: P C I A (o aluno leu e apontou para cada letra, que representa uma sílaba). A 
professora, com a caneta azul, mostra a escrita convencional da palavra, escrevendo abaixo da escrita de 
Jhonatham (episódio 1, cena 20, turma B). 

 

Nesse momento, a professora interagiu com o aluno, chamando sua atenção para a 

sonoridade da palavra, escrevendo a palavra corretamente abaixo da escrita do aluno. Após 

escrever, a professora fez a leitura da palavra, apontando para as sílabas escritas, destacando 

que, para escrever o PES, é necessário juntar o P, o E e o S, e assim sucessivamente, 

pontuando PESCARIA. O aluno mostrou-se atento às colocações da professora e ficou 

contente quando a professora o parabenizou pelos acertos de algumas letras que formam a 

palavra. 

O mesmo aconteceu na cena abaixo: 

 

A professora vai à carteira da Bruna e pede que Bruna leia as palavras que escreveu. Bruna havia escrito a 
palavra casa da seguinte maneira: CALA. 
A professora pergunta o que estava errado naquela palavra. “Tem uma palavra errada! Qual é? Observe!”.  
Bruna mexe a cabeça para o lado e o ombro para cima, demonstrando não saber. 
A professora faz a escrita correta acima da escrita feita pela aluna e chama atenção para a sonoridade das sílabas 
LA e AS (a professora diferenciou as sílabas, chamando a atenção da aluna para a sonoridade da palavra e 
também exemplificando com outras palavras) (episódio 1, cena 22, turma B). 
 

Uma outra variante dessa interação ocorre quando a professora sinaliza à aluna 

questões referentes as regras da língua, como o caso do uso da letra maiúscula. 
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Passando pela mesa da Sara, a professora fala: “Arrume a primeira letra do seu nome!”. “Olha a letra maiúscula! 
A grande, aquela que usamos no início do nome!” (episódio 1, cena 21, turma B).  
 

Interações em que a professora questiona o aluno sem apontar o seu erro são bastante 

significativas, na medida em que oportuniza ao aluno utilizar seus conhecimentos acerca da 

escrita para se auto-corrigir. 

 

Passando pela mesa da aluna Ana, a professora pede que ela leia o que escreveu. Ana leu as palavras escritas e 
também a frase sobre a minhoca. DONU TA MIMOCA (Dono da minhoquinha). 
A professora foi pronunciando cada palavra da frase para que a aluna percebesse as letras que estavam faltando. 
Ana apagou algumas letras para refazer sua escrita. A professora ficou acompanhando a correção da aluna 
(episódio 1, cena 17, turma B). 
 

Durante essa interação, que categorizamos como aproximada, a professora, 

inicialmente, pediu que a aluna lesse o que escreveu e, em seguida, leu da maneira correta, de 

acordo com as letras colocadas pela aluna. A partir dessa ação da professora, a aluna começou 

a reescrever sua frase, fazendo as correções necessárias, guiando-se pela pronúncia correta 

das palavras na frase. A professora permaneceu ao lado da aluna, acompanhando todo o 

processo até que a mesma o finalizasse. A aluna preocupou-se em reescrever as palavras que 

não estavam corretas na frase, identificando seus erros corretamente. Esse momento em que a 

aluna pôde compartilhar sua produção com a professora, tendo a mediação necessária, foi 

muito importante para que seus conhecimentos acerca da escrita se efetivassem. 

No episódio 1, da turma B, a atividade de linguagem escrita proposta pela professora 

foi o registro do fim de semana, através de desenho e escrita. Chamou-nos a atenção o fato de 

que a professora passou por todas as mesas, solicitando que os alunos fizessem a leitura da 

frase escrita, fazendo, assim, as intervenções necessárias. 

Uma interação semelhante àquela citada anteriormente ocorreu durante a atividade 

realizada no laboratório de informática, só que, nesta cena, a professora apontou para uma 

palavra digitada pela aluna e pediu que esta lesse e percebesse o que estava errado: 

 

Camila escreve novamente a 3ª frase. A professora aponta para a palavra digitada por Camila “MUOTO” e pede 
que ela leia. 
Camila leu: “MUOTO”.  
“O que está errado nesta palavra?”. Perguntou a professora.  
“É muito. É com I e não O!”.  
A professora, então, usa o mouse, apaga a letra O e orienta para que a aluna digite a letra I (episódio 3, cena 7, 
turma B). 
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Essa mediação realizada pela professora foi importante para que a aluna identificasse 

seu erro e tivesse mais atenção à sua escrita.  

Segundo Goulart (2000), pode-se afirmar, em relação às crianças, que muitos fatores 

determinam uma compreensão maior ou menor da linguagem escrita. 

A partir disso, podemos ressaltar a importância da interação da criança com seus pares 

e seu professor em suas aquisições, visto que a alfabetização não é simplesmente adquirida, 

mas co-construída no processo de escolarização, e, nesse contexto, as intervenções do 

professor exercem papéis relevantes. A mediação a ser realizada pelo professor em sala de 

aula deve caracterizar-se pelo seu comportamento de facilitador, incentivador e motivador da 

aprendizagem de seus alunos, estabelecendo uma espécie de ponte entre os alunos e os 

conhecimentos a serem construídos, de forma que possam se tornar sujeitos do processo de 

aprendizagem, pelo exercício de sua autonomia, pela forma ativa e colaboradora na execução 

dos objetivos visados, numa perspectiva de construção e reconstrução dos conhecimentos. 

Destacamos, também, como sendo uma Interação Próxima a ação da professora 

quando, na atividade de escrita, oportunizou que os alunos procurassem a escrita correta da 

palavra no painel, para que pudessem fazer a reescrita correta da palavra, se necessário. 

 

“Vamos lá, turma! Cada um vai procurar no cartaz a palavra escrita e ver se está igual como você fez”.  
Um aluno pegou a borracha para apagar a palavra TAPETE que ele havia escrito. A professora reforça a 
orientação dada anteriormente. “Cada palavra que não estiver igual à sua não é para apagar, escreva embaixo 
com o lápis de cor!”.  
Eduardo, que estava ao lado da professora enquanto ela explicava ao amigo, pega a borracha para apagar a 
palavra TAPETE. A professora vê e fala para ele: “Presta atenção, não é para apagar! Escreva novamente com 
lápis colorido”  (episódio 2, cena 9, turma B). 

 

Percebemos, a partir da atitude do grupo, que, apesar de ser uma prática bastante 

interessante e produtiva, os alunos não têm o hábito de fazer a comparação e correção de suas 

escritas. Inicialmente, os alunos apresentaram-se sem iniciativa e após o “Vamos lá, turma!” 

da professora, eles iniciaram o segundo momento da atividade, que foi o de comparação e 

correção, necessitando de orientações constantes da professora em relação ao procedimento 

utilizado. 

Passando pelas carteiras para observar esse processo de correção dos alunos, a 

professora percebeu que, em vez de fazer a reescrita da palavra RUA, o aluno estava  

copiando toda a frase em que aparecia a palavra RUA. Observe a cena a seguir: 

 

Um aluno estava escrevendo toda a frase com lápis de cor: “SE ESTA RUA”.  
Eu quero só a palavra RUA! Qual é a palavra RUA? O aluno apontou a palavra RUA e apagou o restante da 
frase. 
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A professora apontou para a sua folha e fez a leitura da palavra RUA, escrita pelo aluno no 1º momento “URA”, 
e, em seguida, fez a leitura da reescrita do aluno “RUA” (episódio 2, cena 9, turma B).  

 

Nesse momento de interação, a professora pôde observar que o aluno identificou no 

painel a palavra RUA dentro da frase, fazendo, então, a correção em sua folha. A professora 

continuou ao seu lado e fez a leitura da palavra escrita pelo aluno no primeiro momento da 

sua escrita e da palavra escrita por ele após a correção, enfatizando que a posição da letra em 

uma palavra muda o som e o sentido da mesma.   

Em um outro momento, enquanto circulava pela sala, observando a correção dos 

alunos, a professora percebeu que uma das alunas não havia chegado à escrita correta da 

palavra RUA, mesmo após observar o cartaz com a letra da música. Observe: 

 

A professora viu a escrita da aluna Bruna e a sua correção feita de lápis de cor e pediu que Bruna fosse até o 
painel procurar a palavra RUA. Bruna ficou parada em frente ao cartaz, olhando para as palavras. 
A professora se aproximou da aluna, pronunciou lentamente a palavra RUA e perguntou à Bruna com que letra 
começa a palavra RUA. Falando bem baixo, a aluna disse que era com “R”.  
“Então procure no cartaz uma palavra que come ce com R de RUA!”, orientou a professora. Bruna apontou no 
cartaz a palavra RUA. 
A professora apontou para as letras da palavra RUA e soletrou cada letra falando: “R – U – A”.  
“R e U fica RU”. “RU + A fica RUA”.  
A professora pediu à aluna que sentasse e reescrevesse a palavra rua, como estava no painel, usando lápis 
colorido. 
Bruna sentou e escreveu novamente a palavra rua (dessa vez, a aluna reescreveu a palavra corretamente) 
(episódio 2, cena 12, turma B). 

 

Nesse momento de interação, a professora pôde detectar que a aluna, até aquele 

momento, não havia identificado a palavra RUA. A partir disso, a professora começou a 

fornecer pistas em relação à palavra, e, quando identificada no cartaz pela aluna, a professora 

destacou cada uma das letras que a formam, chamando atenção para o som que se forma 

quando as letras vão se juntando. A aluna acompanhou com atenção as colocações feitas pela 

professora, ficando feliz em concluir a escrita da palavra corretamente. 

O mesmo aconteceu com outros alunos, como destacado abaixo: 

 

Alguns alunos, mesmo após fazerem a correção, não escreveram as palavras corretamente. 
A professora pediu, separadamente, que eles fossem até o cartaz, identificassem a palavra, falando o nome de 
cada letra que forma a palavra! Em seguida, pronunciou as palavras lentamente com cada aluno. 
Enquanto dava esse atendimento individual a cada aluno, os alunos que já haviam terminado ficaram dispersos, 
andando pela sala e conversando com os amigos próximos. 
A professora chamou a atenção de quem estava fora do seu lugar e disse para estes: “Senta e abaixa a cabeça na 
mesa!” “Senta e fecha e boca!” (episódio 2, cena 13, turma B).  
 

Percebemos o quanto uma turma que está em processo de construção da linguagem 

escrita necessita da interação com os colegas e, principalmente com o professor, que estará 



 

                                                                                                                                                               

55 

fazendo as mediações necessárias. Por sua vez, uma sala com muitos alunos, como no caso 

das turmas envolvidas nesta pesquisa, traz prejuízos para todo o processo de ensino, 

dificultando a atuação do professor, por mais dinâmico e competente que este seja. Estar junto 

ao aluno, acompanhando suas hipóteses e descobertas, possibilita ao professor orientá-los 

individualmente, de acordo com suas necessidades.  

A cena anterior seria diferente se, ao terminarem a atividade, os alunos tivessem uma 

outra atividade para ser feita, ou opções de espaços para serem explorados na própria sala de 

aula, como, por exemplo, canto dos jogos, canto da leitura e outros. Dessa maneira, a 

professora poderia continuar a dar um atendimento mais individualizado aos alunos que 

necessitavam de ajuda. 

 

 

3.5.2 Interação do tipo Distanciada 

 

 

Acompanhando o desenvolvimento de atividades de linguagem escrita, identificamos 

um outro tipo de interação, a qual categorizamos como Interação Distanciada. Esse tipo de 

interação ocorre em situações em que a professora não acompanha o ritmo de seus alunos, 

assim como as suas ações, e, ao perceber o erro ou a dificuldade destes, acaba reescrevendo 

ou fazendo pelo aluno, deixando de estimular e orientar a atividade que poderia ser concluída 

pelo mesmo. 

 

“Laura! Termina com que letra?” perguntou a professora ao grupo. Sem esperar pelos alunos, ela já responde que 
é com A (episódio 3, cena 1, turma A). 
 

Enquanto fazia a chamada e falava o nome de cada aluno, a professora propôs que, em 

vez de responder “presente”, cada criança respondesse falando a última letra do seu nome. 

Veja o episódio destacado. 

Chama, então, o aluno José. Ele responde “F”.  
Ela então pronuncia seu nome estendendo o som final “JOSÉÉÉÉÉÉ” e conc lui: “JOSÉÉÉÉ termina com é, não 
é Josef o seu nome!”. O aluno se mostra bastante retraído em sua cadeira (episódio 3, cena 5, turma A).  
 

Percebemos uma dificuldade da professora em respeitar os diferentes ritmos em sua 

sala de aula, já que alguns alunos realizavam as atividades com mais agilidade e rapidez. 

Assim, os alunos que precisavam de um tempo maior para realizar as atividades propostas 

eram prejudicados e não tinham a intervenção necessária da professora. 
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A professora passa pelas mesas, observando os alunos formando a palavra OVO. Ela procura as letras e organiza 
a palavra corretamente sobre a mesa daqueles amigos que não tinham formado a palavra ainda. A professora 
fala: “Quero ver quem prestou atenção na tarefa, a próxima palavra é SINO!”.  
Vai até a mesa do amigo Daniel e fala: “Aqui, amigo, o S!” e pega a letra S e coloca sobre a mesa para que o 
aluno inicie. 
Continua falando: “I você também tem!”. E aponta para a letra I.  
“Agora o NO”, e sai para a outra mesa (episódio 3, cena 7, turma A).  
 

Durante a cena citada acima, em que os alunos exploram o alfabeto móvel para formar 

palavras que haviam sido trabalhadas durante a tarefa envolvendo os símbolos de Páscoa, a 

professora dita as palavras sem dar o tempo necessário para que cada aluno conclua a 

formação da palavra, seja corretamente ou usando as letras de acordo com a sua hipótese. 

Enquanto passava pelas mesas, a professora teve o hábito de apontar para as letras que 

deveriam ser utilizadas na formação das sílabas, sem acompanhar as ações dos alunos até que 

os mesmos finalizassem. Dessa maneira, a professora passou por várias mesas, porém sem 

desafiar, questionar e fazer a mediação necessária. Apesar de estar utilizando um excelente 

recurso que é o alfabeto móvel, a professora não soube explorá-lo com eficácia.  

Na cena abaixo, a professora, mais uma vez, não permitiu que o aluno descobrisse 

qual letra estava faltando, fazendo a correspondência entre o som e a letra a ser utilizada, e foi 

logo indicando e localizando-a. 

 

Na mesa do aluno Jefferson, a professora faz a leitura da palavra construída por ele “OELHO”. E pergunta: “E o 
C do COELHO?”. O aluno olha as letrinhas sobre a mesa e permanece em silêncio.  
Rapidamente a professora aponta e fala: “Tá lá!”. O aluno pega a letra que a professora aponto u e forma 
corretamente a palavra - COELHO (episódio 3, cena 11, turma A). 
 

A intervenção da professora teria sido diferente se ela tivesse proposto ao aluno ler a 

sua própria escrita, oportunizando, assim, que este percebesse a falta de uma letra. A 

professora poderia prosseguir mediando da seguinte forma: “Qual a primeira letra utilizada 

para escrever a palavra COELHO? Observe o som! Vamos pronunciar juntos! Que outras 

palavras iniciam com o mesmo som da palavra coelho?”. Assim, a professora estaria 

auxiliando o aluno, fornecendo estrutura e questões que provocam a coleta e organização das 

informações, acompanhando o desempenho do aluno.  

No laboratório de informática, também percebemos esse tipo de interação. 

 

Um aluno que estava no lado esquerdo da sala, onde o professor do laboratório estava mediando a atividade, 
digitou a palavra CASA de forma incorreta. 
O professor, que estava atrás do aluno, falou: “Ih... assim não é CASA!”. O professor, então, apertou a tecla e 
apagou a palavra escrita pelo aluno, reescrevendo-a de forma correta. 
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O aluno observa na tela as alterações feitas pelo professor (episódio 3, cena 4, turma B). 
 

Enquanto fala para o aluno “Ih...”, o professor já apaga a palavra e escreve 

corretamente, sem explicar para o aluno e nem dar tempo para este rever e identificar seu 

próprio erro. O mesmo acontece na cena abaixo: 

 

Jhenifer, que está digitando a 3ª frase do texto, fez: LUTA O, e parou. 
O professor pergunta e automaticamente responde: “O que é isso? É um menino! Então escreve!”.  
Jhenifer pergunta para os amigos Matheus e Guilherme. 
“É com M ou com E?” (episódio 3, cena 5, turma B).  
 

Percebemos que utilizar o laboratório de informática como mais uma ferramenta para 

o desenvolvimento da leitura e escrita já faz parte da rotina deste grupo de 1ª série, que 

apresentou autonomia no desenvolvimento da atividade. 

Porém, é importante ressaltar que a mediação realizada pelo professor do laboratório 

de informática não foi adequada no que se refere às explicações referentes à construção da 

escrita, o que é compreensível, já que sua formação não é a de um professor alfabetizador, que 

conhece o processo de construção da linguagem escrita profundamente, sabendo, assim, como 

a escrita e a fala se relacionam. 

Após a ação do professor do laboratório de informática, que digitou pela aluna a 

palavra da atividade, foi possível perceber que, em seguida, quando teve uma dúvida, a aluna 

questionou os amigos próximos a ela. Veja a continuidade da cena: 

 

Jhenifer pergunta para os amigos Matheus e Guilherme. “É com M ou com E?”.  
Matheus responde: “É com M”.  
Guilherme diz: “Não, seu burro! É com E!”.  
Jhenifer disse: “Ai, Ai... Cala boca... eu já sei! É com M!”.  
Jhenifer, então, digita a palavra MENINO (episódio 3, cena 5, turma B). 

 

Interagindo com os dois colegas, a aluna chega à escrita correta da palavra MENINO, 

sem a interferência de nenhum adulto. A interação entre iguais, segundo pesquisadores 

(CARVALHO; BERALDO, 1989), contribui para o rendimento escolar e proporciona, ainda, 

a aprendizagem de habilidades (sociais) e comportamentos necessários à vida adulta, como o 

controle de impulsos agressivos, a adaptação às normas estabelecidas e a tomada de 

perspectiva. 

Baquero (1998), que trabalha a partir das idéias de Vygotsky, destaca que a interação 

entre pares merece um trabalho especial, dentro e fora dos contextos escolares. Forman e 

Cazden (apud BAQUERO, 1998) indicam que, no contexto escolar, essa interação tem grande 
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relevância no domínio de formas discursivas particulares, pelo fato de permitir uma 

alternância de papéis, o que nem sempre é visto na interação professor-aluno. Segundo eles, 

entre pares é freqüente que se alternem os papéis de indagar e responder, fornecer ou solicitar 

informações. 

Observamos, ainda, momentos de Interação Distanciada, em que, ao fazer o 

questionamento referente à escrita de alguma palavra, a professora sugeriu a escrita de uma 

outra palavra que já fazia parte do repertório do aluno (episódio 1, cena 13, turma A), que 

copiasse do quadro como estava, sem exigir uma reflexão por parte do aluno (episódio 2, cena 

4, turma A), ou que deixasse da maneira como escreveu, mesmo não estando correto (episódio 

2, cena 17, turma A), sendo essas intervenções pouco desafiantes. 

 

Um aluno quer escrever a palavra DETEFOM e pergunta para a professora como deve escrever. Ela fala a 
palavra silabicamente: “DE TE FOM” e sugere ao aluno: “Ou você prefere escrever PERFUME, que também 
aparece na música?” (episódio 1, cena 13, turma A). 
 

Após a sugestão da professora, o aluno ficou em silêncio e voltou para o seu lugar, 

sem mencionar qual palavra iria escrever: DETEFOM ou PERFUME. Em relação ao 

questionamento feito pelo aluno, a professora não mostrou interesse em saber qual era a sua 

dúvida.   

Sabemos que, quando algumas crianças estão escrevendo, nem sempre sabem 

solucionar dúvidas, necessitando, assim, do auxílio do professor. Frases do tipo “deixa assim 

mesmo” ou “faça do seu jeito que depois eu corrijo” mostraram -se pouco desafiantes, na 

medida em que não estimulam o aluno a apropriar-se do código escrito, desvalorizando suas 

produções escritas. 

 

A professora fala: “Que letrinha vem à cabeça quando você vai escrever BARATA?”. “Pode olhar para o 
alfabeto para lembrar a letrinha”. “Quem não souber faz do seu jeito!”. “Depois eu passo na carteira e mostro o 
jeito certo”.  
A professora tenta apressar o grupo no desenvolvimento da atividade, falando: “Rapidinho, pessoal! Vamos lá! 
Coloquem as letras que vocês acham! Depois a professora vai corrigir!” (episódio 1, cena 12, turma A).  
 

Durante a realização dessa atividade em que os alunos, após ouvirem duas vezes a 

música “A Barata”, deveriam desenhar palavras que faziam parte da música, percebemos uma 

ênfase na fala da professora, enquanto os alunos realizavam a atividade, destacando a frase: 

“Depois eu corrijo!”. Com iss o, não percebemos um esforço por parte dos alunos em refletir 

sobre a escrita das palavras, já que, para eles, era mais fácil colocar letras, já que a professora 

faria a correção posteriormente. Percebemos que os alunos que queriam fazer a escrita correta 
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acabavam sendo incomodados pela professora, que ficava apressando a realização da 

atividade. 

Chamou-nos atenção o fato de que alguns alunos, em especial os mais envergonhados, 

não se aproximam da professora para fazer questionamentos, preferindo tirar suas dúvidas 

com os amigos mais próximos da sua carteira, seja perguntando ou copiando (episódio 2, cena 

1, turma A; episódio 1, cena 12, turma A; episódio 1, cena 8, turma A). 

Investigando a intervenção do professor alfabetizador no ponto de vista dos alunos, 

Ferreira e Souza (2005) perceberam que as crianças consideradas “alunos bons” expressaram 

melhor suas idéias, enquanto os alunos considerados “fracos” pelas professoras apresentaram 

mais dificuldades em expressar suas necessidades. Segundo as pesquisadoras, isso pode 

indicar que a possível diferença entre essas crianças parece ser em nível de linguagem oral, o 

que leva a pensar que a dificuldade de expressão oral prejudica a interação professor-aluno no 

que se refere à comunicação das suas necessidades, por parte das crianças, às suas 

professoras.  

Os estudos das pesquisadoras Verba e Isambert (1998) destacam que não são apenas 

as interações adulto/criança que ampliam o campo de ação e de conhecimento da criança 

pequena, mas as trocas entre criança/criança oferecem informações diversas e experiências 

novas de aprendizagem, na medida em que as trocas estabelecidas gerem conflitos de ordem 

sócio-cognitiva durante a execução de tarefas formuladas pelos adultos, ou ainda em 

atividades espontâneas que surjam na própria organização infantil. 

Durante as atividades de escrita, a professora da turma A conseguia passar apenas por 

algumas das carteiras, atendendo individualmente poucos alunos. Observe a cena a seguir: 

 

O grupo conversa bastante e fica agitado. Muitos amigos saem do lugar e chamam pela professora (percebemos 
que eles queriam a atenção da professora). 
Ao passar pelas mesas, quando o aluno ainda não tinha escrito, a professora questionava qual a palavra que este 
queria escrever e, então, falava a palavra pausadamente, destacando as sílabas que, juntas, formavam a palavra 
em questão (episódio 1, cena 8, turma A). 
 

Nessa cena, percebemos que, após dar algumas pistas ao aluno, a professora saía e não 

voltava mais à mesa daquele aluno, mesmo que este a chamasse. Ao ver palavras que não 

estavam escritas corretamente na folha daqueles que já haviam concluído a atividade, a 

professora não os questionava, apenas apagava e indicava qual letra deveria ser escrita.  

Em atividades como essas, em que o aluno está fazendo tentativas de escrita, o 

professor precisa analisar a escrita do seu aluno para descobrir as hipóteses que ele está tendo, 

a fim de dar as explicações de que o aluno necessita naquele momento. Em situações como a 
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citada acima, percebemos a falta de uma maior intervenção da professora na busca de 

estratégias para fazer os alunos compreenderem o funcionamento da escrita, pois dizer o certo 

apenas não ajuda em nada. 

No estudo de Ferreira e Oliveira (1999), verificou-se que os alunos que mais 

avançaram no nível de escrita foram aqueles de quem, embora não tivessem uma sala e 

materiais estimulantes para a escrita e leitura, a professora ficava mais próxima, auxiliando-os 

durante a realização das atividades. Portanto, pode-se pensar que, sendo a escrita um sistema 

de escrita socialmente construído, é importante a presença de alguém mais próximo e 

experiente, e muitas vezes os alunos não recebem a atenção necessária. 

Cagliari (1998) destaca que, quando o aluno faz uma atividade de escrita, este usa de 

sua reflexão, baseada em seus conhecimentos, para tomar as decisões que julgar melhor. 

Assim, observando a escrita dos alunos, é possível saber com segurança as razões (hipóteses) 

que levaram o aluno a tomar as decisões acerca da sua escrita e leitura. É conhecendo essas 

razões que o professor pode estar intervindo junto ao aluno, mediando sua escrita e 

oferecendo situações estratégicas que o levem ao passo seguinte, superando desafios e 

alcançando outros níveis de escrita. Na cena abaixo, podemos observar a orientação da 

professora no início da atividade de escrita das palavras da música: 

 

A professora explicou que eles deveriam desenhar e escrever o que a música fala que a barata tem. 
Um aluno pergunta: “E se não souber?”. A professora responde: “Se não souber, tem que tentar!”.  
O aluno continua: “Tem que tentar?”. A professora confirma: “Isso, tem que tentar!” (episódio 1, cena 4, turma 
A). 

 

Essa tentativa nos pareceu solitária na maioria das vezes, o que, por sua vez, 

desmotiva os alunos e dificulta a apropriação do código escrito. Partindo dessa análise, 

ressaltamos que interagir não é apenas estar junto (de corpo presente); para que existam 

interações sociais educativas, o professor precisa oportunizar situações de debates, 

questionamentos, explicações, partilhando experiências e significados, para que juntos esses 

conhecimentos sejam (re)elaborados. 

Cabe ressaltar que é a interação professor-aluno uma das principais bases de 

aprendizagem escolar, a partir da qual se constrói o conhecimento do aluno e do professor 

(ALMEIDA, 1995; GIUNTI; GIL, 1997; GIL, 1990; DAVIS; SILVA; ESPÓSITO, 1989; 

LEÃO, 2001; MELLO, 1975; GOULART, 2000; GALLART, 2004). 

Observamos momentos de interação distanciada, em que as ações da professora 

iniciaram de maneira produtiva, desafiando os alunos na compreensão e construção da 
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linguagem escrita, porém, no decorrer da atividade, estas transformaram-se em interações 

distanciadas. Como no caso da cena 16 (episódio 1, cena 16, turma B): 

 

Ao voltar à mesa de Leo e vendo que ele não havia acrescentado nenhuma letra, ela fala: “Deixa assim, deixa!” 
(episódio 1, cena 16, turma B). 
 

Nesse caso, a professora deixou para fazer a intervenção, apresentando a escrita 

correta da palavra em um outro momento, quando fosse corrigir de todo o grupo. Cabe 

ressaltar que a dúvida do aluno em relação à escrita da palavra TRAVE, mais precisamente 

em relação ao VE, necessitava de uma devolutiva imediata. Dessa forma, a professora deixou 

de oportunizar um momento de aprendizagem importante para o aluno, em relação à 

compreensão do sistema alfabético.   

Durante o desenvolvimento da atividade de escrita, identificamos situações em que, 

após o questionamento do aluno, a professora devolveu a pergunta, fazendo-o refletir sobre 

sua escrita, porém não acompanhou o desenvolvimento das ações dos alunos. 

 
Uma outra aluna mostra à professora a escrita da palavra SAIA. A professora vê a letra B em sua escrita e 
pergunta: “B? Teve o B? Pensa!”.  
A professora passa para a mesa seguinte (episódio 1, cena 13, turma A). 
 

Após a professora lançar o questionamento, a aluna voltou para a sua carteira e deu 

continuidade à tentativa de escrita, porém a professora não retornou mais à sua mesa, 

deixando de mediar sua escrita de maneira eficaz. Percebemos que a aluna ficou durante 

algum tempo parada, falando baixinho a pronúncia da palavra SAIA. 

 

Passando pelas mesas para acompanhar as construções dos alunos, a professora pára na mesa do aluno Jean 
Quirino e pergunta ao aluno: “CO, escute bem! CO!”. “Como é que se escreve?”.  
O aluno aponta para o quadradinho de papel onde há a letra C. 
“Mas falta outra letra para fazer o CO” diz a professora.  
O aluno diz que é o E. 
A professora fala: “Não, assim fica CE”.  
Depois de responder, ela saiu para ver o que os outros alunos estavam formando com as letras. Jean Quirino 
ficou parado, olhou para os lados e logo desistiu do que estava fazendo e começou a conversar com o amigo ao 
lado (episódio 3, cena 9, turma A). 

 

Cada aluno responde de uma maneira às intervenções feitas pela professora; no caso 

do aluno destacado na cena acima, após o afastamento da professora, o aluno não prosseguiu 

em sua tentativa de escrita, deixando de concluí-la.  

O mesmo acontece na cena destacada abaixo, em que a professora observava a 

construção da escrita de palavras com o alfabeto móvel, e, a partir da forma como o aluno 
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organizou as letras sobre a mesa, a professora tentou fazer com que o aluno percebesse a troca 

da letra U pela letra H. A mediação realizada pela professora teria sido produtiva se esta 

tivesse incentivado o aluno, dando tempo para que este fizesse novas tentativas e concluísse 

sua atividade. 

 

A professora continua passando pelas mesas para ver a construção da palavra CENOURA. Alguns alunos tentam 
construir a palavra CENOURA pedindo ajuda para o amigo ao lado, ou apenas copiando de um amigo próximo. 
A professora passa pela mesa do aluno Anderson. Anderson organiza as letras da seguinte maneira: 
“CENOHRA”.  
A professora fala: “Você montou CENOHRA!”. Anderson olha para as letras organizadas sobre a mesa.  
A professora retira a letra H e organiza a palavra corretamente, deixando um espaço para ser colocada a letra U. 
O aluno acompanha a mudança feita pela professora sem falar nada. A professora pronuncia pausadamente a 
palavra CENOURA e questiona o aluno, apontando para o espaço vazio na palavra. “Qual é a letra que falta 
aqui?”.  
O aluno fica pensativo e não coloca letra alguma. 
Ela pede em voz alta que um aluno passe recolhendo os envelopes com o alfabeto (episódio 3, cena 13, turma 
A). 
 

 Anderson fica parado, olhando para a palavra montada em sua mesa com um espaço 

vazio e olha para os lados, precisando, em seguida, da ajuda do colega para guardar as letras 

do alfabeto no envelope, pois ficou sem iniciativa. Anderson se mostrou triste e desanimado. 

Percebemos que a professora não se importou com os alunos que não tinham concluído, como 

o caso de Anderson; em muitas mesas, também, a professora nem conseguiu passar para 

orientar os outros alunos. 

Interações do tipo distanciada caracterizaram-se pela falta de atendimento individual 

aos alunos, assim como a presença mais atuante da professora proporcionando situações 

estratégicas para que os alunos re-elaborassem seus conhecimentos a respeito da linguagem 

escrita, sendo respeitados os diferentes ritmos dos alunos no grupo.  
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3.6 Considerações preliminares 

 

 

A turma A mostrou-se bastante agitada nos dias em que fizemos as observações. 

Percebemos que, apesar de haver Regras de Grupo, que inclusive foram registradas pelos 

alunos no caderno de atividades, estas não foram incorporadas pelo grupo, deixando de ser 

um compromisso. Desse modo, percebemos uma dificuldade da professora em organizar o 

grupo de maneira produtiva. Talvez, se esses combinados fossem registrados em um painel na 

parede da sala, com a participação dos alunos em sua confecção, realizando uma leitura diária 

como uma maneira de estar relembrando compromissos e firmando desafios diários, seria 

mais fácil o convívio e a organização do grupo, como também destacando a função social de 

escrita: registro e auxiliar da memória. Durante o desenvolvimento das atividades, poucos 

alunos tiveram oportunidades de estar se manifestando e participando efetivamente das aulas, 

expondo suas idéias a respeito dos assuntos abordados durante as atividades. Sempre eram os 

mesmos que tinham a vez para falar. Foram freqüentes os comandos da professora com 

músicas, gestos e ações, sinalizando que os alunos deveriam ficar em silêncio, o que 

demonstrou que o controle do comportamento, em alguns momentos, foi o principal objetivo 

da professora.  

Já na turma B, apesar de não termos visto nenhuma documentação nas paredes em 

relação às regras de grupo, percebemos que os combinados entre professora e alunos existem 

e são respeitados. Com isso, o grupo se mostrou muito organizado durante as atividades, 

tendo o envolvimento e participação de todos os alunos nos momentos de aprendizagem. A 

professora, por sua vez, mostrou-se muito afetiva com os alunos, e acreditamos que este tenha 

sido o motivo maior que favoreceu as interações aproximadas, já que a professora mostrava-

se interessada no crescimento dos alunos, querendo ajudá-los a superar as dificuldades ou 

dúvidas existentes para ir além. A professora teve, ainda, o hábito de abaixar-se para 

conversar com os alunos, olhando sempre em seus olhos, sabendo ouvi-los, respondendo às 

perguntas feitas e dando-lhes atenção a todo instante. 

Em relação à organização do ambiente, nas turmas A e B, não presenciamos e nem 

observamos registros anteriores que evidenciassem o contato dos alunos com diferentes 

portadores e suportes de escritos; não observamos livros infantis, gibis, jornais e revistas ao 

alcance dos alunos, para que pudessem ser manuseados livremente e explorados durante as 

atividades. Os alunos que terminavam a atividade proposta não tinham um espaço para estar 

se entretendo, como, por exemplo, canto de leitura ou de jogos, precisando ficar esperando em 
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sua carteira até que todos terminassem e, então, a professora iniciasse uma nova atividade. 

Dessa forma, os alunos ficavam impacientes e acabavam prejudicando os alunos que 

necessitavam de um tempo maior para concluir a atividade. 

O número de alunos em sala de aula também foi visto como um complicador. Na 

turma A, a professora não conseguiu dar atendimento aos 26 alunos durante a realização das 

atividades; um dos alunos desse grupo apresentava problemas de comportamento, e a 

professora tinha a presença de uma auxiliar em sala de aula, que, por sua vez, não apresentou 

formação e conduta adequada nos dias em que estivemos presentes realizando esta pesquisa. 

A turma B, constituída de 30 alunos, sendo uma das alunas com deficiência mental, 

não tinha uma monitora em sala de aula para dar uma assistência mais individualizada à 

aluna. Durante nossas observações, a professora B mostrou-se bastante dinâmica, 

acompanhando os alunos através de atendimento individual nas mesas e acompanhando o 

desenvolvimento de suas ações nas atividades propostas. 

Em relação às atividades propostas pelas professoras, na turma A, observamos que a 

professora explorou pouco os momentos coletivos. 

De maneira geral, as atividades na turma A desenvolveram-se em dois momentos: um 

momento individual, em que, após as explicações da professora, os alunos deveriam fazer 

sozinhos o que foi proposto, e um segundo momento, em que se permitia a interação entre 

professor e aluno e a professora fazia algumas intervenções, auxiliando o aluno na 

compreensão do sistema de escrita, ou apenas apresentando ao aluno a maneira correta na 

escrita das palavras. 

Na turma A, as atividades desenvolvidas pelos alunos foram: escrita de palavras da 

música “A barata”, acróstico da palavra PÁSCOA e construção de palavras com o alfabeto 

móvel. Durante o desenvolvimento das atividades, percebemos que a professora orientou os 

alunos em relação a quais palavras poderiam ser escritas, mas não destacou a relevância das 

atividades desenvolvidas, deixando de estimular a reflexão, o interesse e a autonomia dos 

alunos.  

Para a realização dessas atividades, os recursos didáticos utilizados pela professora A 

foram os seguintes: folha sulfite e envelope contendo as letras do alfabeto móvel, além 

daqueles que são materiais dos alunos, como lápis grafite, borracha, lápis de cor e caderno. 

Na turma B, as atividades desenvolvidas pelos alunos foram as seguintes: relato do 

fim de semana, ditado de palavras da música e reescrita do texto. 

A professora estimulou a oralidade do grupo, valorizando suas vivências. Percebemos 

nos episódios que a professora procurou estabelecer vínculos afetivos com seus alunos, 
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prezando pela participação de todos. Percebemos que esta professora estimulou, sempre que 

possível, a autonomia dos alunos no grupo. 

A professora B incentivou a leitura e a escrita de palavras e questionou os alunos, 

fazendo com que estes percebessem seus erros ortográficos, estimulando a troca entre os 

alunos de cada equipe. Durante as atividades observadas, a professora B utilizou como 

recursos didáticos: folha sulfite, painel com a letra da música a ser trabalhada, computadores 

do laboratório de informática, além dos materiais dos alunos, como lápis grafite, lápis de cor, 

borracha. 

Observamos o quanto a mediação da professora foi importante para que os alunos 

desenvolvessem sua escrita, passando a eles informações adequadas para a construção deste 

conhecimento que vem a ser o processo de aquisição da leitura e da escrita. 

O registro do fim de semana e a ida ao laboratório de informática são atividades que 

fazem parte da rotina da turma B, o que ficou evidente a partir das atitudes dos alunos. A 

freqüência e sistematização de atividades que venham a estimular a reflexão a respeito da 

construção das palavras são necessárias e importantes para que o aluno compreenda como se 

constitui a escrita de palavras. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar as interações entre professor-aluno durante o 

processo de aprendizagem da linguagem escrita. Para a realização desta pesquisa, verificamos 

as atividades de linguagem escrita propostas pelas professoras e as analisamos a partir da 

literatura, propondo dimensões didáticas fundamentais para que a criança em processo de 

alfabetização compreenda esta nova linguagem. 

Essas dimensões, em nosso entendimento, são importantes por se tratarem de aspectos 

fundamentais para a aprendizagem do código escrito, abordando conceitos, atitudes e 

procedimentos que devem permear as ações dos professores em sala de aula, no que se refere 

à entrada no mundo da escrita, à participação do aluno em situações em que a escrita e a 

leitura adquiram significado, ao processo de compreensão das relações entre a oralidade e a 

escrita, à compreensão do sistema alfabético e, por fim, à compreensão e produção de textos 

escritos. 

A partir de nossos registros e análises, chegamos a dois tipos de interação, os quais 

tipificamos como Interação do tipo aproximada ou Interação do tipo distanciada. 

Interações do tipo aproximada foram identificadas durante as atividades em que as 

professoras proporcionaram momentos de orientações e explicações, dando informações 

referentes ao código escrito, utilizando diferentes recursos pedagógicos, a fim de contribuírem 

efetivamente no desenvolvimento de seus alunos. Interações do tipo aproximada, tem o 

caráter de intencionalidade.   

Morales (2003) aponta indicadores da relação professor-aluno, que sugerem algumas 

condutas para os professores, as quais favoreceriam a motivação dos alunos. São eles: dar 

orientação, mostrar entusiasmo, elogio, reforço do êxito, estímulo à curiosidade e ao interesse, 

e centrar a atenção, mostrando a relevância do que se estuda, criando um clima de confiança e 

satisfação. 

Durante as observações realizadas no decorrer de nossa pesquisa, observamos esses 

tipos de conduta que levam o aluno a sentir-se mais motivado em seu processo de 

aprendizagem.  

Ao que parece, as interações do tipo aproximada têm relação direta com a conduta do 

professor. Ou seja, professoras que mantêm em seu relacionamento com os alunos um clima 

de confiança e respeito, mostrando-se satisfeitas com seus avanços e conquistas, fazendo 

elogios, estimulando a curiosidade e dando atenção, obtêm uma interação de mais qualidade 
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no momento da aprendizagem da linguagem escrita e, com certeza, em qualquer outro tipo de 

aprendizagem. 

Observamos uma qualidade maior nas interações quando as professoras demonstraram 

aos alunos um interesse em seu aprendizado, agindo como parceiras e incentivadoras, quando 

foi permitido aos alunos perguntar e receber respostas. Ações desse tipo impulsionaram os 

alunos em diferentes situações e atividades de linguagem escrita. 

Podemos dizer que a conduta do aluno influencia a atitude da professora, e, por sua 

vez, a conduta da professora influi sobre a motivação e dedicação do aluno. Nos momentos 

em que estivemos acompanhando as atividades de escrita na turma A, observamos a 

professora pouco atenta às perguntas, descobertas e observações dos alunos.  

Acreditamos que a cada ano, o professor adquire novas experiências, construindo seus 

saberes a partir das necessidades e desafios que o ensino lhe coloca no cotidiano. Dessa 

forma, o professor passa a aprender junto com o aluno, quando consegue perceber quais de 

suas ações e procedimentos durante as aulas refletem um resultado mais positivo. Assim, a 

relação professor-aluno passa pela análise da sua prática e metodologia, pela forma como o 

professor trabalha os conteúdos, pela forma como se relaciona com sua área de conhecimento 

e por sua satisfação em ensinar. 

Para Vygotsky (2003), a boa aprendizagem ou o bom ensino devem operar sobre os 

níveis superiores da ZDP, sobre aquelas conquistas de desenvolvimento em aquisição e 

somente conseguidas em colaboração com o outro. Dessa maneira, a partir de uma situação de 

interação entre um sujeito mais experiente e um sujeito menos experiente, um poderá se 

apropriar do saber do outro, sendo que, no início, o sujeito mais experiente terá um maior 

controle sobre a atividade, porém, aos poucos, esse controle ficará voltado para o outro 

sujeito, que estará, então, apropriando-se dessa atividade. Esse suporte dado na mediação é 

ajustável de acordo com o nível de competência do sujeito menos especializado e dos 

progressos que se produzam, favorecendo a autonomia no desempenho do sujeito menos 

especializado. 

 Interações do tipo distanciada foram observadas em algumas situações que não 

favoreceram o confronto de hipóteses entre os alunos, em que não foram dadas condições para 

que os alunos tivessem, além da possibilidade de participar da atividade, a oportunidade de 

experimentar, também, os limites de suas respostas dentro de uma reflexão coletiva. Isso nos 

leva a pensar que, em alguns momentos, os alunos são pouco encorajados a participar 

ativamente das aulas e atividades envolvendo o código escrito.  
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Nesse sentido, Brinckman e Taylor (1991) mencionam que as crianças precisam ser 

encorajadas a escrever por si próprias, pois, se forem levadas a crer que os seus esforços de 

escrita são incompreensíveis, as crianças poderão achar que é demasiado arriscado procurar 

comunicar-se, desistindo de novas tentativas. 

A partir desta pesquisa, podemos dizer que, no cotidiano escolar, a intervenção na 

zona de desenvolvimento dos alunos é de responsabilidade do professor (ainda que não 

exclusiva), justamente porque tem maior experiência, informações e a missão de desafiar, 

através do ensino, os processos de aprendizagem e desenvolvimento infantis. Gallimore e 

Tharp (1996) ressaltam que a criança, ao sofrer a influência reguladora das ações e dos 

discursos de outras pessoas é levada, por sua vez, a engajar-se de forma independente em 

ações e discursos.  

Podemos dizer, ainda, que o professor, nesse contexto, desempenha um importante 

papel, possibilitando as interações entre os alunos e das crianças com o objeto de 

conhecimento. As demonstrações, explicações, colocações, justificativas e questionamentos 

do professor são fundamentais no processo educativo, promovendo situações que incentivem 

a troca entre os alunos e o acesso às diferentes fontes de conhecimento. Nesse sentido, 

Ferreira (2002) afirma ser necessário que o professor instigue questões sobre o como fazer 

para escrever, quais letras utilizar, por que utilizar determinada letra e outra não; atividades 

que, além de promover a compreensão do significado, possam promover, também, o interesse 

pela composição gráfica da palavra, o que é importante para a autonomia da escrita e leitura 

de palavras desconhecidas. 

Vimos que a forma de organização do espaço pode facilitar a aprendizagem quando 

ele favorece a troca entre os alunos e oportuniza momentos em que os alunos possam fazer 

escolhas em relação a espaços organizados em sala, como o canto de histórias, canto dos 

jogos e outros que possam ser explorados de maneira mais livre e espontânea, sem 

necessariamente deixar de ter a mediação da professora, favorecendo a autonomia dos alunos. 

Quando esses espaços não são organizados, as crianças acabam ficando em tempo de espera, 

o que pode levar à desordem ou à apatia.  

Apesar de já terem contato com o código escrito e hipóteses a respeito do sistema 

alfabético, mesmo antes de ingressarem no ensino formal (VYGOTSKY, 1994; LURIA, 

2001; FERREIRO; TEBEROSKY, 1992; entre outros), foi notável, através das atitudes dos 

alunos, que muitos deles ainda não percebem toda a amplitude da cultura escrita em nossa 

sociedade letrada, não conhecendo, assim, a questão funcional e social do sistema alfabético. 

A organização do ambiente contendo elementos escritos torna-se essencial, sendo uma 



 

                                                                                                                                                               

69 

oportunidade para que as crianças atribuam significados ao que está escrito, seja 

individualmente, em parceria com os colegas e, principalmente, com o professor. Sabemos 

que as hipóteses que as crianças vão construindo a respeito da escrita são influenciadas pela 

qualidade do ambiente e do material através do qual são formuladas, no entanto podemos 

dizer que, no período em que estivemos em sala de aula observando as turmas A e B, 

percebemos o meio escolar pouco preocupado com a organização deste ambiente tão 

importante que é a sala de aula. Sabemos que, pelo número de alunos em sala de aula, as 

mesas e cadeiras ocupam bastante espaço, e o fato de estudarem outras turmas nos demais 

turnos também é um complicador para a criação e manutenção desses espaços, já que seria 

necessário contar com a participação de todos para que esses fossem espaços organizados e 

funcionais.  

Ainda em relação à ocupação dos espaços em sala de aula, percebemos que as mesas 

dos alunos estiveram em formação de semi-círculo ou em fileiras e que o número de mesas e 

cadeiras dificulta outros tipos de agrupamentos que poderiam favorecer a aprendizagem de 

todos. Destaca-se a interação aluno-aluno como um fator interessante para a troca de 

informações sobre o princípio alfabético. 

Desse modo, podemos dizer que o número de alunos elevado dificulta a qualidade das 

interações aluno-aluno e, principalmente, entre professor-aluno. 

Pérez e Garcia (2001) ressaltam que a escrita como objeto cultural requer uma 

mediação social, e não basta apenas a presença do material escrito para que as crianças 

aprendam as propriedades específicas da linguagem escrita. 

Destacamos que uma turma que está em processo de construção da linguagem escrita, 

como as que estiveram envolvidas nesta pesquisa, necessita da interação com os colegas e, 

principalmente, com o professor, que estará acompanhando suas hipóteses e descobertas, 

fazendo as mediações necessárias, ou seja, interações consideradas aproximadas. No entanto, 

uma sala com muitos alunos, como no caso das turmas envolvidas nesta pesquisa, traz 

prejuízos para todo o processo de ensino, dificultando a atuação do professor, e, por mais 

dinâmico e competente que este seja, acaba interagindo de forma distanciada em alguns 

momentos.  

Foi possível observar que os alunos que receberam uma orientação mais individual da 

professora apresentaram mais êxito na realização da atividade, como também mais segurança. 

Ao concluírem toda a atividade ou apenas parte dela, os alunos mostravam entusiasmo e 

satisfação. 
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Durante o desenvolvimento das atividades, foi possível perceber o quanto os elogios 

da professora favoreceram os trabalhos dos alunos, tanto em relação à apresentação estética, 

quanto na atenção e interesse dos alunos em relação ao que estava sendo produzido, assim 

como no entusiasmo pela aprendizagem construída. 

Assim, este estudo parte do pressuposto de que a influência educativa exercida pelo 

professor, ao guiar ou colaborar com seus alunos no desenvolvimento das atividades 

escolares, pode ser promotora do desenvolvimento, quando, através da zona de 

desenvolvimento proximal, produz a transição do interpsicológico para o intrapsicológico, 

conduzindo à resolução independente de problemas, o que Vygotsky (1994) descreveu como 

processo de internalização. De acordo com o autor, as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Nesse processo 

de desenvolvimento, as interações entre professor e aluno são fundamentais, já que a voz 

ouvida regula gradualmente e irá interiorizar-se para tornar-se o instrumento auto-regulador 

do aluno. 

Isso implica que o desenvolvimento da escrita requer um desdobramento de potenciais 

por meio da influência recíproca entre a criança e o seu meio social. Assim, ao longo do 

tempo e de maneira gradativa, a criança vai exigindo menos assistência durante a realização 

das atividades, na medida em que aumenta sua capacidade de auto-regulação, passando, 

então, do desempenho assistido ao desempenho não-assistido e auto-regulado. Cabe ressaltar 

que esse é um processo gradativo em que o resultado é alcançado aos poucos, com avanços 

que ocorrem após idas e vindas. 

Nesse processo, Gallimore e Tharp (1996) destacam que a disposição e a prontidão do 

professor para repetir uma lição anterior é muito importante. Seja qual for a intensidade do 

retorno a um nível anterior do desenvolvimento, o objetivo é refazer o caminho do 

desempenho assistido à auto-regulação, para novamente sair da zona de desenvolvimento 

proximal por meio de uma nova automatização.  

Desse modo, a freqüência e a sistematização de atividades de escrita colaboram para 

que o aluno reflita, podendo internalizar esses conhecimentos. Ferreira (2002) aponta que a 

reflexão sobre a composição gráfica e sonora das palavras, através de atividades sistemáticas 

realizadas com freqüência, contribui para que o aluno compreenda como se constitui o 

sistema de escrita, o que requer um planejamento mais consciente da importância desses 

fatores para a aquisição da língua escrita. Ressaltamos, porém, que não é só a atividade que 

produz interações do tipo aproximada ou distanciada. É a intencionalidade e a ação do 
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professor, seu conhecimento a respeito da construção da escrita e sua sensibilidade em relação 

às necessidades de seus alunos que potencializam a atividade. 

Sob esta ótica, é importante destacar o quanto a concepção do professor referente ao 

processo ensino-aprendizagem reflete sobre sua prática pedagógica, permeando, assim, todo o 

processo pedagógico do planejar ao avaliar.  

Para Tardif (2002), o saber do professor é um processo em construção ao longo da 

carreira profissional, na qual se aprende progressivamente a dominar o ambiente de trabalho, 

ao mesmo tempo em que se insere nele por meio da ação. O saber do docente é adquirido no 

contexto de uma história de vida e de carreira profissional. Nessa obra, Tardif (2002) 

investiga a partir da subjetividade do professor, considerando-o como sujeito do seu 

conhecimento e saberes específicos ao seu ofício. Assim, se considerarmos os professores 

como sujeitos ativos, passamos a ver sua prática no trabalho cotidiano como um espaço não 

só de aplicação de saberes, mas também como espaço de produção, de transformação e de 

mobilização de saberes que lhes são próprios. A partir desse enfoque, o autor destaca que, 

conseqüentemente, passamos a compreender de outra maneira a relação entre a teoria e a 

prática e entre a pesquisa e o ensino. 

Em síntese, ressaltamos a necessidade de se oportunizarem, com mais intensidade, 

momentos em que os alunos possam interagir com seus pares e, principalmente, com seu 

professor, a fim de incentivar a troca de opiniões, de conhecimento, e, especialmente em se 

tratando do código escrito, que os alunos possam estar confrontando suas hipóteses acerca da 

leitura e da escrita. 

Nesse sentido, além de promover atividades que despertem o desejo dos alunos para a 

compreensão da escrita alfabética, é importante estar atento à ação motivadora do professor, 

valorizando a construção do aluno, expressando seus avanços, vendo, no reforço positivo, 

uma maneira de mobilizar o aluno a investigar e enfrentar os desafios com segurança e 

incentivando a autonomia na leitura e escrita. Momentos de atendimento individual, ou seja, 

uma interação professor-aluno do tipo aproximada, são imprescindíveis para a construção da 

linguagem escrita, já que o sistema alfabético é, antes de tudo, um código arbitrário, 

convencional, que exige a presença de um outro que domine este código e forneça pistas 

sobre seu funcionamento. 

Quando o professor acompanha e compreende a maneira como o aluno está pensando 

a escrita, ele terá mais condições de fazer intervenções e elaborar atividades que possam 

ajudá-lo a avançar no processo de construção da linguagem escrita. A partir da intervenção 

realizada durante a interação professor-aluno, o aluno pode mudar sua hipótese e transformá-
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la num outro conceito, mais amplo e mais complexo. Desse modo, o professor torna esse 

processo ativo, no qual o aluno, através do seu contato com a escrita, constrói e reconstrói 

hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita como um sistema de 

representação. Neste caminho, o aluno passa a dominar as correspondências grafo-fonêmicas 

e, também, utiliza esse domínio em situações sociais de uso da língua escrita.  

Nesta pesquisa nos propomos a analisar o papel do professor, no entanto, sabemos que 

a atuação do professor está altamente vinculada as políticas públicas, aos projetos 

pedagógicos e as condições de trabalho oferecidas. 

Acreditamos que as questões aqui refletidas podem contribuir na formação inicial e 

continuada de professores, promovendo, assim, novas discussões sobre os saberes relativos à 

docência e ao cotidiano das salas de alfabetização. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO 

MESTRADO ACADEMICO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
 
 
 
Nome: Professora: ____________________________________________________________ 
 
 
 

Fui informada detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “Interação entre 
professor e aluno durante o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem da 
linguagem escrita”. 

Confirmo que fui plenamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa que ora se 
apresenta e confirmo também que, pelo fato dessa pesquisa ter única e exclusivamente, 
interesse científico, esta foi aceita por mim espontaneamente. No entanto, posso desistir a 
qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar da maneira 
que achar conveniente, a minha desistência. Por ser voluntária e sem interesse financeiro, não 
terei direito a nenhuma remuneração. 

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos e que a identidade dos 
participantes será resguardada. 
 
 
 
 

Itajaí (SC), _____ de ________________________ de 2005. 
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ANEXO B - Transcrições das observações realizadas na turma da professora A 
 

QUADRO ANALÍTICO 1 
 

EPISÓDIO Nº 1 
Professora: A 
Turma: A 
Atividade: Escrita de palavras da música: A barata. 
Data: 7/3/2005 
Horário: 7h45 às 10h 
Objetivos propostos pela professora: Estimular o prazer e o hábito de ouvir músicas, perceber 
que, na letra da música, há palavras e que estas podem ser escritas. 
Obs:  
- Os comentários das pesquisadoras aparecerão em negrito e entre parênteses. 
- O nome dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa são fictícios, e suas falas encontram-se entre 
aspas quando registradas na íntegra. 
 

CENÁRIO 
Na parede lateral da sala, havia um cartaz com o alfabeto em letras maiúsculas e 

minúsculas, na forma script e cursiva, que estava na altura dos olhos das crianças (como o 
cartaz estava localizado na parede lateral, acabava dificultando a consulta de alguns 
alunos que, estando em roda, acabavam ficando de costas para esta parede). 

Havia também um pequeno varal na parede do fundo da sala com atividades de artes, 
todas em meia folha sulfite, cada uma delas presa com um grampo de roupa. 
 Nas mesas dos alunos, colado com papel contact, um papel do tamanho de meia folha 
sulfite, com o xerox do alfabeto em letras maiúsculas e minúsculas, de forma cursiva e script. 
Colado no canto do quadro e acima do campo visual dos alunos, um calendário anual do tipo 
comercial. 
 Os alunos estavam sentados em suas cadeiras, que estavam enfileiradas. Para iniciar a 
atividade, a professora organizou as carteiras em semicírculo (o que provocou bastante 
tumulto). 
 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora iniciou a aula organizando a 
sala com as mesas em círculo. 

(B) Wesley começou a arrastar e levantar 
algumas mesas e cadeiras próximas a ele (o 
aluno demonstrou que estava querendo 
ajudar a professora a organizar a sala para 
o início das atividades). 

 
(C) A professora não aceitou e falou: 
“Não, quando você começar a me ajudar, eu 
peço a sua ajuda!” (a professora falou isso 
para o aluno sem olhar para ele e fazendo 
uma expressão que mostrou o quanto 
estava chateada com ele). 
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CENA 2 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora pediu que os alunos fossem 
em “passinhos de formiga” para a roda, pa ra 
fazer a assembléia inicial, e pediu que os 
alunos fizessem o código cantando: 
“Papararam... rara... papararam... rara...”  (esta 
música era um indicativo que todos 
deveriam ficar em silêncio com a atenção 
voltada para a professora). 

(B) Os alunos foram para o canto da sala fazer 
a roda. 

 
(D) A professora chamou Wesley várias vezes 
para sentar-se próximo a ela (nesses 
momentos, parava o que estava fazendo na 
roda para olhar para o aluno, chamando-o 
de maneira carinhosa). 

 
(C) Wesley ficou andando pela roda e 
escolheu diferentes lugares para sentar-se (o 
aluno sentava e logo levantava, indo para 
um outro lugar, sempre sorrindo, 
demonstrando querer chamar a atenção e 
também desafiar a professora). 

 
(E) A professora interrompeu a assembléia 
para fazer um atendimento na porta. Logo 
entrou uma outra pessoa adulta, a 
bibliotecária Zilma, que ficou na sala para 
cuidar exclusivamente de Wesley. 
Zilma ficou todo o tempo atrás de Wesley, 
chamando sua atenção e pedindo sua 
colaboração (Zilma chamou seu nome  
sempre bem alto, demonstrando irritação. 
A professora apenas observava sem mediar 
a situação que acontecia entre Zilma e 
Wesley). 

 

 
(F) Ainda em roda, a professora pediu que 
eles fizessem a oração: “Quero ver se vocês 
aprenderam a oração”.  

 
(G) Alguns alunos falavam a oração solicitada 
pela professora. 

 
CENA 3 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora pediu que, na roda, eles 
ficassem de pé e falou: “Cada um vai falar 
uma letra do alfabeto”.  

(B) Os alunos começaram a falar as letras do 
alfabeto todos juntos. Muitas crianças 
começaram a trocar as letras, sem falar a 
seqüência alfabética correta. 

 
(C) A professora falou: “Não, vocês não 
entenderam” e então exemplificou, mostrando 
que cada aluno deveria falar uma letra de 
acordo com a seqüência da roda (a 
professora não foi objetiva em seu 
comando e, por isso, precisou 
exemplificar). 
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CENA 3 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(D) A professora retomava sempre que um 
aluno errava ou não sabia e reiniciou várias 
vezes. 

(E) Um dos alunos, quando chegou a sua vez, 
não sabia qual letra deveria falar, então ficou 
calado olhando para professora. 

 
(F) Depois de um tempinho, ela, a professora, 
articulou a letra, para o aluno que não sabia 
qual letra falar. 

 
(G) O aluno então falou a letra que havia sido 
articulada pela professora. 

 
(I) A professora foi apontando para as letras 
em seqüência para que todos lessem juntos. 

 
(H) Em seguida, todos os alunos ficaram de 
frente para o quadro do alfabeto. 

 
(L) A professora pediu que lessem só as 
vogais e, em seguida, apenas as consoantes. 

 
(J) As crianças leram as letras apontadas pela 
professora. 

 
(M) A professora fala para o grande grupo: 
“Será que vocês conseguem falar o alfabeto 
com os olhos fechados?” ( neste momento, a 
professora enfatizava a memorização da 
seqüência alfabética, sem dar à necessária e 
eficaz importância a visualização e 
associação de cada letra). 

 
(N) As crianças falaram a seqüência de letra 
do alfabeto, de olhos fechados; as que sabiam 
falaram em voz alta, algumas ficaram em 
silêncio. 

 
(P) A professora disse, então, que ele teria 
duas opções: “Esc olha, sente com o grupo ou 
vá para sua mesa”.  

 
(O) Wesley ficou durante todo o tempo 
transitando pela sala, sem participar das 
atividades. 

  
(Q) Wesley não deu atenção à professora. 

 
CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora pediu que os alunos 
ficassem à vontade na carteira. “Fiquem à 
vontade, pode abaixar a cabeça, fechar os 
olhinhos, cruzar o braço. Fiquem do jeito que 
quiser”. “Vamos ouvir uma música!”. “Vou 
colocar uma música que vocês já conhecem! 
Lembra que nós fizemos uma atividade com a 
música da barata?” (ao mesmo tempo que 
deu autonomia aos alunos para ficarem à 
vontade, a professora disse como eles 
tinham de ficar). 

(B) Os alunos ficaram ouvindo a música da 
barata, que tocou 2 vezes (enquanto a 
música tocava, os alunos estavam em 
silêncio com os braços cruzados sobre a 
mesa, e alguns com os olhos fechados ou 
com a cabeça abaixada). 

 
(D) A professora tirou a capa da mão do aluno 
Wesley e falou: “Se chover... você não vai 
ver”  (falou de maneira rimada, o que 
chamou a atenção do grupo, que logo riu, 
tirando a capa do cd das mãos do aluno). 
 

 
(C) O aluno Wesley pegou a capa do CD que 
estava tocando e falou: “chave?” (querendo 
dizer: Deixa eu ver?). 
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CENA 4 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(E) A professora fazia sinal (olhando para o 
aparelho de som e apontando para ele, 
abrindo bem os olhos) para que os alunos 
ouvissem a música (principalmente em 
partes que, para ela, eram mais 
importantes). 

(F) Um aluno perguntou qual era o 
significado da palavra tico-tico que tinha na 
letra da música. 

 
(G) A professora pensou e respondeu: “Tico -
tico, é... um... um... carro velho” (mesmo 
sendo uma música bastante antiga e 
conhecida, a professora demonstrou 
insegurança quanto ao significado de 
algumas palavras presentes na música). 

 
(H) Um outro aluno já completou: 
“É um fusca, né professora? ”.  

 
(I) A professora respondeu: 
“É... é...” e mexeu as mãos (dando a 
entender que queria prosseguir a 
atividade). 

 

 
(J) A professora explicou que eles deveriam 
desenhar e escrever o que a música fala que a 
barata tem. 

 

 
(M) A professora responde: “Se nã o souber, 
tem que tentar!”.  

 
(L) Um aluno pergunta: 
“E se não souber?”.  

 
(O) A professora confirma: “Isso, tem que 
tentar!”.  

 
(N) O aluno continua: 
“Tem que tentar?”.  

 
CENA 5 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora orientou que primeiro fosse 
feita a moldura na folha e, logo em seguida,  
dirigiu-se para o quadro, onde escreveu o 
cabeçalho com Itajaí e nome para que os 
alunos copiassem. 
“Só escreva Itajaí e nome, quando eu fizer a 
linha”.  
A professora então foi passando nas mesas e 
fazendo uma linha com régua na folha sulfite 
que os alunos tinham sobre a mesa. 

(B) Wesley entrou e saiu da sala várias vezes, 
foi até a mesa de um amigo e riscou a mesa 
com o seu lápis grafite. 

 
(C) A professora interveio, pedindo que ele 
sentasse e fizesse a atividade. 

 
(D) O aluno não se importou e continuou a 
movimentar-se pela sala, mexendo na mesa 
dos amigos e dispersando o grupo (não 
aceitou nenhum acordo com a professora). 
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(F) A professora foi ao quadro e desenhou 
uma saia, que é uma das palavras que 
aparecem na música, para que Wesley 
soubesse como fazer. 

(E) Quando Wesley resolveu sentar e 
participar da atividade, a professora foi à sua 
mesa e explicou novamente ao aluno, agora 
exclusivamente, como fazer. 

 
(H) Quando a professora passou por sua mesa 
e viu que o aluno havia escrito o cabeçalho 
sem que ela tivesse feito uma linha, entregou 
uma outra folha sulfite e pediu que ele fizesse 
novamente, ela suspira: “ai... ai... ai...”.  

 
(G) Um aluno escreve sem a professora ter 
feito a linha com régua. 

 
CENA 6 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora olhou rapidamente e 
respondeu: “Já... já... depois eu te ajudo!” 
(nesse momento, ela deu as costas para o 
aluno, voltando-se para um outro aluno). 

(A) Uma aluna mostra a sua folha e pergunta: 
“Eu já escrevi o meu nome?”, apontando para 
a parte superior da folha. 

  
(C) A aluna ficou parada olhando para os 
amigos à sua volta. Na sua folha, constavam 
apenas algumas letras do seu nome (a 
professora não fez a mediação necessária, 
perdendo a oportunidade de interagir com 
a aluna no momento em que esta necessitou 
de orientação). 

 
CENA 7 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora chama o aluno Lucas para 
explicar aos amigos como fazer a atividade 
(através de suas atitudes, percebemos que 
Lucas é, para ela, um aluno exemplo). 

(B) Lucas, de maneira bastante clara, explicou 
aos amigos como fazer a atividade. Nesse 
momento, os alunos do grupo estavam 
bastante dispersos, conversando com os 
amigos próximos, movimentando-se pela sala 
e falando alto. 

 

(C) A professora pede que alguns alunos 
repitam a explicação do amigo Lucas 
(especialmente aqueles alunos que ela 
observava que estavam mais desatentos às 
explicações dadas). 

 

(D) Um aluno que estava concentrado fazendo 
a atividade apresentada pela professora 
perguntou o significado da palavra 
DETEFOM. 

 

(E) A professora demonstrou dúvida e 
perguntou para a ajudante Zilma, que estava 
em sua sala: “É um spray, né?” sem devolver 
a resposta para o aluno. 

 

(F) O aluno prossegue a atividade sem ter 
uma resposta conclusiva da professora (não 
percebi, por parte do aluno, que este 
continuasse com o interesse sobre o 
significado da palavra questionada. É como 
se já estivesse acostumado a não ter 
respostas para algumas perguntas). 
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CENA 8 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora dá exemplos de algumas 
palavras que aparecem na música para que 
eles desenhem e escrevam de sua maneira. 

(A) Alguns alunos olham para a folha de 
atividade dos amigos próximos, observando 
os desenhos e escritas que os amigos estão 
fazendo, e copiam sem prestar atenção nas 
palavras da música que tocava. 

 
(C) A professora percebe que eles estavam 
copiando dos amigos e fala: 
“Não deixem o amigo copiar!”. “Cada um faz 
o seu, do seu jeito!”. “Depois eu passo na 
mesa e corrijo!”.  

 
(D) O grupo conversa bastante e fica agitado. 
Muitos amigos saem do lugar e chamam pela 
professora (percebemos que eles queriam a 
atenção da professora). 

 
(E) A professora consegue passar apenas por 
algumas carteiras. Ao passar pelas mesas, 
quando o aluno ainda não tinha escrito, a 
professora questionava qual a palavra que este 
queria escrever e, então, falava a palavra 
pausadamente, destacando as sílabas que, 
juntas, formavam a palavra em questão (após 
dar algumas pistas ao aluno, a professora 
saía e não voltava mais à mesa daquele 
aluno, mesmo que este a chamasse. Ao ver 
palavras que não estavam escritas 
corretamente na folha daqueles que já 
haviam concluído a atividade, a professora 
não os questionava, apenas apagava e 
indicava qual letra deveria ser escrita). 

 
 
 

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora respondeu em suas mesas, 
falando a palavra silabicamente e desenhando 
a escrita da palavra no ar. 

(A) Alguns alunos perguntam para a 
professora como escrever determinadas 
palavras. 

 
(C) A auxiliar Zilma também orienta alguns 
alunos que solicitam sua ajuda. Após ver a 
produção do aluno, ela falava qual era a letra 
que estava faltando, ou, quando a palavra 
estava toda errada, Zilma apagava a palavra e 
soletrava as letras corretas a serem escritas 
(nesse momento, senti falta de mais 
materiais escritos, como, por exemplo, 
vocabulários, para que os alunos pudessem 
ter mais referências para consultar). 
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CENA 10 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora resolve alguns mal 
entendidos na sala, entre os amigos, e a 
auxiliar Zilma corre atrás do aluno Wesley 
pela sala, rodeando as mesas. 

(A) Os alunos desenham. 

 
(D) A servente vem na porta da sala e avisa a 
professora que está na hora da merenda. 

 
(C) Neste momento, os alunos não se 
incomodam e não se dispersam com a 
movimentação do aluno Wesley (é como se 
eles já estivessem cansados do barulho e da 
agitação proporcionada pelo Wesley). 

 
 
 

 
(E) Os alunos param a atividade e vão para o 
refeitório comer a merenda. 

 
CENA 11 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Quando voltam da merenda, a professora 
passa pelas mesas apontando algumas trocas 
de letras que aconteceram na cópia do 
cabeçalho da atividade. 

 

 
(B) A professora tenta pegar na mão do aluno 
para que ele melhore a grafia da letra R 
(percebi uma atenção maior dada pela 
professora à cópia mecânica do cabeçalho 
do que à construção das palavras da 
música). 

 
(C) O aluno não quis e nem entrou em acordo, 
escrevendo a letra R da sua maneira. 

 
CENA 12 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora exemplifica como escrever 
as palavras que aparecem na música (ao falar, 
ela se volta mais para aqueles alunos que 
estão atrasados na escrita). 

 

 
(B) Ela fala: “Que letrinha vem à cabeça 
quando você vai escrever barata?”.  
“Pode olhar para o alfabeto para lembrar a 
letrinha”. “Quem não soube r, faz do seu 
jeito!”. “Depois eu passo na carteira e mostro 
o jeito certo”.  
(a professora deu bastante ênfase na frase 
“depois eu corrijo”, o que não favoreceu 
um esforço maior por parte dos alunos). 
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CENA 12 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(C) A professora tenta apressar o grupo no 
desenvolvimento da atividade falando: 
“Rapidinho, pessoal! Vamos lá! Coloquem as 
letras que vocês acham! Depois a professora 
vai corrigir!” (ao meu ver, dessa maneira a 
professora acaba desestimulando o grupo, 
pois dá a entender que eles podem fazer de 
qualquer jeito, porque depois ela vai 
corrigir). 

(D) Alguns alunos saem do lugar e vão fazer 
pergunta para a professora, mostrando a folha 
para ela ver se está certo. Outros ficam no 
lugar parados, olhando para o lado (foi 
possível notar que aqueles alunos mais 
envergonhados não saem do lugar para 
mostrar a atividade e nem questionam a 
professora, ficando mais defasados em suas 
atividades; estes acabam interagindo mais 
com os amigos do que com a professora). 

 
 

 
(E) Alguns alunos pedem ajuda para os 
amigos próximos. 

 
CENA 13 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) Ela fala a palavra silabicamente: “DE  TE  
FOM” e sugere ao aluno:  
“Ou você prefere escrever perfume que 
também aparece na música?”.  

(A) Um aluno quer escrever a palavra 
DETEFOM e pergunta para a professora 
como deve escrever. 

  
(C) O aluno volta para sua mesa e continua 
sua tentativa de escrita sem ter dito o que iria 
escrever. 

 
(E) A professora vê a letra B em sua escrita e 
pergunta: 
“B? Teve o B? Pensa!”.  
A professora passa para a mesa seguinte 
(após lançar o questionamento para a 
aluna, a professora saiu e não retornou 
mais à sua mesa, sem mediar sua escrita de 
maneira eficaz). 

 
(D) Uma outra aluna mostra à professora a 
escrita da palavra saia. 

 
CENA 14 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora responde: 
“Eu já passei por aí!”.  
“Agora é a vez desse grupo” e apontou para o 
outro canto da sala (depois de passar na 
mesa do aluno, a professora não retornava 
e, quando um destes alunos fazia alguma 
pergunta ou queria mostrar a sua folha, ela 
não aceitava de imediato, só se o aluno 
insistisse). 

(A) Um aluno faz uma pergunta referente à 
escrita da palavra BARATA. 
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CENA 14 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(D) A professora está de costas para ele e não 
responde. 

(C) Os alunos que já haviam sido atendidos 
pela professora em sua mesa e sentem a 
necessidade de perguntar novamente, tiraram 
as dúvidas com os amigos mais próximos, já 
que a professora está atendendo os alunos das 
outras mesas. Um aluno insiste em perguntar 
como se escreve a palavra BARATA. 

 
(E) A professora passa por todas as mesas 
rapidamente (faltou uma participação maior 
da professora nas construções dos alunos, 
respondendo dúvidas e questionamentos 
práticos que, na maioria das vezes, eram 
comuns entre os amigos). 

 
(F) O aluno copia a palavra do amigo ao lado. 

  
(G) Durante toda a atividade o aluno Wesley 
não permaneceu no seu lugar e não fez a 
atividade proposta pela professora. 

 
 
 

 
(H) Os alunos ficam contentes com o sino do 
recreio. 

 
* Quando bate o sinal do recreio, a professora pede que os alunos guardem o caderno e 

façam a fila para descer. Alguns alunos não conseguiram finalizar a atividade proposta. 

 

Análises preliminares: 

Através das observações foi possível observar que a conduta do aluno influencia a 

atitude da professora. E por sua vez, a conduta da professora influi sobre a motivação e 

dedicação do aluno. 

Em muitas situações a professora estabeleceu uma interação corretiva, em que se 

dirigiu aos alunos para chamar a atenção, fazer punições e críticas, utilizando ações não 

compatíveis com as necessidades dos alunos. 

Observamos ainda, interações pouco motivadoras, em que a professora falava aos 

alunos que estes deveriam tentar (em relação a escrita de palavras), sem porém, mostrar a 

relevância do que se estava produzindo. 

As interações e trocas entre alunos foram pouco aceitas pela professora, assim como a 

autonomia dos alunos em tomadas de decisões e realizações de atividades. 



 

                                                                                                                                                               

88 

QUADRO ANALÍTICO 2 
 

EPISÓDIO Nº 2 
Professora: A 
Turma: A 
Atividade: Acróstico / Com as letras da palavra Páscoa. 
Data: 14/3/2005 
Horário: 7h45 às 10h15 
Objetivo proposto pela professora: Iniciar a tentativa da escrita de palavra, associando as 
letras aos sons. 
 

CENÁRIO 
A sala estava organizada em dois semi-círculos. Pendurado na parede, próximo à porta 

da sala e na altura dos olhos dos alunos, um cartaz com folhas sulfites coloridas, tendo as 
letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, na forma script e cursiva; colado no alto do canto 
direito do quadro e fora do campo de visualização dos alunos, um calendário comercial. Na 
mesa dos alunos, o xerox com as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, em letras de 
forma script e cursiva, colado com papel contact. 

De dentro da sala, ouvia-se muito barulho devido à chuva forte e à aula de Educação 
Física, que está acontecendo na quadra coberta. 

Os alunos conversavam entre si, alguns corriam pela sala, outros mexiam em seus 
materiais. A professora avisou que queria silêncio e disse que eles já têm regras de grupo, 
lembrando os alunos de que eles haviam colado no caderno uma folha com as regras e pediu 
então, que eles respeitassem os combinados. 
 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora escreveu no quadro o 
cabeçalho para que as crianças copiassem e 
foi passando nas mesas para orientar os 
alunos no uso do caderno. 

(B) Eduardo não fez o cabeçalho da atividade. 

 
(C) A professora então escreveu para Eduardo 
em seu caderno. O mesmo aconteceu com 
outros dois alunos que estavam atrasados 
(faltou uma motivação por parte da 
professora, para que os alunos realizassem 
o que havia sido solicitado, reforçando a 
autoconfiança e autonomia dos alunos). 

 
(D) Letícia chama a professora e pede ajuda. 

 
(E) Ela respondeu: “Você está chamando 
tanto hoje, né, amiga? Vamos se esforçar? 
Você sabe!” (faltou a tarefa didática, 
esclarecendo o que a aluna queria saber, 
ajudando-a na tarefa de aprender). 

 
(F) Letícia continuou a escrever o cabeçalho 
com a ajuda da amiga ao lado. 
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CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora não interferiu em nada, 
deixando que a auxiliar (que é a bibliotecária 
da escola) resolvesse a situação. 

(A) Wesley ficou transitando pela sala, 
mexendo nos cadernos que estavam na mesa 
da professora, e ficou caminhando e 
observando as mesas dos amigos. 

 
(C) A auxiliar Zilma o ameaçava com frases 
do tipo: “O teu pai vai vir te buscar! El e vai te 
pegar e te bater!”.  

 

 
(D) Ela então olha no caderno de Wesley e 
fala: 
“Você nunca faz uma letra bonita?”.  
A monitora fala olhando no rosto de Wesley 
(bem próximo) apontando o dedo no rosto do 
aluno (em nenhum momento, presenciei, 
por parte da professora, algo que desse a 
entender um estímulo à curiosidade e ao 
interesse do aluno Wesley, buscando 
centrar sua atenção). 

 
(E) Wesley ficou sentado em silêncio, 
olhando para o quadro e para o seu caderno. 

 
CENA 3 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pára em sua mesa e fala: 
“O que é isso?”. “Eu vou ler para você!”.  
E traço, S traço, C traço, O traço, L traço, A 
traço. E fala: “Você vê algum traço no 
quadro?”.  
Ela então apaga o que ele havia escrito e pede 
para que o aluno copie novamente. 
(a professora não proporcionou um clima 
de confiança, uma conduta motivadora e 
não fez uma intervenção eficaz referente à 
segmentação das palavras na frase). 

(A) José escreveu o cabeçalho usando traços 
entre as letras. 

 
CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora fala: “Ou você copia como 
está no quadro, ou vai ter que olhar para trás 
toda vida para copiar igual como no alfabeto 
da parede” (a professora preferiu que ele 
copiasse do quadro mecanicamente, ao 
invés de usar a letra cursiva e ter de estar 
consultando freqüentemente o traçado 
correto no alfabeto da parede, que estava 
atrás dele. O uso do alfabeto colado na 
mesa não foi orientado para facilitar a 
consulta). 

(A) Um aluno escreve com letra cursiva o 
cabeçalho. 
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora observa ao passar pela mesa 
e fala: “Você tem que prestar atenção!”.  
“Eu vim aqui, apontei a linha certa e você 
ainda errou!”.  
(pouco é dado ao aluno o direito de errar. 
Os alunos deveriam sentir-se livres para 
errar e aprender com os seus erros). 

(A) Letícia copia na linha errada do caderno. 

 
CENA 6 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora foi até a carteira de Eduardo 
e disse: “Ai, amiguinho, você não fez ainda!”.  
E começa a escrever no caderno do aluno (a 
professora se abaixou para falar com o 
aluno, olhando em seus olhos, sendo 
carinhosa. Porém, poderia ter ido além da 
afetividade, estimulando a produção do 
aluno, ao invés de fazer para ele). 

(A) Eduardo não fez o cabeçalho da atividade, 
pois se distraiu com a amiga Letícia, que 
estava batendo com o lápis na sua cabeça. 

 
CENA 7 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora solicitou que quem não 
tivesse terminado de copiar parasse tudo para 
ler o que estava escrito no quadro. 
Foi então apontando no quadro e fazendo a 
leitura do cabeçalho (somente depois que a 
maioria dos alunos já tinha copiado é que a 
professora realizou a leitura, e deveria ser 
ao contrário, para que todos soubessem o 
que estavam copiando, associando cada 
letra ao seu som). 

(B) Os alunos ficaram em silêncio enquanto a 
professora lia. 

 
(C) Logo continuou a escrever o enunciado da 
atividade: 
“Vamos escrever um acróstico?”.  

 
(D) Os alunos copiaram sem demonstrar 
interesse em saber o que a professora havia 
escrito (percebe-se que não se tem o hábito 
de ler com o grupo e para o grupo, por isso 
o ato mecânico do grupo). 

 
CENA 8 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Após escrever o cabeçalho e o enunciado 
da atividade no quadro, a professora se 
encaminhou para o canto da sala e falou: 
“Quem for acabando de escrev er, vem sentar 
comigo!”.  

(B) O grupo vai para a roda no chão, próximo 
ao alfabeto, e espera por Jefferson e Jurandi, 
que ainda não tinham terminado de copiar no 
caderno o que a professora havia escrito no 
quadro. 

 
(C) A professora fala: “Venham, depois vo cês 
acabam!”.  

 
(D) Jefferson e Jurandi dizem que não  
movimentando a cabeça. 



 

                                                                                                                                                               

91 

CENA 8 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(E) “Depois a gente arruma!”. E fala que só 
vai começar quando eles vierem para a roda 
(a professora se mostrou bastante ansiosa, 
sem respeitar o ritmo de alguns alunos, 
interagindo pouco individualmente com os 
alunos, principalmente com os que 
apresentam dificuldade e necessitam mais 
da sua mediação). 

 
 
 

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora inicia a explicação da 
atividade. “Quem já ouviu a palavra 
acróstico?” . 

(B) Só um aluno levanta a mão. 

 
(C) “O que é um acróstico para você?” 
pergunta a professora ao aluno. 

 
(D) Ele responde: 
“Não sei, eu só ouvi falar!”.  

 
(E) “Repitam comigo: A -CRÓS-TI-CO”. Fala 
a professora para os alunos que estavam em 
uma grande roda no chão (a professora se 
preocupa que os alunos gravem a palavra 
acróstico sem conceituar o que seria esta 
palavra). 

 
(F) Os alunos falaram 3 vezes a palavra 
solicitada pela professora. 

 
CENA 10 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Na roda, a professora mostra uma folha 
sulfite branca com a escrita da palavra bola na 
vertical, com giz de cera. Então ela pergunta 
as letras. 

(B) Poucos alunos do grupo falam as letras 
escritas pela professora, e, em seguida, fazem 
a leitura da palavra. 

 
(C) “Porque será que eu  escrevi assim, uma 
letra abaixo da outra?” pergunta a professora.  

 
(D) “É para escrever do ladinho da letra que a 
professora fez”. “A gente fazia lá na 
COMBEMI”, completou o aluno.  

 
(E) A professora fala: “Isso mesmo”.  

 
 

 
CENA 11 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Usando a palavra bola como modelo, a 
professora faz um acróstico com o grupo. 
Apontando para cada letra da palavra que 
estava escrito na vertical, com giz de cera, ela 
pergunta: “Que letra é essa?”. “Que palavra 
eu posso escrever com esta letra?”.  
 
 

(B) As crianças dão várias sugestões de 
palavras. 
E após a palavra escolhida, dizem à 
professora qual a letra usada para escrever e 
formar a palavra. 
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CENA 11 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(C) A cada sílaba escrita, ela mostrava ao 
grupo, perguntando qual a próxima sílaba a 
escrever. 

 

 
(D) Ao final, ela fala: “Vamos ver quantas 
palavrinhas nós formamos?”.  

 
(E) Os alunos fazem a leitura das palavras 
apontadas pela professora, enquanto isso, três 
amigos se distraem brincando na roda e 
deitando no chão. 
(os alunos que interagem com a professora 
são poucos e sempre os mesmos. A 
professora não estimula aqueles mais 
quietos a se envolverem e a participarem 
nas falas em grupo). 

 
CENA 12 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora orienta para que, em 
passinhos de formiga, todos sentem no seu 
lugar para fazer um acróstico. 
Canta para o grupo: “Zip, zip, zá, a boquinha 
vai fechar... fechou!” (com este comando da 
professora, os alunos ficaram em silêncio, 
trancando os lábios com força). 

(B) O grupo continua a ficar agitado, os 
alunos conversam com os amigos do lado da 
carteira, saem do lugar com freqüência. 

 
CENA 13 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora faz linhas no quadro e 
mostra como os alunos devem escrever a 
palavra páscoa na posição vertical. 
“É uma letra em cada linha”.  

(B) O grupo começa a atividade, e, ao ver que 
a primeira letra é P, um aluno fala: 
“Eu vou escrever peixe!”.  

 
(C) A professora faz a leitura da palavra 
páscoa, identificando cada uma das letras. 

 

 
CENA 14 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Enquanto passa nas mesas, a professora 
vê quem está mais atrasado e escreve o 
enunciado no caderno destes alunos. 

(B) Alguns alunos fazem perguntas querendo 
saber o que escrever. 

 
(C) Ela responde: “Vai tentando!”. E 
continua: 
“O que você quer escrever com a letra P? 
Paulo, peixe, pato, Pedro, Patrícia?” (e vai 
sugerindo várias palavras para que o aluno 
escolha uma). 

 
(D) Os alunos acabam escrevendo muitas das 
palavras sugeridas pela professora. 
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CENA 15 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

 (A) Letícia pergunta como escrever o xe da 
palavra peixe. 

 
(C) Ao ver o caderno de um aluno que não 
tinha iniciado, a professora auxilia. 

 
(B) Eduardo responde que é com G. 

 
(D) A professora aponta para a escrita do 
aluno e questiona: “O que já está escrito?”.  

 
(E) “O P” respondeu o aluno.  

 
(F) “Que vogal você vai colocar? O a? Vai 
ficar PA! E se você colocar o E?”.  

 
(G) “Fica o PE”, responde o aluno.  

 
(H) “Muito bem! E agora? Pei...” pronunciou 
a professora lentamente. 

 
(I) O aluno responde: “XE” e escreve “GE”.  

 
(J) “Você colocou o G e  ficou “peigue”  (a 
professora leu desta forma com GU, mas o 
aluno escreveu com G). 

 

 
(L) A professora perguntou: “Que letra dá 
para colocar para ficar o xe?”.  
Ela então movimenta as mãos fazendo um X 
com os dedos. 

 
(M) “O x?”, pergunta o aluno.  

 
(N) “Iss o! E termina com que letra? Tem que 
ser uma vogal! Será peixa? Peixi? Peixo? 
Peixu? Ou peixe?”.  
(o espaço entre a intervenção da professora 
e a resposta do aluno é muito curto e quase 
não existe, porque a professora se adianta 
em sua fala). 

 
(O) Ele conclui que a palavra termina com a 
letra e. 

 
CENA 16 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
 (A) Muitos alunos vêm em direção da 

professora. 
 

 
(C) Ela olha rapidamente e fala: “Agora senta 
lá!”.  
Depois de um tempinho, continua “Ou você 
pode ajudar um amiguinho!”  (uma conduta 
para promover a motivação do aluno seria 
mostrar entusiasmo e a relevância do 
trabalho realizado por ele). 

 
(B) Wesley mostra seu caderno com a 
atividade já terminada para a professora (sua 
expressão era de quem estava ansioso para 
ouvir um comentário da professora). 
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CENA 17 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) Ela faz a leitura do que o aluno escreveu e 
fala: “AVIÃE”.  
“Avião! Com que letra termina?”.  

(A) Um aluno leva o caderno para a 
professora. 

 
(D) “Não! É ão!”.  

 
(C) “É com a?”.  

 
(F) Distraída, atendendo um outro aluno, a 
professora responde: “é... é...!”.  

 
(E) O aluno vai para carteira e fica 
gesticulando a palavra e pensando, tentando 
descobrir a letra certa. 
Logo volta a perguntar: “É com A, 
professora?”.  

 
(H) Ao olhar a escrita do aluno a professora 
responde: “Tá deixa assim!” (a influência se 
dá em qualquer tipo de interação. Se a 
professora não demonstra interesse pelo 
trabalho do aluno, ele também vai deixar 
de se valorizar). 

 
(G) Voltando para carteira o aluno escreve  
AVIAA e mostra à professora. 

 
CENA 18 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora chama a atenção do grupo 
devido ao barulho. “Estou esperando...!”. 
“Cadê o silêncio?”.  

(B) Alguns alunos vão em direção à 
professora e mostram o caderno. 

 
(C) “Agora não é hora de m ostrar o caderno! 
Depois eu vou passar olhando caderno por 
caderno!” disse a professora aos alunos.  

 

 
(D) Logo chama um aluno: “O Bruno... O 
Luis... não, eu vou lembrar o nome!”.  
Para tentar lembrar o nome do aluno, ela 
pergunta: 
“Começa com que letra?”.  

 
(E) Os alunos respondem “J!”.  

 
(F) A professora fala: “Ah... Você é o José?”.  

 

 
(H) Uma funcionária da escola veio até a 
porta da sala e avisou a professora de que 
estava na hora da merenda. 

 
(G) Os alunos riem e confirmam. 
 
 

  
(I) Os alunos fizeram a fila para a merenda, 
deixando seus materiais sobre a mesa. 
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CENA 19 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) Quando voltam da merenda, a professora 
chama a atenção do grupo e pede que eles 
prestem atenção e que fiquem com as mãos 
em cima da mesa, ouvindo-a  falar. 

 

 
(B) Ela fala então para o grupo: “... José e 
Pedro fizeram uma coisa bem legal! Um 
ajudou o outro a terminar. Vocês também 
podem fazer isso!” (a professora se 
contradiz em suas colocações, pois, em um 
outro momento observado por nós, ela 
proibiu que os alunos tivessem a ajuda de 
um colega) (Cena 8 da 1ª transcrição). 

 

 
(C) “Vou passar de carteira em carteira e 
vocês também vão se ajudando”.  

 
(D) Alguns alunos, como Ana Caroline, 
pegam o caderno de um amigo próximo que já 
havia terminado, para copiar. 

 
(F) A professora passa pelas mesas e vê o 
caderno de Ana Caroline e pergunta quem a 
ajudou. 

 
(E) Laura deu o seu caderno para a amiga 
Pamela fazer para ela. 

 
(H) Ela responde: “Que legal! E o que você 
escreveu?”. Sem dar tempo para a aluna, a 
professora lê as palavras escritas. 

 
(G) Ana Caroline aponta para o amigo ao 
lado. 

 
CENA 20 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Finalizando a atividade, a professora faz o 
acróstico no quadro para que os alunos que 
não conseguiram possam copiar. 

B) Os alunos sugerem as palavras, ajudando a 
professora na escrita, soletrando a letra de 
cada uma delas. 
 

 
(C) Ela orienta os alunos para que, ao 
terminarem, façam o desenho de duas 
palavras que tenham escrito. 

 

 
(D) Enquanto terminam, a professora vai 
chamando alguns alunos em sua mesa para 
corrigir o caderno. 

 
(E) Quando o sino bateu, os alunos saem 
rapidamente dos seus lugares, indo em 
direção a porta e fazendo a fila. 

 

 

* Os cadernos corrigidos ficam na mesa da professora; alguns alunos não finalizam a 

atividade e guardam o caderno na mochila antes de fazerem a fila para o recreio. 
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Análises preliminares: 

Em algumas situações nos pareceu que a professora estabeleceu uma interação pouco 

eficaz. Suas ações, perante as dificuldades apresentadas por seus alunos, pouco 

impulsionaram os alunos a realizarem as atividades propostas. Isso foi possível ser observado 

em algumas situações em que ela escrevia pelo aluno, quando estes se atrasavam ou 

apresentavam alguma dificuldade.  

Observamos também uma dificuldade em atender as solicitações das crianças. Ela não 

apresentava um retorno das questões, deixando-as sem resposta alguma (cena 1) ou 

evidenciava a dificuldade para todo o grupo (cena 3). 
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QUADRO ANALÍTICO 3 
 

EPISÓDIO Nº 3 
Professora: A 
Turma: A 
Atividade: Construção de palavras com o alfabeto móvel. 
Data: 18/3/2005 
Horário: 8h às 10h 
Objetivo proposto pela professora: Favorecer a associação entre letras e sons, possibilitando 
que os alunos avancem no nível de escrita. 
 

CENÁRIO 
As crianças estavam sentadas nas cadeiras, as quais estavam dispostas em dois semi-

círculos; dezessete alunos estavam na parte externa do semi-círculo e nove alunos estavam na 
parte interna do semi-círculo. 

O aluno Wesley estava sozinho em sua carteira, que estava posicionada no centro dos 
dois semi-círculos. 

A professora estava dando o visto no caderno de tarefa enquanto iniciava a atividade. 
 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora passa pelas mesas para 
corrigir as tarefas e, enquanto isso, diz ao 
grupo que vai falar algumas palavras para que 
eles digam a letra final destas palavras. 

(B) Wesley levanta várias vezes da sua 
carteira, tentando ver a atividade que a 
professora corrigia. 

 
(C) A professora observa a auxiliar colocando 
Wesley sentado e empurrando sua cadeira 
contra a mesa para que o aluno não saia do 
lugar. Observando tudo, a professora fala 
apenas: “Wesley?”.  

 

 
(D) Dando continuidade à atividade proposta, 
a professora fala algumas palavras: UVA, 
BOLA, XIXI. 

 
(E) Os alunos falam letras tentando acertar o 
som final de cada palavra (Poucos alunos 
participam). 

 
(F) A professora continua a passar pelas 
mesas, ouvindo a auxiliar Zilma dizer a 
Wesley: 
“Não gosto de você assim! Não sou mais sua 
amiga!”.  
“Vou fazer igual como elas fazem contigo na 
COMBEMI” e ficava em pé bem e ncostada 
na parede, mostrando a ele a posição em que 
ficaria (Enquanto falava, mexia a mão 
apontando para o aluno, não com o dedo, 
mas com o seu isqueiro). 

 
(G) Wesley olha para Zilma sério. 

 
(H) “Laura! termina com que letra?” 
perguntou a professora ao grupo. Sem esperar 
pelos alunos, ela já responde que é com A. 

 



 

                                                                                                                                                               

98 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(I) Continuou dizendo: “O Bruno vai  dizer  
uma  palavrinha!”.  
E ficou olhando para o aluno. 

(J) “REI!” disse Bruno.  

 
(L) “Qual é a última letra pessoal?” perguntou 
a professora. 

 
(M) O grupo respondeu. 
 

 
CENA 2 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) Zilma, impaciente, manda que a aluna 
Amanda sente, e a professora, vendo a 
situação, chama a aluna para ver o seu 
caderno. 

(A) Amanda vai mostrar o seu caderno de 
tarefa para a professora, pois ela não havia 
corrigido. 

 
CENA 3 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Depois de corrigir todos os cadernos, a 
professora tenta prender a atenção do grupo 
cantando: 
“Pa...pa...ra...ra...ra...pa...pa...ra...ra...” e pede 
que Zilma pegue os envelopes do alfabeto 
móvel em seu armário. 

(B) Alguns dos alunos cantam com a 
professora a música e aguardam a orientação 
da professora. 

 
(C) A professora vai atender a funcionária da 
escola, que vem perguntar sobre a freqüência 
de alguns alunos, e, em seguida, a auxiliar 
Zilma inicia a distribuição dos envelopes. 

 
(D) Alguns alunos andam pela sala, indo até a 
mesa dos amigos. 

 
(E) A professora chama a atenção do aluno 
Jefferson por estar comendo e fica com a 
expressão bastante séria. 

 

 
(F) Em seguida, entrega o envelope do aluno 
Jean José e o chama de Jeanzinho, com voz 
doce e carinhosa. 

 
(G) Os alunos ficam em silêncio, prestando 
atenção na professora, ouvindo sua fala com o 
amigo Jean José. 

 
CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora percebe que alguns alunos 
estão sem o alfabeto e diz que todos devem 
ter o seu. 

 

 
(B) Vai até a mesa do aluno José Sebastião, 
que não tem o alfabeto móvel, e diz que ele 
vai fazer com o amigo José Henrique. 

 
(C) José Sebastião mexe a cabeça 
concordando. 

 
(D) Logo questiona a José Henrique: “Pode 
ser, José?”.  

 
(E) O aluno fica em silêncio e abaixa a 
cabeça, mostrando que não gostou. 
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CENA 4 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(F) Então ela retorna a falar: “Pode ser? Diga 
agora se você não quer, aí eu coloco ele em 
outro lugar!”.  

(G) José Henrique fica sério e faz um bico 
mostrando que não quer. 

 
(H) A professora manda que José Sebastião 
sente em outro lugar. 

 
(I) José Sebastião vai sentar no lugar indicado 
pela professora sem o seu material, como a 
professora orientou. 

 
CENA 5 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora orienta para que todos 
arrumem as letras do alfabeto móvel, viradas 
para cima, enquanto ela faz a chamada do dia. 

(B) Poucos alunos seguem a orientação da 
professora e ficam conversando com o amigo 
do lado enquanto a professora faz a chamada. 

 
(C) A professora pede que, ao invés de dizer 
presente, os alunos respondam com a última 
letra do seu nome. 

 

 
(D) Então pergunta: “Posso começar?”. 
“Então passem o zíper na boca!” (um outro 
comando usado pela professora para pedir 
o silencio do grupo). 

 

 
(E) “Braia m?” começou a professora.  

 
(F) “Quê?” responde o aluno.  

 
(G) Ela responde: “Quê, pergunto eu!” 
(demonstra que não gostou, mas não 
explicou para o aluno o que queria, já que, 
pelo barulho, ele não tinha escutado sua 
explicação anterior). Continua chamando o 
próximo da lista e levanta-se da cadeira, pois 
ninguém tinha ainda respondido corretamente. 

 

 
(H) Ela volta a explicar o que cada um 
deveria responder e finaliza dizendo: “Quem 
não sabe olha no caderno para saber qual é a 
última letra do seu nome!” (sem incentivar 
os alunos a perceberem os sons do seu 
nome). 

 

 
(I) Chama então o aluno José. 

 
(J) Ele responde “F”.  

 
(K) Ela então pronuncia seu nome estendendo 
o som final “JOSÉÉÉÉÉÉ” e conclui: 
“JOSÉÉÉÉ termina com é, não é Josef o seu 
nome!”.  

 
(L) O aluno se mostra bastante retraído em 
sua cadeira. 
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CENA 6 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) Terminando a chamada, a professora fala: 
“Vamos ver que palavrinha! Uma palavrinha 
bem legal para fazer com o alfabeto móvel! 
Vamos começar com OVO!”.  

(B) Wesley pega a letra O e depois a letra I ao 
invés de V. 

 
(C) Ela pronuncia em voz alta “OVO” e 
aponta para a sua mão direita, com a qual 
gesticula a letra V, utilizando os dedos 
maiores e indicador. 

 
(D) Os alunos que não tinham colocado a letra 
V, logo mudam a palavra que haviam escrito. 

 
(E) Ao observar que alguns alunos estavam 
parados, a professora foi até o armário e 
pegou outras folhas com o alfabeto móvel, 
para que estes alunos recortassem. 

 

 
(F) Ao entregar a folha com as letras para 
serem recortadas, um aluno fala que não quer 
recortar, então a professora pergunta: “E o 
que você quer fazer?”.  

 
(G) Ele responde: 
“Eu não quero fazer nada!”.  

 
(H) Ela então fala: “Assim não dá” e entrega 
uma folha com o alfabeto móvel para ele 
dizendo: “Vai recortando isso!” (a sua fala 
não demonstrou a real importância 
daquele material e da atividade na 
aprendizagem daquele aluno). 

 
(I) José Sebastião, que também recebeu uma 
folha, ficou quieto com a cabeça baixa, sem 
fazer o que a professora pediu (o aluno já 
tivera de sentar em outro lugar porque foi 
rejeitado por um outro colega do grupo e 
estava sem o seu material, pois a professora 
disse para ele deixar tudo o que era seu lá). 

 
CENA 7 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora passa pelas mesas 
observando os alunos formando a palavra 
OVO e quem ainda não havia conseguido. Ela 
procura as letras e organiza a palavra 
corretamente sobre a mesa daqueles amigos 
que não tinham formado a palavra ainda. 

 

 
(B) A professora fala: “Quero ver quem 
prestou atenção na tarefa, a próxima palavra é 
sino!”.  

 

 
(C) Vai até a mesa do amigo Daniel e fala: 
“Aqui, amigo, o S!”. E pega a letra S e coloca 
sobre a mesa para que o aluno inicie: 
Continua falando: “I você também tem!”. E 
aponta para a letra I. 
“Agora o NO”, e sai para a outra mes a. 

 
(D) A aluna Daniela fica observando o que a 
professora faz e acompanha o movimento da 
professora indo para as mesas próximas a ela. 
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CENA 7 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(E) A professora vai até a mesa do aluno 
Bruno e pergunta: 
“Amigo, e a sua palavra?”.  
E fala: “SINO”.  
“Falta o NO, e  é a mesma do seu nome, 
Bruno!” (pela primeira vez a professora fez 
uma referência para tentar aproximar o 
aluno da sonoridade da palavra a ser 
formada). 

(F) Bruno responde: 
“É mesmo!”. E logo pega as letras para 
formar a palavra. 

 
CENA 8 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora fala a próxima palavra: 
“Coelho”.  

(B) O grupo estava bastante agitado, falando 
alto, e alguns alunos movimentam-se pela 
sala. 

 
(C) A professora abre e fecha as mãos e fala: 
“Olha o sinal de alerta!”.  
“Tá na hora de fazer si lêncio!” (mais um dos 
comandos usados pela professora para 
tentar fazer com que os alunos fiquem em 
silêncio). 

 

 
(D) A professora orienta os alunos para a 
escrita da palavra coelho e fala: 
“O co de coelho é o mesmo de escola” e 
pergunta: “E o lho? Como é Letícia?”.  

 
(E) Letícia estava conversando com a amiga 
ao seu lado e não falou nada para professora. 

 
 
 

 
(F) O aluno Jefferson logo respondeu: “L, H, 
O”.  

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Passando pelas mesas para acompanhar as 
construções dos alunos, a professora pára na 
mesa do aluno Jean Quirino e pergunta ao 
aluno: 
“CO escute bem! CO!”.  
“Como é que se escreve?”.  

(B) O aluno aponta para o quadradinho de 
papel onde há a letra C. 

 
(C) “Mas falta outra letra para fazer o CO” 
diz a professora. 

 
(D) O aluno diz que é o E. 

 
(E) A professora fala: 
“Não, assim fica CE”.  
Depois de responder, ela saiu para ver o que 
os outros alunos estavam formando com as 
letras. 

 
(F) Jean Quirino ficou parado, olhou para os 
lados e logo desistiu do que estava fazendo e 
começou a conversar com o amigo ao lado 
(faltou uma devolutiva para o aluno, que 
acabou ficando desmotivado). 
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CENA 10 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) Passando pelas mesas, a professora 
pergunta para o aluno Anderson: “Onde está o 
CO?”.  

(B) Anderson tinha colocado na mesa as letras 
ELHO e aponta para as letras. 

 
(C) Então ela leu o que ele havia construído: 
“ELHO” e continuou: “Falta o CO”. Logo fez 
com a mão a letra C, mostrando ao aluno. 

 
(D) “Falta o C?” perguntou ele.  

 
(E) “É, e agora? Que letr inha vem depois do 
C?”.  

 
(F) “O o!”.  

 
CENA 11 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Na mesa do aluno Jefferson, a professora 
faz a leitura da palavra construída por ele 
“OELHO”. E pergunta:  
“E o C do coelho?”.  

(B) O aluno olha as letrinhas sobre a mesa e 
permanece em silêncio. 

 
(C) Rapidamente a professora aponta e fala: 
“Ta lá!”.  

 
(D) O aluno pega a letra que a professora 
apontou e forma corretamente a palavra – 
COELHO. 

 
CENA 12 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Voltando da merenda, a professora 
pergunta: 
“Quero ver quem vai conseguir formar 
rapidamente a palavra CENOURA!”.  

 

 
(B) “O CE é a letra C e o que mais? Com que 
letra é?”.  

 
(C) Wesley entra na sala correndo e chama a 
atenção dos amigos, logo saiu correndo. 

 
(D) A professora saiu da sala e foi atrás de 
Wesley, deixando os alunos sozinhos. 

 
(E) Os alunos saem do lugar, ficam brincando 
falando bem alto. 

 
(G) A professora pega-o pelo braço e diz que 
ele vai voltar dez vezes; logo sai com ele pelo 
braço. 

 
(F) Wesley volta correndo para sala e senta no 
centro da sala. 

 
(I) Zilma, a auxiliar, chega na sala e bate forte 
na mesa de um aluno e fala gritando que ele 
deve ir para o seu lugar. 

 
(H) Os alunos continuam bastante agitados e 
não continuam as atividades sem a presença 
da professora. Alguns ficam observando 
Wesley. 

 
(L) Zilma responde: “Ah, é mesmo! Já tô 
ficando doida!”.  
 

 
(J) O aluno, assustado, responde que é aquele 
o seu lugar. 
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CENA 12 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(M) A professora volta para saber e pede que 
Zilma vá dar uma olhada no aluno Wesley e 
recomenda: “Mais o deixe lá”.  

 
 
 

 
CENA 13 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora continua passando pelas 
mesas para ver a construção da palavra 
cenoura. 

(B) Alguns alunos tentam construir a palavra 
cenoura pedindo ajuda para o amigo ao lado, 
ou apenas copiando de um amigo próximo. 

 
(C) A professora passa pela mesa do aluno 
Anderson. 

 
(D) Anderson organiza as letras da seguinte 
maneira: “CENOHRA”.  

 
(E) A professora fala: 
“Você montou cenohra!”.  

 
(F) Anderson olha para as letras organizadas 
sob a mesa. 

 
(G) A professora retira a letra H e organiza a 
palavra corretamente deixando um espaço 
para ser colocada a letra U. 

 
(H) O aluno acompanha a mudança feita pela 
professora sem falar nada. 

 
(I) A professora pronuncia pausadamente a 
palavra cenoura e questiona o aluno 
apontando para o espaço vazio na palavra. 
“Qual é a letra que falta aqui?”.  

 
(J) O aluno fica pensativo e não coloca letra 
alguma. 

 
(L) Ela pede em voz alta que um aluno passe 
recolhendo os envelopes com o alfabeto (não 
se importou com os alunos que não tinham 
concluído, como o caso de Anderson, e em 
muitas mesas a professora nem conseguiu 
passar para orientar os alunos). 

 
(M) Próximos a Anderson, estão os alunos, 
Rita, Jefferson, Ruan e José Henrique, que 
não tentaram formar a palavra e brincavam 
com tasos. 

 
CENA 14 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora pede que abram o caderno 
do calendário e escreva no quadro o 
cabeçalho para que os alunos copiem e fala: 
“Vou contar até 10 para que todos estejam 
com o caderno aberto e comecem a copiar!” 
(parece ser automático, pois, quando a  
professora faz uso de comandos deste tipo, 
os alunos logo começam a se organizar). 

 

 
(B) No quadro, a professora escreve: 
Itajaí, 18/03/2005. 
--- 
Alfabeto móvel 
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CENA 14 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(C) Ao terminar de escrever ela questiona: 
“O que será que está escri to no quadro?”.  

(D) Um aluno fala o que está escrito. 

 
(E) A professora continua a escrever e depois 
fala: 
“Isso! Vamos ler!”.  

 

 
(F) “Quero ver quem tem boa memória para 
lembrar a 1ª palavra que a gente formou com 
as letras do alfabeto móvel!” (a professora 
escreveu OVO e, ao pedir que eles lessem, 
não se preocupou com a letrinha dos 
alunos, o reconhecimento de letras e sons, 
deu ênfase à memorização das palavras 
com o alfabeto móvel). 

 
(G) Alguns alunos falam: 

“OVO”. 

 
(H) Sorrindo, a professora responde: 
“Isso mesmo! Vamos escrever, então, 
primeiro com a letra caixa alta e depois com a 
script!”.  

 
(I) Os alunos copiam no caderno. Alguns 
ficam perdidos sem saber em qual página do 
caderno escrever. Acabam usando qualquer 
folha. 

 
(J) No quadro a professora coloca todas as 
palavras: 
OVO – ovo 
SINO – sino 
COELHO – coelho 
CENOURA – cenoura 

 
 
 
 
 
 

 
CENA 15 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) Enquanto os alunos copiam as palavras, a 
professora completa o planejamento do dia, 
que havia sido feito no início da manhã, 
escrevendo: “alfabeto móvel”  
(chamou nossa atenção o fato de que, ao 
invés de auxiliar os alunos, ela preocupou-
se em completar o planejamento do dia e, 
assim que o fez, olhou diretamente para 
mim e para a bolsista, auxiliar de pesquisa. 
Percebemos que as atividades 
desenvolvidas até aquele momento não 
eram compatíveis com as do 
planejamento). 

(A) Os alunos copiam as palavras do quadro 
sem concentração, conversam e saem do lugar 
a todo instante. 
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CENA 15 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(D) A professora responde que não e passa 
um risco com giz no quadro, tentando 
organizar o espaço para que os alunos vissem 
claramente quais as palavras que deviam ser 
copiadas (a organização do quadro não 
favoreceu a atividade, pois as palavras 
ficaram amontoadas, sem ter uma 
seqüência definida). 

(C) Um aluno pergunta se é para copiar as 
palavras do canto do quadro, referindo-se ao 
planejamento daquela manhã (percebemos 
que o aluno desconhecia até mesmo a 
função desta lista de palavras que vem ser 
o planejamento). 

  
(E) Quem terminasse de copiar deveria levar 
os cadernos na mesa da professora para que 
ela desse o visto. 

 
 
 

 
(F) Ao ouvirem o sinal do recreio, os alunos 
se dirigiram para a porta, fazendo a fila (o 
recreio pareceu ser um momento bastante 
esperado pelos alunos). 

 
* Após a atividade, os alunos foram para a merenda. Os alunos que não haviam 

concluído a atividade entregaram o caderno mesmo assim, pois a professora disse que, quando 

voltassem da merenda, já seria hora de fazer outra atividade. 

 

Análises preliminares: 

Em algumas situações nos pareceu que as ações da professora, perante as dificuldades 

apresentadas por seus alunos, pouco impulsionaram os alunos a refletirem sobre suas 

produções, exigindo deles uma produção mais sofisticada. Isto foi possível ser observado em 

algumas situações em que ela reorganizava o que havia sido feito com o alfabeto móvel, 

fazendo pela criança (cenas: 7, 11, 13).  

Observamos ainda, interações disciplinares, no qual a professora fez uso de comandos, 

buscando com isso, manter a ordem e o silêncio da turma (cenas: 3, 5, 8, 14). 
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ANEXO C - Transcrições das observações realizadas na turma da professora B 
 

QUADRO ANALÍTICO 4 
 

EPISÓDIO Nº 1 
Professora: B 
Turma : B 
Atividade: Relato do fim de semana e registro na folha com  desenho e escrita. 
Data: 25/4/2005 
Horário: 7h às 9h 
Objetivo proposto pela professora: Permitir a livre manifestação oral e escrita, bem como a 
vinculação do discurso oral com o texto escrito. Estimular a escrita espontânea segundo as 
hipóteses da criança.OBS*comentários da pesquisadora aparecerão em negrito e entre 
parênteses. 
 

CENÁRIO 
Na parede em frente aos alunos, abaixo do quadro, havia cartazes com os algarismos 

de 1 a 10, tendo a escrita do número e a colagem de acordo com a quantidade. 
Ao lado esquerdo do quadro, um calendário anual destacando os meses que já haviam 

passado, tendo a escrita, em um cartaz pequeno, da palavra PASSADO, o mês atual com a 
referência da palavra PRESENTE, e os meses que ainda virão com a palavra FUTURO. 

Na parede lateral, ao lado direito, na altura dos olhos das crianças, um alfabeto com as 
letras script e cursiva, em maiúsculo e minúsculo. As letras que são vogais têm a mesma cor 
de fundo (branco); as demais têm o fundo colorido. 

A sala estava organizada em 3 fileiras, que eram formadas por duas cadeiras, uma ao 
lado da outra, totalizando 25 alunos na sala, sendo 15 meninas e 10 meninos. 
 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora organizou o seu material 
sobre a mesa. 
Logo pediu que entrássemos e nos apresentou 
ao grupo. 
 
(Nessa manhã, além de Daniela, bolsista 
desta pesquisa, e eu, havia também uma 
outra pessoa observando o grupo, aluna do 
curso normal superior do IFES). 

(A) Ao entrarem na sala, os alunos sentaram 
em seus lugares. 
 
 

  
(C) O grupo observou nossa entrada na sala. 
Após nossa apresentação, os alunos 
continuaram em silêncio, bem atentos à 
professora. 

 

CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora  perguntou ao grupo como 
foi o fim de semana. 
 
 

(B) De maneira organizada, levantando as 
mãos e aguardando a vez de falar, os alunos 
foram relatando suas vivências do fim de 
semana (percebemos que o grupo tem 
combinados e que estes são cumpridos). 
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CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(C) A professora teve o cuidado de se 
aproximar e olhar nos olhos de cada aluno, 
enquanto estes falavam, estimulando a 
oralidade de cada aluno com perguntas (a 
professora usa um português correto, a que 
chamou nossa atenção; é também muito 
afetiva com os alunos: “Tu falaste o quê?”). 

 

 
CENA 3 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Depois de alguns alunos relatarem o seu 
fim de semana, a professora disse ao grupo 
que eles iriam registrar no papel o seu fim de 
semana. 
“Primeiro, desenhe com o lápis grafite”.  

 
 
 

 
(B) Entregando meia folha sulfite para cada 
aluno, a professora disse: “Quem fez mais de 
uma coisa, deve escolher o que mais gostou 
para registrar”.  

 
(C) Na sala se ouvem os choros e gritos de 
uma aluna que não quer entrar na sala. 
Na porta, Janete, orientadora da escola, e uma 
outra funcionária trazem a aluna Gisele para 
que ela entre na sala e falam: 
“Professora, se ela continuar chorando, pod e 
chamar que a gente sabe o que fazer!”.  

 
(E) A professora procura um lugar para a 
aluna sentar e troca um outro aluno de lugar 
para que Gisele fique mais próxima a ela. 

 
(D) Gisele entrou na sala em silêncio e 
emburrada. 

  
(F) Gisele senta e abaixa a cabeça. 

 
CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora foi à mesa da Gisele e se 
abaixou para conversar com a aluna, pedindo 
que ela lhe contasse o que fez no fim de 
semana.“Gi, o que você fez?”.  

(B) A aluna continuou de cabeça baixa e não 
falou nada. 
 
 

 
(C) A professora continuou a instigar a aluna, 
fazendo-lhe perguntas. “Você foi passear?”.  

 
(D) Gisele afirmou que sim, mexendo a 
cabeça. 
 

 
(E) A professora continuou a perguntar: 
“Com quem?”.  

 
(F) Gisele levantou um pouco a cabeça e disse 
que foi à igreja com sua mãe. 

 
(G) “Ah... Você gosta de ir à igreja? Desenhe 
então!” (em nenhum momento a professora 
expôs a aluna ao grupo). 

 
(H) Gisele continuou com a cabeça abaixada 
e, às vezes, olhava para a professora, 
enquanto ela conversava com outros amigos 
da sala. 
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) Enquanto os alunos realizavam a 
atividade, a professora circulava pela sala, 
questionando os alunos sobre seus desenhos. 
“Que legal, você foi à praia? E estava sozinho 
lá? Não tinha ninguém lá? Desenhe tudo!”.  
Ao passar pela mesa de um outro aluno, a 
professora observa seu desenho, perguntando 
o que ele fez no fim de semana. 

(B) O aluno respondeu: “Eu fui pescar com o 
meu avô”.  

 
(C) A professora, então, perguntou: 
“E os peixes? Desenhe quantos peixe s você 
pescou!”.  
(a professora estimulou o registro dos 
alunos para que seus desenhos tivessem 
detalhes que relatassem o que havia sido 
vivenciado). 

 

 
CENA 6 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora foi até sua mesa e pediu que 
ela pegasse o seu material para realizar a 
atividade. 

(A) Gisele continuou com a cabeça baixa. 
 
 

 
(D) A professora continuou a caminhar pela 
sala. 

 
(C) Gisele não fez o que a professora pediu. 

 
CENA 7 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora ouviu o aluno e falou: 
“Q ue legal! Então vamos cantar depois!” 
(nesse momento, a professora demonstrou 
gostar da sugestão dada pelo aluno, tendo 
um planejamento flexível da sua aula). 
 
 

(A) Lucas, que já estava terminando o seu 
desenho do parque de diversão, chamou a 
professora, que passava por perto, mostrou o 
seu desenho, disse-lhe que havia escutado a 
música do alfabeto e completou: 
“Se eu estiver com o caderno, eu já sei cantar 
direitinho! Vamos cantar depois?”.  

 
C) Olhando o desenho de Lucas, que tinha ido 
ao parque, a professora lhe questiona: 
“Onde está você?”.  
 

 
(D) Lucas responde: 
“Não fiz, só desenhei o parque!”.  
 

 
(E) A professora orienta o aluno a se desenhar 
nesse ambiente. 

 
(F) Lucas começou a se desenhar na folha. 
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CENA 8 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora chama sua atenção: 
“Chega né, Jhonatham! Você sabe que temos 
muitas outras coisas para fazer!”.  

(A) Jhonatham estava virado para trás, 
conversando com os amigos.  
 

 
(D) A professora fala: “Vamos falar menos e 
agir mais!”  
(a professora não altera o seu tom de voz, 
que é sempre tranqüilo). 

 
(C) As crianças sentadas atrás de Jhonatham 
continuavam a conversar. 
 

  
(E) As crianças voltam a fazer a atividade. 

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora foi até a sua mesa, pediu 
licença, pegou, em sua mochila, o penal da 
aluna e disse para ela escolher um lápis para 
fazer o seu desenho. 

(A) Gisele continuou com cabeça baixa. 
 
 

  
(C) Gisele levanta a cabeça, pega um lápis e 
fica com seu lápis na mão, porém não fez a 
atividade. Ficou apenas observando os 
amigos. 

 
CENA 10 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora fala para o grupo: 
“Hoje a Sulamita está fazendo aniversário!”.  

(B) A aluna Sulamita olhou para a professora 
e sorriu. 

 
(C) A professora completou: 
“Temos que lembrar de cantar parabéns para 
ela depois!”.  

 
(D) A aluna Sara perguntou: 
“Quantos anos a Sulamita está fazendo 
hoje?”.  

 
(E) A professora então perguntou para 
Sulamita quantos anos ela estava fazendo. 

 
(F) Sulamita mostrou ao grupo o número 7 
com os dedos. 

 
(G) A professora pergunta: 
“Quanto é isso?”.  

 
(H) Sulamita diz que é sete. 

 
(I) A professora sorri e fala: “Ah! Tá!”.  

 

 
CENA 11 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora vai até a mesa de Gisele 
novamente e diz para ela olhar a atividade da 
amiga ao lado. Perguntou para a aluna o que 
foi que ela desenhou. 

(B) Gisele observa o desenho da amiga e 
escuta o que ela fala sobre o seu fim de 
semana. 
 

 
(C) A professora diz então: 
“Agora é a sua vez de desenhar, Gisele!”.  

 
(D) Gisele não desenha nada em sua folha. 
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CENA 12 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora diz ao grupo: 
“Quem for concluindo o desenho, vai 
escrevendo o nome das coisas que desenhou. 
Porque tudo tem nome!”.  

(B) Ana mostrou o seu desenho à professora e 
perguntou como escrever tia. 
 
 

 
(C) A professora cruzou os braços e disse para 
Ana: 
“O quê? Não acredito! Como é o TI?”.  
 

 
(D) Ana olha para  professora e diz: 
“É o T e I!” (a aluna foi escrever em sua 
folha e levantou logo em seguida para 
mostrar à professora). 

 
(E) A professora observa sua escrita e fala: 
“Esse é o TI! E para escrever o TIAAAA, que 
letrinha está faltando?”.  

 
(F) Ana responde: 
 “Ah... tá!”.  
E volta para sua mesa, onde termina de 
escrever a palavra tia. 

 
CENA 13 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora responde: “Vejam o  som!  
PEIXE, PONTE” (ela fala essas duas 
palavras, pronunciando-as lentamente, 
para que os alunos percebam os sons das 
palavras). 

(A) Jhonatham pergunta para a professora 
como se escreve PONTE, e, logo em seguida, 
um outro amigo, próximo a ele, pergunta 
como se escreve PEIXE. 
 

 
(D) A professora fala para o grupo: 
“Pensem e escrevam como vocês pensam”.  
“Que letra tem esse som?”.  

 
(C) Sara, que estava sentada ao lado de 
Jhonatham, responde: 
“Na ponte tem o t de tatu!”.  

 
CENA 14 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora fala: 
“Sara, não é o momento, nem para você e 
nem para o Matheus estarem com esse 
brinquedo. Se não guardarem, vou devolver 
só no final da aula!”.  

(A) Sara e Matheus brincam com um 
cofrinho, dispersando os amigos que estavam 
próximos. 

 
CENA 15 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pronuncia a palavra e chama 
atenção do aluno para o movimento feito 
pelos seus lábios, enquanto pronunciava a 
palavra. 

(A) Keverson pergunta para a professora: 
“Oh, prô... como é PEIXE?”.  
 
 

 
(D) A professora orienta o aluno a olhar as 
letras do alfabeto e conclui: 
“XE de cheiro, Xuxa, xícara!” (nesse 
momento, a professora não percebe que a 
palavra cheiro tem o som de X, mas é 
escrita com CH). 

 
(C) O aluno fica atento à fala da professora. 
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CENA 15 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(F) Ao observar a escrita do aluno, a 
professora, mais uma vez, pronuncia a palavra 
PEIXE lentamente e fala: “Para escrever o 
PE, você precisa usar o P e mais uma letrinha! 
Observe o som: PEEE”.  

(E) O aluno escreve em sua folha: 
“PXE”.  
 

  
(G) O aluno, então, acrescenta a letra E na sua 
escrita. 

  
(H) O aluno lê a sua escrita “PEXE” e fala: 
“Falta colocar o I!”.  

 
CENA 16 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pronuncia a palavra: 
“TRAVEEEE”.  
 
 

(A) Leo perguntou à professora como 
escrever a palavra trave e mostrou para a 
professora a sua folha com a seguinte escrita: 
“TRA”.  

 
(D) “Tem mais uma letrinha! Qual é?”, 
perguntou a professora. 

 
(C) Leo falou: 
“Tem o v no final”.  

 
(F) A professora voltou a pronunciar a 
palavra, destacando o som da letra final. 

 
(E) “É, professora, já sei! É o V mesmo!”.  
 

 
(G) A professora faz algumas referências: 
“Se eu colocar o I, fica VI, se eu colocar O, 
fica VO!”.  
Veja bem: “TRAVEEEE!”.  

 
(H) Leo não compreende qual letra deveria 
colocar no final. 
 

 
(I) A professora auxilia o amigo Paulo, ao 
lado de Leo, a escrever a palavra piscina. 

 
(J) A amiga Bruna fala para Paulo: 
“É o P de Paulo”.  

 
(L) A professora fala para o aluno: 
“A sua amiga está dando um toque para 
você!”.  

 

 
(M) Ao voltar à mesa de Leo e vendo que ele 
não havia escrito mais nenhuma letra, ela fala: 
“Deixa assim, deixa!” (a professora deixou 
para fazer a intervenção no segundo 
momento da atividade). 
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CENA 17 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora pediu que ela fizesse a 
leitura e disse: 
“Que jóia! Le gal!”  
(a professora deixou para fazer a 
intervenção no segundo momento). 

(A) Ana mostrou o seu desenho já com a 
escrita. 
 
 

  
(C) A aluna havia escrito DONU TA 
MIMOCA (Dono da minhoquinha) 
(a aluna pensou que havia escrito certo, 
pois a professora elogiou). 

 
CENA 18 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pronunciou a palavra para 
que o aluno escrevesse. E orientou: “A gente 
fala gueime, mas se escreve game”.  

(A) Gabriel perguntou à professora como se 
escreve vídeo-game. Gabriel já havia escrito 
outras palavras, como casa, cachorro, menina. 

 
CENA 19 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pede que Matheus olhe para 
ela e, então, pronuncia: 
"BI – CI – CLE –TA”.  
“Bi, escreva!”.  

(A) Matheus queria escrever bicicleta e pediu 
auxílio à professora. 
 
 

  
(C) Ana, que estava sentada atrás dele, fala: 
“É o bi do ba, be, bi, bo, bu!”.  

  
(D) Matheus escreveu o bi e fica esperando 
pela professora. 

 
(E) A professora fala: 
“Que letras eu vou usar do alfabeto para fazer 
o CI?”, e aponta para o alfabeto.  

 
(F) Matheus escreveu a palavra bicicleta com 
o auxílio da professora e de sua amiga Ana. 

 
CENA 20 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora fala: 
“Vou passar nas mesas para ler com vocês!”.  

 

 
(B) Na mesa de Jonatham, a professora fala: 
“Lê pra mim , Jhonatham!”.  
 

 
(C) Jhonatham lê a palavra pescaria: P C I A 
 
(o aluno leu e apontou para cada letra, que 
representa uma sílaba). 
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CENA 20 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(D) A professora, com a caneta azul, mostra a 
escrita convencional da palavra, escrevendo 
abaixo da escrita de Jhonatham (nesse 
momento, a professora chamou a atenção 
do aluno para a sonoridade da palavra, 
escrevendo-a pausadamente. Após 
escrever, a professora fez a leitura da 
palavra, apontando para as sílabas escritas, 
e destaca que, para escrever o PES, é 
necessário juntar o P, o E e o S, e assim 
sucessivamente, pontuando PESCARIA). 

 

 
CENA 21 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Passando pela mesa da Sara, a professora 
fala: 
“Arrume a primeira letra do seu nome! Olha a 
letra maiúscula! A grande, aquela que usamos 
no início do nome!”.  

(B) Sara apaga a primeira letra que havia feito 
e escreve o S maiúsculo. 

 
CENA 22 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora vai à carteira da Bruna e 
pede que Bruna leia as palavras que escreveu. 

(B) Bruna havia escrito a palavra casa da 
seguinte maneira: CALA. 

 
(C) A professora pergunta o que estava errado 
naquela palavra: “Tem uma palavra errada! 
Qual é? Observe!”.  

 
(D) Bruna mexe a cabeça para o lado e o 
ombro para cima, demonstrando não saber. 

 
(E) A professora faz a escrita correta acima da 
escrita feita pela aluna e chama a atenção para 
a sonoridade das sílabas LA e AS (a 
professora diferenciou as sílabas, 
chamando a atenção da aluna para a 
sonoridade da palavra e, também, 
exemplificando com outras palavras). 

 

 
CENA 23 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) Passando pela mesa da aluna Ana, a 
professora pede que ela leia o que escreveu. 
 

(B) Ana leu as palavras escritas e, também, a 
frase sobre a minhoca: DONU TA MIMOCA 
(Dono da minhoquinha). 

 
(C) A professora foi pronunciando cada 
palavra da frase para que a aluna percebesse 
as letras que estavam faltando. 

 
(D) Ana apagou algumas letras para refazer 
sua escrita. 

 
(E) A professora ficou acompanhando a 
correção da aluna. 
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CENA 24 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora passa pelas mesas, 
solicitando que os alunos façam a leitura, e 
faz as intervenções necessárias na escrita das 
palavras. 

(B) Os alunos que já terminaram a atividade 
permanecem em seus lugares, conversando 
sobre o fim de semana e mostrando seus 
desenhos. 

 
(D) A professora chama sua atenção: 
“Índia? Vamos sentar?”.  

 
(C) Indianara, que é uma aluna especial, após 
ter terminado sua atividade, caminha pela 
sala, olha o trabalho dos amigos e fica de olho 
nas 3 pessoas que observam a turma nesta 
manhã. 

  
(E) Rapidamente, a aluna atende a solicitação 
da professora. 

 
* Após terminar essa atividade, os alunos foram para o refeitório fazer a merenda em 

companhia da professora. 

 

Análises preliminares: 

Durante a observação desse episódio, foi possível observar o quanto a mediação do 

professor foi importante para que os alunos desenvolvessem sua escrita, passando a eles 

informações adequadas para a construção deste conhecimento, que vem a ser o processo de 

aquisição da leitura e da escrita. 

Em algumas cenas (12, 13, 15, 16, 17, 19), a professora usou da silabação, 

pronunciando lentamente cada sílaba que forma a palavra, para fazer o aluno refletir sobre sua 

escrita. Também repetiu as articulações das consoantes nos inícios das sílabas ou destacou um 

som na primeira sílaba, analisando sempre o que havia de igual e o que havia de diferente 

(cena 22). Já na cena 9, uma aluna, para auxiliar um amigo na escrita de uma palavra, lembra-

o dos pedacinhos da família do b: ba- be- bi- bo- bu.  

A professora também utilizou como recurso o alfabeto exposto na sala de aula, que 

serviu de referência para a escrita de alguns alunos (cena 19). 

A valorização dos registros do fim de semana, através dos desenhos, chamou-nos a 

atenção pelos detalhes apresentados pelos alunos. 

A professora se mostrou muito afetiva com o grupo. Percebe-se que o grupo possui 

combinados e que estes são respeitados. 
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QUADRO ANALÍTICO 5 
 

EPISÓDIO Nº 2 
Professora: B 
Turma: B 
Atividade: Ditado das palavras da música. 
Data: 9/5/2005 
Horário: 7h45 às 9h15 
Objetivos propostos pela professora:  
- No trabalho com palavras: Provocar contraste entre palavras memorizadas globalmente e a 
hipótese silábica. 
- No trabalho com letras: Estimular o reconhecimento dos sons das letras, através da análise 
da primeira sílaba das palavras. 
- No trabalho com texto: Priorizar para leitura textos cujo conteúdo já esteja memorizado de 
antemão. 
Obs: Os comentários da pesquisadora aparecerão em negrito e entre parênteses. 
 

CENÁRIO 
Os cartazes do cenário anterior permanecem nos mesmos lugares. Fixado no centro do 

quadro, encontra-se um painel feito em papel pardo com a música Mamãe. A letra da música, 
feita em computador, estava em caixa alta, tendo algumas palavras sublinhadas; próximos a 
essas palavras, havia desenhos feitos pelos alunos, representando-as. 

No fundo da sala, dois painéis novos, com o corpo de um menino e de uma menina da 
sala; ambos foram confeccionados pelo grupo durante a semana que passou. Além dos 
canetões coloridos, para fazer as roupas, foram usados tecidos de diferentes cores. 

Nos painéis, os alunos escreveram nomes das partes do corpo de cada amigo. 
As crianças chegaram querendo contar as novidades do fim de semana para a 

professora. 
As carteiras foram organizadas em fileiras, com a ajuda dos alunos. 

 
CENA 1 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) “Que beleza! Você conseguiu escrever e 
ler até depois do número 20!”.  
 
 

(A) Logo que sentou na cadeira, um aluno 
falou: 
“Eu tenho novidades para contar! Consegui 
passar do 20!”.  

 
(C) “O amigo tem novidade! Todos têm 
novidades, até porque esse foi um final de 
semana especial, né?”.  

 
(D) Muitos alunos falaram: “Foi dia das 
mães”.  
 

 
(E) A professora propôs, então, ao grupo que 
cada um contasse como foi o fim de semana e 
o que fizeram em companhia da mamãe. 

 
(F) De maneira organizada, respeitando a 
ordem em que cada amigo estava sentado, 
cada amigo falou como foi o seu fim de 
semana, relatando vivências familiares. 
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CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora pergunta sobre as tarefas do 
fim de semana. 
“Vocês lembraram das  tarefas?”.  

(B) Um amigo logo falou que era para estudar 
os números até 20 e também estudar a música 
das mães. 

 
(C) A professora, então, apontou para um 
painel que havia sido feito pelo grupo na 
semana anterior. Foi, então, apontando para a 
letra da música e pediu que alguns amigos 
fossem lendo os trechos indicados por ela. 

 
(D) Os alunos indicados leram os trechos  
também indicados pela professora. 
 

 
(E) A professora convida o grupo para 
cantarem juntos. 

 
(F) Em seguida, todos os alunos cantaram 
juntos. 

 

CENA 3 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora respondeu: 
“As carteiras estão separadas hoje porque a 
atividade será feita individualmente!”.  

(A) Um aluno perguntou: 
“Por que as carteiras estavam em fila?”.  
 

 

(C) A professora, então, entregou no início de 
cada fileira, folhas sulfites cortadas em 4 
partes e pediu que cada amigo passasse para 
trás. 

 

(D) “Vamos fazer na folha branca?”.  

 

(E) “Isso mesmo! Cada amigo vai fazer neste 
pedaço de papel sulfite”, respondeu a 
professora. 

 

 

CENA 4 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora orientou que cada amigo 
colocasse a sua folha na posição vertical e a 
dobrasse ao meio e, em seguida, dobrasse 
mais uma vez ao meio. 
“Abram e vejam como ficou!”, falou a 
professora. 

(B) “Ah! Já fizemos assim um dia!” , falou um 
amigo. 
 
 
 
 

 
(C) “Abrindo a folha, ficou em quantas 
partes?”.  

 
(D) “Ficou em 4 partes!”, falou um aluno.  

 
(E) A professora orientou que, com uma 
régua, os alunos marcassem as linhas. 

 
(F) “Pode ser colorido, professora?”, 
perguntou um aluno. 

 
(G) “Pode!”, respondeu a professora. “Mas 
tem que ser rapidinho!”.  

 
(H) A aluna Sulamita foi até a mesa ao lado 
da sua ajudar o colega a fazer as linhas. 

 
(I) A professora observou e falou: 
“Sulamita! Cada um faz o seu! Se fosse para 
fazer junto, eu teria dado uma folha para cada 
dupla!”.  
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora explicou a atividade. Em 
cada quadradinho, a professora iria falar uma 
palavra da música, e eles deveriam desenhar 
essa palavra. 

 
 
 
 

 
(B) A professora disse, então, a primeira 
palavra: “TAPETE!”.  
 

 
(C) Uma aluna perguntou: 
“É com florzinha, professora?”. Enquanto 
isso, alguns alunos olhavam para ela e para a 
professora, aguardando a sua resposta. 

 
(D) “Cada um faz seu tapete do seu jeito”. 
Respondeu a professora. 
 

 
(E) “Ah! Tá!”. E a aluna então continuou o 
seu desenho (nesse momento, percebi que a 
pergunta dela serviu para outros amigos 
que tinham permanecido em silêncio). 

 
(F) No quadrinho ao lado esquerdo, a 
professora orientou que eles desenhassem a 
rua. 

 
(G) “Que legal, professora!”, falou uma aluna, 
enquanto desenhava. 
 

 
(I) A professora continuou, dizendo a próxima 
palavra: “No quadro abaixo, cada um vai 
desenhar a palavra EU”.  

 
(H) “Eu fiz uma faixa de pedestre na rua!”, 
falou outro aluno. 
 

 
(L) “Pode!”.  
 

 
(J) “Cada um vai desenhar você! Nós!”.  
“Pode ser só a nossa cabeça, professora?”.  

 
(M) “Desenhe no próximo quadrinho a 
palavra: MAMÃE”.  

 

 
(N) Enquanto orientava a atividade, a 
professora permaneceu próxima à aluna 
ÍNDIA e precisou repetir os comandos várias 
vezes a ela, para que esta realizasse a 
atividade. 

 

 
CENA 6 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) “Primeiro vamos escrever o nome de cada 
desenho!”, orientou a professora.  

(A) “Pode pintar já?”, perguntou uma aluna.  
 

 
(D) “Cada um usa a letra que quis er! Cada um 
vai se esforçar para escrever cada palavra! 
Lembrem que vocês estudaram a letra da 
música durante o fim de semana, nós 
cantamos esta música na semana passada 
várias vezes também!”, disse a professora 
para todo o grupo. 

 
(C) “Pode ser de caixa a lta?”, perguntou um 
outro aluno. 
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CENA 6 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(F) A professora olhou para o aluno e disse: 
“Cada um vai pensar sozinho para escrever! 
Depois a gente vai ver cada palavra, para a 
gente saber o que a gente tem que melhorar!”.  

(E) “Mamãe? Como é?”, perguntou um aluno  
que estava próximo à professora. 
 

 
(H) A professora observou a escrita da aluna e 
respondeu: 
“Começa assim mesmo! Continua! TA -PE-
TE”. A professora pronunciou a palavra 
silabicamente para a aluna. 

 
(G) “Tapete é assim?”, perguntou uma aluna, 
mostrando a sua folha para a professora. 
 

 
(I) “Quem for terminando coloca o nome atrás 
da folha e deixa ela viradinha em cima da 
mesa!”, orientou a professora.  

 
(J) Os alunos permanecem em silêncio, 
fazendo a atividade. 
 

 
(L) “Depois a gente vai ver o que cada um j á 
sabe e o que falta para escrever cada palavra”.  

 

 
(M) De repente, abriram a porta da sala duas 
funcionárias da escola, que falam em tom de 
voz alto, e chamaram a professora para 
conversar a respeito de uma outra pessoa da 
escola. 

 
(N) O grupo, nesse momento, ficou disperso, 
e alguns alunos que já haviam terminado a 
atividade saíram do seu lugar. 
 

 
(O) A professora retornou à sala e pediu que 
Lucas voltasse para o seu lugar e que o grupo 
ficasse em silêncio para que todos 
terminassem a atividade. 

 

 
(P) “Pensem com que letra é escrito cada 
palavra! Usamos um código de letras para 
formar cada palavra! Tem que pensar no som 
de cada palavra!”, orientou a professora, 
falando para o grande grupo. 

 
(Q) Alguns alunos estavam conversando com 
os amigos próximos. 
 

 
(R) A professora chamou a atenção dos 
alunos: 
“Matheus vire pra frente!” “Cleison!” 
“Gabriel! Tá com coceira? Fica quieto!” 
“Rápido, Matheus!” “Deixem o amigo 
escrever!”  

 
(S) Os alunos cuja atenção foi chamada pela 
professora já haviam terminado a atividade de 
escrita e iniciaram a pintura dos desenhos. 
Quem foi terminando, mesmo sem o comando 
da professora, foi pintando os desenhos. 

 
(T) A professora ficou em pé no canto da sala 
e foi chamando a atenção de quem estava 
disperso. 
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CENA 7 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora convidou o grupo para 
cantar, seguindo a letra da música. 

(B) O grupo canta a música, enquanto a 
professora acompanha com o dedo no cartaz. 

 
(C) Após cantarem, a professora disse que 
cada um deveria procurar, no cartaz da 
música, as palavras que foram selecionadas 
pela professora na atividade de desenho e 
escrita. A professora orientou: “Se a palavra 
escrita não estiver de acordo com a maneira 
como se escreve quando se aprende o código 
escrito, cada amigo deve pegar um lápis 
colorido e escrever a palavra de maneira 
correta embaixo da palavra que fez”.  

 

 
CENA 8 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) “Vamos lá, turma! Cada um vai procurar 
no cartaz a palavra escrita e ver se está igual 
como você fez”  
(com essa fala, a professora agilizou o 
início da correção das palavras escritas, já 
que o grupo estava parado, sem iniciativa 
para começar a atividade proposta). 

(B) Um aluno pegou a borracha para apagar a 
palavra tapete que ele havia escrito. 
 
 

 
(C) A professora reforça a orientação dada 
anteriormente. 
“Cada palavra que não estiver igual à sua, não 
é para apagar, escreva embaixo com o lápis de 
cor!”  

 
(D) Eduardo, que estava ao lado da professora 
enquanto ela explicava ao amigo, pega a 
borracha para apagar a palavra tapete. 

 
(E) A professora vê e fala para ele: 
“Presta atenção, não é para apagar! Escreva 
novamente com lápis colorido” (a partir da 
atitude de alguns alunos, nós percebemos 
que estes não têm o hábito de fazer a 
correção de suas próprias produções 
escritas). 

 

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) “Eu quero só a palavra rua! Qual é a 
palavra rua?”.  
 

(A) Um aluno estava escrevendo toda a frase 
com lápis de cor: 
“SE ESTA RUA”.  

 
(D) A professora apontou para a sua folha e 
fez a leitura da palavra rua, escrita pelo aluno 
no 1º momento “URA”, e, em seguida, fez a 
leitura da reescrita do aluno: “RUA”.  

 
(C) O aluno apontou a palavra rua e apagou o 
restante da frase. 
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CENA 10 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora foi passando em cada mesa e 
observou a escrita das palavras feitas,  
acompanhando as correções dos alunos. 

 

 
(B) A professora orientou os alunos a 
pintarem os desenhos. 

 
(C) Três alunos vieram solicitar a ajuda da 
professora. 

 
(D) A professora pediu que eles sentassem e 
foi até a mesa deles. 

 

 
CENA 11 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) A professora pediu que ela fosse até a 
frente da sala localizar as palavras ditadas no 
cartaz. 

(A) Camila não havia feito a reescrita de 
nenhuma das palavras ditadas. 
 

  
(C) Camila não quis ir próximo ao cartaz e 
ficou observando-o da sua mesa. 

  
(D) Camila usou lápis colorido para fazer a 
reescrita das palavras. 

 
CENA 12 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora viu a escrita da aluna Bruna 
e a sua correção feita de lápis de cor e pediu 
que Bruna fosse até o painel procurar a 
palavra rua. 

(B) Bruna ficou parada em frente ao cartaz, 
olhando para as palavras. 
 
 

 
(C) A professora se aproximou da aluna,  
pronunciou lentamente a palavra RUA e 
perguntou à Bruna com que letra começava a 
palavra RUA. 

 
(D) Falando bem baixo, a aluna disse que era 
com “R”.  
 

 
(E) “Então procure no cartaz uma palavra que 
comece com r de rua!”, orientou a professora.  

 
(F) Bruna apontou no cartaz a palavra RUA. 
 

 
(G) A professora apontou para as letras da 
palavra RUA e soletrou cada letra, falando: 
“R – U – A”.  
“R e U fica RU”.  
“RU + A fica RUA”.  

 

 
(H) A professora pediu à aluna que sentasse e 
reescrevesse novamente a palavra rua, como 
estava no painel, usando lápis colorido. 

 
(I) Bruna sentou e escreveu novamente a 
palavra rua (dessa vez, a aluna reescreveu a 
palavra corretamente). 
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CENA 13 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora pediu, separadamente, que 
eles fossem até o cartaz, identificassem a 
palavra, falando o nome de cada letra que 
formava a palavra. Em seguida, pronunciou as 
palavras lentamente com cada aluno. 

(A) Alguns alunos, mesmo após fazerem a 
correção, não escreveram as palavras 
corretamente. 
 
 

 
(D) A professora chamou a atenção de quem 
estava fora do seu lugar e disse para estes: 
“Senta e abaixa a cabeça na mesa!”  
“S enta e fecha e boca!”  

 
(C) Enquanto dava esse atendimento 
individual a cada aluno, os alunos que já 
haviam terminado ficaram dispersos, andando 
pela sala e conversando com os amigos 
próximos. 

 
CENA 14 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(A) A professora observa a escrita do aluno 
Jonatham. 

(B) Jonatham havia escrito a palavra EU da 
seguinte maneira: “PESU”.  

 
(D) A professora perguntou onde ele havia 
visto a escrita “M2” no painel.  

 
(C) No momento de reescrever, o aluno 
procurou a palavra EU no painel da música e, 
então, registrou em sua folha, usando lápis 
colorido: 
“M2”.  

 
(F) A professora pronunciou lentamente a 
palavra EU e perguntou: 
“Qual é a primeira letra dessa palavra? 
Observe o som, olha pra mim, amigo!” E 
continuou pronunciando a palavra, chamando 
a atenção para seu movimento labial. 

 
(E) O aluno não falou nada. 

 
(H) A professora, então, pediu que Jonatham 
identificasse essa palavra no painel. 

 
(G) Jonatham identificou as letras que 
deveriam ser usadas para escrever a palavra 
“ EU”.  

  
(I) O aluno apontou para a escrita da palavra 
EU no papelógrafo e, em seguida, escreveu a 
palavra em sua folha. 

 
* Assim que terminaram a atividade, foram todos para o lanche, pois era a hora da 

merenda. 

 

Análises preliminares: 

Nesse episódio, a professora preparou uma atividade de ditado de palavras da música, 

que deveria ser feita individualmente, mas pode-se perceber a vontade de alguns alunos em 

fazer com o colega e poder ajudar quem precisava (cena 4). 
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Na cena 6, a professora lembra o grupo que, durante o fim de semana, eles estudaram 

a letra da música. Percebemos, dessa maneira, uma cobrança para que os alunos 

memorizassem a ortografia das palavras de uso comum. Porém, sabe-se que, quando não se 

sabe escrever uma palavra, não adianta pensar, refletir. 

Após a escrita das palavras, os alunos procuraram as palavras ditadas no cartaz, 

reescrevendo-as da maneira correta. Nesse momento, alguns alunos apresentaram dificuldade 

em localizar a palavra no texto que estava escrito no papelógrafo. Alguns alunos reescreveram 

a palavra como já haviam escrito anteriormente; outros copiaram a frase inteira, e não apenas 

a palavra ditada.  

Sabemos que é importante o aluno fazer a correção da sua própria escrita, porém, se o 

aluno encarar esse momento como o que foi proposto, apenas como uma cópia, uma simples 

reprodução, essa atividade não o ajudará no desenvolvimento da sua escrita. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA: MAMÃE 
 

Se esta rua 
Se esta rua 

 
fosse minha 
eu mandava 
eu mandava 

colocar 
 

um tapete 
um tapete 

de florzinhas 
só pra minha 

mãezinha 
passar 

 
Profª B 
1ª fase  
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QUADRO ANALÍTICO 6 
 

EPISÓDIO Nº 3 
Professora: B 
Turma: B 
Atividade: Reescrevendo o texto. 
Data: 13/5/2005 
Horário: 7h30min às 8h30min 
Objetivos propostos pela professora: Explorar o texto e as palavras que o compõem através da 
leitura e da escrita; estimular a escrita das palavras, segundo as hipóteses das crianças. 
Obs.: Os comentários da pesquisadora aparecerão em negrito. 
 

CENÁRIO 
Ao laboratório de informática, os alunos chegaram com a professora e foram 

ocupando seus lugares. 
Na sala, havia 39 cadeiras; destas, 24 foram ocupadas pelos alunos da 1ª série. 
Dos 10 computadores AMD Duron (1.6), 8 estavam sendo utilizados na aula, sendo 

que os alunos precisaram sentar de 3 em 3, com exceção de um grupo em que 4 alunos juntos 
usavam uma única máquina. Nessa equipe formada por 4 alunos, estava Índia, uma aluna com 
necessidades especiais. 

Na parede da frente da sala, havia um quadro branco para uso da professora e, ao lado 
deste, um cartaz com o alfabeto Braille e um cartaz com o alfabeto manual. Na parede do lado 
direito, havia cartazes com o desenho de partes do computador (monitor, teclado, CPU, mouse 
e computador, nos quais estas se apresentavam: “Oi, sou o teclado!”.  

Na parede do lado esquerdo, havia 2 janelas e 2 condicionadores de ar. 
A mesa onde estavam todos os computadores era em formato de um U, e nesta havia, 

também, uma impressora grande (EPSON FX – 2180 - MATRICIAL). No centro da sala, 
encontrava-se uma outra mesa comprida, que estava vazia. 
 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) O professor do laboratório de informática, 
chamado pela professora e pelos alunos de 
maneira carinhosa, lembra o grupo que eles já 
fizeram várias atividades no computador e 
orienta que, hoje, usarão apenas o teclado. O 
professor lembra os alunos da função de 
algumas teclas do teclado: 
 
Nova linha: 
 
Barra de espaço:  
 
Apagar: 
 
(com um teclado na mão, ele mostrou aos 
alunos onde apertar, quando quisessem 
uma dessas funções). 

(A) Os alunos se organizam nas cadeiras de 
acordo com os agrupamentos feitos pela 
professora 
(em fila, na porta do laboratório de 
informática, a professora  indicava quais  
alunos trabalhariam juntos; apontando 
para as máquinas a serem utilizadas, os 
alunos se mostraram bastante à vontade 
nesse ambiente). 
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CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(A) A professora regente vem ao quadro, 
espaço este onde há um degrau mais alto,  
escreve a primeira frase da atividade e fala ao 
grupo: 
“Na tela do computador, vocês podem ver que 
têm desenhos e palavras”.  

(B) Os alunos se mostram muito animados e 
ficam atentos às colocações da professora. 
 
 
 
 

 
(C) A professora pergunta: 
“Que desenhos vocês estão vendo?”  

 
(D) Os alunos respondem: 
“Uma pipa, um menino e uma casa”.  

 
(E) A professora continua a explicação: 
“Nós vamos reescrever as frases e, na caixa 
que o professor do laboratório fez, vamos 
digitar, usando o teclado!”  
“Onde há desenhos, tem que escrever as 
palavras”.  

 

 
(F) A professora disse que a atividade 
iniciaria pelos alunos que estivessem à direita. 
 

 
(G) Alguns alunos já foram observando, na 
equipe de trabalho, quem iniciaria em 1º, 2º e 
em 3º lugar (respeitando a seqüência, da 
direita para a esquerda). 

 
(H) A professora passou em cada equipe, 
dizendo quem estava à direita e iniciaria a 
atividade. 

 
(I) Matheus, Guilherme e Jhenifer, após a 
orientação da professora, apontaram na tela, 
nomeando quem iria digitar cada frase. 
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       Reescrevendo os desenhos por seus nomes:        
 
 

Soltando a    inquieta. 
 
 
 

Que toca no alto da                      . 
 
 
 

Luta o            muito vaidoso com o vento forte e teimoso. 
 
 
 

 
 
 

 

Nome: _________________________________ Turma: ________ 
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CENA 3 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora se aproxima dele e aponta 
para a tela, orientando-o a olhar o texto no 
monitor. 
 

(A) Walison começa a reescrever o texto e 
copia as palavras do quadro branco (o aluno 
copia do quadro como se o computador 
fosse o seu caderno). 

 
(D) A professora, que estava atrás dele, fala: 
“Agora é inquieto, Walison!”.  
 

 
(C) Walison olha para a tela, porém demora 
para copiar (o aluno parece estar perdido; 
copiar pela tela ficou mais difícil para ele 
nesse momento). 

 
(F) A professora pergunta: 
“O que vem depois de inquieto?”  

 
(E) Walison localiza a palavra na tela e, então, 
digita. 

 
(H) A professora continua: 
“Então faça o ponto final e aperte o enter para 
ir para a próxima frase, e a próxima frase é 
para o próximo amigo fazer”.  

 
(G) “O ponto final!”, responde Walison.  
 

  
(I) “É a vez do Matheus”, falaram Ca mila e 
Walison. 

 
CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) O professor do laboratório de informática 
que estava atrás do aluno, falou: 
“Ih... assim não é casa!”. O professor então 
apertou a tecla            e apagou a palavra 
escrita pelo aluno, reescrevendo-a de forma 
correta (enquanto fala para o aluno “Ih...” o 
professor já apaga a palavra e escreve 
corretamente, sem explicar para o aluno e 
nem dar tempo deste rever e identificar seu 
próprio erro). 

(A) Um aluno que estava no lado esquerdo da 
sala, onde o professor do laboratório estava 
mediando a atividade, digitou a palavra 
CASA de forma incorreta. 
 
 

  
(C) O aluno observa na tela as alterações 
feitas pelo professor. 

 
CENA 5 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) O professor pergunta e, automaticamente, 
responde: 
“O que é isso? É um menino! Então escreve!”  
 
(o professor não permite a reflexão da 
aluna sobre sua escrita e, após sua 
orientação, foi atender outra equipe). 
 

(A) Jhenifer, que está digitando a 3ª frase do 
texto, fez: 
“LUTA O”, e parou.  
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

 (C) Jhenifer pergunta para os amigos Matheus 
e Guilherme: 
“É com M ou com E?”  

  
(D) Matheus responde: 
“É com M”.  

  
(E) Guilherme diz: 
“Não, seu burro! É com E!”  

  
(F) Jhenifer disse: 
“Ai, Ai... Cala boca... eu já sei! É com M!”  

  
(G) Jhenifer, então, digita a palavra 
MENINO. 

 

CENA 6 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora perguntou: “Camila, você 
apagou a frase? Por quê?”  
 

(A) Camila estava digitando a 3ª frase, e, 
quando estava na palavra VAIDOSO, ela 
apagou. 

 
(D) A professora falou: 
“Pode ir es crever e não precisa se preocupar 
com o espaço, porque o computador vai 
aumentando o espaço para o texto!”  

 
(C) “Não tinha espaço para terminar”, 
respondeu Camila. 
 

  
(E) Camila, então, recomeça a digitar a frase. 

 

CENA 7 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) A professora aponta para a palavra 
digitada por Camila “MUOTO” e pede que 
ela leia. 

(A) Camila escreve novamente a 3ª frase. 
 
 

 
(D) “O que está errado nesta palavra?”, 
perguntou a professora. 

 
(C) Camila leu: 
“MUOTO”.  

 
(F) A professora, então, usa o mouse,  apaga a 
letra O e orienta para que a aluna digite a letra 
I. 

 
(E) “É muito. É com i e não O!”  
 

 

CENA 8 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(B) O professor do laboratório, então, 
selecionava e grifava as palavras que antes 
eram representadas apenas por desenhos, 
enviando para a impressão 
(ver atividade no final desta transcrição). 

(A) Cada equipe que terminava chamava pelo 
professor. 
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CENA 8 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 

(C) Após mandar imprimir, o professor 
mudava a atividade, colocando na tela o jogo 
RCT Software Educativos, Atividade: ABC 
Versão 2.2 (durante a realização dessa 
atividade, os alunos falavam mais alto, 
riam, o que deixou a aula mais tumultuada 
e barulhenta). 

 

 
CENA 9 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
(B) Enquanto os alunos realizavam o jogo, a 
professora ficou circulando pela sala, 
observando a participação dos alunos. 
 

(A) No jogo, os alunos já sabiam o que 
deveriam fazer. A cada desenho de animal 
que aparecia, eles deveriam digitar a letra 
inicial do nome. 
Quando a letra digitada estava certa, aparecia 
um rádio com notas musicais na tela 
 

(pela agilidade e animação das crianças, 
percebemos que elas já haviam realizado 
essa atividade em uma outra aula). 

 
CENA 10 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DOS ALUNOS 
 (A) Guilherme e seus amigos estavam 

brincando com o jogo do nome dos animais. 
  

(B) Apareceu na tela a figura do jacaré, e era 
a vez de Guilherme digitar a letra inicial. 

  
(C) Após ver a figura do jacaré, Guilherme 
fala: “Ah... É o G!”  

  
(D) Matheus aponta para o teclado e mostra 
onde está a letra G. 

  
(E) Guilherme aperta várias vezes a letra G, e 
nada aparece na tela. 

  
(F) Matheus, sentado com ele, também aperta 
a tecla G, porém nada aparece. 

  
(G) Guilherme diz: 
“Ah, Não! É essa!” E aperta a letra J, 
aparecendo na tela o rádio com as notas 
musicais, sinal de que acertou. 

  
(H) Ao finalizar a aula, os alunos foram para 
sala, levando a folha da atividade impressa. 
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       Reescrevendo os desenhos por seus nomes:        
 
 

Soltando a    inquieta. 
 
 
 

Que toca no alto da                          . 
 
 
 

Luta o            muito vaidoso com o vento forte e teimoso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análises preliminares: 

Percebemos que utilizar o laboratório de informática como mais uma ferramenta para 

o desenvolvimento da leitura e da escrita já faz parte da rotina desse grupo de 1ª série. 

Os alunos apresentaram autonomia no desenvolvimento da atividade. 

A mediação realizada pelo professor do laboratório de informática (cena 4) não foi 

adequada, no que se refere às explicações referentes à construção da escrita, o que é 

compreensível, já que sua formação não é a de um professor alfabetizador, que precisa 

conhecer profundamente o conhecimento da escrita e da decifração e como a escrita e a fala 

se relacionam. 

 
 

 

Soltando a pipa inquieta. 
 

Que toca no alto da casa. 
 

Luta o  menino  muito  vaidoso  com  o  vento  forte  e teimoso. 

Nome: _________________________________ Turma: ________ 


