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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma prática didática de 
questionamento de textos dissertativos por uma professora de 4ª série (ou 5º ano) 
do ensino fundamental de uma escola municipal do Estado de São Paulo, tendo 
como apoio teórico a proposta sócio–construtivista por Pedagogia por Projetos de 
Josette Jolibert. Esta prática será descrita buscando dar ênfase ao processo de 
construção do significado do texto, os indícios criados (pelos discentes com o apoio 
do professor) para atingirem a compreensão do texto, as ferramentas de 
sistematização metacognitiva e metalinguística (JOLIBERT, 1994) dos 
conhecimentos trabalhados, elaboradas com a mediação do professor, para estudos 
e consultas no momento de leituras ou escritas posteriores. Tais práticas inserem–
se em situações significativas para o grupo, dado o enfoque à leitura e à escrita 
enquanto função social, por meio de estratégias, ferramentas e atendendo às reais 
necessidades dos alunos, visando o aprendizado do comportamento de leitores e 
escritores autônomos. A apropriação dos saberes referentes ao apoio pedagógico 
foi sendo apropriado pela professora, durante a participação e interação com o 
Grupo de Estudos “Raios de Sol” na Universidade Estadual Paulista – Campus de 
Rio Claro, Encontros da “Red Latinoamericana para a transformação da formação 
docente em Linguagem” e congressos. Em suma, não são apenas os alunos que 
estão em processo de aprendizagem. Os professores atuais, a maioria educada 
pelos meios tradicionais, devem buscar em suas formações inicial e continuada a 
diferença para a sua prática docente, numa educação mediadora, com 
aprendizagem significativa, pois hoje os educandos iniciam sua frequência escolar 
munidos de muita informação, mas precisam da escola para saber como 
sistematizá–las, transformando–as em conhecimento. 

Resumo 

 

Apropriação de saberes, mediação do professor, Pedagogia por Projetos. 
Palavras-chave: 

 

            O ensino atual demonstra ter, claramente, como proposta de trabalho a 
sócio-construtivista, regida pelas Propostas Pedagógicas das escolas, leis e 
documentos do Governo Federal que direcionam a Educação

Por que a Pedagogia por Projetos? 

:

            A preocupação em lecionar de forma que atenda ao processo de 
transformação da Educação a partir da década de 80, no Brasil, com o advento do 
construtivismo, e aos alunos em sua complexidade pessoal e social foi sendo 
atuante em minha formação acadêmica e prática educacional. 

 visando a educação 
para a construção e apropriação dos saberes, na interação com seus pares, para a 
formação do cidadão pleno. Na prática, porém, há tentativas tímidas de se aplicar 
esta pedagogia, embora sejam os primeiros passos.  

            Graduada em Pedagogia (UNESP/ Rio Claro); mestranda em Educação 
(UNESP/ RC) e cinco anos de experiência como professora efetiva em redes 
públicas de ensino, o primeiro contato com a proposta sócio-construtivista foi logo 
na graduação, porém aprofundada, somente anos depois, no Grupo de Pesquisa em 
Alfabetização na UNESP no "Projeto Raios de Sol", ligado à Red Latinoamericana 



para la transformación de la formación docente em lenguage e coordenado pela 
Professora Doutora Maria Cecília de O. Micotti.  

            Contudo, passei a transpor os estudos sugeridos à prática docente, mas 
havia insegurança inicial em trabalhar de uma forma sócio-construtivista, de forma 
que não tendesse ao sistema mecânico. No entanto, o trabalho com "leituras" por 
meio de indícios e questionamentos mediados por mim, enquanto professora, para 
fazer com que o aluno chegasse ao contexto, foi abrindo espaço numa prática 
interessante e mobilizadora, conforme esclarece Charlot (2005) quando diz que, 
para mobilizar o aluno é necessário desafiá-lo, estimulá-lo e estabelecer uma 
relação significativa entre o sujeito e o objeto.  

            Antes, trabalhava questionamentos de texto, com ênfase maior nas 
questões de localização acima da lógica textual e os projetos desenvolvidos por 
mim, eram os temáticos. A gramática era dada de forma tradicional, mesmo por 
que desconhecia como era o trabalho da gramática pela proposta construtivista e 
se esta trabalhava as particularidades da língua formal. 

            Micotti (1998:

            O planejamento a partir de projetos emerge uma possibilidade de se 
trabalhar a apropriação do código lingüístico sem deixar de enfocar diferentes áreas 
do conhecimento e perder a função social, que deve ser proporcionada à leitura e a 
escrita. 

6-8) nos remete a reflexão de que muitas modificações tem 
sido feitas nos últimos anos, mas as diferenças entre a nova proposta pedagógica e 
os métodos tradicionais provocam decisões e interpretações práticas diversas. 

            Sabe-se que a aprendizagem inicia-se desde o nascimento e que aprender 
é interagir com o meio, principalmente se este meio for mediado por um adulto 
experiente, que saiba proporcionar a construção do conhecimento pelas crianças. 
Contudo, é inaceitável a postura de um professor mero transmissor de conteúdos 
ou aquele expectador, deixando as crianças "construírem" sozinhas as suas 
aprendizagens, por não ter um embasamento teórico mais aprofundado. Na 
proposta sócio-construtivista, a mediação proporciona às crianças a transformação 
das informações do meio em saberes. 

Objetivo

            Este trabalho tem como objetivo apresentar uma prática didática de 
questionamento de textos dissertativos numa turma de 4ª série (ou 5º ano) do 
ensino fundamental de uma escola municipal do Estado de São Paulo, tendo como 
apoio teórico a proposta sócio-construtivista por Pedagogia por Projetos de Josette 
Jolibert.  

            

            Esta prática será descrita buscando dar ênfase ao processo de construção 
do significado do texto, os indícios criados (pelos discentes com o apoio do 
professor) para atingirem a compreensão do texto, as ferramentas de 
sistematização metacognitiva e metalinguística (JOLIBERT, 1994) dos 
conhecimentos trabalhados, elaboradas com a mediação do professor, para estudos 
e consultas no momento de leituras ou escritas posteriores.  

            Tais práticas inserem-se em situações significativas para o grupo, dado o 
enfoque à leitura e à escrita enquanto função social, por meio de estratégias, 
ferramentas e atendendo as reais necessidades dos alunos, a visar o aprendizado 
do comportamento de leitores e escritores autônomos.  



            Conjuntamente buscar-se-á demonstrar a tentativa de apropriação dos 
saberes referentes ao apoio pedagógico que foi sendo adquirido pela professora, 
durante a participação e interação com o Projeto "Raios de Sol" e congressos, assim 
como sua ligação com a prática educacional, a fim de repensar o discurso empírico 
de que a prática é dissociada da teoria. 

            Em suma, não são apenas os alunos que estão em processo de 
aprendizagem. Os professores atuais, a maioria educada pelos meios tradicionais, 
devem buscar em suas formações inicial e continuada a diferença para a sua 
prática docente, numa educação mediadora, com aprendizagem significativa, pois 
hoje os educandos iniciam sua frequência escolar munidos de muita informação, 
mas precisam da escola para saber como sistematizá-las, transformando-as em 
conhecimento. 

            Para isso traçou-se algumas diretrizes de trabalho: 

• Situações favoráveis ao aprendizado de noções relevantes e de estratégias para 
boa leitura e argumentação de textos dissertativos e preparo para produções 
posteriores; 

• A leitura e a escrita em situações reais de comunicação; 

• A concretização de intenções em ações (não é o aluno fazendo o que bem 
entende, como muitas vezes é interpretado, mas leva-se em conta seu foco de 
interesse). 

            Por ser uma grande exigência das instituições universitárias e de outros 
processos de seleção, dominar a leitura argumentativa e a produção de textos 
dissertativos, fez-se importante inserir este tipo de texto nas metas do Plano de 
Aula da 4ª série do ensino fundamental desta turma em pesquisa, já que alguns 
estudos comprovam a faculdade argumentativa oral das crianças em seus primeiros 
anos (Banks-Leite, 1996; Petroni, 1994; Golder, 1994; Lopes, 1992  

Por que textos dissertativos? 

apud

            Outro motivo, importante também, é de se fazer necessário para a criança 
desempenhar agora (e não apenas futuramente) o desenvolvimento de leituras que 
exigem uma postura ou tomada de posição crítica diante de alguns textos, para as 
atividades que estão interessadas em cumprir (atividades estas que serão 
detalhadas durante a descrição dos procedimentos). 

  Leite & 
Vallim, 2000).  

            Para Jolibert (1994) a lingüística do texto (não da palavra, sílaba, letra) 
apresenta-se como real e mais completo objeto de estudo e diz "Ler é atribuir 
diretamente um sentido a algo escrito (...) é questionar algo escrito como tal a 
partir de uma expectativa real (necessidade-prazer) numa verdadeira situação de 
vida

            Ainda nesta página a autora exemplifica os "escritos reais"

." (p.15 - grifos da autora). 

:

            Enfoca ainda que, as estratégias de leitura são diferentes para cada tipo de 
texto. É sumário distinguir, por exemplo, uma leitura seletiva (procurar um número 

 desde um 
nome de rua, placa, livro, cartaz, panfleto, embalagem, jornal etc, são aqueles que 
buscamos numa determinada situação de vida "lendo de verdade, desde o início, 
que alguém se torna leitor e não aprendendo a primeiro ler...". 



na lista telefônica) de uma leitura integral (romance, poema, notícia) e o professor 
deve auxiliar os alunos a criarem instrumentos metodológicos para que essas 
distinções sejam percebidas por eles. 

Procedimentos Metodológicos 

            O procedimento empregado neste trabalho fundamenta-se na abordagem 
qualitativa como diz Lüdke & André (1986:

a pesquisa-ação, estruturada dentro de seus princípios geradores, é  uma  pesquisa 
eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, 
configurado como uma ação que cientificiza a prática educativa, a partir de 
princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação de todos os 
sujeitos da prática. 

12) "a preocupação com o processo é 
muito maior do que com o produto", na vertente da pesquisa-ação, porque visa-se 
a transformação da prática de um professor-pesquisador. Conforme esclarece 
Franco (2005): 

• 30 alunos de uma turma de 4ª série do ensino Fundamental de uma escola 
pública de um município do interior de São Paulo, com idade entre 9 a 11 anos. A 
maioria de classes populares, porém com condições financeiras um pouco melhores 
que a periferia da cidade. Tem acesso a leitura em casa e, em menor número, a 
internet. 

Sujeitos 

  

Descrição dos Procedimentos 

             A Pedagogia por Projetos deve estar atrelada ao Planejamento Escolar 

             O propósito maior desta Pedagogia é versar por um trabalho cooperativo, 
com aluno atuante durante todo seu processo de aprendizagem e desenvolvimento 
de competências leitora e produtora de texto. 

do 
professor e os capítulos: Primeiro "Criar condições facilitadoras para a 
aprendizagem" da obra "Além dos Muros da escola" (Jolibert, 2006); também o 
Capítulo Primeiro "Nossas orientações de trabalho" e Segundo Capítulo "Vida 
cooperativa e pedagogia por projetos" do livro "Formando crianças leitoras" 
(JOLIBERT, 1994) detalham esta iniciação da proposta, assim como esclarece os 
propósitos desse trabalho. 

            Na sala de aula, os alunos foram questionados, primeiramente, sobre o que 
queriam realizar na escola durante o ano de 2009, para que tivessem voz e 
pudessem participar do planejamento das aulas, além de proporcionar interesse no 
momento das realizações das atividades, porque foram perguntados.  

            Uma lista de intenções foi feita e ficou afixada na parede. Dentre algumas 
sugestões estavam duas: uma "fazer jornais" e outra realizar "projeto de ciências 
naturais".

            Este último projeto consta de trabalho em grupo para estudar um referido 
conteúdo a fim de apresentar à turma em forma de seminário. 

  



            Para tanto, as crianças foram questionadas em "como atingir seus 
objetivos": [ (P)= professora; (A)= alunos ] 

(P)= Como pretendem realizar o projeto do jornal? 

(A)= A gente anota tudo que aconteceu no dia e fala lá na frente da sala. 

(P)= O quê, por exemplo? 

(A)= Como foi a merenda, o que aconteceu conosco no recreio, o que aprendemos 
no dia. 

(P)= Vocês pretendem informar apenas os alunos daqui da sala? 

(A)= Poderíamos passar de sala em sala. 

(P)= Será que os alunos das outras turmas vão se interessar por assuntos 
particulares de nossa sala? 

(A)= Também podemos escrever as notícias que acontece no mundo e dizer a eles. 

(P)= Existe apenas o jornal "falado", como o telejornal? 

(A)= Não, tem o jornal de papel, mas é chato! 

(P)= Vocês então, não costumam pegar um jornal impresso para ler, ou mesmo dar 
"bisbilhotada"? 

(A)= Eu prefiro os telejornais. 

(P)= Ótimo, os telejornais são mesmo mais dinâmicos, poderíamos fazer aqui na 
nossa sala numa hora marcada, mas ir de sala em sala será que dá certo? Porque 
as pessoas ficam obrigadas a nos ouvir e jornais normalmente, ouvimos ou lemos 
quando desperta um interesse em saber de algo, o que acham disso? 

(A)= Poderíamos apresentar na frente da sala para a nossa turma e fazer um jornal 
escrito também, colamos lá fora e quem quiser que leia! 

(P)= Olhando para a lista de intenções, penso que vocês poderiam utilizar os dois 
projetos juntos, colocando o resultado do trabalho de Ciências Naturais também 
nos jornais, como informação ou para discutir sobre um assunto com a turma. 

(A)= Seria muito interessante porque não faltaria matéria para o jornal. 

(P)= Mas como faremos para saber como fazer um jornal e como fazer textos para 
o projeto de Ciências? 

(A)= Consultando jornais. 

(A)= Vendo os livros de Ciências Naturais, para termos uma idéia sobre os textos. 

(A)= Internet também ajuda. 

(P)= E agora, será que nosso jornal impresso ficará interessante? 



(A)= Acho que sim, porque é interessante ler o que aluno escreve. 

            O questionamento é um recurso muito valioso para dar oportunidade das 
crianças refletirem sobre o processo metodológico de suas ações, as respostas não 
são dadas e sim instigadas; há momentos em que o professor expressa suas idéias 
e há momentos em que os alunos expressam seus pareceres e até discordam 
daquelas do professor e se posicionam: 

            Os procedimentos que visaram uma melhor aprendizagem da leitura e 
questionamento de textos dissertativos neste trabalho, aconteceram em quatro 
sessões, que não são divisões em dias

assim, estão de algum modo, exercitando a 
persuasão de seus argumentos. 

•1)     Leitura e socialização de conteúdos de jornais e livros didáticos de ciências 
naturais; 

: 

•2)     Leitura e busca de entendimento do texto "O desmatamento"; 

•3)     Caracterização do texto dissertativo e problemática da estrutura externa e 
interna; 

•4)     Construção de ferramentas metacognitivas e metalingüísticas. 

            Uma quinta sessão de produção de textos dissertativos

            As escritas neste gênero serão metas para o segundo semestre de 2009, 
demonstrando ser este um projeto para o ano todo. 

 caberia 
perfeitamente aqui, após todo um processo de questionar, dar significado e 
aprender o que seja este gênero textual. Porém não é a proposta deste trabalho, 
mas, sobretudo, descrever os procedimentos de leitura e questionamentos de 
textos dissertativos para que as crianças possam ler melhor, tão quão buscam no 
narrativo, mas com estratégias diferentes, e passar a ter e defender pontos de 
vista sobre assuntos diversos, com boas argumentações. 

            Primeiramente, foram questionadas sobre

(P)= Vocês sabem o que são textos narrativos, não sabem? 

: 

(A)= (Depois de um curto silêncio, exemplificaram) São contos, cartas, convite... 

(P)= Muito bem, e textos dissertativos? Falamos muito pouco sobre ele, ou quase 
nada. 

(A)= São informativos? 

(P)= A maioria quer nos informar algo sim, porém tem uma especificidade que 
vamos estudar.  

(A)= Onde encontramos textos dissertativos?  

(A)= Encontramos textos dissertativos em jornais, professora? 

(P)= O jornal é uma das fontes de textos dissertativos também. Alguns textos 
apresentam um ponto de vista, lembram o que é? 



(A)= É o lugar de onde olhamos as coisas. 

(A)= É a posição! 

(P)= Isso, é como vemos as coisas,  como nos posicionamos diante de um fato! 

            

            As crianças receberam jornais locais, sendo trabalhados dois jornais do 
município, com datas diferentes e nas duplas puderam folhear, analisar detalhes 
desse aporte (título, local, data, número, valor, manchetes), buscar notícias e 
conversar sobre aquelas que mais chamaram a atenção. 

1) Leitura e socialização de conteúdos de jornais e livros didáticos de 
ciências naturais 

            Depois foi pedido para que lessem a notícia preferida da dupla para que os 
amigos ouvissem e dissessem o que acharam da escolha e qual a opinião sobre a 
notícia. 

            Como exemplo: tem-se a notícia que uma dupla escolheu sobre um 
vereador da cidade que havia sugerido 48 moções para projetos na cidade e não 
apareceu para a sessão da câmara a fim de fazer valer a aprovação das mesmas 
[essa notícia foi escolhida por essa dupla depois de questionarem sobre o que era 
"moções". Depois de procurarem no dicionário foi definida como "propostas".

            Após a leitura, abriu-se uma discussão [ D= um dos alunos da dupla]: 

 Então 
quiseram saber mais sobre a notícia, e pediram para ler para a turma] 

(D)= (...) Este vereador fez várias propostas e não compareceu para votar nelas, 
não estamos entendo muito isso. 

(P)= alguém gostaria de comentar sobre isso? 

(A)= a notícia fala que o vereador faz as propostas e não comparece. 

(P)= quer dizer que não vai trabalhar, né! 

(A)= é, e que a gente não repara no perfil dos vereadores para votar. 

(D)= que devemos pensar antes de votar 

(D)= que adianta um vereador ganhar tanto, fazer promessas e não comparecer na 
reunião? 

(P)= ainda mais quando sabemos de onde vem o dinheiro do salário deles... 

(A)= que vem dos impostos. 

(P)= sim, dos nossos bolsos. 

(A)= precisamos pesquisar antes de votar. 

            Esses momentos de questionamento foram extremamente importantes 
para o entendimento do que seja a argumentação, assim como a prática dela. 
Feitos como um exercício mais livre, partindo da escolha da criança pelas notícias, 



foi possível o envolvimento de toda classe e também o interesse em colocar o seu 
texto escolhido em discussão. Cada dupla expôs o texto escolhido surtindo em 
riquíssimas argumentações. 

            O livro didático de ciências naturais foi distribuído para que percebessem 
os tipos de texto e em momentos de conversa, trocassem informações sobre o que 
haviam lido. Houve grande preocupação com os temas ambientais e ecológicos, 
então, escolhi de um site (outra fonte) o texto "O desmatamento" para serem 
trabalhados alguns seus aspectos. 

Este texto foi retirado do site "suapesquisa.com". 

•2)     Leitura e busca de entendimento do texto "O desmatamento" 

Passos: 

• Leitura silenciosa individual; 

• Leitura nas duplas; 

• Discussão coletiva do significado do contexto 

            Este texto será utilizado nas próximas etapas também. 

            Nessas leituras buscamos tirar indícios próprios deste tipo de texto para 
aprendermos como se: estrutura um texto dissertativo, lê, compõe, reconhece 
("silhueta" demonstrando título, autor, fonte;

            Para maior entendimento do contexto, as crianças iniciaram perguntas 
sobre o significado de algumas palavras do texto, então fomos a elas 
primeiramente por indícios (lendo mais de uma vez e deduzindo do contexto 
frasal), depois, não sendo possível tirar a definição neste processo, teve a procura 
do léxico no dicionário, qual foi feito um vocabulário, exemplos: 

 as redes lexicais); na busca de 
algumas reflexões: "Por que nos deparamos com este texto hoje?"; "A quem é 
direcionado?"; "Quais as sensações que provoca?"; "Como perceber um texto 
dissertativo?"; "Qual o ponto de vista do autor (site) do texto?".  

Desflorestamento= desmatamento, tirar as árvores (por indício) 

Constante

            Um longo diálogo sobre o contexto foi traçado, desde o início do 
desmatamento no Brasil (com a colonização) até os dias atuais, assim como as 
atitudes que se buscam tomar, por parte do governo, ONGs, ou iniciativas 
particulares, na finalidade de amenizar os problemas ambientais. 

= contínuo, freqüente (dicionário Aurélio) 

            As crianças ficaram tocadas pelo movimento de transformação da natureza 
pelo homem, mesmo aqueles necessários para a sua moradia e alimentação, 
dizendo que "se os homens não visassem tanto o dinheiro, nosso mundo seria 
melhor, pois agrediria menos a natureza".  Esse tipo de conclusão apresenta 
características de textos desse gênero. 

•3)     Caracterização do texto dissertativo e problemática da estrutura externa e 
interna 



            

  

Para caracterizar mais efetivamente o texto dissertativo foi proposta a 
reflexão sobre o que é um texto narrativo (de maior contato e conhecimento das 
crianças), para a construção de uma ferramenta: "Caracterização do texto 
narrativo". A partir desta ferramenta e de muito diálogo chegou-se a algumas 
características marcantes do que seja o texto dissertativo, no que difere do 
narrativo para a construção da ferramenta metacognitiva da "Caracterização do 
texto dissertativo": 

Caracterização do texto narrativo Caracterização do texto 
dissertativo 

- quando conta uma história  

- quando narra 

- tem um narrador 

- tem personagens 

- tem uma história (enredo) 

- acontece numa época (tempo) 

- estão num lugar (espaço) 

- trama (não disseram, mas foi 
instigado a pensarem na situação-
problema que a narrativa abarca). 

- Traz informação 

- Traz um assunto para alertar ou 
discutir (argumentação) 

- Tem ponto de vista (posição do autor) 

            Após esta caracterização foi discutida a "silhueta" representando a 
superestrutura (JOLIBERT, 1994:

TÍTULO 

166) do texto dissertativo e suas etapas de 
apresentação e/ou construção: 

INTRODUÇÃO (com o tema proposto) 

  

DESENVOLVIMENTO (argumentação) 
   

  
CONCLUSÃO (do ponto de vista) 

  
FONTE/ AUTOR 

            Aqui consideramos a estrutura clássica do ensino e aprendizagem dos 
textos dissertativos (título; introdução; desenvolvimento e conclusão), 
normalmente trabalhados nas escolas, por ser a divisão mais precisa, ao ver deste 
trabalho, sobre estrutura da dissertação-argumentação. 

            Este "silhueta" não é oferecida ao aluno simplesmente, vai sendo 
construída a partir do diálogo, para que percebam suas minúcias e importância. 



            As ferramentas metacognitivas são aquelas que construímos fazendo uma 
retomada do que foi aprendido e acrescentar em novas informações como na 
construção da ferramenta: "Argumentos e Atitudes" apresentados no texto 
"Desmantamento": 

•4)     Construção de ferramentas metacognitivas e metalinguísticas. 

  

ARGUMENTOS E ATITUDES 
* Desmatamento acontece porque, segundo o texto: 

   - praticam agricultura e pecuária 

   - venda de madeira 

   - construir cidades, rodovias 

   - Incêndios 

   - Visam lucro 

* Algumas atitudes contra o desmatamento: 

   - Criar leis mais rígidas 

   - Fiscalizar as áreas verdes 

   - Consciência ambiental 

   - Preservação do ambiente para gerações futuras 

            Este tipo de ferramenta auxilia no nível de criticidade da leitura e serve 
para consulta em outras leituras ou produções desse tipo de texto. 

            Outro tipo de ferramenta (metalingüística - busca por melhorar as formas 
de escrita) que muito auxilia as leituras e produções, foi a ferramenta "conectores" 
(que ligam as ideias e pensamentos), com expressões buscadas e retiradas do 
texto ou ditas pelas crianças e professora: 

CONECTORES 
No entanto; porém; mas; porque; por causa; só que; por isso; por exemplo; e, 
não é só isso...; desde então; assim como; entretanto; nisso; então; em suma; 
resumindo; sendo assim. 

            Outra ferramenta consultada (construída em outro projeto), foi a 
ferramenta de "Verbos" a fim de perceberem em que pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) está 
escrito o texto e em que tempo (presente, passado ou futuro). 

            Perceberam que no texto dissertativo é usado mais a 3ª pessoa (singular 
ou plural) ou 1ª pessoa do plural (nós), e quando defender seu ponto de vista não 
colocar o pronome "eu". Conceitos que certamente deverão ser retomados, em 
outras leituras ou produções para que se apropriem de fato do real uso do verbo e 
pronomes num texto desse gênero. 



            As análises dos questionamentos de textos dissertativos demonstram a 
riqueza dos diálogos entre os pares e com os textos, pois trouxeram grandes 
oportunidades de discussão sobre assuntos diversos, na busca pelo 
desenvolvimento da faculdade de argumentação, enriquecimento do vocabulário, 
entendimento de algumas ações da sociedade, do homem, da natureza e de fatos 
noticiados em âmbitos jornalísticos. 

Considerações sobre os resultados   

            Este trabalho preparou o terreno com práticas de leituras e discussões 
orais a partir das tomadas de posições frente a um determinado assunto, 
fertilizando este espaço para futuras propostas de produção de textos dissertativos, 
que certamente serão possíveis, pois os caminhos para alcançar este novo objetivo 
já foram produtivamente calcados. 

            O trabalho com a Pedagogia por Projetos colaborou com este 
enriquecimento, pois tem aproximado os conteúdos escolares dos interesses dos 
alunos, transformando aqueles em objetos de estudo mais significativos para estes 
(com intenções reais para as leituras e produções). 

            O Planejamento das ações é sempre de suma importância para traçar 
caminhos e saber aonde quer chegar e o aluno ser ativo neste planejamento é o 
que mais difere dos Projetos Temáticos e traz maior comprometimento com o 
cumprimento do proposto. 

            Proporciona ambiente de maior diálogo, ajuda mútua e troca de 
experiências e apropriação dos saberes fica mais garantida, pois a retomada dos 
conceitos é feita em vários momentos de leitura e escrita. 

      Contudo, a auto-estima e confiança se apresentam desde o querer ler, até na 
busca por uma melhor leitura e numa discussão mais desenvolta com os colegas, 
sem medo de errar, porque errar se torna parte do processo de aprendizagem, já 
que nunca sabemos tudo e aprendemos constantemente. 

            Assim, houve também movimentos da professora-pesquisadora em tentar 
transpor a teoria para a prática a fim de transformá-la e desenvolver saberes 
pedagógicos apoiando-se em referenciais teóricos e relações nos Grupos oferecidos 
para estudos desses referenciais, indicando que a apropriação de conhecimentos 
teóricos em paralelo com as transformações das práticas pedagógicas apresenta-se 
como alternativa mais acertada na formação dos professores, a beneficiar o ensino 
e a aprendizagem.       
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