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O presente projeto de pesquisa do mestrado representa inquietações sobre as 
práticas relacionadas com a linguagem escrita no interior da escola. Decorrida 
quase uma década de atuação docente no ensino fundamental, percebo que o 
trabalho com a linguagem escrita está atrelado a uma teoria empirista, 
desconsiderando os fenômenos complexos da atividade humana. Essa prática é 
resultado de uma trajetória na história da educação brasileira que, por longos anos, 
se fundamentou na concepção de que cada indivíduo ao nascer já possuía um 
conjunto de capacidades e habilidades, cabendo à escola apenas a facilitação e 
desenvolvimento dessas qualidades naturais. Mesmo diante do curso de formação 
inicial e de toda reflexão nele instaurada, a prática pedagógica, por vezes, não se 
(re)constrói. Este fato tem relação com a formação de conceitos e concepções do 
indivíduo sobre homem, educação e desenvolvimento. De acordo com os 
pressupostos da teoria de Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como a 
linguagem oral, o pensamento, a memória, o controle da própria conduta, a 
linguagem escrita, não são desenvolvidas de maneira espontânea. Nesse sentido, a 
ação do educador é de suma importância para dirigir intencionalmente o processo 
educativo e oportunizar condições para o desenvolvimento dessas funções 
humanas. Assim, no lugar de exercícios mecânicos relacionadas a letras e sílabas, 
há de se pensar no trabalho com textos utilizados socialmente, enfatizando a 
função social do ato de ler e escrever. Atualmente, no cargo de orientadora 
pedagógica na rede municipal de ensino de Sorocaba, percebo a necessidade de 
refletir sobre tais pesquisas, estudos e concepções. O objetivo é buscar a 
(re)construção da prática pedagógica, no trabalho com a linguagem escrita, 
utilizando como pressuposto a teoria histórico–cultural. Para tanto, a ação estará 
focada nos HTPs, garantindo que o mesmo seja espaço de formação docente, 
através e estudo, reflexão e análise da prática. 
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    O presente projeto representa as minhas inquietações sobre as práticas 
relacionadas com a linguagem escrita no interior da escola. Decorrida quase uma 
década de atuação docente no ensino fundamental, percebo que o trabalho com a 
linguagem escrita está atrelado a uma teoria empirista, desconsiderando os 
fenômenos complexos da atividade humana. 

Essa prática é resultado de uma trajetória na história da educação brasileira que, 
por longos anos, se fundamentou na concepção de que cada indivíduo ao nascer já 
possuía um conjunto de capacidades e habilidades, cabendo à escola apenas a 
facilitação e desenvolvimento dessas qualidades naturais. 

Mesmo diante do curso de formação inicial e de toda reflexão nele instaurada, a 
prática pedagógica, por vezes, não se (re)constrói. Este fato tem relação com a 
formação de conceitos e concepções do indivíduo sobre homem, educação e 
desenvolvimento. 



Essas evidências podem ser observadas na minha carreira profissional. No início, 
em 1999, atuei como docente de uma primeira série do Ensino Fundamental na 
Rede Municipal de Marília (cidade do interior do Estado de São Paulo). As propostas 
de trabalho na área da linguagem escrita estavam relacionadas com exercícios 
mecânicos de silabação. Concebia que era necessário conhecer letras, sílabas 
"simples" e "complexas" para, posteriormente, formar palavras, frases e textos. 
Ensinava o traçado das letras, a formação de palavras, mas não a linguagem 
escrita de fato. Essa concepção era compartilhada no projeto político pedagógico 
efetivo da escola em que atuava. 

Buscando utilizar algumas idéias dos estudos do curso de formação inicial (UNESP), 
tentava pautar o trabalho em textos. Entretanto, minhas concepções 
pressupunham que os textos serviam de pretexto para "estudarmos" palavras 
escolhidas com objetivo didático: identificar primeira e última letra e composição de 
sílabas. 

Mínimas oportunidades foram dadas aos alunos para que escrevessem textos, uma 
vez que supunha que as crianças não conseguiriam produzir antes de dominar o 
código lingüístico. Quando propunha produções de textos (já no 4ºbimestre), 
acreditava que deveria oferecer figuras para garantir a seqüência de idéias. Não 
pensava na função social da escrita: na escola a criança deveria escrever apenas 
para aprender a escrever. As tarefas criadas e propostas visavam apenas ensinar a 
ler e escrever desconsiderando o fim real para o qual foram criadas essas 
atividades. 

Nos anos de 2000 e 2001, as reflexões na UNESP sobre psicologia e educação 
foram firmadas (época em que estudei com os professores do departamento de 
Didática). Nesse período, comecei atuar como professora coordenadora da rede de 
Marília. Tive a oportunidade de conhecer práticas diferenciadas e relacioná-las com 
a teoria subjacente. 

Os estudos na área da psicologia e didática confrontavam com minhas concepções 
construídas até o presente momento. Minha postura era questionadora frente à 
todas reflexões traçadas em aula: como ensinar a linguagem escrita sem utilizar 
sílabas? Como os alunos aprenderiam a ler e escrever se não aprendessem, 
inicialmente, as letras e a associação entre elas para formar palavras? 

Esses e outros questionamentos permaneciam e, ao retornar para a escola na 
função de professora coordenadora, observava com veemência a prática 
pedagógica dos professores. Alguns já oportunizavam aos alunos o trabalho com o 
uso social da linguagem escrita. 

No ano de 2005 atuei em outra escola da rede de Marília. Nesta época, três 
professores do Departamento de Didática da UNESP propuseram um trabalho de 
parceria com a escola, oferecendo estagiários e momentos quinzenais de estudo e 
formação. 

As concepções trabalhadas nos horários de estudo coletivos, tendo como base a 
teoria histórico - cultural, foram se tornando consistentes, uma vez que era 
possível percebê-las com mais nitidez na sala de aula e, principalmente, observar o 
progresso efetivo dos alunos no processo de aquisição da linguagem escrita e 
demais áreas. 

A equipe docente da UNESP buscava enfatizar que, para a teoria histórico - cultural 
a criança nasce com grande capacidade de aprender e desenvolver sua inteligência, 



constituída mediante a atenção, memória, pensamento, cálculo, desenho, 
linguagem oral e escrita.  

Ao contrário do animal cuja herança é exclusivamente biológica, o homem, ao 
nascer, tem consigo uma única aptidão: a de criar aptidões a partir da apropriação 
da experiência sócio-histórica, o que implica em que, no decurso do 
desenvolvimento sócio-histórico do homem, novas aptidões psíquicas se formem. 
(MELLO, p.18) 

Dessa forma, era possível conceber que tornava-se necessário o professor, como 
mediador nesse processo, oferecer condições de demonstração do uso social da 
linguagem escrita, a fim de possibilitar o desenvolvimento dos alunos. 

Em 2006, após concurso de prova e títulos, passei a trabalhar na rede estadual de 
ensino (onde permaneci por dois anos consecutivos), lecionando novamente numa 
sala de primeira série do ensino fundamental. A proposta era buscar a teoria 
histórico - cultural como pressuposto para a atuação docente. 

Concomitantemente, participei de um grupo de estudos da UNESP e, como aluna 
especial, numa disciplina de mestrado que abordava o trabalho com a língua 
materna. Após estudo e reflexões sobre o ideário da escola de Vygotsky e seus 
colaboradores, conclui que as habilidades e capacidades são externas ao indivíduo e 
que serão desenvolvidas mediante condições de vida e educação. Nesse contexto, o 
educador possui papel de mediador na relação da criança com o mundo, através do 
uso social da cultura. 

Conforme Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como a linguagem oral, o 
pensamento, a memória, o controle da própria conduta, a linguagem escrita, não 
são desenvolvidas de maneira espontânea. Nesse sentido, a ação do educador é de 
suma importância para dirigir intencionalmente o processo educativo e oportunizar 
condições para o desenvolvimento dessas funções humanas. 

À medida que compreendia o papel do educador no trabalho com a linguagem 
escrita, deixava de utilizar recursos e metodologia reducionista como base do 
processo. No lugar de exercícios mecânicos relacionadas a letras e sílabas, 
propunha o trabalho com textos utilizados socialmente, enfatizando a função social 
do ato de ler e escrever. 

Todas as atividades propostas no âmbito da sala de aula comprovavam que 
realmente a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. 

"(...) o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra 
forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas." (VYGOTSKY, 1989:101) 

Atualmente, no cargo de orientadora pedagógica na rede municipal de ensino de 
Sorocaba, percebo a necessidade de refletir sobre tais pesquisas, estudos e 
concepções. O objetivo é buscar a (re)construção da prática pedagógica, no 
trabalho com a linguagem escrita, utilizando como pressuposto a teoria histórico-
cultural. Para tanto, a ação estará focada nos HTPs (Horários de Trabalho 
Pedagógico), garantindo que o mesmo seja espaço de formação continuada dos 
professores, através de referencial teórico 



Do contexto apresentado, deriva o problema desta pesquisa: A teoria Histórico-
Cultural, como pressuposto para formação continuada de professores, pode 
contribuir para a (re)construção da prática quanto ao trabalho com a linguagem 
escrita? 

O contexto educacional, mesmo frente à tantas pesquisas realizadas na área da 
linguagem escrita no último século, apresenta, ainda,  práticas pedagógicas que 
não consideram e nem valorizam o uso social do ato de ler e escrever. 
Concomitantemente, presenciamos práticas em que o discurso preconiza novos 
estudos, contudo a ação encontra-se bem distante de ser efetivada. 

Surgem então alguns questionamentos que podem ser verificados como entraves 
ao trabalho docente: como modificar a prática pedagógica, se não houve mudança 
nas concepções? Como articular as novas tendências com as lacunas da formação 
inicial do professor? De que maneira propor reflexões profundas e sérias sobre 
aprendizagem e desenvolvimento, diante de decisões que não emanaram do corpo 
docente? 

Essas são questões que se apresentam como tarefa difícil, já que grande parte dos 
professores tem buscado apenas técnicas e instrumentos para seu trabalho, 
agregando menor valor à fundamentação teórica. E, segundo SEVERINO (2001:11) 
é extremamente relevante e imprescindível a formação filosófica do educador, seja 
no campo da produção de conhecimento, seja no campo da avaliação dos 
fundamentos do agir, seja ainda no campo da construção da imagem da própria 
existência humana. 

Todavia a formação inicial dos professores mostra-se deficitária quanto a essa 
fundamentação e, a formação continuada não dá conta de preencher as lacunas 
relacionadas à apropriação dos pressupostos teóricos e às pesquisas realizadas.  

Por muito tempo, a formação de professores esteve atrelada à uma racionalidade 
técnica, em que se enfatizava a questão do executar. A teoria era pensada por 
especialistas e estudada de maneira superficial pelos professores, o que produzia 
uma prática alienante. 

Contrapondo essa formação, surgiu um novo conceito de formação voltado para 
epistemologia da prática, valorizando a mesma como fundamento para a 
construção do conhecimento. Contudo, essa concepção foi criticada, uma vez que 
valorizava o fazer e a reflexão sobre a prática, sem fundamentação teórica e sem 
reflexões coletivas. 

Frente ao apresentado, é possível pensar numa formação inicial capaz de 
fundamentar a prática do professor, justificando suas propostas e intervenções. 
Assim, torna-se necessário consolidar teoria e prática, possibilitando ao professor o 
processo de re-significação  e re-construção, num movimento de ação-reflexão-
ação. 

No que tange à formação continuada (ou em serviço, termo utilizado por muitos 
autores) é essencial que a perspectiva de trabalho esteja pautada pela relação 
direta entre teoria e prática, numa atuação reflexiva, articulando-se com a 
formação inicial. Os horários de trabalho coletivo (HTPs) devem ser utilizados nessa 
perspectiva. 

A formação continuada só possibilitará transformações se as concepções forem 
internalizadas, apropriadas. E a apropriação está relacionada com a objetivação.  



Ocorre que essa apropriação não se realiza sem a atividade humana, tanto aquela 
de utilização do objeto enquanto um meio para alcançar uma finalidade consciente, 
como também e principalmente a atividade de transformação do objeto para que 
ele possa servir mais adequadamente às novas funções que passará a ter, ao ser 
inserido na atividade social (...) Resumindo essa relação entre objetivação e 
apropriação na produção de instrumentos: o homem se apropria da natureza 
objetivando-se nela para inseri-la em sua atividade social (DUARTE, 1999:34 e 35). 

Nesse sentido, a prática da sala de aula deve ser refletida e analisada à luz da 
teoria. Esse trabalho demanda pesquisa e reflexão conjunta dos professores, 
através de trocas e socializações. A formação continuada deve ser permeada pela 
relação intrínseca entre teoria e prática com o intuito de enfatizar as finalidades e 
necessidades da equipe docente. Para tanto, a fundamentação teórica deve 
apresentar-se como objeto significativo, capaz de ser percebido como essencial 
para a atuação pedagógica, no movimento dialético entre ação e reflexão. 

Esse processo de mudanças demanda ação no campo das concepções, o que 
representa algo complexo e que não ocorre facilmente. Há de se refletir sobre as 
construções teóricas relacionadas à  concepção do professor sobre homem,  
educação e  desenvolvimento, bem como refletir sobre a própria escola como 
espaço de formação. Essas concepções muito têm a ver com o exercício da prática 
docente. Uma vez definidas, podem oferecer noções sobre as propostas em sala de 
aula, sobre o material colocado à disposição, as intervenções nas atividades e a 
forma como realiza a avaliação. Afinal, a produção teórica contribui para a 
compreensão do processo educacional. 

Essa pesquisa fundamenta-se no intuito de oportunizar um trabalho de formação 
continuada a partir do ideário Histórico-Cultural, tendo como objeto de estudo a 
linguagem escrita, através da análise e reflexão coletiva de professores, utilizando 
como pressuposto as concepções dessa teoria para o planejamento de novas ações 
e propostas. Essas servirão como base para novos estudos e pesquisas na área da 
educação, aprendizagem e desenvolvimento. 

A opção por essa teoria deve-se ao fato de que a mesma busca compreender a 
complexidade das funções psicológicas humanas a partir das relações entre história 
individual e social, tendo como objetivo caracterizar os aspectos tipicamente 
humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se 
formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida 
de um indivíduo (VYGOTSKY, 1989:21) 

Elaborada por Lev Semenovich Vygostky, a teoria Histórico-Cultural diferencia-se 
dos pressupostos empiristas, baseando-se nos princípios do materialismo dialético 
(concepções de Marx e Engels sobre trabalho, uso de instrumentos, interação 
dialética entre homem e natureza) para explicar as funções psicológicas superiores. 
Na relação dialética entre o homem e a natureza, o homem transforma-a, para 
atender suas necessidades, e transforma-se a si mesmo.  

As funções psicológicas especificamente humanas se originam nas relações do 
indivíduo com seu contexto cultural e social, através da internalização dos modos 
historicamente organizados.  

Nesse processo, é fundamental destacar a base biológica do funcionamento 
psicológico que é o cérebro, cuja estrutura é desenvolvida ao longo do 
desenvolvimento individual. À medida que o indivíduo internaliza os processos e 
experiências oferecidas pelo meio, reconstrói os modos de ação e aprende a 



organizar os próprios processos mentais, apoiando-se em recursos já 
internalizados.  

Junto com Luria e Leontiev, Vygotsky construiu estudos sobre a linguagem e a 
relação da mesma com o desenvolvimento do pensamento, visto que a relação do 
homem com o meio é mediada por instrumentos e signos. Dentre esses signos, 
encontra-se a linguagem que carrega conceitos elaborados pela cultura humana, 
designando objetos do mundo exterior. A relação dialética entre pensamento e 
linguagem constitui a verdadeira essência do comportamento humano complexo. 

"(...) a capacidade especificamente humana para a linguagem habilita as crianças a 
providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a 
ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes de sua execução e 
a controlar seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem para as 
crianças(...) um meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas e 
comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e 
superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais." (VYGOTSKY, 
1989:31) 

Assim, a linguagem se desenvolve pela necessidade de comunicação, o que pode 
ser observado já nos primeiros meses de vida através das manifestações do bebê. 
Na medida em que a criança interage com os outros, aprende a utilizar a linguagem 
como forma de comunicação e instrumento do pensamento, ou seja, a linguagem 
expressará o pensamento e agirá como organizadora do mesmo. 

Este processo é dinâmico: a criança evolui, segundo Vygotsky, da fala exterior para 
a fala egocêntrica e, posteriormente, para a fala interior. Inicialmente, a criança 
utiliza a fala para se comunicar e fazer apelos. Mais tarde, a fala aparece 
acompanhando a ação e se dirigindo à própria criança (fala egocêntrica) e, só 
depois, é internalizada, servindo como auxílio para uma ação, permitindo realizar 
operações psicológicas mais complexas (planejar, prever, comparar). A fala ocupa, 
então, uma função planejadora. 

Todas as nossas observações indicam que a fala interior é uma função de fala 
autônoma. Podemos sem dúvida considerá-la como um plano especifico do 
pensamento verbal. "(...) enquanto na fala exterior o pensamento é expresso por 
palavras, na fala interior as palavras morrem à medida que geram pensamento." 
(VYGOTSKY, 2005:184-185) 

Assim como a linguagem falada, a linguagem escrita (foco dessa pesquisa) também 
representa meio para a aquisição de formas mais complexas do indivíduo se 
relacionar com o mundo. A compreensão dessa linguagem permite outras formas 
de organização da ação e de acesso ao patrimônio cultural, registrados em 
diferentes portadores. 

O aprendizado da linguagem escrita, segundo Vygotsky, é muito complexo, uma 
vez que a escrita é um sistema sofisticado de representação da realidade. 

A compreensão da linguagem escrita é efetuada, primeiramente, através da 
linguagem falada; no entanto, gradualmente essa via é reduzida, abreviada, e a 
linguagem falada desaparece como elo intermediário. "(...) a linguagem escrita 
adquire o caráter de simbolismo direto, passando a ser percebida da mesma 
maneira que a linguagem falada." (VYGOTSKY, 1989:131-132). 

Dessa forma, as atividades simbólicas (desenho, gestos e brinquedo) contribuem 
para o desenvolvimento da representação e para o processo de aquisição da 



linguagem escrita. É fundamental, então, compreender a pré-história da escrita, a 
forma com que a criança aprende esta técnica complexa que possui milhares de 
anos de cultura por trás. 

Para Luria, "se formos capazes de desenterrar essa pré-história da escrita, teremos 
adquirido um importante instrumento para os professores: o conhecimento daquilo 
que a criança era capaz de fazer antes de entrar na escola, conhecimento a partir 
do qual eles poderão fazer deduções ao ensinar seus alunos a escrever" (LURIA,

Nessa perspectiva, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
(incluindo o processo de aquisição da linguagem escrita) depende do aprendizado. 
Especificamente, o aprendizado escolar, intencional e sistematizado, introduzirá 
elementos novos para o desenvolvimento. 

 
2001:144). 

Contudo, no interior das escolas, o trabalho com a leitura e escrita encontra-se 
imbuídos de exercícios mecânicos e repetitivos, enfocando habilidades auditivas e 
visuais. As diferentes propostas nessas áreas desconsideram a função social e a 
necessidade de expressão e comunicação. 

Nos discursos do âmbito escolar está presente a idéia de que a criança só 
aprenderá a produzir textos caso passe pelo processo de conhecimento linear de 
letras, sílabas e palavras. Questionamentos são até colocados, nesse sentido: como 
produzir um texto se não conhecem as letras? Como ler um texto se não dominam 
o código convencional? 

De acordo com essa tese, são oferecidas às crianças extensas listas de treino de 
letras e sílabas, atreladas a figuras (memória visual), considerando que as mesmas 
garantirão aprendizagem efetiva da linguagem escrita. A escrita é ensinada como 
uma habilidade motora e não como uma atividade cultural complexa. (VYGOTSKY, 
1989:133) 

De acordo com o ideário Histórico-Cultural, o trabalho com a linguagem escrita nas 
escolas deve considerar que a apropriação do código lingüístico e o seu uso é um 
processo complexo, resultantes das relações com parceiros mais experientes. 
Assim, trata-se de um processo de aprendizagem, através de práticas 
sistematizadas, tendo o professor como mediador, incidindo na zona de 
desenvolvimento proximal (intervalo entre aquilo que a criança já consegue realizar 
sozinha e aquilo que realiza com auxílio de outro), verificando processos já 
formados e os que estão em via de formação, elaborando estratégias pedagógicas 
pertinentes. 

Portanto, o ensino escolar possui a função de possibilitar aos indivíduos o acesso ao 
conhecimento construído pela humanidade. E, para tanto, torna-se necessário uma 
intensa atividade mental por parte do indivíduo (em que ele busca significado 
através de aproximações com conceitos já internalizados), o que não ocorre por 
intermédio de exercícios mecânicos e repetitivos, considerados reducionistas se 
analisarmos a complexidade da enunciação. Trabalhar a linguagem escrita como 
algo estático e físico, é desconsiderar o uso social que a mesma agrega. 

"(...) se nós perdemos de vista a significação da palavra, perdemos a própria 
palavra, que fica, assim, reduzida à sua realidade física, acompanhada do processo 
fisiológico de sua produção. O que faz da palavra uma palavra é a sua significação." 
(BAKHTIN, 1990:49) 



Nessa perspectiva, no trabalho com a aquisição da linguagem escrita, o professor 
precisa assumir o papel de escritor e leitor real, organizando o ensino de forma que 
a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças, que tenham significado. Ou 
seja, a linguagem escrita precisa se tornar elemento da vida das crianças. 

Assim, para auxiliar esse processo de formação de professores, o presente projeto 
buscará relacionar a teoria Histórico-Cultural  e os estudos de alguns pesquisadores 
da área da leitura e escrita.  

Para refletir sobre propostas de leitura, utilizarei estudos de SMITH(1989), que 
considera a leitura algo complexo, mas capaz de se aprendida desde que as 
circunstâncias ambientais sejam apropriadas; SOLÈ (1998), que aborda a 
aprendizagem da leitura e a as estratégias relacionadas com a compreensão 
leitora; e JOLIBERT (1994), que defende que a aprendizagem da leitura deve ser 
realizada em situações reais, onde tenha uma função social concreta. 

No que tange às propostas de escrita, os pesquisadores estudados serão LERNER 
(2002), que contribui com a reflexão sobre o trabalho com a leitura e escrita na 
escola, possibilitando a inserção na cultura do escrito, tendo por base práticas 
sociais da linguagem escrita; JOLIBERT (1994), que defende que a aprendizagem 
da produção de textos deve ser realizada em situações reais, vividas em grupo, 
com um objetivo claro e coordenado pela intervenção do professor; e CURTO 
(2000), que aborda propostas referentes ao processo de apropriação da linguagem 
escrita. 

•·        Desenvolver estratégias de formação docente a partir da teoria Histórico-
Cultural, permitindo refletir sobre a concepção de Homem, Educação, 
Desenvolvimento e Aprendizagem; 

Objetivos: 

•·        Possibilitar reflexões sobre o processo de aquisição da linguagem escrita, a 
partir dos pressupostos do ideário Histórico-Cultural; 

•·        Analisar as contribuições de pesquisadores na área da leitura e escrita, 
relacionando-as à teoria Histórico-Cultural, buscando as implicações pedagógicas 
para um ensino que garanta o trabalho com a função social da linguagem escrita no 
contexto escolar. 

O presente projeto busca a (re)construção da prática pedagógica no trabalho com a 
linguagem escrita a partir dos pressupostos da teoria Histórico-Cultural. Para isso, a 
metodologia a ser utilizada é a da pesquisa-ação, definida por Thiollente como uma 
estratégia em que a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das 
soluções a serem encaminhadas depende da interação entre pesquisador e pessoas 
envolvidas na situação investigada. Pressupõe, ainda, que a produção de 
conhecimentos e a aquisição de experiências poderão contribuir para a divulgação 
das informações coletadas, bem como para a transformação de uma determinada 
situação. 

Metodologia: 

Nestes termos, o projeto tem como foco a escola da Rede Municipal de Sorocaba 
em que atuo como Orientadora Pedagógica, utilizando como ponto de partida os 
problemas enfrentados pelos professores no trabalho com a linguagem escrita 
relacionando-os com o atual desenvolvimento dos alunos nessa área. 



Para desenvolver este projeto, serão adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: 

•·        Levantamento bibliográfico relacionado com a teoria Histórico-Cultural e o 
trabalho com a linguagem escrita; 

•·        Estudo e reflexão em HTP com os professores da escola; 

•·        Discussão sobre possíveis formas de atuação docente, de acordo com o 
referencial teórico abordado; 

•·        Observação do desenvolvimento das propostas relacionadas com a leitura e 
escrita; 

•·        Coleta de entrevistas e depoimentos dos professores; 

•·        Análise de documentos relacionados ao estudo em questão; 

•·        Elaboração de relatórios; 

•·        Avaliação do processo de intervenção por meio da análise e interpretação 
dos dados coletados e resultados obtidos. 
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