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Como o professor trabalha a complexidade do processo educativo, depende de 
como significa sua prática, articulada com sua história de vida, formação, 
experiências como professor, seu posicionamento em relação à perspectiva 
assumida e de seu acesso aos conhecimentos produzidos historicamente. Este texto 
focaliza a dinâmica escolar no processo de aquisição da leitura, assumindo que o 
papel da escola é ensinar, promovendo o acesso dos alunos aos bens culturais 
sistematizados. Ancoradas na perspectiva histórico–cultural do desenvolvimento 
humano de Lev Vigotski, nos fundamentos da abordagem enunciativo–discursiva de 
Mikhail Bakhtin e mantendo constante interlocução com outros autores que se 
aproximam dessas perspectivas teóricas, estudamos a prática pedagógica de uma 
professora da segunda série do Ensino Fundamental, numa escola pública estadual, 
durante suas aulas de Língua Portuguesa, focalizando as relações de 
ensino/aprendizado, priorizando os momentos da ação pedagógica em relação à 
leitura. As observações foram registradas em caderno de campo, vídeogravações, 
conversas e entrevistas com a professora da sala. Atentando para os detalhes, 
optamos, para esse momento, por destacar núcleos temáticos que possibilitassem 
identificar e analisar como a atividade de leitura é oferecida nas relações de ensino: 
modalidades e modos de leitura; condução da prática da leitura pela professora e o 
processo de mediação como apropriação de significados. Foi possível identificar 
fortes indícios de que a prática pedagógica desenvolvida pela professora e o seu 
trabalho com a presença constante de análise de textos escritos possibilitaram 
avanços no aprendizado e desenvolvimento da leitura de seus alunos tendo como 
resultado que todos eles liam e produziam textos no início do segundo semestre 
letivo. 
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Este texto aborda as relações existentes entre professora, alunos e o 
conhecimento

Introdução 

, 

Este estudo foi desenvolvido junto à professora Flávia[1], no período vespertino, 
em sua classe de segunda série do Ensino Fundamental, em uma escola estadual 
de Piracicaba/SP. A escolha pela série deu-se em função de seus objetivos, ou seja, 
a continuidade do processo de alfabetização, iniciado na primeira série, supondo 
que os alunos já tenham vivenciado um contato, pelo menos inicial, com a leitura. 

no caso específico, priorizando os processos de aquisição e 
desenvolvimento da leitura. 

Foram realizadas observações de aproximadamente uma hora e meia cada uma, às 
segundas-feiras, durante as aulas de Língua Portuguesa. Contamos com a utilização 
do recurso da videogravação, por ser um instrumento valioso de observação, que 
possibilita uma análise mais apurada, um olhar posterior para os detalhes do 
processo das relações que são estabelecidas no cotidiano da sala de aula: as pistas 
identificadas, os indícios anunciados e as concepções que embasam as análises. 



Durante as observações realizadas constatamos tratar-se de uma sala de aula na 
qual os alunos estavam aprendendo, lendo e escrevendo. Foi então que registrar 
essa prática e analisá-la passou a ser nosso caminho teórico-metodológico.   

Para a análise das práticas observadas e das entrevistas realizadas, buscamos as 
contribuições de Lev S. Vigotski, em relação à concepção de desenvolvimento 
humano; Dermeval Saviani, quanto ao papel da escola; Carlo Ginzburg, em relação 
aos indícios como possibilidade de conhecer a realidade; João Wanderley Geraldi 
para entender o texto na sala de aula e Mikhail M. Bakhtin, no que se refere às 
questões da linguagem e do discurso, bem como outros autores cujas contribuições 
foram de grande importância para a compreensão do objeto de estudo.  

Ancoragem teórica 

Atentando para os detalhes, optamos, para esse momento, por destacar núcleos 
temáticos que possibilitassem identificar e analisar como a atividade de leitura é 
oferecida nas relações de ensino: modalidades e modos de leitura; condução da 
prática da leitura pela professora e o processo de mediação como apropriação de 
significados. 

Durante as observações e as entrevistas realizadas com a professora, identificamos 
fortes indícios de que ela oportuniza aos alunos diferentes modalidades de leitura: 
lendas, textos instrucionais/informativos, fábulas, textos teatrais, letras de 
músicas, histórias infantis - clássicas e contemporâneas - uso do dicionário, 
biografias. Sobre essa diversidade, Flávia explicita durante nossas conversas: 

Núcleo I - Modalidades de leitura oferecida na sala de aula 

Nessa sala de aula, ficou evidenciado através das atividades realizadas pela 
professora, o que Geraldi (2000) pontua sobre o uso do texto em sala de aula; 
esteve presente, portanto, a busca de informação, estudo do texto, a utilização do 
texto como pretexto e a fruição do texto. 

Eu sempre procuro trabalhar com tipos de textos diferentes, então não é em 
qualquer lugar que eu acho. Eu quero trabalhar a maior quantidade de tipos de 
textos possíveis: poéticos, narrativos, músicas, receitas, tudo que eu puder. Dar 
texto pra quê? Sem função nenhuma? Tenho intenção em tudo que ensino, e me 
preocupo com isso. 

Nas interações, durante a leitura dos diferentes textos trazidos pela professora, há 
conhecimentos intencionalmente colocados à disposição dos alunos. O que é 
possível reconhecer não só durante as aulas, mas também na fala da Flávia:  

Vigotski (1993), tomando as palavras de Tolstoi explica: 

Tenho intenção em tudo que ensino, e me preocupo com isso. Procuro usar uma 
linguagem que seja adequada à idade deles, às vezes eles não conhecem a palavra, 
mas a partir do contexto os alunos têm um entendimento do que seja. 

Nas palavras de Tolstoi: "quase sempre não é a própria palavra que resulta 
incompreensível, mas é o aluno que não dispõe do conceito que expressa a 
palavra". [...] Quando lê uma palavra que não compreende em uma frase que 
compreende, e depois em outra, e mais outra, começa a empregá-la, ainda de 
maneira confusa até apropriar-se em como sua (p.186). 



A condução das práticas de leitura estabelecida por Flávia dá indícios de como a 
leitura é oferecida e proposta para as crianças, ao mesmo tempo em que também é 
produzida com elas.  

Núcleo II - Condução da prática da leitura pela professora 

No contexto de uma sala de aula, a mediação da professora que veicula significados 
é o eixo do processo de aprendizado e, portanto, de desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores: atenção voluntária, memória lógica, linguagem, imaginação, 
comparação, percepção. Nesta pesquisa, observamos uma professora que permite 
a atuação efetiva de seus alunos durante as aulas, seja através das indagações que 
faz, seja pelas explicações que fornece diante dos questionamentos dos alunos. 

Com a intenção de trabalhar um texto sobre a história do dominó, a professora lê: 

A professora interrompe a leitura e pergunta: 

A primeira menção do jogo vem da China. Segundo lendas daquele país, o jogo 
teria sido inventado por um funcionário do imperador Hui Tsung. As peças 
tradicionais são de marfim, osso e madeira, artisticamente produzidas. Hoje em 
dia, porém, são substituídas por peças de plástico. 

Prof.:

[Alunos permanecem em silêncio.] 

Por que será ? Quem será que sabe por que hoje não se  faz mais as peças 
de marfim? O que é marfim? 

Breno: Madeira? [pergunta com hesitação] 

Prof.: Não, o marfim é, sabe aquela parte do chifre do elefante? 

[Alunos ao mesmo tempo

 [Professora 
acompanha sua fala com o gesto das mãos, em um movimento característico do 
formato do chifre (presa ou defesa) do elefante]. 

: "Ah sei, sei".] 

Prof.:     Então, por que não faz mais de marfim, osso ou madeira, o que será que 
faz pra tirar do elefante, sabe o que precisa fazer? Precisa matar o elefante. 

Gabriel: Coitado!!! 

Prof.: E a madeira, da onde tira a madeira? 

Alunos:  Da árvore. 

Prof.: É, e para fazer as peças precisa cortar as árvores. 

Beth: Coitada da arvinha!. 

Prof.: E osso, do quê? Provavelmente de animal. Então, hoje não se faz mais peça 
assim, hoje é de plástico[2]. 

Malu: Que é tirado do petróleo! 

Prof.: Muito bem, é um dos produtos do petróleo, que já estudamos.  



Neste trecho da interlocução durante a aula, Flávia vai encadeando um raciocínio 
em um determinado sentido - o da preservação dos animais e plantas, como 
conceito escolar a ser ensinado. O texto escrito permeou várias situações dialógicas 
e foi, neste caso, uma das condições de produção do saber.  

A aluna traz, oportunamente, um conhecimento científico já estudado, o que nos dá 
indícios de que a aprendizagem está acontecendo.   

A presença do texto na sala de aula de Flávia demonstra que o aluno, o professor e 
o objeto de estudo, no caso o texto, concretizam o papel do professor, nas 
atividades propostas e desenvolvidas, e atribui a ele, o que Geraldi (2003) afirma:  

É ser do aluno um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudo (no caso, o 
texto) e a aprendizagem que se vai concretizando nas atividades de sala de aula. 
Cada um sendo um outro, 

Os alunos dessa segunda série falam com desenvoltura, sem medo, 
organizadamente, mesmo quando em conjunto. Por quê? Porque podem, porque é 
permitido falar.  

portanto uma possível medida, o confronto dos pontos 
de vista fazer da sala de aula um lugar de produção de sentidos (p.112). 

O processo de compartilhar conhecimentos e significados - objetivo da escola - 
articula-se com a prática pedagógica que promove e organiza ações para que a 
palavra seja significada, nas suas múltiplas possibilidades. Os alunos e a 
professora, como sujeitos em interação, estão participando de esferas do simbólico 
e, portanto, do desenvolvimento das funções psicológicas superiores - a narração, a 
imaginação, a leitura, o passado e o presente, a memória, o desejo, a realidade e a 
fantasia, a atenção... 

Um mesmo texto pode originar várias interpretações, dependendo das experiências 
e conhecimentos que cada um possui em consequência de suas vivências pessoais. 
Mas como saber dessas vivências? Somente se os alunos são ouvidos, podem dizer, 
perguntar, concordar, discordar é que são gerados processos coletivos da interação 
dialógica, materializando a mediação pedagógica - a significação constituída nas 
relações concretas de vida social/escolar. Afinal, nas palavras de Bakhtin (1992): 

A língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo 
evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta a ser usada; eles 
penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando 
mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar (p. 
108). 

Na escola, a criança elabora um conceito sempre mediado por outros conceitos. A 
mediação do adulto é consciente e planejada, e se dá de forma recíproca nas 
inúmeras situações vivenciadas. Na conversão das relações interpessoais em 
intrapessoais, o que permanece constante é a "significação". Significação social 
convertida em significação pessoal. 

Núcleo III - Processo de mediação como produção e conversão de 
significados[3]  

O conceito de mediação tem sido equivocadamente compreendido também quando 
se trata da escola, interpretado apenas como qualquer ajuda do outro. O professor 
é sempre mediador. O problema está em identificar a qualidade da mediação, os 
seus métodos e objetivos, pois ela pode ou não proporcionar a apropriação dos 
conhecimentos desejados, pode minimizar ou ampliar de forma que converta tais 



significações no plano interior do indivíduo, por meio da ação do outro, 
principalmente da palavra. (JOLY, 2008) 

Um aluno traz o livro " Chico Palito [4]": A história se passa em uma cidade do 
interior e é centrada na venda do realejo do Chico Palito, pois segundo ele o 
periquito Salomão tirava a sorte das pessoas no bico e elas sempre reclamavam e o 
xingavam. O aluno lê. Segue um exemplo da discussão, durante a leitura, sobre o 
conceito de realejo. 

Beth: Então o realejo é o passarinho que vai ler a sorte? 

Prof.: É a caixinha com um passarinho dentro. 

Márcio:  

[...] 

E é a sorte que ele tira dos outros 

Breno: Todo mundo quer comprar o passarinho! 

Prof.: Não é comprar o passarinho, paga pro passarinho tirar a sorte de dentro da 
caixinha. 

Alunos:  Ahh! 

Beth: Dá o dinheiro pra pagar a sorte? 

Prof.: É como um serviço. Quer explicar Márcio? 

Márcio:  

[...] 

Ele cobra pra fazer, pra falar pro passarinho, pro periquito, né, tirar a 
sorte. 

Márcio:  

Uma leitura interrompida? Indisciplina? Perda de tempo? Não. Uma aula para 
alunos da segunda série do ensino fundamental. Processo e produto das múltiplas 
mediações. Analisando esse processo de produção de discursos é possível 
apreender os saberes em circulação, os que já existiam e os novos saberes. 

Daí fica tudo dentro da caixa, ele fala pra tirar sorte de tal gente, e o 
passarinho vai lá pega com o biquinho e entrega o papelzinho, e o Chico lê.  

Vigotski (1993) em seu estudo sobre o desenvolvimento dos conceitos científicos na 
idade infantil, explica que quando se lê uma palavra que não se compreende, mas 
que está numa frase em que se compreende, inicia-se o processo de elaboração 
conceitual ainda de maneira confusa; ao necessitar empregá-la, tanto a palavra 
quanto o conceito começam a se converter em propriedade sua. Acrescenta que 
ensinar conscientemente aos alunos novos conceitos e formas de uma palavra é 
fonte de desenvolvimento superior dos próprios conceitos já formados pelo aluno, 
ou seja, para o autor, trata-se de um processo de desenvolvimento que possibilita 
favoravelmente que a escola cumpra sua finalidade.  

É possível, em definitivo influir diretamente sobre o conceito durante o curso da 
instrução escolar. Mas como mostra a investigação, este trabalho não constitui o 
final, senão o começo do desenvolvimento do conceito científico (p.18 - tradução 
nossa). 



As muitas situações vivenciadas para a compreensão do que é "realejo" também 
evidenciam a atenção que é dada ao conhecimento que as crianças ainda não 
possuem. Flávia não define, ela vai conceituando, 

A significação não está pronta como um prato a ser servido; os significados das 
palavras são formações dinâmicas e evoluem ao longo do processo histórico da 
humanidade, do processo da vida de cada indivíduo, da dinâmica das aulas, na 
escola. O sentido pessoal emerge dos sujeitos falantes na relação discursiva. É na 
circulação, elaboração e (re)elaboração de significados concretizados na escola que 
acontece a formação de conceitos e, não menos importante, a palavra, signo por 
excelência, permite transformar o que é alheio em algo próprio como ensina 
Bakhtin (1992). 

ou melhor, os alunos vão 
elaborando o conceito com a professora, o livro, as ilustrações e o conhecimento 
que Márcio já possuía.  

Esses acontecimentos descritos parecem tão simples, tão óbvios, mas revelam o 
lugar coletivo que faz sentido porque a professora oportuniza um movimento de 
interpretação nas interações verbais estabelecidas entre ela, seus alunos e o texto. 
Nessas interações, há uma intencionalidade e conhecimentos intencionalmente 
colocados à disposição dos alunos. O que é possível reconhecer não só durante as 
aulas, mas também na fala da Flávia: 

Uma outra reflexão que o episódio suscita é a busca do conhecimento, como 
enriquecedora do aprendizado oferecido pela escola. A possibilidade desses 
questionamentos só melhora o ensino e o desenvolvimento dos alunos e também a 
prática da própria professora. É possível constatar que as perguntas dos alunos são 
de caráter investigativo, de querer saber mais.  

Tenho intenção em tudo que ensino, e me 
preocupo com isso.  

A preocupação com os significados das palavras é um dos modos como a professora 
conduz a produção da leitura na sala de aula. Flávia assegura a compreensão do 
texto em duas dimensões. A primeira, acolhendo as articulações que as crianças 
fazem entre o texto e suas experiências e a segunda, apontando as possibilidades 
que o texto fornece para que seja compreendido e interpretado.  

Considerações finais 

Buscando identificar e analisar como a atividade de leitura é oferecida nas relações 
de ensino entre a professora e seus alunos de uma segunda série do Ensino 
Fundamental de uma escola pública da cidade de Piracicaba nos apropriamos mais 
claramente da importância da pesquisa, do conhecimento e, principalmente, da 
persistência, da constância e da sistematização da prática escolar como prática 
social.  

A participação imediata da linguagem é percebida no âmbito escolar, na interação 
verbal e nas articulações que a professora faz em suas aulas, nas quais o texto é 
fio condutor: centrar a atenção, orientar a comparação, a abstração, permitir a 
participação ativa dos alunos no decorrer das leituras realizadas de diferentes tipos 
de textos. Isso nos possibilita tirar algumas conclusões de como se dá o processo 
de letramento - "estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 
cultiva (dedica-se a atividades de leitura e escrita) e exerce (responde às 
demandas sociais de leitura e escrita) as práticas sociais que usam a escrita" 
(SOARES, 1998, p. 47). 

Procuramos mostrar com esta pesquisa como é o cotidiano da prática de leitura nas 
aulas da professora Flávia; como a pré-ocupação dela faz a diferença entre "dar" 



aulas e "comprometer-se" com o conhecimento em suas aulas; como se dá a 
relação professor-conhecimento-alunos, nesse espaço e nesse tempo; como a 
aquisição da leitura é trabalhada de diferentes maneiras e conduzida de diferentes 
formas; como os alunos aprendem a ler e a produzir significados mais elaborados.  

Ensinar vai muito além de manter os alunos matriculados e freqüentando a escola 
todos os dias. Realmente faz da sala de aula o espaço privilegiado de ensinar e 
aprender. É o caminho que podemos vislumbrar para que todos aprendam, o que 
só pode acontecer se há um compromisso efetivo com os alunos e se o(a) 
professor(a) conhece o que ensina, pesquisa, observa seus alunos, capta indícios 
de suas necessidades e programa/organiza suas aulas.  

O estudo sobre "Conhecimento e prática pedagógica no processo de aquisição da 
leitura" trata da historicidade das práticas sociais e, entre elas, as práticas 
pedagógicas em sala de aula de uma professora - um movimento constante, 
ininterrupto da história. "Cada presente tem o seu passado, cada presente 
reescreve a história" (SCHAFF, 1991, p. 119). 

BAKHTIN, M. 
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Nomes fictícios.  

Embora o plástico não seja objeto ecologicamente correto em relação à 
preservação do ambiente, seria o mais adequado entre os três citados, pois não é 
predatório. Entretanto, nosso objetivo aqui é a recuperação, feita pela aluna, do 
conteúdo trabalhado anteriormente pela professora. 

O conceito de mediação é central na obra de Vigotski e ele mesmo afirma isso. 
Como elo epistemológico de seus trabalhos, permite explicar os conceitos de 
internalização, pensamento, linguagem, interação entre os indivíduos e os objetos 
de conhecimento. De tal modo é importante que pode parecer inadequada, à 
primeira vista, a inserção desse terceiro núcleo, uma vez que os dois anteriores 
referem-se à análise de processos de mediação.  

PORTO, Cristina. Chico Palito. Desenhos de Walter Ono, São Paulo: FTD, 1985. 


