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Resumo: Os vários modos como os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental,
que atuam no trabalho de alfabetização, fazem referência aos conhecimentos teóricos e
práticos relativos à alfabetização aos quais têm sido sistematicamente expostos, na formação
continuada da qual têm participado ao longo de suas experiências docentes, têm sido foco de
minhas análises. Para tanto tomo os dizeres dos professores baseando-me na perspectiva dos
estudos da linguagem e tomando como referência a teoria enunciativa de Bakhtin (1992b).
Também faço uso dos estudos de Vygotsky (1989) no que tange à relação pensamento e
linguagem. Tomando como base, portanto, a dinâmica interlocutiva vivida por esses
profissionais, creio que este foco de análise ajuda a compreender uma das facetas
constitutivas do processo de apropriação de conhecimento dos professores revelada nos
dizeres sobre seu trabalho de alfabetização. Tal processo é permeado por disputas, por
aproximações e por resistências em relação à divulgação das teorias sobre o ensino da leitura
e da escrita.
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Abstract: The main objective of my study is to focus the various approaches that elementary
school teachers, working with literacy, refer to the theoretical and practical knowledge on
literacy which they have been receive systematically exposed to in their continuing education
throughout their teaching careers. For the present research I analyse the teachers’ speech
based on the language studies and taking as reference the enunciative theory of Bakhtin’s
(1992b). I have also adopted Vygotsky’s (1989) studies regarding thought and language.
Considering, therefore, the dynamic interaction practiced by these professionals, I believe that
the present perspective will enable the understanding the aspects that constitute the learning
process of the teachers regarding literacy which are revealed in their speech. Such process
involves debates, approximations and resistances regarding the spread of theories on how to
teach students to read and to write.
Keywords: Continuing Teacher Education – Literacy – Pedagogical Knowledge – Literacy
Studies
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Considerações Iniciais

Elejo como tema de trabalho compreender, por meio da análise dos dizeres dos
professores, com quais vozes estão interagindo ao se referirem aos conhecimentos docentes
aos quais têm acesso nos momentos de formação. Minha questão se volta para focar em seus
enunciados linguísticos as maneiras como referenciam suas atividades, sua profissão e os
aspetos formativos dessa profissão.
Com essa temática, procurei inserir-me em uma escola da rede pública que oferecesse
o Ensino Fundamental I, da rede pública de ensino no Município de Campinas - SP. Dentre
esse segmento, elegi as duas séries iniciais como referência para trabalhar com as professoras
que atuam na apresentação e sistematização da leitura e escrita. Há 12 anos trabalho com
formação de professores, essa atividade me proporciona diversos tipos de contato com esses
profissionais. Tenho observado que os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental,
ao nomearem seu saber pedagógico, ou seja, ao participarem de ações discursivas em que o
tema se refira à escola, ao conhecimento pedagógico de forma mais genérica, ou ainda, às
práticas docentes adotadas nas séries iniciais ou ao processo de aquisição da escrita, para
exemplificar alguns dos temas que mais aparecem em evidência, demonstram um cuidado
com o projeto do dizer, com o que se enunciará aos outros sujeitos com quem se estabelece a
atividade discursiva.
Identifico um zelo com as escolhas sobre o quê e o como dizer, como se procurassem
preservar a circulação do dito, de forma a garantir que suas ações discursivas estejam
“dentro” da abordagem teórica valorizada em diferentes períodos históricos. Ou seja, em suas
enunciações, observo que se apoiam em referentes que vinculam representações do que seja
reconhecido como válido pelo outro. Assim, procuram mostrar que têm domínio do
conhecimento considerado científico, ou considerado o mais adequado e legitimado pelos
interlocutores da comunidade escolar e acadêmica. Andrade (2004, p. 57), ao pesquisar sobre
as leituras dos professores e problematizar o relacionamento academia–professores, indica
pontos de conflito e afirma a respeito disso: “[...] Os conhecimentos científicos divulgados
parecem funcionar como capital necessário para elevar seus possuidores à posição de quem
critica.”
Essa reflexão a respeito da relação universidade/escola básica tem sido realizada por
alguns pesquisadores, como, por exemplo, Andrade (2004), Kleiman (2005) e Guedes Pinto et
al (2006). Andrade (2004) aborda a questão de modo a identificar preocupações distintas —
de um lado, os pesquisadores com o porquê do fazer pedagógico e, de outro, os professores
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com o “como fazer” —, e problematizar tais distinções. Kleiman (2005) assume a perspectiva
de que os acadêmicos, ao se voltarem para o trabalho do professor, precisam entendê-lo do
ponto de vista da prática do ensino e não da prática científica. Caso contrário, corre-se o risco
de se construírem análises equivocadas sobre o trabalho pedagógico. Ou seja, a autora destaca
que, se a análise da sala de aula não for cuidadosa, o pesquisador ao olhar para as interações
pode suspeitar equivocadamente da qualidade do fazer pedagógico em questão. Guedes-Pinto
et al (2006), numa outra abordagem, propõem o trabalho com as memórias de leitura de
professores como possibilidade de aproximação da academia com esses profissionais.
Silva (2003), ao estudar o processo de retextualização do conhecimento acadêmico
pela professora alfabetizadora por meio da leitura conjunta (pesquisadora e pesquisada) dos
PCN’s, aponta que o documento lido apresenta certas inadequações. A autora mostra que o
texto dos PCN’s não apresenta de forma compreensível aos leigos — não especialistas — os
conceitos básicos da teoria privilegiada pelo documento. Assim, traz indicações sobre essa
relação de desencontro entre a produção acadêmica e a prática dos professores.
Com esse foco, volto meu olhar para situações discursivas em que conhecimentos
acadêmicos e práticos são discutidos, questionados, analisados e vistos como constitutivos do
saber docente das professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental.

A constituição do conhecimento docente e o dizer do professor

Nos últimos dez anos, diversos estudos, dentre eles Kleiman (2001, 2004, 2008), têm
enfatizado a importância de os pesquisadores acadêmicos considerarem os aspectos
multiculturais constitutivos das práticas de uso da língua oral e escrita ao se aproximarem dos
professores de modo a contribuir com seu trabalho pedagógico. Apoiando-se nos Estudos do
Letramento, a autora tem sistematicamente defendido uma postura de se levar em conta as
referências sócio-culturais dos interlocutores com quem a academia historicamente tem
constituído uma relação, muitas vezes, conflituosa ou até mesmo preconceituosa. Kleiman
(2008, p. 50) explicita um desses desencontros:
Os exemplos analisados mostram as limitações desse saber [refere-se ao
saber teórico, científico], que decorrem, em parte, das características da
escola e de suas práticas de letramento, que favorecem os fazeres analíticos
em detrimento da prática situada.

Finalmente a autora defende um movimento da academia de buscar uma interlocução
mais direta e que atenda às especificidades relativas às práticas escolares.
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Nesta perspectiva participei durante um ano e meio, 2004 e 2005, de um grupo de
estudos que reunia docentes de uma escola da Rede Municipal de Campinas, SP. Docentes
esses que atuavam nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. Neste grupo compartilhei
da leitura e reflexão de diferentes textos teóricos e dentre eles li, em voz alta para o grupo, o
projeto de doutorado que eu iniciava. Apresentei-o às professoras que faziam parte de um
grupo de estudos, com o intuito de esclarecer o convite à participação na pesquisa em
andamento que eu havia feito. A leitura foi interrompida algumas vezes com comentários,
questionamentos, opiniões ou complementações que as professoras faziam ao texto que
ouviam.

Ao mencionar o nome de alguns dos teóricos que sustentariam o trabalho de

pesquisa, uma das integrantes, me interrompeu e expôs suas preocupações a respeito do
desconhecimento dos teóricos citados, e manifestou sua expectativa de que eu contribuísse
para esclarecer tais dúvidas
— Cris, você vai explicar para quem participar da pesquisa quem são esses
autores e quais são suas ideias?
— Darei a informação sempre que uma professora quiser conhecer.
Esclareci.
— Acho importante você dar essas informações, para que as pessoas que
quiserem participar, possam entender o que está sendo feito e porquê.
— Os próximos autores que forem citados nesta leitura, eu apresento e
explico quem é e que conceito dele estou utilizando, certo?
— Vamos poder ler os textos desses autores aqui nos encontros, Cris? —
ainda parecia interessada a integrante que iniciou o questionamento.
— Tenho alguns textos deles, posso disponibilizá-los caso alguém queira
conhecê-los melhor. — Informo.

Tive a impressão de que as informações que citei no projeto e o tipo de texto
apresentado não eram muito familiares às professoras. Dentre as várias participantes, uma se
tornou, naquela ocasião, a minha interlocutora e, neste papel, externava as dúvidas suscitadas
durante minha leitura, que alguns silêncios ou fisionomias de estranhamento das demais
teimavam em denunciar. É como se ela tivesse assumido o papel de oradora, expressando o
que o silêncio escondia. As demais professoras não se pronunciavam, mas demonstravam
interesse e sintonia com o que era colocado, pois faziam gestos de aprovação com a conversa
que travávamos.
Ao final da leitura e discussão do projeto, duas professoras do grupo aceitaram
participar da pesquisa para a qual todas foram convidadas As demais justificaram a não
participação por falta de tempo e sobrecarga de trabalho em casa e na escola. Conforme o
combinado, ouvi suas justificativas e não insisti.
Durante a leitura, outra colocação feita por uma das professoras, que apresentava ser
uma das mais experientes na vida docente (em um dos encontros relatou ser professora, desde
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a juventude) fez várias interrupções.

Ao ouvir cada trecho, ela tomava a palavra para

comentar e interpretar o que havia sido lido ou citado, ou seja, assumiu o papel de uma
comentarista, ora reafirmando minhas palavras, ora redizendo com suas próprias palavras,
sem alterar o sentido, o que estava registrado em meu trabalho. Durante a leitura do texto do
projeto, houve ainda interrupções das demais professoras que buscavam explicações do tipo:
— Por que a realização da pesquisa com professoras da 1ª. à 4ª. séries?
— Por que escolheu essa escola, o Vicente Ráo?
— Você vai entrar na nossa sala de aula?

Procurei responder a todas as perguntas, mesmo que algumas tivessem sido repetitivas
ou insistentes sobre o que realmente eu iria fazer lá. Procurei novamente esclarecer que minha
entrada em sala de aula não estava prevista na metodologia do trabalho. Ainda outra
professora do grupo insistiu que eu deveria entrar na sala de aula delas para que eu pudesse
dar minha opinião e orientações sobre certos assuntos:
— O que você acha certo ou errado sobre a alfabetização? Eu gostaria de te
ouvir.
Outra professora do grupo, completou:
— Passei os olhos no seu projeto, fiz uma leitura rápida, e gostaria que você
entrasse na minha sala e desse sugestões e opiniões sobre o meu trabalho
com os alunos. Sobre o que você acha certo ou errado, quero te ouvir.

O uso de expressões como: “achar certo ou errado”; “dar sugestões e opiniões”, nas
falas das professoras, fornecia-me indicações sobre o que elas esperavam de mim. Seus
dizeres explicitaram os diferentes papéis sociais que ocupávamos ali naquele grupo de
estudos: elas, professoras de sala de aula da escola básica e eu, pesquisadora. A fala de uma
das professoras que aceitou participar da pesquisa apresenta algumas informações mais diretas
sobre suas intenções com a participação e o que esperava ganhar com ela:
Participarei e espero contar com sua ajuda para melhorar o trabalho que faço
com os alunos em sala de aula. Acho que aprendemos juntas quando
fazemos juntas. É na troca que vamos aprendendo.

Ao proferir seu posicionamento de adesão à participação no projeto, aceitando
conceder uma entrevista, seu dizer me convoca à responsabilidade: “espero contar com sua
ajuda para melhorar o trabalho que faço”. Em seguida, ao se referir ao trabalho, conjuga os
verbos em primeira pessoa do plural, incorporando-me no “fazer o trabalho junto com ela”
que não é dito textualmente, mas dito de outra forma: “aprendemos juntas quando fazemos
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juntas”. Ou seja, não referencia explicitamente o trabalho pedagógico, mas o incorpora
implicitamente: “É na troca que vamos aprendendo”.
Marcuschi (2003), ao analisar a referenciação presente no processo de produção
textual em dinâmicas de ensino de língua materna, aponta o movimento que os sujeitos
envolvidos nesse processo realizam em relação à retextualização 2 dos textos, sejam eles orais
ou escritos. O autor sinaliza que, na retextualização, o contexto em que ela se desenvolve,
interfere e constitui sua produção:
[...] baseados no princípio geral de que todas as nossas atividades, sejam elas
linguísticas ou não, são sempre situadas, seja do ponto de vista social,
histórico ou cognitivo [...] são interacionais e não dependem exclusivamente
de imposições externas nem de um mundo a priori. Assim, forma e função
não competem, mas se completam (MARCUSCHI, 2003, p. 01).

Ao dizer: “acho que aprendemos juntas quando fazemos juntas. É na troca que vamos
aprendendo”, a professora traz ainda a ideia de construção compartilhada, intersubjetiva e
mediada pelo outro.
Marcuschi (2003), no que se refere às relações sociais instauradas entre os
interlocutores, destaca que as escolhas dos recursos linguísticos que comporão o discurso de
cada um dos interlocutores estabelecem uma relação sócio-interativa particular que está
constituída pelos discursos públicos disponíveis, ou seja, em circulação.
Nossos discursos são versões públicas do mundo, em que a adequação se dá
em termos de negociação pública, ajustes, acordos, desacordos etc. entre os
interlocutores e não numa presumida relação objetiva e direta com um
mundo exterior. Nossos discursos se dão como atividades de enunciação em
formações discursivas histórias e sociais, tornando a interação uma matriz de
sentidos (MARCUSCHI, 2003, p. 03).

As escolhas feitas para nos comunicarmos em determinadas situações sociais não são
aleatórias, elas buscam ancoragem na própria situação em que o discurso está sendo
produzido e que ainda ecoa entre os interlocutores. Marcuschi (2003, p. 04) completa:
O sujeito não é apenas enunciativo, e sim criativo e social. Assim, na ação
social situada, ele instaura e diz o mundo. Numa expressão um tanto ousada,
poderíamos dizer que o ato de referir é um ato criativo no contexto de ações
linguísticas sócio-historicamente situadas.
2

Marcuschi (2001), ao focalizar os usos da língua em suas práticas sociais, principalmente as relações existentes
entre as modalidades oral e escrita, toma para estudo a retextualização que, conforme o autor destaca nessa
publicação, se refere à transformação, à passagem, de um texto oral para um texto escrito. Matêncio (2003), ao
focar a produção de texto do resumo e da resenha realizada por estudantes do ensino superior, problematiza a
retextualização, tomando-a na modalidade escrita, analisando e discutindo a passagem/alteração/criação de um
texto escrito para outro texto escrito.
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Neste mesmo texto, diz o autor que “não devemos ser ingênuos a ponto de ignorar que
as representações de um grupo social têm uma estabilidade bastante grande e que nem tudo é
construído a cada momento a partir de um zero cognitivo (MARCUSCHI, 2003, p.05).
Assim, na dinâmica do grupo de estudos, ao remeter-se à pesquisadora, diante dos
demais integrantes do grupo, as escolhas linguísticas de suas falas são feitas de modo a
garantir a comunicação entre todos os presentes, sem esquecer de marcar o seu lugar social
diante de todos.
Ao se pronunciar, as professoras utilizam expressões que procuram explicitar
claramente a todos os interlocutores que elas compreendem a proposta da pesquisadora,
procurando alinhar-se e marcar ou não a participação na própria pesquisa. A fala da
professora aqui apresentada a leva a ocupar um lugar de co-produção, uma vez que organiza
sua atividade discursiva de forma interativa, demonstrando compartilhar os conhecimentos
anunciados na pesquisa e reconhecidos pelo próprio grupo de interlocutores.
Quando a professora terminou de falar, aderindo à proposta de participar da pesquisa,
agradeci e disse que contasse comigo para o que fosse necessário. A fala dessa professora foi
compreendida por mim como um contrato verbal, tendo as demais professoras do grupo como
testemunhas.
Demos sequência naquele mesmo dia à leitura do texto Professor: Leitor e/ou corretor
de Textos, da professora Norma S. A. Ferreira, que discutia a necessidade de o trabalho do
professor desenvolver atividades que favorecessem o aluno a dominar a ortografia, já que essa
era uma norma social do uso da escrita. Fui questionada pelas professoras sobre os
procedimentos que eu utilizava durante a produção de textos dos alunos:
— Você responde as dúvidas dos alunos quando eles perguntam como se
escreve as palavras? – Perguntou uma professora.
— Sim, é meu papel como professora mostrar disponibilidade para atendêlos, mostrar indicações sobre como deve ser o registro correto, participar das
dúvidas que eles apresentam e ajudar a resolver. Os alunos não devem
inventar a escrita, mas aprender quais são suas regras. – Respondi.
— Eu corrijo os textos, caso contrário eles não aprendem. — Completou
outra professora.

Nos enunciados acima transcritos, quando uma delas pergunta: “Você responde as
dúvidas dos alunos quando eles perguntam como se escreve as palavras?” o uso de você para
referir-se a mim, não nomeava apenas minha pessoa física ou minha “pessoa” social de
professora. Esse “você” é institucional, o sujeito da universidade que teria as respostas mais
adequadas às suas dúvidas, que eu representava para elas.
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Bakhtin (1992a) ressalta a presença das várias vozes que ecoam nos nossos discursos.
No trecho acima destacado, além das vozes individuais manifestas nos enunciados, por meio
da análise do contexto interlocutivo imediato da produção desses dizeres e do contexto
histórico relativo ao processo de formação de professores, juntamente a essa manifestação
discursiva de cada um dos sujeitos, identificamos outras vozes institucionais, a do professor
da escola básica e a da academia.
Sentia que as respostas obtidas pelas professoras eram entendidas ora com alívio, ora
com espanto. Pela linguagem, percebia que algumas professoras do grupo comungavam do
meu ponto de vista, outras se silenciavam, mas a fisionomia, os gestos, os olhares,
denunciavam também discordâncias.

Parece que esses movimentos de aproximação ou

distanciamento e meus posicionamentos eram decorrentes de pelo menos dois aspectos: um
por não existir uma única vertente teórica sobre a aquisição da língua escrita e, portanto, nem
sempre assumíamos os mesmos pressupostos teóricos; segundo, por não aparentarem ter
clareza entre elas sobre o que um professor deve, ou melhor, pode fazer ao interferir no
processo de aquisição da escrita.
Será que para algumas daquelas professoras minha resposta indicava diretividade
excessiva no ensino, enquanto que para outras a confirmação de minha posição de que o
professor deve mesmo dirigir o ensino da ortografia dos alunos era o que queriam mesmo
ouvir? Não houve manifestação verbal de todas, mas o entendimento se constitui não apenas
de palavras, mas de silêncios, movimentos de cabeça que demonstram concordância ou
discordância. Em meio a essas divergências, continuávamos lendo e conversando sobre o
texto.
Ao final daquele encontro, foi-me solicitado repetir algumas das informações que eu
havia passado, pois seriam registradas na ata. Os encontros eram semanais e cada um deles
registrado na ata da escola.
Esse pedido para que retomasse o que havia dito foi repetido algumas vezes durante
alguns encontros. O modo como eu dizia algumas das informações ou desenvolvia algumas
considerações pareciam ser compreendidas como uma linguagem própria de ata, por sintetizar
os temas discutidos. Talvez evidenciar em que pontos temáticos o grupo trabalhou. Será que
meu modo de dizer parecia com o de uma linguagem que elas identificavam como o esperado
para um suposto leitor de ata? Ou seria eu a representante da voz da academia que serviria
para ficar nos registros teóricos, mesmo que no gênero ata de reunião?
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Entretanto, nem só na ata se dava minha participação. Outros assuntos que permeavam a
sala de aula e que suscitavam dúvidas nas professoras também eram trazidos para o grupo de
estudos, mesmo que não versassem sobre a alfabetização, a temática central dos estudos.
Em um dos encontros, ainda outra professora do grupo externalizou uma dúvida que
surgiu em uma de suas aulas com sua turma:
— Estou estudando mamíferos e suas características. Um aluno sugeriu que
fizesse a classificação dos morcegos. Alguém sabe se os morcegos são
bípedes ou quadrúpedes?
— Nossa, não sei - disse uma.
— Não sei também — disse eu — mas posso procurar informações sobre o
assunto e as trago no próximo encontro.

Na dinâmica de uma sala de aula muitos são os assuntos tratados pelos professores,
primeiramente pelos professores polivalentes como é o caso dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Não se consegue prever todas as variantes e possibilidades que compõem cada
aula. O grupo de estudos deveria ser sobre alfabetização, mas muitas vezes a temática que
sempre retornava era sobre como dar aulas. Vários aspectos referentes ao andamento das
aulas eram trazidos para essa instância de estudos, o que era compreensível. Quem aprende a
ler e a escrever passa a transitar entre muitas áreas do conhecimento o que gera curiosidade e
interesse.

O conhecimento de quem ensina

Os professores muitas vezes são vistos como aqueles a quem os alunos se reportam
para sanar dúvidas. Os docentes, por sua vez, recorrem a quem julgam que possam ajudá-los.
Se ali se constituía um grupo de estudos, nada mais adequado levar a ele as dúvidas e as
solicitações de auxílio no desenvolvimento do trabalho.
Uma semana depois, ao reencontrar o grupo, contei os resultados de minha pesquisa
sobre morcegos e sugeri a indicação de uma página eletrônica na internet com informações
sobre vários outros animais. Os morcegos são bípedes, não enxergam, têm vida noturna...
Passei ao grupo as informações conseguidas. Como uma semana havia se passado, o assunto
não foi tão envolvente como na reunião anterior. Talvez, outras tantas dúvidas possam ter
surgido naquele período, que os morcegos parecem ter sido esquecidos.
Silva e Matêncio (2005) tomam para sua investigação a questão da formação de
professores em um curso de Letras em Minas Gerais e a problematizam por meio do processo
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de apropriação do gênero acadêmico nas práticas discursivas dos estudantes. As autoras
procuram
[...] evidenciar a importância do estudo da referência pessoal (o eu, em
relação ao aqui-agora) em situações de formação como procedimento pelo
qual se pode não apenas aprofundar, de forma sistemática, a compreensão da
construção de posicionamentos identitários no jogo interlocutivo, como
também explorar seus possíveis efeitos para a construção, pelos
enunciadores, de representações: (i) do objeto de estudo e/ou ensino e (ii)
dos padrões e normas interacionais engendrados nas práticas de produção,
recepção e circulação de textos. (SILVA e MATÊNCIO, 2005, p. 246).

Percebi, nas relações interlocutivas, que vivi, no grupo, a construção ou desconstrução
de um padrão identitário a que as autoras se referem: “eu também faço”; “isso eu já faço;
“eu não consigo fazer”. A identidade, segundo as autoras explicam, se constrói em um jogo
de aproximações e distanciamentos e se constitui nesse processo, podendo refazer-se e
alterar-se tendo em vista a interação verbal. Ela não é fixa.
Nesses movimentos enunciativos em que as professoras ora se aproximam, ora se
distanciam, pude testemunhar produções de sentido que se construíam naquela dinâmica
interlocutiva que se dava no decorrer dos encontros de estudos.
A organização da leitura e da reflexão do grupo foi se alternando ao longo do período
em que participava dele. Houve momentos em que foi solicitado pela orientadora educacional
daquela unidade escolar (que fazia parte do grupo, participava ativamente e coordenava o
trabalho), que as professoras apresentassem no grupo de estudos os recursos que utilizavam
em sala de aula para auxiliar os alunos em diferentes áreas do conhecimento. O material
dourado (Base 10)3 utilizado nas aulas de Matemática é um exemplo sobre esse tipo de
abordagem nos encontros. Cada professora contou como fazia uso desse recurso em suas
aulas de Matemática. Em outro momento, a orientadora também solicitou que houvesse ainda
a apresentação de textos produzidos pelos alunos de um mesmo ano, porém de diferentes
professoras e que tais textos fossem de alunos que estivessem em diferentes fases de aquisição
da língua escrita.
As professoras traziam exemplos de textos escritos pelos alunos a partir de diferentes
propostas. Enquanto frequentei o grupo, presenciei o relato de propostas de produção de
textos narrativos, quadrinhos (descreviam o que eram mostrados nos desenhos dos
quadrinhos) e como os alunos se comportaram durante a produção. Apresentavam os textos a
3

Trata-se de material de madeira para ser manuseado pelos alunos, que contempla cubinhos (representando as
unidades), barrinhas demarcadas em dez quadradinhos (representando as dezenas), chapas quadradas, formadas
pela junção de dez barrinhas demarcadas pelos dez quadradinhos (representando as centenas) e um cubo com
todas as suas faces iguais às de cada chapa (representando o milhar).
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colegas e eles sempre vinham acompanhados de relatos de algum dado da vida do autor:
dificuldades financeiras ou de relacionamento com a família, comportamento com os colegas
em sala de aula, dificuldades em relação ao domínio da escrita, avanços conseguidos nos
últimos meses de trabalho e alguns raros casos de brilhantismo também foram referidos.
Todos esses relatos tinham a intenção de contextualizar as condições de produção e, com isso,
justificar a qualidade do texto apresentado; como foi o caso excepcional de um aluno que
escreveu um texto muito bom ao parafrasear um conto de fada lido pela professora antes dos
alunos fazerem seus registros.
Como os textos circulavam entre todas as professoras do grupo de estudos, as
indagações sobre a qualidade de escrita dos alunos e mesmo sobre os procedimentos de
interferência de cada professora em uma escrita ou outra eram inevitáveis. Esses momentos se
caracterizavam, na maioria das vezes, como permeados por uma tensão. Tanto do lado de
quem apresentava os textos quanto do lado de quem assistia e questionava alguns aspectos
dos textos apresentados.
Essa estratégia de levar a produção dos alunos para o grupo e fazer reflexões sobre o
processo de aquisição da escrita e os modos de pensar dos alunos a partir de suas próprias
produções, bem como os procedimentos do professor para auxiliar neste processo dos alunos
inscritos nos textos, me parecia muito interessante. Entretanto, os desgastes advindos pelo
fato de alguma professora ser colocada em evidência por meio da produção de seus alunos fez
com que essa estratégia fosse abandonada. O grupo não incorporou essa rotina de trazer
materiais produzidos em cada sala. Com isso, não houve tempo de todas as professoras
levarem os textos de seus alunos. Algumas disseram que não levavam porque haviam se
esquecido, outras explicavam que seus alunos não escreviam textos ainda. No final, apenas
duas professoras apresentaram os textos dos seus alunos.
Além dos textos dos alunos, outra forma de conversarem sobre o processo de escrita e
sobre estratégias de intervenção do adulto no texto dos alunos acontecia por meio da leitura
dos textos teóricos trazidos pela orientadora educacional, ou por alguma das professoras4. Um
desses textos tratou sobre a utilização de Correção Coletiva como estratégia para ensinar os
alunos a melhorarem a qualidade escrita de seus textos.

4

- Trata-se dos textos que Luzia conseguiu com sua filha, professora de uma escola da Rede Particular de ensino
de Campinas. O texto havia sido lido e estudado por professoras desta escola. Ele tratava de correção de textos
de crianças e intervenções necessárias para melhorá-lo. Falava ainda sobre a importância da leitura do professor
para buscar sentido no texto do aluno e não apenas erros de ortografia. O texto também defendia a ideia do
professor adotar uma legenda de correção para que o aluno pudesse seguir a legenda, descobrir seus erros e
corrigi-los.
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Durante uma das pausas de leitura feitas para que tivéssemos tempo para fazer uma
reflexão de um trecho lido, a orientadora aproveitou e iniciou uma conversa com o grupo:

— Essas sugestões trazidas nesse texto dizem respeito ao trabalho que pode
ser feito com textos de alunos da 1ª Série?
— São sim, meus alunos escrevem textos e eu faço correção coletiva com
eles. Confirmou uma professora.
— Mas aluno de 1ª série escreve textos? – Pergunta com tom de dúvida a
orientadora.
— Os meus escrevem. - volta a insistir a mesma professora.
— Os meus não escrevem, não dão conta de produzirem texto. –Dizem
outras duas professoras.

A pergunta da orientadora foi feita em tom de provocação, pois sugeria, ao perguntar,
que já conhecia a resposta. Naquele momento, tornou-se visível que aquele grupo de estudos
era também um lugar importante de debate sobre questões conhecidas da direção da escola5 e
que precisavam ser resolvidas. Diante da pergunta “Mas aluno de 1º série escreve textos?”, a
professora que respondia afirmativamente, assumia uma posição diante do grupo que parece
ter destoado em relação à produção de texto para alunos de 1ª série. As duas professoras que
discordaram da possibilidade de produção completam, em seguida, que alunos de 1ª. série
ainda não ‘dão conta’. Logo, concluímos que elas não propunham que seus alunos
escrevessem textos por adotarem o pressuposto da impossibilidade deles serem capazes de
realizarem tal tarefa.
Fiz então uma intervenção, dando meu depoimento que rememorava meus tempos de
professora alfabetizadora na década de 90. Contei que, quando comecei a trabalhar com
alfabetização, meus alunos escreviam pouco, porque eu não os deixava escrever. Relatei que,
com o tempo, fui não só deixando, mas incentivando e orientando para que escrevessem e o
que ocorreu foi que eles foram escrevendo cada vez mais.
Esse meu depoimento foi tomado pelas professoras que não davam produção de texto
da seguinte forma:
— Você conseguia fazer isso por que trabalhava com alunos de escola
particular. — Disse uma delas.

5

Neste caso, a falta de propostas de produção textos para os alunos da 1ª série, que algumas professoras não
vinham fazendo.
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— Eles são melhores. - completou a outra. Não têm dificuldades com a
escrita, por isso, são capazes de produzir textos.

Ao tentar expor minha experiência docente, elas acabaram se utilizando de meu relato
como uma justificativa para me lembrar de meu lugar de “fora” daquele grupo e com
experiências distintas de trabalho que não se enquadravam ali. Retomando Silva (2000), em
seu trabalho de análise sobre a inserção do antropólogo nos terreiros de manifestação religiosa
afro-brasileira, aquele que se insere no terreno do outro não tem como se esquivar de
situações em que lhe é lembrado de seu caráter de não pertença àquele lugar.
Desconsideraram, entretanto, que uma colega de trabalho da escola, e que
compartilhava as mesmas condições de produção que elas conseguisse trabalhar com
produção de texto.
Em seguida, nesse mesmo encontro, chegou-se à discussão sobre como se definiria o
termo correção coletiva. A orientadora perguntou ao grupo qual delas fazia tal correção.
Exceto a que dava produção de texto aos alunos, as demais foram categóricas em dizer que
não faziam tal correção. A orientadora então pediu à professora que afirmou utilizar esse tipo
de recurso, que explicasse ao grupo sobre as vantagens dele. A professora pareceu surpresa,
chegando a ficar engasgada no início de sua fala, mas foi listando as vantagens:
— Ajuda a melhorar o texto, é bom para os outros alunos verem o que
precisa ser corrigido. Deixa o texto melhor. — diz ela.
— Explica melhor como você faz: pega o texto de alguém, faz correções,
outros alunos dão sugestões, enfim, dê detalhes de como fazer. - Insiste a
orientadora.
— Não é necessário corrigir coletivamente o texto todo. É preciso priorizar
algo que a classe tenha dúvida. Corrigir um pequeno trecho, reescrevê-lo
melhor. — Intervi.
— Isso eu já faço, mas não chamo de correção coletiva porque não corrijo o
texto inteiro. — Diz uma das professoras que afirmara não se utilizar do
recurso da correção coletiva de texto.
— É, não precisa ser o texto inteiro, — concordou rapidamente a professora
ao conseguir retomar sua explicação sobre as vantagens depois de algumas
interrupções.
— Pego um trecho de texto de um aluno e pergunto na classe quem tem
sugestão para melhorá-lo. Aí, escrevo na lousa o pedaço [reescrito] e eles
copiam. — Completa a professora que a princípio dizia não corrigir
coletivamente textos de alunos.

Nesse episódio destaca-se a manifestação de várias vozes sobre como ensinar a escrita
na escola; sobre a autonomia do professor; sobre diferentes práticas em circulação. Bakhtin
(1992b) chama a atenção para o aspecto polifônico constitutivo da cadeia enunciativa. Vozes
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proferidas de lugares sociais distintos se encontram, produzindo diversos efeitos de sentido.
No caso da dinâmica interlocutiva acima descrita, através das marcas linguísticas expressas
nos enunciados, constatamos as nuances que se prenunciam no grupo. A professora que, por
exemplo, ao me interpelar, dizendo “isso eu já faço” nos traz elementos para análise.
Santos (2008), ao tomar como foco o processo de retextualização, [baseado em
Marcuschi (2001) e Matêncio (2003)], de definições de termos científico-acadêmicos
marcados nos dizeres de professoras alfabetizadoras, destaca o quanto a atividade discursiva
característica da modalidade oral e do discurso cotidiano interfere no modo como se referem a
tais termos. Estudando a retextualização do conceito de intertextualidade trabalhado em um
curso de formação continuada, o autor mostra os mecanismos linguístico-enunciativos e
cognitivos implicados no processo de apropriação conceitual das alfabetizadoras.
A professora ao dizer ao grupo “isso eu já faço”, utiliza-se do pronome demonstrativo,
mais característico da modalidade oral e também do contexto imediato, para referir-se ao
conceito de correção coletiva. “Isso” nos traz indícios de alguns elementos para
compreendermos a dinâmica dessa discussão. Ao eleger “isso” para referir-se à correção
coletiva, a professora revela, em uma primeira instância, a não-familiaridade com o conceito.
Santos (2008) mostra em seu estudo como o uso de uma lexicalização distante do campo
semântico dos conceitos científicos abordados no curso fazia parte do processo de
familiarização das alfabetizadoras às novas nomenclaturas trazidas pelas abordagens teóricas
trabalhadas.
Em um segundo plano, o uso de “isso” na frase dita pela professora também traz
elementos sobre a relação entre os sujeitos do grupo. Nessa discussão específica sobre
correção de textos, havia uma parametrização entre a professora que dizia propor e fazer a
produção de texto e se utilizar da estratégia didática da correção coletiva já na série inicial do
Ensino Fundamental, a orientadora e a pesquisadora. Foi ela e não outra professora do grupo a
escolhida pela orientadora para mostrar seu (bom) trabalho de produção e correção ao grupo
— seus pares. Ela também foi a única que se prontificou a participar da pesquisa que
apresentei. Ou seja, quando falávamos sobre a correção coletiva naquele momento, a conversa
se realizava entre as três pessoas do grupo hierarquicamente hegemônicas. No instante em que
a professora que disse em um primeiro momento não fazer a correção coletiva, ao ouvir
minhas considerações sobre o que é correção coletiva, interfere e exclama: “Isso eu faço”.
Essa fala dela promove a quebra daquela cadeia discursiva e qualifica a correção coletiva —
“isso”, o que relativiza a importância que tal tema parecia ter ganho nos últimos turnos.
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Seguido por “já faço” também explicita seu posicionamento — mostrando que não era uma
novidade, alterando o equilíbrio da discussão.
Também constatamos com esse episódio que a questão da correção coletiva acabou se
transformando em pano de fundo para a marcação de lugares nas interlocuções. Ali não se
discutiam apenas questões relativas à correção coletiva, mas manifestavam-se as
discordâncias e as aproximações políticas do grupo; isto é, quem trabalhava e fazia igual ou
semelhante à outra, quem se aproximava ou se distinguia nas posições políticas e teóricas
representas naquele grupo.
O dizer da professora [isso eu já faço] trazia à tona divergências, relativas à própria
dinâmica do grupo, que eram anteriores à discussão do recurso didático travada ali, a correção
coletiva. Seu posicionamento não parecia ser contrário ao fato de se usar correção coletiva em
sala de aula, mas ao fato de tornar-se semelhante a quem o dizia utilizar ou a quem se
mostrava conhecedor do recurso em discussão.
Identifica-se nesse embate indícios de resistência da professora ao arranjo político que
se desenhava naquele grupo, isto é, manifestava-se com isso um posicionamento divergente à
orientação. Podemos reconhecer, portanto, um movimento de resistência simbólica que
procura transcender a relação de poder instituída pelo status quo do grupo.
O grupo de estudos estava subordinado à decisão da secretaria de educação, que
solicitou sua formação e sua implementação. A orientadora pedagógica da escola foi
incumbida pela direção a acompanhar as reuniões de estudo. Desse lugar social, assumindo o
papel que lhe fora designado, provocava em alguns momentos discussões deliberadas sobre
temas que provavelmente julgava necessário que as professoras pudessem refletir para
reverem suas posturas em sala de aula e definirem seus posicionamentos de trabalho. Além
dessa configuração, havia a presença da pesquisadora que chegou para acompanhar e
assessorar as discussões. Ou seja, tomando a perspectiva assumida por Rockwell (2006), de
olhar para a dinâmica do grupo, identificamos vários níveis hierárquicos distintos aos quais as
professoras desse grupo estavam submetidas. As resistências a essas subordinações eram
indicadas nas interlocuções que se estabeleciam entre os diferentes sujeitos, representantes de
diversos níveis hierárquicos envolvidos.
Por meio da problematização da enunciação discursiva, as aproximações e os
distanciamentos são notados. Tendo em vista as ressalvas feitas pela autora, as discordâncias
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que se manifestaram extrapolam as questões teóricas que eram discutidas no contexto do
estudo no grupo. A resistência simbólica às determinações hierárquicas insinuava-se:

[...] Siempre se abre la posibilidad de una verdadera indignación (y no solo una oposición)
frente a determinados actos – incluyendo actos de hablas — que ocurren en espacios escolares.
(ROCKWELL, 2006. p.35).

Retomando o trecho destacado sobre a discussão da correção de texto, o uso ou não da
nomenclatura “correção coletiva”, ora negada, ora assumida, teve a função de marcar
aproximações e afastamentos políticos dentro do grupo naquele momento. Não era o trabalho
que desenvolviam com as crianças que estava em jogo, muito menos o conhecimento ou não
de tal recurso didático, mas sim a manutenção ou não da identidade entre ideias, concepções
que eram assumidas ou negadas. As marcas do lugar de onde se fala, como se fala e para
quem se fala.
Santos (2001) afirma que as escolhas do quê e do como dizer não ocorrem de forma
homogênea nem acontecem de modo linear, elas são impregnadas de interesses próprios dos
lugares sociais que os interlocutores ocupam. Com isso, os termos escolhidos, presentes no
dizer, revelam aproximações ou distanciamentos do foco em questão, são fluidos:
Embora os falantes se esforcem para adequar a linguagem às exigências
situacionais, tal adequação não ocorre linearmente ou uniformemente, já que
os discursos são também qualitativamente afetados pelas variáveis sociais
mais estáveis que também impregnam as formas linguísticas em uso, tais
como: sexo, idade, escolaridade, classe social etc. Em outras palavras, num
mesmo contexto específico de uso, se intercambiam registros, dialetos, de
modo que a configuração textual-discursiva varia, ao mesmo tempo, em
função de marcas determinadas tanto pelo contexto situacional e imediato,
como pelo contexto cultural, não imediato. (SANTOS, 2001, p. 78)

No modo diferenciado de se referirem ao recurso didático da correção coletiva, as
professoras confirmavam o clima tenso e provocativo presente na reunião. Enquanto apenas
uma delas utilizou o termo “correção coletiva de texto”, as demais negaram o emprego de sua
nomenclatura no dizer, apesar de admitirem reconhecê-lo e o utilizarem em sua prática
pedagógica.
São em situações semelhantes a essas, presentes em cursos de formação continuada,
uma das instâncias de formação docente, que o saber do professor vai se constituindo, não de
forma linear, mas nas interlocuções e nas disputas travadas entre os sujeitos envolvidos.
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Considerações Finais
Retomando as discussões ocorridas no grupo, no leque de possibilidades das
solicitações em que o professor se vê inserido, não é possível mensurar ou descrever com
simplicidade o que se constitui como o conhecimento necessário a esse profissional para que
se sinta confortável no papel de professor, isto é, se sinta confortável na função de ensinar
seus alunos sobre os mais diversos temas trazidos por eles à sala de aula.
Ao me reportar ao processo de apropriação do conhecimento pelo adulto-professor6,
apoio-me no referencial histórico-cultural que entende o conhecimento como produto humano
constituído no processo ensino-aprendizagem, estabelecido nas relações sociais imersas em
cultura, como o processo gerador de desenvolvimento. No Manuscrito de 1929, Vygotsky
(2000, p. 24-25) ressalta que o desenvolvimento do sujeito se dá em relação direta com o
outro. Segundo o autor: [...] todo desenvolvimento cultural passa por três estágios: em si, para
outros, para si. [...] Através do outro constituímo-nos.
Ao retomar a pertinência da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, para em
seguida retornar à questão do conhecimento do professor, busco, na teoria proposta por
Vygotsky, possíveis contribuições para elucidar pistas sobre o conhecimento docente e sua
especificidade. Ressalto o papel marcante do outro, seja ele o colega de profissão, o formador
(profissional da formação inicial ou continuada dos docentes), o aluno, membros da direção e
a comunidade escolar que compõem o ambiente escolar.
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