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Resumo: Esta comunicação apresenta e discute os referenciais que tem orientado as pesquisas 
que estamos desenvolvendo desde 2009 na Universidade de São Paulo, que se iniciaram com 
professores de Geografia da Educação Básica e, que com o passar do tempo, professores de 
outras áreas do currículo escolar se agregaram à proposta de considerar as interfaces e 

aproximações entre diversas tendências teóricas a partir das quais se pudesse examinar o 
contexto de esgotamento das práticas docentes nas escolas atuais, e assim identificar e 
analisar os aspectos decisivos envolvidos no espaço aula que passamos a considerar o espaço 
onde se concentram as contradições que caracterizam a Escola e o trabalho do professor. 
Analisamos a condição que vem alterando a estruturação da linguagem e dos processos 
cognitivos das gerações escolares atuais, a qual guarda íntima relação com a aprendizagem e a 
estruturação do pensamento e também com os comportamentos observáveis na escola, os quais 
configuram inúmeros problemas considerados como “de disciplina” e inadequação de 
convivência no ambiente escolar, não sem reflexos para os resultados de aprendizagem 
alcançados pelos alunos. A abordagem que estamos desenvolvendo discute as temáticas que 
envolvem a questão da aprendizagem de gêneros discursivos textuais que, em geral, têm 
circulado apenas nos programas de formação de professores da área Linguagem no currículo 
escolar. Os professores das áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza não são 
formados para considerar as reflexões e os debates teóricos envolvidos no papel da escola 
como espaço comunicacional e de práticas de linguagem, apesar da importância que esta 
concepção tem para o desenvolvimento do trabalho docente e para a aprendizagem das ciências 
humanas e das ciências da natureza. Adotamos a possibilidade de trabalhar e pensar a Escola 
como um lugar de trabalho na sociedade destacando, porém sua dimensão educacional como 
uma situação de interação sociocultural e de formação discursiva, e, ao mesmo tempo, como um 
domínio discursivo para tentar superar a perspectiva reprodutivista, técnica e operacional, 
burocrática até, que tem predominado nas análises e discursos sobre os problemas escolares e 
a formação de professores. Analisamos a aula como uma esfera de ação que integra diversos 
sujeitos discursivos, mas que neste estudo, interessa especificamente o professor e o aluno. 
Assim, a aula se caracteriza como uma dentre as esferas de ação que ocorrem na escola, mas 
cuja centralidade ganha relevância devido ao caráter de formação discursiva que caracteriza a 
condição sociocultural da própria escola, o que se pode evidenciar pelo desenvolvimento dos 
indivíduos que conseguem realizar o percurso escolar como um todo, com consequências e 
desdobramentos importantes para o próprio desenvolvimento da sociedade e a necessária 
formação cultural dos sujeitos envolvidos. Discutimos a necessidade de modificar radicalmente a 
formação de professores, ampliando as bases teóricas e filosóficas de sua formação, 
especialmente quanto ao papel do professor como mediador dos processos de aprendizagem 
permeados pelas diversas linguagens e tecnologias e que podem contribuir para a emergência 
de uma prática docente no sentido de uma educação mais prospectiva e humanista do que 
retrospectiva e tecnicista na escola. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Geografia, Prática Docente, Aula, 
Formação Discursiva.  
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Resumen: Esta comunicación presenta y discute los referenciales que han orientado las 
pesquisas que hemos desarrollado desde 2009 en la Universidad de São Paulo. Esos estudios 
se iniciaron con profesores de Geografía de la Educación Básica y, con el curso del tiempo, 
profesores de otras áreas del currículo escolar  se agregaron a la propuesta de considerar las 
interfaces y aproximaciones entre diversas tendencias teóricas a partir de las cuales se pudiera 
examinar el contexto de agotamiento de las prácticas docentes en las escuelas actuales, y así 
identificar y analizar los aspectos decisivos implicados en el espacio clase que pasamos a 
considerar el espacio donde se concentran las contradicciones que caracterizan la Escuela y el 
trabajo del profesor. Analizamos la condición que sigue alterando la estructuración del lenguaje y 
de los procesos cognitivos de las generaciones escolares actuales, la cual presenta íntima 
relación con el aprendizaje y la estructuración del pensamiento y además con los 
comportamientos que se pueden observar en la escuela, que configuran innúmeros problemas 
considerados “de disciplina” e inadecuación de convivencia en el ambiente escolar, no sin 
reflejos para los resultados de aprendizaje logrados por los alumnos. El abordaje que 
desarrollamos discute las temáticas que abarcan la cuestión del aprendizaje de géneros 
discursivos textuales que, en general, han circulado apenas en los programas de formación de 
profesores de Lenguaje en el currículo escolar. Los profesores de Ciencias Humanas y de 
Ciencias Naturales no están formados para considerar las reflexiones y los debates teóricos del 
papel de la escuela como espacio de comunicación y de prácticas de lenguaje, aunque esa 
concepción sea importante para el desarrollo del trabajo docente y para el aprendizaje de las 
ciencias humanas y naturales. Adoptamos la posibilidad de trabajar y pensar la Escuela como un 
lugar de trabajo en la sociedad, pero destacando su dimensión educacional como una situación 
de interacción sociocultural y de formación discursiva, y, simultáneamente, como un dominio 
discursivo que intente superar la perspectiva reproductivista, técnica y operacional, incluso 
burocrática, que ha predominado en las análisis y discursos sobre los problemas escolares y la 
formación de profesores. Analizamos la clase como una esfera de acción que integra diversos 
sujetos discursivos, aunque a esto estudio, interese específicamente el profesor y el alumno. Así,  
la clase se caracteriza como una de las esferas de acción que ocurren en la escuela, pero cuya 
centralidad agrega relevancia debido al carácter de formación discursiva que caracteriza la 
condición sociocultural de la propia escuela, lo que puede evidenciarse por el desarrollo de los 
individuos que logran realizar el precurso escolar en su totalidad, con consecuencias y 
desdoblamientos importantes para el propio desarrollo de la sociedad y la necesaria formación 
cultural de los sujetos envueltos. Discutimos la necesidad de modificar radicalmente la formación 
cultural de profesores, ampliando las bases teóricas y filosóficas de su formación, especialmente 
cuanto al papel del profesor como mediador de los procesos de aprendizaje traspasados por los 
diversos lenguajes y las tecnologías y que pueden contribuir para la emergencia de una práctica 
docente como una educación más prospectiva y humanista que retrospectiva y tecnicista en la 
escuela. 

 

Palabras clave: Formación de Profesores, Enseñanza de Geografía, Práctica Docente, Clase, 

Formación Discursiva. 

 

 Estamos trabalhando com uma concepção que considera a Escola e o espaço da aula 
como um sistema aberto, portanto não linear, e por isto passível de transformação. 

 Como sistema aberto, a Escola e as aulas não respondem apenas à função de 
transmissão de conhecimentos como muitas vezes tem sido considerada, pois ao pensarmos a 
escola e a aula no contexto social, cultural, político e econômico fica mais evidente compreender 
sua relevância no contexto territorial também. Assim, a visão que se pode ter da Escola e da 
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aula se amplia muito e tornam-se imprevisíveis os efeitos que a escolarização contemporânea 
promove na sociedade e na cultura. E por que não dizer também no mundo do trabalho e da 
técnica. 

 Assim, como um sistema aberto, a escola se caracteriza com um nível alto de 
complexidade, tanto a pública quanto a particular; e, é preciso que seja conhecida também como 
Instituição historicamente produzida pela sociedade, e assim ainda como uma produção 
humana.  

 Aqui não escolhemos pensar a escola como instituição propriamente dita, mas adentrar 
em sua esfera de ação a partir dos sujeitos professor e aluno, implicados diretamente no 
trabalho que se realiza na escola: o ensino e a aprendizagem. 

 Muitas questões envolvem esta escolha, mas assim fazemos dada a insistente 
afirmação de professores, tanto bacharéis e licenciados como apenas licenciados, os quais 
declaram “não saber o que fazer na sala de aula” e cuja descrição é um cenário em que os 
alunos se apresentam no ensino fundamental II e no ensino médio, segundo professores, com 
muitas defasagens e inúmeras dificuldades de aprendizagem acompanhadas de 
comportamentos inadequados para o ambiente da aula. É necessário que se explicite aqui, que 
a ideia de “não saber o que fazer” aparece também nas práticas discursivas de estudantes 
estagiários em formação inicial da Licenciatura, de professores em formação continuada com 
pouco tempo de experiência profissional, e também de professores com muito tempo de 
experiência profissional. 

 A ideia de “não saber o que fazer” de professores em geral, aponta uma tendência do 
longo e complexo processo de transformações contraditórias da escola no mundo 
contemporâneo, em que assistimos a uma espécie de esgotamento do papel do professor e da 
escola, não sem profundos questionamentos quanto à profissionalidade do professor e de sua 
formação. 

 Já em 1999, Antonio Nóvoa (NÓVOA, 1999, p. 26) considerava que 

 

[...] a formação de professores precisa ser repensada e reestruturada como 

um todo, abrangendo as dimensões da formação inicial, da indução e da 
formação contínua (Hargreaves, 1991). Os modelos profissionais de 
formação de professores devem integrar conceptualizações aos seguintes 
níveis: ‘(1) contexto ocupacional; (2) natureza do papel profissional; (3) 
competência profissional; (4) saber profissional; (5) natureza da 
aprendizagem profissional; (6) currículo de pedagogia’ (Eliot, 1991, p.310). 
Parece evidente que, tanto as Universidades como as escolas, são 

incapazes isoladamente de responder a estas necessidades... (grifo 

nosso). As evoluções recentes da investigação em ciências da educação e, 
sobretudo, as correntes que procuram estimular uma atitude investigativa no 
seio dos professores têm vindo a consolidar as bases teóricas e 
conceptuais... Assim sendo, é natural que os esforços inovadores na área da 
formação de professores contemplem práticas de formação-acção e de 
formação-investigação [...] 

         

 É considerando a perspectiva apontada por Nóvoa que decidimos verificar inicialmente, 
a partir de ‘falas’ de professores, as relações que há, mas nem sempre explicitadas, entre os 
efeitos que o contexto contemporâneo exerce sobre os processos de ensino e aprendizagem, e 
também sobre as relações que ocorrem na Escola, especialmente no espaço da sala de aula, 
em que aparece a complexidade que envolve estas relações, particularmente a relação 
professor-aluno, especialmente quanto à visão que os professores têm de sua própria formação, 
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as concepções de conhecimento, de aprendizagem, de escola, de mundo enfim, com as quais 
realizam seu trabalho, e cujos efeitos têm sido analisados também por avaliações externas à 
escola, inclusive dos alunos, e a tendência perniciosa que circula na esfera social, de 
responsabilização efetiva dos professores pela baixa qualidade do ensino e consequentemente 
da aprendizagem. 

 Apesar do processo que no Brasil transcorre a partir do final da década de 70, o qual 
passa pelo fortalecimento e mesmo a constituição de associações profissionais, pela criação de 
instituições específicas para a formação de professores e a construção/elaboração de um 
conjunto de conhecimentos e técnicas que vão caracterizar a formação do professor, no caso 
dos professores do ensino público do Município e do Estado de São Paulo, que é o âmbito da 
pesquisa que estamos realizando, não se conseguiu evitar a emergência do “não saber o que 

fazer” diante da realidade contemporânea da sala de aula. 

 O enfoque curricular na formação de professores tem evoluído especialmente em três 
campos, a saber:  

 

[...] metodológico, com uma atenção privilegiada às técnicas e aos 
instrumentos da ação; disciplinar, centrado no conhecimento de uma dada 
área do saber; científico, tendo como referência as ciências da educação, 
numa perspectiva autônoma ou enquadradas por outras ciências sociais e 
humanas (especialmente a psicologia). Estes polos tendem a reproduzir 
dicotomias várias, nas quais, aliás, a epistemologia das ciências da educação 
tem estado encerrada: conhecimento fundamental/conhecimento aplicado, 
ciência/técnica, saberes/métodos, etc.” (NÓVOA, 1999, p. 28) 

 

 Na verdade, os currículos da formação de professores tem manifestado uma tendência 
que vem sendo denominada prescritiva com efeitos muito negativos para o trabalho do 
professor na sala de aula, com inclusive a impossibilidade de o professor compreender a 
condição das crianças e adolescentes no contexto contemporâneo, levando, no caso à tendência 
de medicalização de cada vez mais indivíduos para suportar e acompanhar os processos da 
escolarização, fato ‘novo’ no contexto educacional atual. 

 O efeito mais visível e imediato para as práticas docentes é a tendência de des-

naturalização do papel do professor por algumas políticas públicas de educação que tendem a 
intervir na ação própria dos professores, com a perda de autonomia deste quanto à relação que 
este tem com os conhecimentos e os saberes dos quais são portadores, pela expansão da 
adoção destas políticas curriculares (prescritivas), desconstruindo inclusive a tradicional 
concepção de que professores são transmissores destes conhecimentos.   

 Ocorre que as crianças e adolescentes, atualmente, tem acesso a conhecimentos e 
informações de diversos tipos, e estão expostos a eles, sem mediação, especialmente pelos 
meios de comunicação de diversos suportes tecnológicos, especialmente tecnologias de 
informação, com acesso a WEB, redes sociais e jogos eletrônicos. 

 A ocorrência desta condição nova da população escolarizável foi prevista pelas políticas 
públicas da década de 90 que induziram a aceleração da incorporação tecnológica no meio 
educacional escolar pela aquisição, em massa, de computadores e outros equipamentos para 
escolas, além do desenvolvimento de diversos programas direcionados a professores, que até 
hoje, ainda não garantiu que a maioria dos professores incorporasse sua utilização nas práticas 
profissionais cotidianas. 

 O problema é recente historicamente, mas com profundos efeitos nos processos 
escolares como um todo, e muito evidente no contexto do ambiente da sala de aula. Tornam-se 
complexas especialmente a velocidade da mudança do perfil dos alunos do ensino fundamental 
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e ensino médio, e a fragilização dos processos de alfabetização na escolarização inicial, 
comprometendo o processo de aprendizagem no percurso escolar como um todo. E ainda, a 
demora em se identificar o problema, o qual não se encontra suficientemente disseminado e tem 
sido abordado muito lenta e superficialmente nos processos de formação inicial e continuada de 
professores. 

 O Círculo de Pesquisas e Estudos de Novas Fronteiras Teóricas para a Formação 

de Professores de Geografia e Outras Áreas do Currículo vêm trabalhando desde 2009 com 
um Programa de Pesquisas que se iniciou com professores de Geografia da Educação Básica e, 
que com o passar do tempo, professores de outras áreas do currículo escolar se agregaram à 
proposta de considerar a possibilidade de identificar interfaces e aproximações entre diversas 
tendências teóricas contemporâneas, a partir das quais se pudesse examinar o contexto de 
esgotamento em que as práticas docentes se encontram para, considerando alguns sistemas 
de pensamento prospectados em diferentes áreas de conhecimento, sustentar a análise dos 
aspectos decisivos envolvidos no espaço aula que passou a ser considerado o espaço onde se 

concentram as contradições que caracterizam a Escola, em geral, e a esfera de ação dos 
professores, em particular. 

 O problema que reafirmamos como recente, historicamente falando, supõe ainda 
diversos aspectos críticos que caracterizam, paradoxalmente, o contexto de amplas mudanças 
que estão ocorrendo na condição sociocultural, econômica e política do mundo contemporâneo, 
o que, aliás, vem sendo estudado por diversas tendências teóricas também contemporâneas, 
que reconhecem a existência destas mudanças que se aprofundam a partir da década de 70, e 
que se caracterizam pela expansão da relação entre ciência e tecnologia, contribuindo para a 
emergência de uma nova condição na inter-relação que articula as dimensões que estão 
envolvidas entre o meio técnico, científico, informacional e comunicacional do capitalismo em 
sua etapa atual com profundos efeitos que podem ser observados não apenas nos processos 
gerais da sociedade, mas também suas implicações para os processos em particular da esfera 
educacional. 

 A este respeito assim define Milton Santos (SANTOS, 2002, p. 238) quando se refere 
aos processos de mudanças mencionados: 

 

[...] Neste período [após a década de 70], os objetos técnicos tendem a ser 
ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que, graças à extrema 
intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como 
informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é 
também a informação. Já hoje, quando nos referimos às manifestações 
geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio técnico 
que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos 
chamando de meio técnico-científico-informacional...”  

 

 Em relação ao contexto da inter-relação dos meios técnico, científico, informacional e 
comunicacional no último quartel do século XX, Hargreaves o caracteriza como contexto de pós-
modernidade, cujos efeitos são profundamente sentidos na esfera de ação educacional, e 
considera que o processo de mudanças que se verifica nesta esfera pode ser considerado 
intrinsecamente relacionado à modernidade, conforme se expressa quando afirma que: 

 

Por ejemplo, la información se organiza de forma distinta, se processa com 
mayor rapidez y tanto el acceso a la misma como su divulgación están más 
generalizados, com enormes consecuencias para las pautas de 
comunicación y control de la vida econômica y de las organizaciones. De 
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modo parecido, el predomínio de la imagen en la sociedad postmoderna lleva 
a cambios cualitativos em relación com las fases anteriores. La cultura visual 
instantânea, com su espectáculo y superficialidad, empieza a suplantar el 
discurso moral, la reflexión estudiada y el debate público riguroso 
caracterizaba las culturas morales orales. Este tipo de cosas marca 
profundamente los cambios en la organización y la experiencia de la vida 
económica, política, de las organizaciones y personal, que son más que 
simples prolongaciones o exageraciones de lo anterior [...] (HARGREAVES, 
1995, p. 72) 

  

 Levando em consideração o contexto de emergência do meio técnico científico 
informacional e a consequente expansão comunicacional dele decorrente, percebemos a partir 
da etapa piloto de nossa pesquisa, cujas sondagens iniciais realizamos nas Oficinas Didáticas 
da 1ª edição do Programa de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem Mediada de 
Geografia para a Educação Básica, em 2009, que os professores de Geografia dos sistemas 
públicos de ensino participantes do Programa, apontavam claramente que sua formação inicial 
e, também continuada, não atendiam mais suas necessidades teóricas e metodológicas, e que 
sentiam necessidade de estudos de aprofundamento teórico que apoiassem a elaboração de 
alternativas didáticas e metodológicas diferenciadas para o enfrentamento das condições de 
aprendizagem atual que seus alunos apresentam, cotidianamente, em sala de aula, onde as 
atuais práticas docentes não recobrem mais a possibilidade de superação destas condições.1 

 Na verdade, os professores manifestam muita angústia em relação à necessidade de 
mudar a prática docente sem a clara compreensão de que seu mal estar já se configura como 
uma ruptura e consequência do contexto contemporâneo de emergência do meio técnico 
científico informacional e comunicacional que altera profundamente os tempos e espaços na 
sociedade, desorientando e desacomodando os diversos sentidos estabelecidos, afetando 
sobremaneira a esfera de ação educacional onde ocorre seu trabalho, ou seja, a escola 
propriamente dita.   

 Na etapa piloto detectamos que os professores sentem necessidade de apoiar o 
desenvolvimento intelectual de seus alunos, mas não tem ideia de como poderiam desenvolver 
novas práticas que colaborem para a superação das dificuldades de aprendizagem que seus 
alunos apresentam, bem como a mudança de comportamento e hábitos que são necessários 
para favorecer a emergência do potencial de aprendizagem dos alunos e o consequente 
desenvolvimento de seu trabalho e de sua prática no próprio espaço de trabalho que é o espaço 
da aula. 

 Os estudos e reflexões aqui apresentados se orientaram pela adoção, inicialmente, de 
algumas concepções como a de mediação e a de dialogicidade que interessam para nossa 
pesquisa, especialmente quanto à contribuição que estas concepções oferecem para se 
repensar o trabalho docente na sala de aula. Além disso, diversos autores podem contribuir para 
resignificar o sentido da escola e do papel do professor, tendo como perspectiva a possibilidade 
de pensar o ensino de Geografia e de outras áreas do currículo escolar considerando a prática 
docente também como prática discursiva e de mediação da aprendizagem. 

 Assim, temos considerado esta pesquisa como uma pesquisa mediada e dialógica, 

em movimento, sendo que isto quer dizer que se trata de uma pesquisa de base, qualitativa e 
que a metodologia e as técnicas utilizadas são elaboradas em conjunto com os próprios 
participantes da aplicação da pesquisa num ambiente aberto, de estudos e reflexões com 

                                                     
1 Tema tratado no artigo: MIRANDA, Maria Eliza. Contribuição ao debate atual sobre a Formação de Professores no 
Brasil: pela formação de futuras gerações na perspectiva da reconstrução do sociocultural. Revista do 

Departamento de Geografia USP. FFLCH, São Paulo, nº  20. p. 7-18. 2010. 
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aplicabilidade nas condições vigentes do trabalho de cada docente na escola pública comum em 
que atuam. 

 A escolha das condições de realização da pesquisa considerou a possibilidade dos 
marcos teórico e metodológico serem desenvolvidos com o próprio grupo de professores 
envolvidos, e também a possibilidade de a pesquisa ocorrer em tempo real, isto é, ser aplicada 
em condições cotidianas de ensino e das práticas escolares. A abrangência envolvida se refere 
à prática didática e pedagógica em si, do professor em sala de aula, não interferindo diretamente 
nas dinâmicas previstas nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, nem no Plano de 
Ensino inicial preparado para o desenvolvimento do trabalho curricular previsto para a disciplina 
que o professor está ministrando no ano letivo. As sequências didáticas funcionam como uma 
mudança de abordagem didática das disciplinas escolares de cada professor nas turmas em que 
estão sendo aplicadas. 

 É preciso assinalar aqui também que a decisão de realizar a pesquisa com professores 
voluntários numa dinâmica distante do ambiente das reuniões pedagógicas das escolas em que 
trabalham deve-se à tendência de controle institucionalizado dos professores, o qual passou a 
caracterizar-se por um controle político das reuniões de caráter pedagógico.  Estas, em que 
pese sua importância, não tem conseguido cultivar e promover o ambiente de colaboração que 
deveria caracterizar o trabalho docente, e muitas vezes, são utilizadas para transmissão de 
informes oficiais ou transmissão de informações sobre situações e problemas particulares que a 
escola enfrenta ou com determinados professores, ou alunos, ou com famílias de alunos, ou com 
demandas de outras esferas da administração pública da educação ou mesmo da sociedade em 
geral.  

 O problema persiste desde a década de 90 a partir de quando as horas de trabalho 
coletivo na escola pública foram sendo normatizadas de modo a instalar a tendência de um 
determinado modo de controle no ambiente escolar que permanece até o presente momento, e 
permeia os sistemas tanto de ensino municipal quanto de ensino estadual, o que se pode 
perceber, por exemplo, com as Instruções da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
– CENP da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que encontramos no Comunicado 
CENP o qual explicita esta tendência que passa a controlar o trabalho pedagógico dos 
professores na escola caracterizando-o e estabelecendo seu tempo e espaço da seguinte 
maneira:  

 

1 - A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC - caracteriza-se 
fundamentalmente como:  

- espaço de formação continuada dos educadores, propulsor de momentos 
privilegiados de estudos, discussão e reflexão do currículo e melhoria da 
prática docente; 

- trabalho coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinado à 
discussão, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola 
e do desempenho escolar do aluno; 

2 - As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC deverão ser 
planejadas e organizadas pelo Professor Coordenador de cada segmento do 
ensino fundamental e médio, em sintonia com toda equipe gestora da escola, 
com vistas a integrar o conjunto dos professores do respectivo segmento, 
objeto da coordenação; 

3 - A duração de cada Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo é 

de 60 (sessenta) minutos; 

4 - No planejamento, na organização e na condução das HTPCs, 

é importante: 
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- considerar as demandas dos professores frente às metas e prioridades da 
escola; 

- elaborar previamente a pauta de cada reunião, definida a partir das 
contribuições dos participantes; 

- dividir entre os participantes as tarefas inerentes às reuniões (registro, 
escolha de textos, organização dos estudos); 

- planejar formas de avaliação das reuniões pelo coletivo dos participantes; 

- prever formas de registro (ata, caderno, diário de bordo, e outras) das 
discussões, avanços, dificuldades detectadas, ações e intervenções 
propostas e decisões tomadas; 

- organizar as ações de formação continuada com conteúdos voltados às 
metas da escola e à melhoria do desempenho dos alunos, com apoio da 
equipe de supervisão e oficina pedagógica da DE. 

5 - O horário do cumprimento das HTPCs, a ser organizado pelo Professor 
Coordenador, deverá assegurar que todos os professores do respectivo 
segmento de ensino participem num único dia da semana, em reuniões de, 
no mínimo, duas horas consecutivas; 

6 - Na impossibilidade das reuniões das HTPCs serem organizadas em 
apenas um dia da semana, a escola deverá organizá-las em, no máximo, 
dois dias, distribuindo todos os professores em dois grupos permanentes 
para cada dia; 

7 - Em se tratando das escolas que atendem as séries iniciais do ensino 
fundamental deverá ser garantido que:  

- os professores das classes das 1ª e 2ª séries e das classes do Programa 
Intensivo no Ciclo - PIC, das 3ª e 4ª séries, que participam do Programa Ler 
e Escrever e devem cumprir seis horas de HTPC, deverão se reunir em 
grupos por série, em no máximo três dias, duas horas seguidas, em 
dias/horários diferentes para o grupo de 1ª e 2ª séries e de 3ª e 4ª séries, 
devendo os alunos pesquisadores participarem das HTPCs, com os 
respectivos professores regentes; 

- os professores das 3ª e 4ª séries que não participam do Programa acima 
referido farão as HTPCs seguindo os itens 5 e 6 do presente Comunicado; 

8 - Quando comprovada a total impossibilidade de atendimento às instruções 
contidas nos itens 5, 6 e 7, as HTPCs poderão ser - em caso de absoluta 
excepcionalidade e desde que devidamente justificada e assinada pelo 
respectivo diretor da unidade escolar e com anuência do supervisor de 
ensino,  

- organizadas em qualquer dia da semana desde que seja assegurada a 
participação dos professores em duas horas consecutivas de trabalho 
coletivo pedagógico; 

9 - Nas escolas de tempo integral, as reuniões da HTPC devem oportunizar a 
participação dos professores que atuam nas disciplinas do currículo básico e 
nas oficinas curriculares; 

10 - Dado o caráter essencialmente pedagógico e coletivo da HTPC, as 
escolas que mantêm Professor Coordenador de segmentos de ensino 
diferentes deverão prever, sempre que possível, reuniões bimestrais, e 
contar com a participação de todos os professores envolvidos; 
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11 - Nas escolas, cujo número de classes não comporta posto de trabalho de 
Professor Coordenador, em nenhum segmento, esta atribuição ficará sob a 
responsabilidade do Diretor da Escola.2 

   

 Analisando-se este Comunicado e considerando o contexto em que foi publicado, início 
do ano letivo de 2009, no processo de uma política educacional que visava à implantação de 
uma reforma curricular, podemos observar que teve um caráter de tomada de decisão no sentido 
do aperfeiçoamento da escola e do desenvolvimento dos professores. Porém, esta tomada de 
decisão se impôs aos professores desconsiderando uma condição que não estava em discussão 
e nem era compartilhada entre os professores e nem era sequer resultado de uma demanda 
interna dos colegiados das escolas.   

 É possível se depreender o sentido geral do Comunicado de orientar as práticas de 
gestão com o objetivo de introduzir mudanças na escola e fomentar a colaboração entre 
professores, mas, simultaneamente controlar as mudanças, especialmente quanto ao papel da 
equipe de gestão que deve assegurar o controle do tempo e do espaço das relações e do 
trabalho docente, com inclusive a interferência de outros níveis da gestão pública da educação, 
se necessário, não sem efeitos negativos sobre o papel do professor no processo educacional e 
mesmo no ambiente da escola. 

 É muito comum a visão que muitos professores têm acerca da incapacidade ou 
incompetência, e mesmo da banalização do papel administrativo da equipe de gestão para 
liderar e realizar as mudanças pretendidas pela política educacional. 

 Afora a cultura política centralizadora que existe no sistema educacional com regulações 
e normatizações de toda ordem, cada escola produz também sua cultura de como lidar com esta 
condição que é subjacente ao modo como as relações entre seus membros é estabelecida na 
prática. Observe-se que neste Comunicado aparece a tendência política que insiste na 
obrigatoriedade de participação de professores no colegiado das reuniões pedagógicas 
valorizando em sua forma a possibilidade de consenso, atribuindo-lhe uma importância que não 
se verifica na prática social da educação. 

 A este respeito, Hargreaves (HARGREAVES, 1999, p. 215-216) assinala que 

 

[...] En la perspectiva micropolítica, las diferencias entre los grupos de uma 
organización cobran mayor relieve que las semejanzas. La forma en que 
algunos individuos y grupos ponem en práctica sus valores a expensas de 
otros o el hecho de tener el poder y la influencia suficientes para configurar 
otros valores a imagen de los suyos propios constituye una preocupación 
clave. En la perspectiva cultural, el liderazgo es una cuestión de gestión y 
justificación. En la perspectiva micropolítica, se trata, más bien, de una 
cuestión de poder y control [...] 

 

 É importante destacar que este autor também assinala ainda que 

 

Ni la perspectiva cultural ni la perspectiva micropolítica poseen uma 
interpretación privilegiada o más precisa de las organizaciones y de las 
relaciones colegiadas dentro dellas. Ninguna tiene el monopolio de la 
sabiduría. Pero el predomínio de la primera perpsectiva en la investigación 
sobre la cultura escolar, ha dado uma importância injustificada a las 
interpretaciones de la colegialidad del profesorado y a las prescripciones 

                                                     
2 Publicação encontrada no Diário Oficial Poder Executivo de 06/02/2009 - Seção I São Paulo, 119. 
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relativas  a la misma que más se inclinam por el consenso... quiero llamar 
especialmente la atención sobre las dimensiones peor comprendidas y 
menos reconocidas de la cultura escolar y de la colegialidad del profesorado: 
las de carácter micropolítico. (op. cit.)           

 

 Adotamos assim, a perspectiva de “cultura de colaboração” em oposição a 
“colegiabilidade artificial”3 adaptando de Hargreaves as características que este autor identificou 
para a relação colaborativa que pode existir entre a Universidade e professores da Educação 
Básica articulando ensino, pesquisa e extensão no processo de mobilização de professores para 
participar desta Pesquisa. 

 A formação do grupo de Pesquisa foi estabelecida no sentido de uma participação 
espontânea em que o engajamento se deu pelo nível de identificação que se realizou com uma 
adesão inicial, que é comum a todos que se interessaram, apesar da diversidade na 
participação. Voluntária, dado que não se trata de nenhuma imposição, senão do valor que os 
participantes reconhecem na proposta da pesquisa. E orientada para o desenvolvimento, pois 
participar da pesquisa também vem ao encontro de uma iniciativa que se relaciona com 
diferentes demandas do trabalho e da prática docente, apoiando a necessidade de encontros 
informais e frequentes onde possam contribuir para refletir sobre o trabalho que realizam fora do 
alcance da micropolítica que prevalece na maioria das escolas em que atuam (HARGREAVES, 
1999, p. 218 e 219). 

 Não adotamos ainda uma relação com a Escola para o desenvolvimento da Pesquisa 
devido ao papel de intervenção da Administração escolar que supõe primeiro a anuência em 
relação à realização da Pesquisa no âmbito da escola. E segundo, quando consente e concorda, 
a reunião de professores é uma exigência e se caracteriza como uma imposição, mesmo que 
fique estabelecida autonomia para os professores escolherem se querem ou não participar do 
processo de estudo e reflexão que a pesquisa implica. No âmbito da escola é obrigatória 
também a atuação conjunta que não facilita que os professores possam optar por valorizar a 
individualidade de seu projeto de trabalho no processo envolvido, podendo ter de se sujeitar a 
apoiar outros tipos de projetos que não são os seus na prática docente em sala de aula. No 
ambiente escolar ainda há a questão de cooperar por obrigação sendo que uma pesquisa na 
escola supõe resultados previsíveis que por suposição não se pode garantir, especialmente 
quando se trata de envolver os alunos nos resultados como é o caso da Pesquisa que estamos 
desenvolvendo. 

 Assim, os “professores elaboradores e aplicadores” de sequências didáticas na primeira 
e segunda etapa da Pesquisa assumiram como sendo de sua livre escolha experimentar o que 
foi proposto, isto é, elaborar e aplicar um modelo didático para verificar quais as contribuições 
que podem ser observadas tanto para a experiência docente, como para o nível de 
aprendizagem alcançado pelos alunos e, também, como metodologia de pesquisa.  

 Na verdade, a participação dos professores sempre foi voluntária e segundo suas 
próprias falas4, o fato de os Encontros de trabalho de planejamento e estudos para elaboração 
das sequências didáticas ocorrerem de sábado num calendário negociado e num ambiente 
distante das pressões administrativas que ocorrem na escola, significou uma alternativa que 

                                                     
3 Para efeito de nossa Pesquisa, consideramos a “colegiabilidade artificial” referida por Hargreaves 

correspondente a concepção de “trabalho coletivo na Escola” conforme se pode verificar com as recentes políticas 
educacionais no Estado de São Paulo que incorporaram remuneração para esta atividade na própria jornada de 
trabalho docente.  
4 Estas “falas” estão registradas em áudio e vídeo e não serão apresentadas aqui, pois serão analisadas como 
textos orais pelos próprios professores participantes da Pesquisa, sendo que deverão ainda integrar os resultados 

finais da mesma.   
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despertou interesse, em que pese muitos deles trabalharem em mais de uma escola. Os 
professores participantes da Pesquisa são muito motivados e admitem que seus locais de 
trabalho não têm representado senão um “posto de trabalho” que, muitas vezes, não se articula 
e não guarda identidade nem sistemicamente quando se trata de escolas de mesma rede 
escolar, e que não se corresponde como instituição sistêmica quando são de redes escolares 
diferentes.  

 No ambiente do Círculo os professores se sentem acolhidos sem a pressão da 
hierarquização da escola o que favorece se sentirem à vontade para refletir junto aos demais 
participantes, num ambiente em que também são valorizados e cujos interlocutores podem 
trocar experiências e informações, o que os auxilia a fortalecer a compreensão da importância 
social, política e cultural do trabalho que realizam, e em conjunto com professores de diferentes 
escolas podem enxergar as variáveis e especificidades de cada uma, que em última instância, 
interferem na realização do trabalho docente, e caracterizam o desenraizamento que os 
sistemas educacionais tendem a induzir, simultaneamente, na esfera social e cultural, e na 
própria esfera interna do trabalho nas escolas.  

 O extraordinário deste processo foi a predisposição que os professores demonstraram 
ter para a reflexão e diálogo sobre seu trabalho, sobre suas práticas e a oportunidade de estudar 
e experimentar outras alternativas teóricas e metodológicas que estimulam sua afirmação como 
sujeitos discursivos, autores privilegiados do gênero discursivo textual “aula” tal como 
encontramos em Sergio Roberto Costa (COSTA, 2008, p. 22-23). 

 A concepção da aula como um gênero discursivo textual é interessante, pois se trata de 
uma concepção que auxilia o professor a identificar outros aspectos que envolvem seu trabalho 
e cujas características e natureza podem ser compreendidas conforme Sérgio Roberto da Costa 
(ibid., p. 18-19), explica que 

 

[...] na produção de um gênero, vai haver sempre uma interação 
determinada, regulada pela organização enunciativa da situação de 
produção, que é definida por alguns parâmetros sociais: 

(i) o lugar social da interação (sociedade, instituição, esfera 
cultural, tempo histórico); 

(ii) os lugares sociais dos interlocutores ou enunciadores 

(relações hierárquicas, relações interpessoais, relações de poder, etc.) 
e 

(iii) finalidades da interação (intenção comunicativa do 
enunciador). Além disso, a forma composicional e as marcas 
linguísticas (gramática) dependem do gênero a que pertence o texto e 
esse gênero operante dependerá da situação da enunciação em curso 
na operação. 

 

 Adotamos a possibilidade de pensar a Escola como um lugar de trabalho na sociedade 
destacando, porém sua dimensão educacional como uma situação de interação sociocultural e 
de formação discursiva, e, ao mesmo tempo, como um domínio discursivo para tentar superar a 
perspectiva reprodutivista, técnica e operacional, burocrática até, que tem predominado nas 
análises e discursos da própria gestão escolar sobre os problemas escolares e a formação de 
professores que, segundo os professores envolvidos, circulam na própria escola e em certa 
medida na sociedade. 

 Passamos a considerar a dinâmica das relações que se realizam na escola, e 
especialmente na aula, como uma esfera de ação que integra diversos sujeitos discursivos, 
mas que nesta Pesquisa, nos interessa especificamente o professor e o aluno. Assim, a aula 
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se caracteriza como uma dentre tantas ações que ocorrem na escola, mas cuja centralidade 
ganha relevância devido ao caráter de formação discursiva que permeia a relevância 
sociocultural da própria escola como se pode evidenciar pelo desenvolvimento dos indivíduos 
que conseguem realizar o percurso escolar como um todo, com consequências e 
desdobramentos importantes para o próprio desenvolvimento da sociedade e a necessária 
formação cultural dos sujeitos envolvidos.  

 Em que pese os esforços de tipologia que não esgotam a diversidade e a 
heterogeneidade de gêneros discursivos textuais possíveis, estamos considerando a aula como 
gênero textual que faz parte do discurso escolar seguindo a orientação que separa o discurso 
acadêmico do discurso escolar em que pese muitos gêneros textuais, neste caso, serem comuns 
aos dois gêneros discursivos (COSTA, 2008, p. 23). 

 Esta abordagem que estamos desenvolvendo é complexa, pois as temáticas que 
envolvem a questão da aprendizagem de gêneros discursivos textuais têm circulado apenas nos 
programas de formação de professores da área de Códigos e Linguagens do currículo escolar. 
Os professores das áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza não são formados 
para considerar as reflexões e os debates teóricos envolvidos no papel da escola como espaço 
comunicacional e de práticas de linguagem, apesar da importância que esta concepção tem para 
o desenvolvimento do trabalho docente e para a aprendizagem das ciências humanas e das 
ciências da natureza, em que pese figurar entre os objetivos do Ensino Fundamental nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, assim formulado5: 

 

utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

 

 Na verdade, o foco didático colocado na questão da aprendizagem da linguagem para 
professores que não ensinam as disciplinas escolares da área de Códigos e Linguagens, já 
aparece nas práticas discursivas dos professores de Geografia que insistentemente consideram 
que está muito difícil ensinar e não sabem o que fazer porque os alunos no Ensino 
Fundamental II e Médio apresentam muitas dificuldades de leitura e de escrita. Esta ideia é 
compartilhada pelos demais professores de outras áreas que participam da Pesquisa, até o 
presente momento, como os de História, Biologia, Ciências, Matemática e Língua Inglesa. É bom 
ressaltar aqui este foco como um dos problemas da qualidade do ensino que é obtido com 
avaliações externas aos sistemas escolares que são de domínio público e de senso comum nos 
debates sobre o ensino no Brasil. 

 É compreensível que os professores não saibam o que fazer, e identifiquem de um 
modo geral, as dificuldades de aprendizagem dos alunos em diversas disciplinas escolares com 
os problemas relacionados à leitura e à escrita, pois tanto a Geografia como as demais 
disciplinas escolares utilizam diversos materiais e recursos que envolvem complexas habilidades 
de leitura e escrita como mapas, gráficos, imagens de diversos tipos e especialmente textos, 
particularmente de livros didáticos, mas também artigos de jornal, artigos de opinião, artigos 
científicos, ensaios, literatura, poesia, e toda espécie de textos produzidos no suporte eletrônico 
digital das tecnologias de informação. 

 A condição que vem alterando a estruturação da linguagem e dos processos cognitivos 
das gerações escolares atuais guardam íntima relação com a aprendizagem e a estruturação do 
pensamento e consequentemente com os comportamentos observáveis, e que na escola 

                                                     
5 portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf – acesso em 17/06/2012. 
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configuram inúmeros problemas considerados como “de disciplina” e inadequação de 
convivência no ambiente escolar, não sem reflexos para os resultados de aprendizagem obtidos 
pelos alunos.  

 Segundo Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly (SCHNEUWLY & DOLZ, 2010, p. 65-66), 

 

[...] Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola, 
forçosamente, sempre trabalhou com os gêneros, pois toda a forma de 
comunicação – portanto, também aquela centrada na aprendizagem – 
cristaliza-se em formas de linguagem específicas. A particularidade da 
situação escolar reside no seguinte fato que torna a realidade bastante 
complexa: há um desdobramento que se opera em que o gênero não é mais 
instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de 
ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num espaço 
do “como se”, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, 
necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de 
aprendizagem [...] 

[...] No desdobramento mencionado, é produzida uma inversão em que a 
comunicação desaparece quase que totalmente em prol da objetivação, e o 
gênero torna-se uma pura forma linguística, cujo domínio é o objetivo. 

Em razão dessa inversão, o gênero, instrumento de comunicação, 
transforma-se em forma de expressão do pensamento, da experiência ou da 
percepção. O fato de o gênero continuar a ser uma forma particular de 
comunicação entre alunos e professores não é, absolutamente, tematizado; 
os gêneros tratados são, então, considerados desprovidos de qualquer 
relação com uma situação de comunicação autêntica. Nessa tradição os 
gêneros escolares são os pontos de referência centrais para a construção, 
por meio dos planos de estudo e dos manuais, da progressão escolar, 
particularmente no âmbito da redação/composição. Sequências relativamente 
estereotipadas balizam o avanço das séries escolares, sendo a mais 
conhecida e canônica, que pode, entretanto, sofrer variações importantes, a 
‘descrição – narração – dissertação’, gêneros aos quais vêm se juntar, em 
certas épocas históricas, a resenha, o resumo e o diálogo. 

 

 Conforme os próprios autores citados (Ibid., p. 76), novas questões surgem da hipótese 
desenvolvida, assim sistematizada por eles:  

 

[...] quanto mais precisa a definição das dimensões ensináveis de um gênero, 
mais ela facilitará a apropriação deste como instrumento e possibilitará o 
desenvolvimento de capacidade de linguagem diversas que a ele estão 
associadas. O objeto de trabalho sendo, pelo menos em parte, descrito e 
explicativo, torna-se acessível a todos nas práticas de linguagem de 
aprendizagem.  

   

 Os problemas teóricos apontados nesta hipótese se entrecruzam com outras questões 
colocadas pelos professores e não se restringem obviamente à questão da aprendizagem de 
linguagem em si, mas até a própria estruturação da aprendizagem na escola.  

 O que, afinal, aprenderiam os alunos numa prática didática com foco na aprendizagem 
de linguagem numa aula de Geografia? Ou de Biologia ou qualquer outra área do currículo 
escolar? O que teria de saber um professor de Geografia, ou de Biologia além dos 
conhecimentos da área em que atuam? Mas, a aprendizagem de linguagem não se realiza na 
disciplina Língua Portuguesa?  
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 Estas e outras questões emergiram das reflexões que fizemos e a constatação de que 
os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio apresentam uma alfabetização 
comprometida, e pelo fato de já estar ultrapassado o percurso inicial da escolarização do Ensino 
Fundamental I, seria necessário desenvolver e explorar novos modelos e estratégias didáticas 
que, simultaneamente, promovessem uma mudança nas práticas docentes de professores não 
alfabetizadores, licenciados para ensinar as diversas disciplinas escolares e viabilizassem as 
condições para que os alunos possam superar as dificuldades de leitura e de escrita e, 
concomitantemente, aprendam os conteúdos previstos para as etapas escolares subsequentes 
ao Ensino Fundamental I.  

 O desafio que se colocou seria possível se fossem feitas outras aproximações com 
campos de conhecimento que pudessem se relacionar com os problemas colocados, e apoiar o 
enfrentamento do problema da aprendizagem na aula. 

 A aproximação que realizamos foi com os campos de conhecimento que relacionam a 
linguagem com os processos de aprendizagem em geral já que, em princípio, a aula é uma 
situação comunicacional e a ciência se produz com diferentes gêneros discursivos textuais 
também; além disso, o modelo vigente de aprendizagem de Linguagem especificamente nas 
aulas da disciplina de Língua Portuguesa não está assegurando, no processo de escolarização 
como um todo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e competências que possam ser 
transferidas para a aprendizagem das demais disciplinas escolares.  

 Então, como poderíamos pensar em trabalhar com o desempenho linguístico dos alunos 
também nas demais disciplinas escolares, e até, o que deveriam os professores saber, inclusive 
os próprios professores de Linguagem, já que esta aprendizagem medeia e deve ser transferida 
e generalizada implicitamente para todas as demais aprendizagens que ocorre na escola? 

 A formação de professores deveria envolver inevitavelmente a discussão do processo de 
aprendizagem, incluindo o papel do professor, do material da aprendizagem e o próprio aluno. A 
respeito desta ideia, segundo Alex Kozulin,  

 

Uma tendência moderna nas teorias da educação e da aprendizagem, da 
qual as abordagens Vigotskiana e Feuersteiniana pertencem, coloca ênfase 
na atividade construtiva do aprendiz, na adequação dos materiais ao 
desenvolvimento cognitivo e na participação do professor no projeto e na 
execução de atividades da sala de aula acima e além de uma mera provisão 
de informação.6 

  

 Alex Kozulin estabelece aproximações entre Vigotski e Feuerstein e assim se 
expressou: 

 

Embora exista uma afinidade óbvia entre a noção Vigotskiana de 
atividade de aprendizagem e o processo de formação dos pré-requisitos 
cognitivos, há também certa diferença entre os objetivos da aprendizagem 
baseada na Experiência de Aprendizagem Mediada [de Feuerstein] e da 
aprendizagem de acordo com o paradigma de Vigotski. 

De acordo com Feuerstein et alii (1980), a aquisição da EAM 
[Experiência de Aprendizagem Mediada] não depende diretamente nem do 
conteúdo da aprendizagem nem da modalidade de interação: "Utilizando o 
exemplo do ensino numa sociedade pré-letrada, está claro que a mediação 

                                                     
6 KOZULIN, Alex. Inter-relação entre os paradigmas Vygostkinianos e da Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM) na capacitação de docentes. Publicado em  http://www.cdcp.com.br/artigos.php (consulta do 

sítio em 30/06/2012). Tradução autorizada pelo autor.  

http://www.cdcp.com.br/artigos.php


15 

 

pode assumir uma forma não verbal. O mediador ilustra suas ações a um 
observador interessado somente com uma limitada interação verbal e, 
portanto pouco semântica. Em nossa experiência, as mudanças que ocorrem 
em consequência de uma mediação não verbal transcendem tanto o 
conteúdo quanto os meios pelos quais o conteúdo é transmitido" (p.23). Por 
esta razão, a experiência de aprendizagem mediada é considerada 
igualmente benéfica para o pensamento cotidiano e o da sala de aula. 

Vygotsky (1978) e seus seguidores (Cole e Scribner, 1974; Scribner 
1997), ao contrário colocam ênfase considerável nas mudanças que ocorrem 
no raciocínio da criança sob a influência da aquisição de ferramentas 
simbólicas de ordem superior, as primeiras de toda a alfabetização e escrita. 
Para eles, há uma distinção principal entre as interações realizadas não 
verbalmente, oralmente, e com a ajuda da simbolização escrita. 

A escrita exterioriza o pensamento, o toma de seu contexto concreto, 
e o disponibiliza para a análise consciente. As habilidades de alfabetização 
requerem uma abordagem analítica. São adquiridas conscientemente e 
deliberadamente, então mudam as funções cognitivas da forma de resposta 
natural a um modo cultural deliberado. É legitimo se perguntar se o mesmo 
tipo de "transcendência" ou de mediação do significado pode ser alcançado 
com e sem a experiência de alfabetização. Os estudos de interações da EAM 
em grupos socioeconômicos e socioculturais diferentes (Tzuriel, 1997) 
indicam que há uma prevalência nítida da "transcendência" na interação 
entre pais mais educados e seus filhos. Podemos supor que este é um 
resultado direto do nível de educação destes pais. 

Além da aquisição de sistemas simbólicos escritos encontra-se uma 
vasta área da aquisição de sistemas conceituais que pertencem a diferentes 
conteúdos disciplinares. Enquanto que não há dúvida que alguns pré-
requisitos cognitivos básicos, por exemplo, a habilidade de comparar, é 
necessária para aprender qualquer destes conteúdos, é igualmente claro que 
as comparações na História, na Física, e na Biologia requerem seu próprio 
aparato cognitivo. Este aparato não coincide com o conhecimento do 
conteúdo enquanto mera informação. 

Ele está diretamente relacionado com a estrutura conceitual de um 
determinado conteúdo cuja aquisição depende da modalidade teórica de 
aprendizagem proposta pelos Vigotskianos.   

Isto nos traz a uma última relação entre a teoria da Experiência de 
Aprendizagem Mediada e as teorias de Vygotsky. O PEI [Programa de 
Enriquecimento Instrumental de Feuerstein] como uma ferramenta para o 
desenvolvimento dos pré-requisitos cognitivos básicos se conectar com a 
estrutura conceitual da aprendizagem de disciplinas, e uma linha divisória 
apropriada deve ser encontrada, na qual as funções gerais promovidas pelo 
PEI são absorvidas e subjugadas por esta estrutura conceitual de ordem 
superior, Vygotsky (1978) indicou que as funções cognitivas "naturais" não 
desaparecem com o surgimento de funções de ordem superior baseadas na 
alfabetização, mas se incorporam e se transformam dentro de novos 
sistemas cognitivos. Podemos dizer que, de forma semelhante os pré-
requisitos cognitivos básicos são absorvidos dentro dos novos sistemas 
conceituais. Assim, o último logro para a capacitação docente pode ser 
formulado como a necessidade do professor distinguir entre os pré-requisitos 
cognitivos gerais daqueles sistemas cognitivos de ordem superior, os quais 
podem sozinhos apoiar a aprendizagem conceitual.7 

                                                     
7 Opus citatum.  
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 Como se pode depreender desta longa citação, as questões suscitadas a partir da razão 
apontada pelos professores de que não sabem o que fazer diante da situação da alfabetização 
dos alunos a partir do Ensino Fundamental II, o problema torna-se mais complexo. 

 Seguindo as pistas colocadas na aproximação que Kozulin realiza entre Feuerstein e 
Vigostki passamos a considerar algumas ideias destes teóricos.   

 Na verdade, os processos de aprendizagem que acontecem ao longo da escolarização 
são extremamente complexos e estão implicados com o modo como os conhecimentos estão 
organizados (em disciplinas), os conceitos e as “regras” de pensamento que os caracterizam, o 
processo de desenvolvimento do aluno e a aprendizagem do pensamento científico com a 
elaboração gradativa de conceitos científicos. 

 É em Vigotski (2009, p. 241) também que encontramos um delineamento claro do papel 
e da importância da escola quando afirma: 

 

[...] O desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes de 
tudo, uma questão prática de imensa importância – talvez até – primordial do 
ponto de vista das tarefas que a escola tem diante de si quando inicia a 
criança no sistema de conceitos científicos. Por outro lado, o que sabemos 
sobre essa questão impressiona pela pobreza. É igualmente grande a 
importância teórica dessa questão, uma vez que o desenvolvimento dos 
conceitos científicos – autênticos, indiscutíveis, verdadeiros – não pode 
deixar de revelar no processo investigatório as leis mais profundas e 
essenciais de qualquer processo de formação de conceitos em geral. 

 

 São importantes as colocações de Vigotski até hoje, em que pese já serem mais 
difundidas suas ideias, pois se relacionam com a formação de professores que, de modo geral, 
não exploram os temas tratados por Vigotski para o desenvolvimento geral da prática docente 
desconhecendo ou considerando, de modo superficial, as correlações entre os processos de 
desenvolvimento do aluno bem como seu processo de aprendizagem. A esse respeito, ele 
também afirma: 

 

[...] do ponto de vista psicológico dificilmente poderia haver dúvida quanto à 
total inconsistência da concepção segundo a qual os conceitos são 
aprendidos [...] em forma pronta no processo de aprendizagem escolar e 
assimilados da mesma maneira como se assimila uma habilidade intelectual 
qualquer. 

Mas a prática também mostra a cada passo o equívoco dessa concepção. 
Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina 
que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e 
pedagogicamente estéril. O professor que envereda por esse caminho 
costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de palavras, um 
verbalismo puro e simples que estimula e imita a existência dos respectivos 
conceitos na criança, mas na prática, esconde o vazio. Em tais casos, [o 
indivíduo] não assimila o conceito, mas a palavra, capta mais de memória 
que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 
emprego consciente do conhecimento assimilado. No fundo este método de 
ensino de conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente 
escolástico de ensino, que substitui a apreensão do conhecimento vivo pela 
apreensão de esquemas verbais mortos e vazios. (VIGOTSKI, 2009, p. 247). 
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 E ainda que, 

 

[o conceito científico] pressupõe necessariamente outra relação com objetos, 
só possível no conceito, e esta outra relação com o objeto, contida no 
conceito científico, por sua vez pressupõe necessariamente a existência de 
relações entre conceitos, ou seja, um sistema de conceitos. Desse ponto de 
vista, poderíamos dizer que todo conceito deve ser tomado em conjunto com 
todo o sistema de suas relações de generalidade, sistema esse que 
determina a medida de generalidade própria desse conceito, da mesma 

forma que uma célula deve ser tomada com todas as suas ramificações 

através das quais ela se entrelaça com o tecido comum (grifo nosso). Por 
outro lado, fica claro que, do ponto de vista lógico, a delimitação de conceitos 
[infantis] espontâneos e não espontâneos coincide com a delimitação de 
conceitos empíricos e científicos. (Ibid., p. 294). 

 

 É interessante destacar aqui como Vigotski teve uma compreensão antecipada de seu 
tempo acerca dos processos cognitivos que atualmente são bem mais conhecidos quanto a sua 
fisiologia devido ao avanço das pesquisas no campo da neurociência quando estabeleceu uma 
comparação entre o “sistema de relações de generalidade que o conceito possibilita” com 
“a forma da célula e suas ramificações e entrelaçamento com o tecido que lhe é comum” 
(grifamos na citação anterior).  

 Na verdade, hoje sabemos que o cérebro humano é constituído de uma 
neurofuncionalidade estruturada em redes neurais que tem implicações para inúmeros 
aspectos que caracterizam os processos cognitivos. A este respeito assim se expressou 
Fonseca acerca da filogênese da cognição numa perspectiva evolucionista sintética, em que, de 
forma integrada e sistêmica, se equacionou a evolução como um processo e um produto da 

cognição considerando, entre outros autores, Vigostki e Feuerstein: 

 

[...] O objetivo final da aprendizagem é a adaptação de respostas a 
todas as possíveis contingências. Todavia, o produto final [da atividade 
mental] exige a emergência de várias funções superiores, como a atenção, a 
percepção, a imagem, a memória, a simbolização, o processamento, o 
pensamento, a resolução de problemas, a planificação e a decisão, 
significando que subentende, em termos sistêmicos, a cognição, isto é, um 
complexo que retrata os fundamentos da subsequente automatização das 
respostas (Kolb e Wishaw, 1985). 

No sentido de responder com precisão e eficácia aos problemas 
colocados pelas situações ecológicas imprevisíveis e inéditas, os seres 
humanos tiveram de aperfeiçoar e refinar os seus sistemas de 
processamento de detalhes de informação oriundos do envolvimento e, em 
paralelo, tornam-se suficientemente ágeis para programar e executar 

padrões de ações sem hesitação (Gibson, 1966, 1979). 

Com vigilância, atenção seletiva e automatização, processamento e 
planificação, os seres humanos, simultaneamente criadores e produtores de 
cultura, foram capazes de atingir níveis superiores de realização e de 
desempenho comportamental, ascendendo, portanto, a novas capacidades 
interativas com o meio e as novas estratégias de resolução de problemas. 

O triunfo da cognição na evolução não decorre apenas dos genes ou 
dos cromossomos, nem estes têm por si só a última ou única palavra em 
termos de aprendizagem e de modificabilidade e plasticidade adaptativa, ela 

é inexoravelmente fruto da aprendizagem sócio-histórica, 
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desencadeando, por via dela, processos interativos e intencionais que 

são mediatizados pelos outros (Vigotski, 1972, 1987; Feuerstein, 1979). 

Em termos evolutivo-sintéticos, a cognição foi, é e será sempre 
eminentemente social, antes de ser individual. A cognição emerge, portanto, 
da síntese dialética de processos biológicos e socioculturais que se 
influenciaram e influenciam mutuamente ao longo do processo histórico da 
espécie.(FONSECA, 1998, p. 82-83). 

 

 As relações que Vigotski estabelece entre aprendizagem e desenvolvimento não 
subordinam ambos os processos diretamente aos programas escolares, e o desenvolvimento 
pode não coincidir com a aprendizagem, sendo que a aprendizagem está à frente do 
desenvolvimento (VIGOSTKI, 2009, pp.323/324). Considera ainda que a imitação, “num sentido 
amplo”, é a forma principal em que ocorre a influência da aprendizagem sobre o 
desenvolvimento, pois o indivíduo na escola não aprende o que sabe fazer, mas o que ainda não 
sabe e que poderá acessá-lo com a colaboração da orientação e mediação do professor. O fato 
de aprender o novo é que é fundamental para a aprendizagem e por isto a “zona de 
desenvolvimento imediato” é que favorece “as transições possíveis e representa o momento 
determinante da aprendizagem com o desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2009, pp.331). 

 Sem querer discutir aqui a concepção de imitação em sentido amplo de Vigotski, 
realizamos uma aproximação muito significativa entre este autor e Feuerstein quanto ao papel e 
importância do professor no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno.  

 Feuerstein formulou critérios de mediação8 que contribuem para o professor aprimorar 
sua prática de também apoiar o desenvolvimento dos processos cognitivos que são subjacentes 
a toda e qualquer aprendizagem. E diferentemente de Vigotski, Feuerstein considera que o 
professor tem um papel fundamental no processo de aprendizagem, porém não como 
colaborador, mas como mediador da aprendizagem. Além disso, não abordou a questão da 
linguagem em si, mas o modelo que desenvolveu com a (EAM) Teoria da Experiência de 
Aprendizagem Mediada interessa para nossa pesquisa, pois passamos a considerar que a 
interação mediacional proposta por este autor entre professor e aluno, pode ser caracterizada 
também como uma situação comunicacional que apresenta aspectos muito significativos para se 
repensar a prática docente em sala de aula, com foco nas relações ‘professor e aluno’, 
‘professor e material didático’ e ‘aluno e material didático’.  

 Fazendo uma analogia, nas situações convencionais do ambiente escolar também se 
utilizam materiais que devem e podem ser trabalhados em sala de aula com os critérios que 
Feuerstein preconiza para o desenvolvimento da aprendizagem mediada, em que pese sua 
teoria não tratar a aprendizagem de linguagem ou de algum conteúdo escolar disciplinar, mas 
tão somente a eficiência dos processos cognitivos do aluno. 

 A partir dos critérios de mediação propostos por Feuerstein, o professor pode refletir e 
ressignificar a relação que estabelece com seus alunos, redefinindo inclusive seu próprio papel, 
o valor do conhecimento e a finalidade da aula, a qual passa a ser compreendida como um 
espaço de mediação e onde ocorrem interações entre os sujeitos implicados na aula e cujo 
sentido é o de garantir a aprendizagem integral e não apenas a transmissão de conceitos ou 
conteúdos no sentido do cumprimento de um programa curricular.  

 Os materiais didáticos também passam a ter outro sentido e uma importância crucial, 
pois passam a ser utilizados como instrumentos para a mediação e, se cuidadosamente 

                                                     
8 Os critérios de mediação propostos por Feuerstein são: a) Reciprocidade e Intencionalidade, b) Transcendência e 
c) Significado. Ver FEUERSTEIN, R. KLEIN, Prina S. TANNEMBAUM, Abraham J. Mediated Learning 

Experience (MLE) – Theoretical, Psychosocial and Learning Implications. FREUND PUBLISHING HOUSE 

LTD, 1999. London, England. pp. 17 a 51. 
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selecionados, passam a funcionar como uma referência para consultas dos alunos. A aula passa 
a se caracterizar, principalmente, como uma situação de interação e de comunicação que 
recoloca a finalidade da própria escola e da aula, cujo objetivo maior se propõe a favorecer e 
acompanhar o desenvolvimento do aluno e apoiar a aprendizagem de conhecimentos 
sistematizados nas diversas disciplinas do currículo escolar. A aula passa a ser um ambiente 
com condições para a ocorrência da transferência da aprendizagem de processos cognitivos que 
contribui para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares.  

 A utilização dos critérios de mediação de Feuerstein supõe uma didática mediada e 
dialógica que focaliza e dá ênfase ao processo da aprendizagem dos conteúdos e não apenas o 
cumprimento de uma dada programação, o que não significa um esvaziamento dos 
conhecimentos e conteúdos da aula, mas que, pelo contrário, valoriza sua importância, pois o 
aluno aprende a pensar sobre as regras que fundamentam e caracterizam a estruturação dos 
conhecimentos estudados nas diversas disciplinas escolares, aprendendo também gêneros de 
discursos que passam a fazer parte do seu cotidiano, e que, segundo Bakhtin, devem ser 
compreendidos como resultante das práticas de comunicação de uma dada esfera de ação, que 
no caso é a esfera de ação escolar, que possui marcas indeléveis do gênero de discurso 
acadêmico.  

 Como uma ação comunicacional que contém elementos discursivos, a mediação da 
aprendizagem na sala de aula pode ser compreendida como um gênero discursivo secundário, 
conforme se expressou Bakhtin (2010, p. 261-263.):  

 

[...] Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao 
uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 
desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o 
que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da 
língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 
humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 
pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente 
ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, 
cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 
denominamos gêneros de discurso. 

A riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são infinitas porque 
são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 
em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do 
discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 
complexifica um determinado campo... 

Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade 
dos gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza 
geral do enunciado. Aqui é de especial importância atentar para a diferença 
essencial entre os gêneros discursivos primários (simples) e secundários 
(complexos) – não se trata de uma diferença funcional. Os gêneros 
discursivos secundários (complexos – romances dramas, pesquisas 
científicas de toda a espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem 
nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 
desenvolvido e organizado (predominante o escrito) – artístico, científico, 
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sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e 
reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas 
condições da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, 
que integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter 
especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os 
enunciados alheios... ” 

  

 As concepções aqui apresentadas têm sido delineadas nas inúmeras reuniões de 
trabalho com os professores participantes da Pesquisa, as quais se realizam no Círculo de 
Pesquisa e de Estudos, considerando o ritmo e o modo como os participantes vem se 
apropriando das ideias e concepções destes autores, que não lhes são totalmente 
desconhecidos, porém também não haviam, até o presente momento, sido pensados no sentido 
de fundamentar suas práticas docentes. 

 Após a elaboração e aplicação de duas sequências didáticas por gêneros discursivos 
textuais no ensino fundamental II e no ensino médio, no período de 2010 e 2011, os professores 
de Geografia e outras áreas do currículo escolar, envolvidos e participantes ativos da pesquisa 
declaram que já estão modificando suas práticas docentes e sentem necessidade de aprofundar 
os estudos teóricos, para consolidar este conhecimento que tem promovido maior segurança no 
sentido de fazer modificações em suas práticas.  

 Na verdade, os professores participantes da Pesquisa começam a tomar consciência 
sobre a importância de sua formação teórica para fundamentar as escolhas didáticas e 
pedagógicas que fazem no desenvolvimento de seu trabalho docente, com especial ganho que 
já obtiveram quanto à competência de planejamento, pois o processo de planejamento que 
realizamos das sequências didáticas por gênero discursivo textual lhes assegurou uma visão 
crítica da relação que desenvolvem com seus alunos em sala de aula e também a relação que 
estabelecem com os temas, assuntos e conteúdos que trabalham em sala de aula. Declaram 
compreender melhor os complexos aspectos envolvidos na aprendizagem de seus alunos e 
mesmo a natureza do desenvolvimento destes, não sem um enorme ganho quanto às mudanças 
comportamentais e o incremento do interesse destes na aula.9 
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