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RESUMO 

 

 
Este estudo analisou as representações sociais do ensino da língua escrita de 
professores das séries iniciais do ensino fundamental, considerando as concepções 
de linguagem que estão subjacentes a estas representações. Teve como principais 
arcabouços teóricos os estudos sobre o ensino da língua materna e as concepções 
de linguagem (BAKHTIN, 2006; SANTOS, 2004; GERALDI, 1991, 1996; FERREIRO 
& TEBEROSKY, 1985); e os estudos sobre Representação Social (MOSCOVICI, 
2001, 2003; JODELET, 2001; ABRIC, 2000; SÁ, 1996, 1998). A Representação 
Social refere-se a um conjunto de conhecimentos, crenças, valores sobre um objeto, 
conceito, pessoa, os quais são elaborados socialmente e partilhados por um grupo 
de indivíduos. Apreender o ensino da língua escrita como um objeto de 
representação social significa buscar entender quais construções sócio-cognitivas as 
professoras estão construindo em relação a este ensino. Na primeira etapa da 
pesquisa, aplicamos o Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) o qual teve a 
participação de 62 professores/as das séries iniciais da Rede Municipal de Ensino 
da Cidade do Paulista, que fazem parte de um grupo de docentes participantes de 
uma formação continuada oferecida pelo referido município, na área de ensino da 
língua materna nas séries iniciais. Através dos dados coletados por este 
questionário mapeamos o campo semântico das representações sobre o ensino da 
língua escrita. Na segunda etapa, selecionamos 10 professoras e realizamos o 
processo de hierarquização de palavras e as entrevistas, objetivando captar os 
sentidos atribuídos ao ensino da língua escrita. Os resultados indicam que as 
representações sociais sobre o ensino da língua escrita estão ancoradas nas 
dimensões pedagógica, cognitiva, social e sócio-afetiva, prevalecendo as três 
primeiras dimensões, especialmente a pedagógica. Nesta dimensão o ensino é 
representado como uma ação planejada que visa propiciar aos alunos a 
aprendizagem da leitura e da escrita, considerando a construção cognitiva na 
apropriação da escrita, aspecto que traz a dimensão cognitiva, e as práticas sociais 
de uso da leitura e da escrita, representando a dimensão social. Em suma, as 
representações sociais sobre o ensino da língua escrita estão sendo construídas 
considerando a apropriação inicial da escrita e as mudanças ocorridas neste ensino 
nos últimos anos.      
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino da língua escrita; representações sociais; concepções 
de linguagem; alfabetização. 
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RÉSUMÉ 
 
 
Cette étude analyse les représentations sociales de l'enseignement de l'écriture 
enseignants des premières classes de l'école primaire, en considérant les concepts 
du langage qui sous-tendent ces représentations. Ces annonces ont été les 
principaux cadres théoriques et des études sur l'enseignement de la langue et les 
concepts du langage (BAKHTIN, 2006; SANTOS, 2004; GERALDI, 1991, 1996; 
FERREIRO & TEBEROSKY, 1985), et des études sur les représentations sociales 
(MOSCOVICI, 2001, 2003; JODELET, 2001; ABRIC, 2000; SA, 1996, 1998). La 
représentation sociale renvoie à un ensemble de connaissances, de croyances, de 
valeurs sur un objet, concept, personne, qui sont socialement élaborée et partagée 
par un groupe d'individus. Saisir l'enseignement de la langue écrite comme un objet 
de représentation sociale signifie chercher à comprendre ce social-cognitive des 
constructions les enseignants sont en s'appuyant sur cet enseignement. Dans la 
première étape de la recherche, nous appliquons le critère de la libre association de 
mots (TALP), qui a réuni 62 formateurs de la série initiale des écoles municipales de 
la ville de Paulista, qui fait partie d'un groupe d'enseignants participant au une 
formation continue offerte par la municipalité dans le domaine de la mère à 
l'enseignement maternelle dans les premières années. En utilisant les données 
collectées par ce questionnaire ont cartographié les éléments de la représentation 
sur l'enseignement de la langue écrite. Dans la seconde étape, nous avons 
sélectionné 10 enseignants et de mener à bien le processus de classement des mots 
et des interviews, visant à conquérir les significations attribuées à l'enseignement de 
la langue écrite. Les résultats indiquent que les représentations sociales sur 
l'enseignement de la langue écrite sont enracinés dans les dimensions pédagogique, 
cognitif, social et socio-affective, selon les premiers trois dimensions, notamment 
l'enseignement. Dans la dimension pédagogique est représentée comme une action 
planifiée visant à donner aux étudiants d'apprendre à lire et à écrire, alors que la 
construction cognitive dans l'appropriation de l'écriture, quelque chose qui apporte 
les fonctions cognitives et les pratiques sociales de l'utilisation de la lecture et 
l'écriture , ce qui représente la dimension sociale. En bref, les représentations 
sociales sur l'enseignement de la langue écrite sont en cours de construction compte 
tenu du crédit initial de l'écriture et les changements dans l'éducation ces dernières 
années. 
 
 
 
MOTS CLÉS: Enseignement de la langue écrite, les représentations sociales, les 
conceptions de la langue, l'alphabétisation. 
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INTRODUÇÃO 

 
Se os temas giram sempre em torno da 
linguagem e seu ensino, o tratamento é 
atravessado por uma concepção de sujeito 
heterogeneamente constituído: nos meandros 
de cada história articulam-se de diferentes 
formas os enunciados do já-dito que, 
retornando nos dizeres de hoje, já não são os 
mesmos (GERALDI, 1996). 

  

 É notória, nos últimos anos, uma variação no conceito de escrita e de seu 

ensino assinalando para uma mudança ocasionada, especialmente, por uma nova 

concepção de língua(gem) em torno do uso que se faz da escrita. Atualmente, têm-

se uma proposição de ensino da escrita voltada para as práticas sociais de uso 

deste objeto, baseadas em situações reais de comunicação. Nesse sentido, paralelo 

a uma concepção de escrita, entendida como um resultado da apropriação de 

estruturas linguístico-textuais, vê-se uma difusão da escrita caracterizada como uma 

tecnologia importante na construção de letramentos (BEZERRA, 2007).  

 Os estudos sobre letramento1 contribuíram para redimensionar, dentre outros 

aspectos, a compreensão que temos socialmente sobre o desafio de ensinar a ler e 

escrever. Numa sociedade letrada não basta ter apenas a capacidade de decifrar os 

códigos da leitura, as pessoas precisam se engajar nas mais variadas práticas de 

uso da língua escrita e isto se constitui como um desafio atual para os/as docentes 

responsáveis pelo ensino da língua escrita.  

 A escrita é um importante objeto de ensino porque é uma prática sócio-

cultural fundamental numa sociedade letrada marcando as relações entre os 

homens. E, por ser cada vez mais exigida em nossa sociedade, é importante que as 

pessoas a dominem e façam seu uso em diferentes meios e situações sociais, de 

acordo com a finalidade a qual é destinada. Sendo assim, a escrita não é tomada 

como um objeto de representação dos indivíduos apenas pelo uso que os mesmos 

fazem dela para si, na vida privada ou na vida pública para interagirem, mas 

                                                 
1 Cf. Kleiman (1995), Soares (1998, 2005). 
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também, como um objeto que precisa ser disseminado entre aquelas pessoas que 

ainda não dominam a escrita da linguagem e/ou a linguagem da escrita2.  

 A representação da escrita como uma prática social, caracterizada pela sua 

dinamicidade e adequando-se as diversas finalidades sociais, nem sempre fez parte 

do universo escolar – espaço onde é um saber importante a ser ensinado. Por ser 

um fenômeno que repercute na atuação dos sujeitos na sociedade letrada, o ensino 

da língua materna nas séries iniciais, mais especificamente o ensino da língua 

escrita, tem se tornado foco de debates. Historicamente o ensino da língua escrita 

vem sendo marcado por concepções de linguagem – expressão do pensamento; 

meio de comunicação; e como enunciação – que subsidiam a condução do ensino 

da língua materna nas escolas. Estas concepções3 tornaram-se foco constante de 

discussão em formações de professores, tanto inicial quanto continuada, em que se 

destacam a importância da língua ser apreendida em sua dinamicidade – linguagem 

como enunciação, em contraponto a uma concepção estática de língua – linguagem 

como expressão do pensamento e como meio de comunicação. A extensão das 

novas propostas teórico-metodológicas de ensino da língua abrange tanto os 

espaços de formação como os livros didáticos de Língua Portuguesa. Nesse sentido, 

nos questionamos: como é que os/as docentes vêm representando socialmente e 

compartilhando ideias sobre este ensino? 

  Tendo como papel fundamental tornar o não-familiar em familiar, 

concebemos a teoria das representações sociais como um aporte teórico cabível 

para compreender as crenças e os conceitos construídos pelos/as docentes sobre o 

ensino da escrita. Ao considerar que os/as professores/as de certa maneira ainda 

estão se familiarizando com novos conceitos ligados ao ensino da língua, 

especialmente nos espaços de formação continuada, e diante das mudanças 

condizentes a este ensino, indagamos: quais as representações sociais do ensino 

da língua escrita de professores/as das séries iniciais do ensino fundamental da rede 

pública municipal da Cidade do Paulista? Como as propostas de ensino estão 

presentes nestas representações?  

 A inquietação por esta temática emergiu inicialmente a partir da minha 

atuação enquanto docente e também através da vivência de um projeto de 

                                                 
2 A primeira está relacionada à aquisição do sistema de notação alfabética, a segunda condiz à 

aprendizagem da escrita própria dos gêneros escritos para atuar com autonomia numa sociedade 
letrada (PCN’s, 1998; MORAIS, 2006). 

3 As concepções de linguagem serão posteriormente detalhadas no primeiro capítulo deste trabalho. 
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pesquisa4 que teve como um dos procedimentos metodológicos a realização de 

observações em sala de aula e nos espaços de formação continuada na área de 

Língua Portuguesa. Durante a formação, as discussões na maioria das vezes 

abordavam a nova concepção de língua como produto da interação entre seres 

humanos. As aflições referentes às mudanças e o impacto da concepção de 

linguagem como enunciação no ensino da língua escrita presentes nas falas dos/as 

professores/as participantes da formação, ampliaram o interesse em investigar as 

construções representacionais em relação ao ensino da língua escrita diante das 

inovações teórico-metodológicas. 

 As mudanças teóricas vêm ocasionando a realização de pesquisas sobre as 

práticas atuais de ensino da língua; e também apontam uma necessidade de que os 

novos saberes sejam compartilhados com os principais responsáveis pelo ensino 

desta nas escolas – os/as docentes. Uma das alternativas para tal difusão está nas 

propostas de formação continuada5, nas quais se percebe no cenário educacional 

brasileiro um surgimento significativo de programas6 voltados para a formação 

docente. As formações continuadas em linguagem geralmente visam à discussão de 

novas propostas didáticas de ensino da língua e, ao mesmo tempo, se constituem 

como um espaço fértil para que práticas já consolidadas de ensino da língua sejam 

revisitadas e discutidas no grupo docente, repercutindo na construção de 

representações que estão vinculadas às concepções de linguagem. Nesse sentido, 

ao indagarmos quais são as representações que os professores vêm construindo do 

ensino da língua escrita, também questionamos: quais são as concepções de 

linguagem que estão subjacentes às representações sobre o ensino da língua 

escrita? Desse modo, procuramos, também, investigar a forma como as/os docentes 

vêm reconstituindo as mudanças referentes a este ensino. 

                                                 
4 Participação como bolsista no subprojeto: “Os usos da escrita docente no cotidiano profissional”, 

através de um projeto maior intitulado “As formas de registro de professores das séries iniciais do 
ensino fundamental nos espaços da formação e da prática educativa”, financiado pelo 
CNPq/PIBIC/UFPE, realizado no período de agosto de 2005 a julho de 2006. 

5 Formação destinada aos professores em serviço com a qual se almeja propiciar a reflexão sobre 
suas práticas, sendo estas, geralmente, relacionadas aos objetos de ensino que lidam no dia-a-dia. 

6 Dentre estes programas, podemos citar as parcerias do governo com a universidade, por meio de 
centros de pesquisas como o CEEL – Centro de Estudos em Educação e Linguagem/Universidade 
Federal de Pernambuco; o CEALE – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita/Universidade 
Federal de Minas Gerais. Além ações governamentais, há as não-governamentais organizadas 
através de iniciativas privadas, como o CEDAC – Centro de Documentação para a Ação 
Comunitária, com o qual estreitamos o contato para a seleção dos sujeitos desta pesquisa. 
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  Porém, cabe destacar, que correríamos o risco de sermos extremistas se 

falássemos de uma concepção única e pura permeando a prática docente, isto 

porque, num conjunto de idas e vindas, as concepções entrecruzam-se, as 

representações sobre um determinado objeto não são estanques, elas são 

maleáveis e estão relacionadas ao contexto social em que são produzidas e às 

experiências dos sujeitos que as produzem. As representações têm como uma de 

suas características guiarem as ações dos sujeitos em situações da vida prática, 

portanto, ao pensar os objetos de ensino os professores trazem consigo estas 

representações. Neste sentido, a apreensão deste ensino, como um objeto de 

representação social, tem como aspecto significativo buscar entender quais 

construções sociocognitivas os professores estão desenvolvendo em relação ao 

ensino da língua escrita, ancorando essas análises nas diferentes concepções de 

linguagem subjacentes ao modo como o ensinar a língua materna é efetivado em 

sala de aula. 

 Todavia, vale destacar, de acordo com Santos (2005), que há uma forte 

crença/tendência nos cursos de formação de professores em apontarem os 

conhecimentos linguísticos como essenciais para o bom ensino da leitura e da 

escrita. A este respeito, o autor afirma que: 

Disso resulta que, para muitos, os fracassos do letramento escolar 
eram decorrentes da ignorância dos professores em relação aos 
conhecimentos linguísticos, consequentemente, a formação deveria 
corrigir essa lacuna através da transmissão/recepção de conceitos 
atualizados. Entretanto, as práticas dos professores, os modos de 
recepção dos saberes teóricos da formação, assim como os saberes 
oralmente e localmente construídos acerca da escrita e do seu 
ensino tendem a ser negligenciados, nesse processo, como formas 
de explicar e solucionar problemas relacionados ao funcionamento 
do ensino da escrita (SANTOS, 2005, p. 14).  

 Por isso, ressaltamos que investigar as representações docentes do ensino 

da língua escrita também possibilitou considerar que os professores constroem 

valores, crenças e conhecimentos sobre este ensino, destacando que estas 

elaborações não se dão num vazio, pois são decorrentes das experiências 

vivenciadas no âmbito profissional e em outros espaços. Sendo assim, viabilizar-

nos-ia compreender quais representações os docentes constroem sobre este 

ensino, buscando ter acesso não só ao produto destas, mas também aos processos 
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pelos quais estas representações vão se construindo através da partilha de 

conhecimentos socialmente construídos sobre a escrita e seu ensino. 

 Ao tratarmos do conceito de representação social, estamos nos ancorando, 

em especial, nos estudos de Serge Moscovici que foi o precursor desta construção 

teórica na área da Psicologia Social7. A representação social corresponde a um 

conjunto de conhecimentos, crenças, valores sobre algum objeto, conceito, pessoa 

que são elaborados socialmente e partilhados por um grupo de sujeitos, cujas 

condutas são orientadas pelas representações num determinado contexto social. 

Esta teoria possibilita adentrar no universo cotidiano de sujeitos que estão imersos 

num contexto social caracterizado como diverso e múltiplo, no qual cada espaço 

revela peculiaridades, identidades e culturas próprias que precisam ser 

consideradas na investigação destes sujeitos sociocognitivos. 

 Cabe destacar que, no âmbito acadêmico, várias pesquisas vêm discutindo a 

relação do professor com a escrita, seja como usuário desta (SANTOS, 2004; LINS 

e SILVA, 2004), ou como ensinante (ALBUQUERQUE, 2001; SANTOS, 2004; 

CUNHA, 2004; BEZERRA, 2007; dentre muitos outros estudos). Tomando a 

segunda opção como elemento norteador de discussão em nosso estudo, algumas 

das pesquisas anteriormente mencionadas têm abordado o modo como os 

professores concebem e realizam o ensino da língua escrita em sala de aula, 

atentando para as novas proposições didáticas. Parece-nos que aqueles 

professores com alguns anos de experiência em sua carreira profissional, 

geralmente apreendem as inovações pedagógicas como uma complementação dos 

conhecimentos que já têm construídos, a partir do momento em que acreditam nas 

novas propostas. Cabe destacar que a incorporação de novos saberes pode resultar 

numa relação conflituosa entre o “novo” e o “velho” na construção de suas 

representações (SANTOS, 2004). 

 Ao pensar o processo de ensino, o professor traz subjacente às suas ações 

as representações que tem dos objetos de ensino e do próprio ato de ensinar. As 

representações são construídas através de diversos elementos, especialmente pelas 

experiências vividas e a veiculação de conhecimentos pelos meios de comunicação, 

inclusive na interação entre os pares. A maioria das crenças dos professores é 

formada quando estes são ainda estudantes e têm em seus professores um 

                                                 
7 Cf. sobre o surgimento deste conceito em Moscovici (2001). 
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exemplo “do professor” que desejariam ser. Algumas delas são consideradas tão 

estáveis que nem mesmo determinadas experiências vivenciadas durante o período 

de formação conseguem modificá-las, sendo estas crenças reativadas durante as 

atividades docentes para solucionar alguns problemas da prática (TARDIF, 2003), 

ou direcionar, de modo geral, a prática. 

 Considerando estes aspectos, percebemos a relevância em realizar uma 

pesquisa referente às representações docentes do ensino da escrita, pois, de acordo 

com Alves-Mazzotti, possibilita-nos “compreender os mecanismos sociocognitivos de 

atribuição de sentido e de integração da novidade em um repertório preexistente” 

(2003, p. 41). A possibilidade de modificação da prática docente não se dá 

simplesmente através de um ‘repasse’ de conhecimentos aos professores, mas 

envolve um processo de reflexão em que se levam os docentes a dialogarem sobre 

os conhecimentos que já têm construídos, partindo da prática para retornar a ela. 

 Portanto, apreender as representações sociais da escrita, enquanto objeto de 

ensino, permitiu-nos adentrar no universo de sujeitos responsáveis pela 

disseminação da escrita no contexto formal de ensino. Ao ancorar a análise deste 

objeto na teoria das Representações Sociais, pudemos perceber os elementos 

presentes na elaboração do conhecimento sobre o ensino da língua escrita pelos/as 

professores/as, através da identificação do campo semântico das representações e 

a construção desta, e identificarmos as concepções de linguagem presentes nestas 

representações. Considerando estes aspectos, procuramos, com este estudo, trazer 

uma discussão acerca do ensino da escrita que é uma prática social essencial numa 

sociedade letrada.  

 Para a realização do estudo, tivemos como objetivo principal investigar as 

representações sobre o ensino da língua escrita elaboradas por docentes das séries 

iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal da Cidade do Paulista. Para 

dar conta deste objetivo, tivemos como intuito: mapear o campo semântico das 

representações sobre o ensino da língua escrita; identificar as representações sobre 

o ensino da língua escrita de professores/as das séries iniciais; captar os sentidos 

atribuídos ao ensino da língua escrita; e, buscar apreender as concepções de 

linguagem que subjazem estas representações e norteiam o ensino da língua 

escrita. 

 Essa dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro, esboçamos 

as correntes teóricas e os estudos que subsidiam esta pesquisa, buscando delinear 
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a construção do nosso objeto. Ou seja, abordamos inicialmente alguns estudos 

sobre o professor e suas representações da escrita os quais contribuíram para 

entender não só a relação do professor com a escrita, como também nos ofereceu 

subsídios para analisar a representação do ensino da língua escrita. Em seguida, 

esboçamos os fundamentos teóricos sobre a teoria das Representações Sociais e 

sobre as concepções de linguagem; e a repercussão destas concepções no ensino 

da língua materna. 

 No segundo capítulo, descrevemos o percurso metodológico que fizemos 

para investigar o nosso objeto, desde a escolha dos instrumentos, o campo, os 

sujeitos, até a forma como coletamos e analisamos os dados. Além disso, 

destacamos também os pressupostos teóricos que nos guiaram durante o caminho 

trilhado para investigação do objeto.  

 No terceiro e último capítulo, mapeamos o campo semântico das 

representações sociais, discutindo as palavras coletadas por meio do TALP através 

de categorias e a distribuição destas nos planos fatoriais. Em seguida, 

aprofundamos o que capturamos das representações sobre o ensino da língua 

escrita a partir dos dados coletados através do processo de hierarquização de 

palavras e entrevistas. Neste capítulo, portanto, enfocamos a análise das 

representações docentes do ensino da língua escrita, através das falas das 

professoras, captando os sentidos em relação ao ensino da língua escrita. 

 Finalizamos o nosso trabalho apresentando as constatações mais 

significativas desencadeadas através da pesquisa que ora realizamos e, a partir 

delas, apontamos algumas reflexões acerca das representações do ensino da língua 

escrita construídas por um grupo de docentes das séries iniciais.          
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CAPÍTULO 1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA 

 

 Ao buscarmos compreender as representações do ensino da língua escrita 

elaboradas por docentes, temos por pressuposto que estas representações são 

construídas ao longo das experiências de vida dos/as professores/as e estão 

relacionadas aos modos de apreender a língua como um objeto socialmente 

construído. Ao enfocarmos a escrita como um objeto de ensino, gostaríamos, antes, 

de abordar alguns estudos que tratam das relações que os professores – 

responsáveis diretamente pela disseminação da escrita no âmbito escolar - vêm 

estabelecendo com a escrita. Posteriormente, abordaremos o conceito de 

representação social que estamos tratando neste trabalho, e por fim, traremos 

algumas questões teóricas e práticas referentes ao ensino da língua escrita. 

 

1.1 Estudos sobre a escrita de docentes: práticas e representações 

  

 A escrita é uma prática cultural significativa em nossa sociedade, por isso, 

vários estudos enfatizam as práticas de escrita de diversos indivíduos. Detendo-nos 

sobre os profissionais da educação, a escrita aparece no contexto docente de 

diferentes formas, seja considerando a relação que estes estabelecem com a 

escrita, enquanto usuários na vida cotidiana ou profissional, ou tomando a escrita 

como um objeto a ser ensinado. 

 A relação do docente com a escrita pode ser apreendida através de estudos 

que investigam as práticas escriturárias utilizando como um dos instrumentos as 

histórias de vida ou relatos (CARDOSO E PEREIRA, 1999 apud LINS e SILVA, 

2004; KRAMER; OSWALD, 2002; KRAMER, 2002; LINS e SILVA, 2004; SANTOS, 

2004). Ao recorrer às histórias de vida, tem-se a possibilidade de resgatar as 

memórias dos/as professores/as sobre o papel da escrita em sua trajetória de vida, 

tanto no âmbito privado da vida doméstica, quanto no processo de escolarização e 

na atuação destes/as como professores/as. Nesse sentido, podem ser 

compreendidos os modos como as docentes tratam a leitura e a escrita como 

objetos de ensino. 

 O enfoque na maneira como as professoras foram ensinadas pode ser 

percebido, por exemplo, no estudo de Lins e Silva (2004), a qual observou que as 

professoras participantes de sua pesquisa, durante os seus percursos de 
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escolarização, vivenciaram o aprendizado da escrita de forma descontextualizada 

com ênfase numa dimensão normativa do escrever, desvinculado de usos efetivos 

da língua escrita. Para esta autora, essas vivências das docentes conformam certas 

crenças, sentimentos e atitudes que relacionam o ato de escrever às práticas 

escolares da escrita8. E, dessa maneira, quando as docentes foram indagadas sobre 

as suas práticas escriturárias, mencionaram principalmente os gêneros 

característicos deste espaço. Há uma divisão visível na fala das docentes entre as 

escritas privilegiadas e as escritas domésticas que são caracterizadas muitas vezes 

numa desconsideração dos gêneros de caráter mais domésticos (LINS e SILVA, 

2004; SANTOS, 2004; SILVA, 2006), com ênfase no letramento escolar, isto é, nos 

gêneros produzidos pela e para a escola. Com isso, percebe-se a presença de 

discursos sobre a escrita que,  

 
tensionam, surpreendem, inquietam e exigem conexões entre os 
diferentes espaços e sentidos que constituem a materialidade da 
atividade docente atravessada pela dinâmica do contexto 
escriturístico (CÔCO, 2006, p. 16). 
 
 

 Ao analisar o ato de escrever encontramos uma postura conflituosa que 

algumas docentes demonstram em relação à escrita, originária desde os primeiros 

contatos com a escrita no contexto familiar e no período de escolarização (LINS e 

SILVA, 2004; SANTOS, 2004). Para Santos (2004), a representação apresentada 

pelas docentes é a de que “escrever consistiria na capacidade de 

expressar/transcrever exatamente as ideias previamente elaboradas na mente 

graças a um vocabulário rico e domínio da gramática” (p. 130), o que caracteriza 

uma concepção da linguagem como uma expressão do pensamento e um enfoque 

na gramática normativa. 

Diante da importância de investigar a relação do professor com a escrita, 

algumas pesquisas, além de abordarem os relatos dos professores sobre as suas 

práticas de escrita em seu cotidiano profissional, procuram compreender esta 

relação também nos espaços de formação (KRAMER, 1998; ANDRADE, 2005; 

                                                 
8 Vale destacar que o estudo realizado por Kramer (2002) com alunas do curso de Pedagogia 

constatou as dificuldades apresentadas pelas alunas ao terem que escrever sobre suas memórias 
por estarem habituadas a produzirem gêneros mais característicos da academia. Contudo, o ato de 
pensar e refletir sobre as suas experiências possibilitou que as alunas expusessem dados sobre as 
suas relações com a escrita construídas ao longo de suas experiências, surgindo sentimentos como 
medo de escrever, amor, dificuldades, etc. 
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CÔCO, 2006; FUJIKAWA, 2005; ZIBETTI, 2005; FERNANDES, 2005; LINS e SILVA 

et al, 2007), o que constitui o surgimento de novas demandas de escrita docente que 

ultrapassam o espaço escolar. Côco coloca que  

 
a multiplicidade e interfaces que constituem as práticas de escrita 
vinculadas à trajetória da escolarização, as exigências do trabalho, a 
participação na formação continuada e as demandas da vida 
pessoal formam, no seu conjunto, uma arena em que se misturam e 
dialogam resistências e determinações que indicam o jogo tenso 
que constitui a atuação dos professores imersa num mundo de 
escrita (2006, p. 06). 
 
 

 Percebemos, portanto, a importância das produções escritas de professores 

em diferentes âmbitos. E mais especificamente em relação à formação, a escrita 

surge como uma forma de repensar as suas práticas9, pois o registro desta pode 

propiciar o contato do professor com a sua prática cotidiana, possibilitando a re-

significação de seus saberes e re-elaboração de seus fazeres docentes (SANTOS; 

SILVA; LINS e SILVA, 2007).  

A escrita caracteriza-se, pois, como um instrumento de reflexão sobre a 

prática10. Assim, os relatos escritos sobre o cotidiano podem ser entendidos e 

valorizados como “possibilidades privilegiadas de formação e de 

construção/reconstrução dos saberes e conhecimentos” dos/as professores/as e 

também da escola (FERNANDES, 2005, p. 113). Isto significa que os registros sobre 

a prática possibilitam uma reflexão sobre a atuação e a apropriação do seu próprio 

saber, vendo-se enquanto sujeito do espaço social escolar e, além disso, pode ser 

um meio pelo qual o/a docente pode rever a sua relação com a escrita e como está 

direcionando o ensino desta aos discentes.  

 Pensando neste aspecto, Zibetti (2005) buscou problematizar experiências de 

formação de professoras alfabetizadoras que deram ênfase à utilização da escrita 

relacionada ao trabalho como estratégia formadora, e destacou que a história 

profissional das docentes investigadas foi marcada pelas formações nas quais “a 

escrita, como registro, reflexão e socialização das práticas pedagógicas, foi 

fundamental para o aperfeiçoamento docente” (p. 163). Neste trabalho, as 

professoras iniciaram pela escrita em diários de aula e culminaram no registro de 
                                                 
9 Santos (2004) aponta como reflexão final de seu estudo que a formação poderia se constituir em 

espaços propiciadores de permutas entre os/as docentes, constituindo-se num espaço de reflexão 
que possibilitasse a construção/reconstrução de saberes por parte dos professores.  

10 Ver mais sobre a escrita da prática em Chartier (2007). 
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textos acadêmicos, resultando em uma prática na qual o professor é almejado 

enquanto professor-pesquisador, porém, um pesquisador que não abandone a sua 

função docente, mas que possa escrever sobre o seu trabalho e fazer surgir os 

saberes docentes construídos no dia a dia profissional. 

 Percebe-se, assim, que a escrita pode ser um recurso para expressão do 

discurso docente, materializando o seu fazer pedagógico e caracterizando a 

profissão. Contudo, além da importância direcionada à escrita enquanto instrumento 

de reflexão sobre a prática e as representações que os mesmos constroem deste 

objeto (enquanto usuários), faz-se necessário compreender também as 

representações que os docentes vêm construindo do ensino da língua escrita.  

Como já apontamos, os/as professores/as constroem representações sobre 

os objetos de ensino com os quais lidam em sua vida prática, e tais representações 

são frutos das experiências vividas e do contexto social no qual estão inseridos, 

onde circulam diversos conhecimentos que vão se articulando e rearticulando no 

cotidiano das interações e apropriados pelos/as docentes.  

Ao compreender o/a docente não como simples reprodutor do que aprende, 

mas como um sujeito que transforma os conhecimentos elaborados socialmente, 

pesquisas apontam que os professores ao longo de suas formações vêm 

ressignificando as novas abordagens sobre o ensino da língua e as incorporando em 

sua prática (SANTOS, 2004) através da criação de estratégias de ensino e das 

intervenções realizadas em sala de aula (ALBUQUERQUE, 2001). Santos (2004) 

buscou verificar as representações que as professoras tinham da escrita e do seu 

ensino, detectando a influência das novas teorias sobre a escrita nestas 

representações. As professoras estabeleceram uma relação da forma como foram 

ensinadas e como ensinam atualmente criticando o modelo tradicional e ressaltando 

uma nova perspectiva de ensino da língua. Porém, percebeu-se uma relação 

dicotômica, mas não contraditória, entre o novo e o velho: as docentes incorporavam 

novas concepções de ensino da língua, mas ainda traziam elementos caracterizados 

como uma prática tradicional. Figurando este dado, um dos exemplos está 

relacionado ao que as docentes levam em conta quando se ensina a produzir textos, 

consideram o trabalho com textos fundamental, contudo, quando vão ensinar 

sobrepõem a dimensão linguística de superfície, como ortografia, concordância, etc, 

aos aspectos pragmático-discursivos.  
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Adentrando mais especificamente na relação entre os saberes apresentados 

pelos professores e o discurso oficial de ensino da língua, Albuquerque (2001) 

constatou que as professoras ao destacarem que “trabalham com textos” parecem 

ter atrelado à importância de utilizá-los não considerando o texto apenas como um 

pretexto para conteúdos tidos como tradicionais, mas constituindo os próprios como 

um conteúdo a ser ensinado. 

Estes trabalhos apontam, dentre outros elementos, que as experiências 

vividas pelas docentes direcionam as suas práticas de ensino em sala de aula. 

Algumas representações são redefinidas de acordo com as situações vivenciadas 

por estes sujeitos. Em se tratando das professoras ensinantes da língua escrita, 

estas podem trazer elementos tanto de seu passado, como das discussões atuais 

sobre o ensino da língua, questões que nos direcionam a buscar entender a 

construção das representações do ensino da língua escrita. Para tanto, é preciso 

delinear o porquê estamos utilizando a Teoria das Representações Sociais. 

 

1.2 Por que Representações Sociais? 

  

 A representação social refere-se a uma modalidade específica de 

conhecimento, constituída de um conjunto de crenças, opiniões, informações e 

atitudes partilhadas por um grupo a respeito de um objeto social. Condiz, portanto, a 

um emaranhado de conhecimentos referente a objetos, pessoas e ideias que ao 

serem compartilhados pelos sujeitos ou grupos que se representam a si mesmos por 

meio deles, influenciam suas condutas comportamentais e as relações que são 

construídas com outros fenômenos, teorias, práticas, ideias e pessoas 

(MOSCOVICI, 2001, 2003; JODELET, 2001; ABRIC, 2001). Toda representação 

social é uma representação de alguém ou de um grupo sobre um determinado 

objeto, ideia ou pessoa. Em suma,  

Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa 
sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 
tradicionais, podem também ser vistas como a versão 
contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1981, p. 181 apud 
SÁ, 1996, p. 31). 
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 A representação pode ser considerada como uma forma de saber prático que 

liga um sujeito ao objeto, e este pode ser tanto de natureza social como material ou 

ideal. Na relação estabelecida entre sujeito e objeto, o último faz parte de um 

contexto ativo, o qual é “concebido pela pessoa ou grupo, pelo menos parcialmente, 

enquanto prolongamento do seu comportamento, de suas atitudes e das normas às 

quais ele se refere” (ABRIC, 2000, p. 27). 

 As representações são produzidas através das interações entre os sujeitos na 

sociedade mediante inúmeras situações da vida cotidiana. Mas, por que as 

representações são sociais e tão fundamentais em nosso cotidiano? Jodelet 

responde a este questionamento afirmando que 

 
[...] elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 
aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a 
eles de forma defensiva (JODELET, 2001, p. 17). 
 
 

 Ao guiar as condutas humanas, as representações direcionam o modo como 

as pessoas reagem a determinadas situações ou lidam com determinados conceitos. 

Além disso, podemos acrescentar que a teoria das representações sociais busca 

entender as marcas sociais presentes no cognitivo dos indivíduos e as condições 

cognitivas do funcionamento ideológico. Uma de suas funções é fazer o indivíduo 

agir sobre o mundo e o outro, devido ao fato de ser engendrada a partir das 

experiências vividas pelo sujeito. Este sujeito é ‘condicionado’ aos contextos e 

condições em que se constroi enquanto ser social. Por isto, Jodelet (2001) considera 

que as representações são fenômenos complexos e que estão sempre em ação na 

vida social, sendo assim, atuam ativamente em diferentes situações do cotidiano.  

 De acordo com Moscovici (1976), as representações se configuram ao longo 

de três dimensões: informação, campo de representação ou imagem e atitude. A 

informação é condizente com a disposição do conhecimento de um grupo sobre 

determinado objeto; já o campo de representação nos direciona ao conceito de 

imagem, a um modelo disposto socialmente e ao conteúdo concreto e restrito das 

presunções referentes ao objeto da representação. A atitude, por sua vez, enfoca a 

orientação global em relação ao objeto da representação social. Esta última é a mais 

habitual das três dimensões, “as pessoas se informam e representam alguma coisa 
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somente depois de terem tomado uma posição e em função da posição tomada” 

(MOSCOVICI, op. cit., p. 72 apud SÁ, 1996, p. 32). 

 A Psicologia Social, ao pensar as representações como uma forma de 

conhecimento prático, procura compreender seu papel na criação de uma “realidade 

consensual e sua função sociocognitiva de integração e de orientação das 

comunicações e das condutas” (SPINK, 1995, p. 86). As representações se 

constituem como uma construção e expressão do sujeito envolvendo um processo 

de simbolização e de interpretação pautado na construção de significações. 

 Na construção de sentidos, cabe destacar que a complexidade atual da 

sociedade exige um conjunto de conhecimentos elaborados de forma que possa 

atender às necessidades vigentes, e estes conhecimentos fazem parte de uma 

dinâmica de conhecimentos que estão em constante atualização. A análise do saber 

sob diversos ângulos nos remete ao entendimento de que os sujeitos são seres que 

interagem em situações distintas e em diferentes momentos históricos como 

produtores sociais. Esta atribuição não é estática de sentido, é flexibilizada pelas 

diferentes inserções na totalidade social e pelas múltiplas inter-relações possíveis 

nesta inserção (SANTOS, 2004). 

 Na troca incessante de saberes permeiam-se os conhecimentos científicos e 

saberes do senso comum que são internalizados e exteriorizados pelos indivíduos 

através de seus discursos e ações práticas, revelando as significações sob 

determinado objeto de representação. Há uma articulação entre o social e o 

psicológico, compreendidos como um processo dinâmico, possibilitando 

compreender a estruturação de ideias socialmente construídas e sua relação com as 

condutas humanas. 

 O percurso pelo qual o conhecimento do senso comum veio sendo legitimado, 

havendo uma mudança de perspectiva quanto às teorias do conhecimento, teve 

importante papel na construção da teoria das representações. O novo olhar sobre o 

senso comum o apreende como um “conhecimento legítimo e motor das 

transformações sociais” (SPINK, 2007, p. 119). Dessa forma, não se trata apenas de 

uma validação do senso comum, mas de um movimento que o compreende dentro 

de uma teia de significados com capacidade efetiva de criar a realidade social. O 

conhecimento científico adquire novas conotações através de formulações do senso 

comum e das construções de sujeitos produtores de significados. Mas, como e por 

que os sujeitos constroem representações? 



 

 24 

1.2.1 Os processos de ancoragem e objetivação 

  

As representações têm como propósito transformar o não-familiar em familiar, 

ou seja, propicia ao indivíduo a familiaridade com novos conhecimentos. Segundo 

Moscovici (1984, p. 23-24),  

[...] a dinâmica dos relacionamentos é uma dinâmica de 
familiarização, onde objetos, indivíduos e eventos são percebidos e 
compreendidos em relação a encontros ou paradigmas prévios. 
Como resultado, a memória prevalece sobre a dedução, o passado 
sobre o presente, a resposta sobre o estímulo, as imagens sobre a 
‘realidade’ (apud SÁ, 1996, p. 48).  

 Portanto, é na busca por tornar o desconhecido em conhecido que as 

representações sociais se delineiam através de dois processos distintos, porém, 

complementares: a ancoragem e a objetivação. Moscovici explica que  

esses mecanismos transformam o não-familiar em familiar, 
primeiramente transferindo-o a nossa própria esfera particular, onde 
nós somos capazes de compará-lo e interpretá-lo; e depois, 
reproduzindo-o entre as coisas que nós podemos ver e tocar, e, 
consequentemente, controlar (2003, p. 61). 

 A ancoragem corresponde ao resgate na memória dos indivíduos de imagens, 

experiências, conceitos... que se aproximem do que está sendo apresentado como 

novo, havendo assim, uma busca nas construções mentais de elementos que 

possam classificar o novo conhecimento, colocando-os numa rede de categorias 

mais familiares. Caracteriza-se, portanto, por uma inserção de um novo 

conhecimento dentro de pensamento já constituído. 

 O que ainda não tem classificação, não é nomeado, nos é estranho, e nos 

provoca a necessidade de situarmos este estranho. Assim sendo, procuramos defini-

lo como adequado ou não dentro de uma norma, através de um processo de 

integração do objeto representado a uma realidade já existente. Este processo de 

adaptação é marcado, justamente, pela classificação e denominação do ainda não-

familiar. 

 Ao classificarmos algo, nós o associamos a um conjunto de comportamentos 

e regras que apontam o que é, ou não é, permitido, considerando todos os sujeitos 

pertencentes a um determinado grupo. Ao classificar, buscamos resgatar 

conhecimentos de nossa memória e utilizar como base para denominarmos o objeto 
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através de uma adaptação a elementos da nossa cultura. Portanto, esse processo 

implica a saída do objeto do anonimato. A nomeação permite a comunicação, cujo 

falar sobre o objeto ou pessoas passa a adquirir certas características que os tornam 

distintos uns dos outros, e a partir deste processo somos capazes de imaginá-lo e 

representá-lo. 

 A materialização das abstrações, por meio da simbolização/nomeação do 

conhecimento novo em questão, caracteriza o processo de objetivação. De acordo 

com Moscovici (2003, p. 71), a “objetivação une a idéia de não familiaridade com a 

realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade”, pois transforma em real um 

nível diferente da realidade. Objetivar, portanto, “é descobrir a qualidade icônica de 

uma idéia ou ser imprecisos, reproduzir um conceito em uma imagem” 

(MOSCOVICI, 1984, p. 38 apud SÁ, 1996, p. 47). Este processo permite que o 

sujeito transforme o que foi idealizado em algo concreto, corporificando a ideia 

referente a uma situação, conceito ou objeto, e desvendando a propriedade icônica 

de uma ideia. 

 O processo de objetivar é uma operação imaginante e estruturante no qual, 

ao sermos levados a ligar o que não conhecemos a algo que faz parte do nosso 

repertório, damos forma específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando o 

conceito abstrato em algo concreto, havendo uma constituição formal de um 

conhecimento, externalizado por meio da linguagem. 

 Cabe destacar que cada representação tem em sua estrutura duas faces, a 

figurativa e a simbólica, podendo ser, analogamente, comparadas à frente e ao 

verso de uma folha de papel, o que nos faz compreender “em toda figura um sentido 

e em todo sentido uma figura” (MOSCOVICI, 1974, p. 63 apud SÁ, 1996, p. 46). 

Com esta ideia, percebemos uma característica do processo formador das 

representações correspondente à duplicação de um sentido por uma figura, dando 

materialidade a um objeto abstrato e caracterizando o processo de objetivação. Já 

na ancoragem, vemos acontecer o inverso: há a duplicação de uma figura por um 

sentido, propiciando um contexto inteligível ao objeto. 

 Em síntese, os dois processos englobam elementos que compõem o âmbito 

cognitivo e o contexto social em que são forjadas as representações, ocorrendo uma 

transição entre o mental e o social num processo de assimilação de imagens 

retiradas do cotidiano aos novos esquemas conceituais. Ao percebermos a 
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dinamicidade do processo de familiarização de algo novo, como podemos analisar a 

estruturação das representações no ensino da língua escrita? 

 

1.2.2 O Núcleo Central das Representações  

  

 Na análise das representações sociais do ensino da língua escrita, optamos 

também por utilizar a abordagem teórica do núcleo central das representações, 

proposta inicialmente por Abric. Esta escolha esteve ancorada na nossa busca por 

identificar os elementos do núcleo central e os elementos periféricos que constituem 

as representações deste ensino.  Para Abric (1994, p. 73), a ideia principal da teoria 

do núcleo central está fundamentada no fato de que “toda representação está 

organizada em torno de um núcleo central [...], que determina, ao mesmo tempo, 

sua significação e sua organização interna” (apud SÁ, 1996, p. 67). E este núcleo é 

considerado o elemento fundamental que determina a significação e organização, 

simultaneamente, das representações. Contudo, “é a finalidade da situação na qual 

se produz a representação que vai determinar seu(s) elementos(s) central(is)” 

(ABRIC, 2001, p. 163).  

 O núcleo central é definido como a dimensão fundamental da representação 

(ABRIC, 2000; FLAMENT, 2001; MAIA, 1997; SÁ, 1996). Pode ser considerado 

como um subconjunto da representação formado de alguns elementos, ou até 

mesmo de um elemento, capazes de desestruturar uma representação ou conferir-

lhe uma significação diferenciada, o que representa serem estes elementos que dão 

significado à representação. 

 Toda realidade é reapropriada pelo indivíduo ou grupo, sendo reconstruída no 

seu sistema cognitivo e integrada ao seu conjunto de valores que estão 

intrinsecamente relacionados à sua história e ao contexto social que faz parte. Assim 

sendo, podemos considerar que toda realidade é representada (ABRIC, 2000). 

Porém, a representação não se caracteriza como um mero reflexo da realidade, ela 

é uma organização significante. E tal significação está atrelada especialmente à 

situação vivenciada, e também como já vimos, ao contexto social e ideológico, aos 

determinantes sociais incluindo os sistemas de valores, como também a própria 

história do indivíduo e do grupo e da sua posição social no grupo. Neste sentido, ao 

mesmo tempo em que o núcleo central determina a significação e a organização, ele 
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também é determinado pelas características do objeto apresentado e pela relação 

que há entre o indivíduo e este objeto. 

 De maneira geral, o núcleo central estrutura e organiza os elementos da 

representação dando-lhes sentido, e, além disso, garante duas funções 

fundamentais no processo de representação. A primeira é a função geradora, esta 

permite a criação ou transformação dos outros elementos da representação. A 

segunda é a função organizadora, na qual o núcleo central torna-se o elemento que 

agrega e firma as representações, ligando os vários elementos da representação. 

Vale destacar que, ao desempenhar estas funções, o núcleo central é o elemento 

mais estável de uma representação e, consequentemente, o mais resistente à 

mudança. 

 Abric (1994 apud SÁ, 1996) aponta que duas das características que 

aparentam ser contraditórias em relação à teoria das representações estão 

conectadas às próprias características estruturais das representações e à sua forma 

de funcionar. As representações têm como característica serem ao mesmo tempo 

estáveis e móveis, rígidas e flexíveis. Sá explica este paradoxo afirmando que  

A teoria do núcleo central procura dar conta dessas aparentes 
contradições propondo que a representação social, conquanto uma 
entidade unitária, é regida por um sistema interno duplo, em cada 
parte tem um papel específico mas complementar ao da outra. 
Haveria, assim, em primeiro lugar, um sistema central, constituído 
pelo núcleo central da representação [...]. Em segundo lugar, como 
complemento indispensável do sistema central, haveria um sistema 
periférico (SÁ, 1996, p. 72-73). 

 O sistema central está ligado às condições históricas, sociológicas e 

ideológicas de sua produção, sendo marcado pelos modos de viver do grupo e 

estabelecer relações. Ao ser marcado por estas características, podemos considerá-

lo como dependente do meio social no qual a representação faz parte e, ao ter esta 

base, é resistente a mudanças, o que possibilita uma continuidade e permanência 

da representação. Pelo fato de estar ligado ao âmbito social de modo geral, o 

sistema central apresenta como uma outra função a consensualidade, permitindo a 

identificação da homogeneidade do grupo, ao mesmo tempo em que este também é 

assinalado por distinções interindividuais.  

 Para Abric, a representação social não é formada apenas por um núcleo 

central. Os elementos periféricos que estão dispostos e organizados em torno do 
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núcleo central são fundamentais para a existência da representação. Ao formarem o 

sistema periférico agem na atualização constante das determinações normativas, e 

assim permitem a flexibilidade, a mobilidade e a expressão individualizada que 

igualmente caracterizam as representações sociais.  

 O sistema periférico ao ter caráter de funcionalidade propicia que a 

representação se ancore na realidade do momento, pois como afirma Flament, 

os esquemas periféricos asseguram o funcionamento quase 
instantâneo da representação como grade de decodificação de uma 
situação: indicam às vezes de modo muito específico, o que é normal 
(e, por contraste, o que não é); e, portanto, o que é preciso fazer 
compreender ou memorizar (2001, p. 177). 

 Uma mudança do sentido ou da natureza dos elementos periféricos pode ser 

indício de uma evolução e de transformação superficial de uma representação. 

Diante destas características, Abric (2000, p. 32) atribui três funções aos elementos 

periféricos:  

- Função de concretização: diretamente dependentes do contexto, os 
elementos periféricos resultam da representação na realidade. [...] 
Eles permitem a formulação da representação em termos concretos, 
imediatamente compreensíveis e transmissíveis. 
- Função de regulação: mais leves que os elementos centrais, os 
elementos periféricos têm um papel essencial na adaptação da 
representação às evoluções do contexto. Então, as informações 
novas ou as transformações do meio ambiente podem ser integradas 
na periferia da representação. [...] Face à estabilidade do núcleo 
central, os elementos periféricos constituem o aspecto móvel e 
evolutivo da representação. 
- Função de defesa: [...] o sistema periférico funciona como o sistema 
de defesa da representação. Ele constitui o que Flament (1994) 
chama de <<pára-choque>> da representação. A transformação de 
uma representação se opera, na maior parte dos casos, através da 
transformação de seus elementos periféricos: mudança de 
ponderação, interpretações novas, deformações funcionais 
defensivas, integração condicional de elementos contraditórios. É no 
sistema periférico que poderão aparecer e ser toleradas 
contradições. 

 Podemos concluir, então, que o sistema periférico é “flexível, adaptativo e 

relativamente heterogêneo quanto ao seu conteúdo”, e está intrinsecamente 

vinculado ao sistema central, cujas características estão vinculadas a estabilidade, 

consensualidade e coerência, além de ser historicamente determinado (SÁ, 1996, p. 

77). 
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  Para os pesquisadores da teoria do núcleo central os comportamentos 

individuais ou de grupos são diretamente determinados pelas representações da 

situação vivenciada (ABRIC, 2000; FLAMENT, 2001). Considerando que a prática 

social desempenha um papel preponderante na transformação das representações 

sociais, é necessário lembrar que ao longo dos últimos anos as discussões sobre o 

ensino de objetos escolares, mais especificamente, o ensino da língua escrita, vem 

passando por várias modificações percebidas nas ações e discursos de alguns 

docentes.  

 Mas, não podemos esquecer que estas mudanças são também marcadas 

pelas permanências, pelas experiências de vida de cada indivíduo que estão sempre 

em relação um com o outro. Dessa forma, os sujeitos nem sempre estão agindo de 

forma solitária, mas sim, em grupos sociais que também buscam constituir a sua 

identidade grupal. 

 A familiarização com novos conceitos não faz com que os sujeitos 

abandonem de imediato os que já têm construído, pois no processo de adaptação 

do novo ao velho, os conteúdos são continuamente reconstruídos (SPINK; 

MEDRADO, 2000). Nesta perspectiva, Souza Filho (1995) aponta que 

a tarefa básica de um estudo de representação social é explicitar 
elementos de sentido isolados ou combinados em construtos 
representacionais: produzidos, mantidos e extintos em função de 
condições sociais específicas vividas por indivíduos e grupos (p. 
113). 

 Portanto, uma representação social é marcada pela história de vida de cada 

sujeito e da sua relação social, envolvendo processos de familiarização com novos 

conhecimentos. No campo da educação, tomando em especial os sujeitos 

professores como elaboradores de representações sobre diversos objetos, esta 

teoria possibilita apreender em quais elementos estes profissionais buscam apoio 

para direcionar e justificar seus comportamentos, através das (re)construções de 

sentidos. Além disso, a teoria das representações sociais também possibilita 

perceber onde se encontram os “nós” da aprendizagem conceitual e a repercussão 

destes no espaço da sala de aula, local em que as representações ancoradas em 

teorias do senso comum entram em confronto com o conhecimento científico 

(KLEIMAN, 2005). 

  



 

 30 

1.2.3 O papel da linguagem na teoria das representações sociais   

  

Na teoria das representações sociais, percebemos de modo geral que apesar 

do indivíduo ser considerado numa perspectiva psicológica, o âmbito social e cultural 

deste é integrado às análises numa perspectiva de pertença ou participação em 

determinados grupos sociais. Neste contexto, na relação individual-social, o 

indivíduo tem papel ativo na construção desta representação, pois ele age sobre o 

objeto social, e cabe considerar que ao mesmo tempo ele sofre influências de seu 

contexto através da dinâmica relacional estabelecida com outros sujeitos 

repercutindo na construção de representações. Dessa forma, estes sujeitos são 

pensadores ativos que constroem as representações no intercâmbio das relações e 

na comunicação.  

 A comunicação é um fenômeno de ordem social, sendo fundamental para o 

estudo das representações sociais, pois através dela veiculam-se proposições, 

ideias sobre objetos sociais. Esta se aproxima da perspectiva dialógica na qual o 

sujeito age sobre o objeto. 

 Dessa forma, a linguagem é um dos meios de captar e/ou interpretar as 

representações, sendo considerada como uma manifestação sócio-histórica, uma 

prática social. Grossmann e Boch (2006, p. 30) destacam que “as práticas de 

linguagem são socialmente diferenciadas e diferenciadoras”, repercutindo nas 

práticas sociais de referência de um grupo. Com isso, as autoras colocam que 

ignorar esta característica num estudo que trate de representações sociais é 

negligenciar a principal especificidade do ser humano que é considerado, antes de 

mais nada, um “ser de linguagem”. Os indivíduos se comunicam através da 

linguagem, e por meio desta comunicação há uma troca incessante de valores, 

ideias. Os discursos perpassam os diferentes grupos sociais e são constituídos por 

elementos que os caracterizam como um determinado grupo11. 

 Como já destacado no tópico anterior, a representação de um objeto constroi-

se nas relações estabelecidas do sujeito com o objeto representado e com outros 

sujeitos, criando significações que muitas vezes perpassam normas, hábitos, 

                                                 
11 Ao serem consideradas como tomadas de posição simbólicas, as representações se organizam de 

formas diferenciadas de acordo com as relações sociais, através da formação de opiniões, 
estereótipos etc, que direcionam as tomadas de posições ligadas a essas relações. Nesse sentido, 
as representações tornam-se um eixo organizador destas relações simbólicas entre indivíduos e 
grupos (DOISE, 2004). 
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noções, pré-noções e símbolos que marcam um conjunto social (CARVALHO, 2001). 

Estes sujeitos são seres que interagem, por meio da linguagem, em diferentes 

situações e diversos momentos históricos como produtores sociais, sendo assim, 

produzem e reproduzem conhecimentos que adquirem significados ímpares em 

cada grupo social. 

 Podemos dizer que a linguagem, como uma prática social, tem como uma de 

suas especificidades a construção da realidade12 na medida em que a sua 

materialização se transforma numa ferramenta para a constituição desta. Sendo 

assim, a linguagem é essencial no desenvolvimento de todo e qualquer ser humano, 

pois “constitui o mais importante instrumento de socialização” (BERGER; 

LUCKMANN, 1985, p. 179). 

 Dessa forma, além da linguagem ter o papel na construção da realidade, ela 

também cumpre o seu papel no compartilhamento desta. Com a linguagem nós 

representamos o real e produzimos sentidos, sendo uma “condição sine quo non na 

apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele 

agir” (GERALDI, 1991, p. 4-5). A linguagem, portanto, não é morta, visto que, ao se 

referir ao mundo, é por ela e nela que se pode apreender a construção histórica da 

cultura. 

 A ação do homem na sociedade, por conseguinte, se dá então pelo uso da 

linguagem. Os sujeitos se comunicam constantemente sobre diversos aspectos do 

cotidiano, e neste processo de interações os sujeitos se constituem e constroem 

seus conhecimentos de mundo através de seus discursos e como já destacamos, o 

discurso pode ser considerado como um instrumento para captação das 

representações ao revelá-las.  

 A comunicação entre os sujeitos é marcada social e temporalmente, e isto, 

dentro do estudo das representações sociais possibilitou compreender as 

mudanças, permanências e os conflitos presentes nas representações docentes 

sobre o ensino da língua escrita. Vale ressaltar que buscamos em nosso estudo 

destacar não só os temas de representação, pois como destaca Grossmann e Boch 

(2006), só discorrer sobre o objeto da representação não é o suficiente para capturá-

lo, mas também, enfatizar as maneiras do dizer que pode nos revelar a diversidade 

de manifestação das representações captadas por meio do discurso. 

                                                 
12 Cf. sobre o processo de construção da realidade em Berger e Luckmann (1985). 
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1.3 Ensino da língua escrita: pressupostos teóricos e práticas  

  

 Analisar a escrita como objeto de ensino implica pensar nas diferentes 

estratégias teórico-metodológicas de ensino-aprendizagem da língua. Desde que a 

aprendizagem da leitura e da escrita foi instituída formalmente no espaço escolar, 

foram-se pensando diversas maneiras para que esta atendesse às necessidades 

sociais. 

 Os saberes são sócio-históricos e, portanto, adaptáveis às características 

sociais vividas em determinadas épocas. Tal variabilidade está atrelada também às 

concepções de homem e de mundo e repercutem nos saberes a serem ensinados 

pela escola. Ao tratar especificamente do ensino da língua, podemos destacar que, 

inerente às possibilidades de ensino deste objeto, estão subjacentes as concepções 

de linguagem desenvolvidas ao longo do tempo. Dessa forma, “toda prática de 

ensino da leitura e da escrita está pautada, ainda que de forma inconsciente por 

parte de seus agentes, nos modos de conceber a língua e seu funcionamento” 

(SANTOS, 2004, p. 77). A adoção de uma ou outra concepção tem grandes 

implicações nas formas, nas maneiras do dizer e do ensinar a língua escrita.  

 Diante das diferentes possibilidades de se perceber a língua, há algumas 

décadas percebemos nas pesquisas acadêmicas a preocupação com a língua 

enquanto objeto de ensino. Acreditando num ensino da língua materna voltado para 

a valorização das condições de uso da mesma e dos sujeitos envolvidos em 

diferentes espaços sociais, vê-se emergir mais recentemente a necessidade de 

possibilitar que os/as docentes se familiarizem com uma forma de entender a língua 

em seu aspecto interativo. Esta forma de compreender a língua possibilita que os 

sujeitos se insiram de forma mais significativa numa sociedade letrada, caracterizada 

pela presença da escrita e da leitura em praticamente todas as situações. 

 A leitura e a escrita são importantes ferramentas no exercício da cidadania e 

da garantia da conquista do letramento numa sociedade letrada. Scholze (2004), ao 

abordar a leitura e a escrita na relação do sujeito com o mundo, aponta que “[...] 

tanto a leitura como a escrita podem ser experiências que nos impedem de 

continuarmos os mesmos após termos passado por elas” (p. 07), constituindo-se 

assim, como formas de linguagem que permitem uma maior aproximação do sujeito 

com o mundo e uma maior inserção deste numa sociedade letrada. E como destaca 

Geraldi, a linguagem caracteriza-se como sendo uma atividade constitutiva: 
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[...] é pelo processo de internalização do que nos era exterior que 
nos constituímos como os sujeitos que somos, e, com as palavras de 
que dispomos, trabalhamos na construção de novas palavras. 
Também aqui um trabalho ininterrupto. Por isso a língua não é um 
sistema fechado, pronto, acabado de que poderíamos nos apropriar. 
No próprio ato de falarmos, de nos comunicarmos com os outros, 
pela forma como o fazemos, estamos participando, queiramos ou 
não, do processo de constituição da língua (1996, p. 67). 

 A língua e os sujeitos se constituem a partir das relações que estabelecem 

entre si no meio social. Ao considerar esta relação, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa13 apontam que, por meio da 

mediação da linguagem, as crianças assimilam os sentidos atribuídos pela 

sociedade às coisas, às pessoas, ao mundo de modo geral, e é usando-se da 

linguagem que a mesma constroi sentidos sobre o mundo à sua volta, sobre si 

mesma e sobre a própria linguagem (BRASIL, 1998, v. 2). Em relação à linguagem 

escrita, a criança pode, por meio desta, desenvolver uma nova forma de expressão, 

sendo necessário, contudo, o domínio do sistema de escrita. 

 Porém, estas duas práticas culturais – a leitura e a escrita – geralmente são 

vistas na escola de forma simplificada, como apenas um aprender a ler e a 

escrever14, desconsiderando a “importância de aprender com a linguagem, com a 

leitura, com a escrita, compreendidas como experiências, como práticas sociais e 

culturais, mais do que práticas escolares” (KRAMER, 1998, p. 38). Constata-se, 

portanto, que a aprendizagem da leitura e da escrita, algumas vezes, é 

descontextualizada da realidade na qual estão inseridas no mundo social e 

transformadas de “objeto cultural em objeto escolar” (idem, 2002, p. 62). Diante 

desta discussão, abordaremos alguns aspectos característicos das correntes 

teóricas que têm servido como pano de fundo para a elaboração de propostas de 

ensino da língua materna nas escolas ao longo de algumas décadas. 

 

 

 

 
                                                 
13 Os Parâmetros Curriculares Nacionais surgiram nos anos finais da década de 90 como um 

documento “não-normativo” que visava auxiliar o processo educativo nas escolas, sendo, portanto, 
em alguns momentos prescritivos, mas flexíveis em relação à sua adoção. 

14 Historicamente, a partir do momento que existe uma cultura escrita, as sociedades têm se 
preocupado com a transmissão dos conhecimentos e instituído situações formais de aprendizagem. 
Contudo, como alerta Barré-de-Miniac, “essas situações formais correm o risco de se tornarem 
opacas, sem que os aprendizes consigam decifrar suas finalidades sociais” (2006, p. 46). 
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1.3.1 Ensino da escrita: a linguagem como expressão do pensamento e como 

meio de comunicação. 

  

 Diferentes concepções sobre a linguagem permeiam o ensino da língua no 

espaço escolar. A percepção da língua como um objeto estático, que pode ser 

isolado da realidade social, está presente nas concepções que abordam a 

linguagem como expressão do pensamento ou como apenas um instrumento de 

comunicação. 

 A linguagem como expressão do pensamento enfoca a atividade mental do 

sujeito, na qual a língua seria uma expressão do pensamento envolvendo a 

compreensão e o conhecimento de mundo. Se a linguagem do indivíduo se reflete 

como um veículo de exteriorização do pensamento, este pensamento deveria estar 

estruturado de forma lógica, o que aponta uma relação estreita entre a capacidade 

linguística e a capacidade psicológica. Nesta perspectiva, o elemento central é que 

na situação de comunicação não se considera o contexto em que ela se dá, mas 

sim, como se estrutura a comunicação, ou seja, no falar ou escrever, existindo 

regras que necessitam ser consideradas na “organização da linguagem e que 

determinam o bem falar e escrever” (SANTOS, 2004, p. 73). Aquele que se expressa 

bem é o que consegue organizar de forma lógica, articulada e organizada seu 

pensamento. Nisto está subjacente a ideia do falar bem relacionado ao falar certo de 

acordo com a gramática normativa, na qual a sintaxe é supervalorizada em 

detrimento da semântica. 

 Contudo, esta restrição da linguagem a uma expressão do pensamento não 

dá conta de abarcar outros aspectos da linguagem humana, além disso, Geraldi 

(2006) alerta que seguindo esta vertente, poderemos concluir que quem não 

consegue se expressar bem é por causa da sua incapacidade de pensar. 

 Enfatizando o bem falar e escrever, o ensino da gramática era estritamente 

prescritivo, com um currículo baseado nos clássicos e na gramática normativa. 

Escrever estava centrado no conhecimento linguístico, com ênfase no vocabulário e 

na sintaxe. Embasada especialmente na linguística estrutural, a linguagem é tida 

como um objeto que poderia ser “aprisionado e visualizado através de taxionomias e 

tabelas” (SANTOS, 2004, p. 81). 

 Com uma perspectiva de ensino prescritivo e normativo, as atividades eram 

direcionadas à realização de exercícios repetitivos, com ênfase na imitação. Neste 
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sentido, o desenvolvimento da escrita preconizava a imitação de modelos de boa 

escrita, destacando-se as atividades de cópia e reprodução. 

 Já por volta da segunda metade do século XX, houve a difusão de uma nova 

concepção de linguagem que tomou conta do ensino de Língua Portuguesa em 

debates teóricos na academia e, posteriormente, nos estabelecimentos de ensino. A 

linguagem é tida como instrumento de comunicação e a língua como código, um 

veículo de transmissão de mensagem que serve para a comunicação entre as 

pessoas. Uma comunicação eficiente seria possível quando os indivíduos envolvidos 

neste processo dominassem o código e o utilizassem de forma convencional e 

preestabelecida. Com o foco direcionado ao código e ao uso deste de forma correta, 

as situações de comunicação não são consideradas, nem os interlocutores são 

envolvidos, há uma mensagem que é passada de um emissor para um receptor. 

 Contudo, Bakhtin (1997) enfatiza que não podemos afirmar que estes 

esquemas não estão certos e que também não estão relacionados a determinados 

“aspectos reais”, porém, quando tais esquemas aspiram “representar o todo real da 

comunicação verbal se transformam em ficção científica” (p. 290). Dessa forma, 

numa perspectiva bakhtiniana, essa ideia é simplificada e não caracteriza de forma 

ampla o processo complexo de interação verbal, isto porque o ouvinte ou o leitor na 

receptividade e compreensão de um texto adota em relação a ele uma atitude 

responsiva ativa, seja para adaptar, discordar ou concordar, demonstrando que toda 

compreensão está impregnada de resposta. 

 A repercussão destas concepções no contexto escolar se materializou 

especialmente através da elaboração dos currículos oficiais que direta ou 

indiretamente repercutiram na produção dos livros didáticos e na própria formação 

docente. Esta influência se fez presente até mesmo na nomenclatura da disciplina 

Português que mudou para “Comunicação e Expressão” nas séries iniciais, e 

“Comunicação em Língua Portuguesa”, ministrada nas séries finais. Tal mudança 

tinha como pressuposto que o ensino passaria a direcionar-se para a aprendizagem 

de um instrumento de comunicação. A instrumentalização do ensino traz como 

consequência outra perspectiva, como nos aponta Soares (2005), para o ensino da 

língua materna, que corresponde à ênfase no papel da comunicação na qual a 

gramática “perde” sua proeminência. Passam a ser observadas algumas questões 

pragmáticas no sentido de que seria necessário desenvolver nos alunos as 
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habilidades de compreensão e também de expressão de mensagens, enfocando-se 

principalmente as redações escolares e as leituras. 

 Entretanto, vale destacar que ambas as concepções ainda permanecem 

conectadas ao ensino de uma gramática normativa15 que prescreve o que pode ou 

não ser utilizado na língua, como subsídios para atingir os seus propósitos. Esta 

gramática, de acordo com Travaglia (1998, p. 31), “é mais uma espécie de lei que 

regula o uso da língua em sociedade” e que se encontra bastante presente nas 

escolas. Lígia Leite (2006) alerta para o fato que quando a escola direciona o ensino 

da língua por meio da aprendizagem de simples normas/regras gramaticais 

enfatizando o uso da norma culta em todas as comunicações, recorre a uma 

concepção de linguagem como um espelho do pensamento. Neste sentido seria 

necessário “moldar, domar para, policiando-o, dominá-lo, fugindo ao risco 

permanente de subversão criativa, ao risco do predicar como ato de invenção e 

liberdade” (LEITE, op. cit., p. 24). 

 O foco no ensino normativo, pautado na gramática, se dava juntamente com o 

trabalho utilizando textos no espaço escolar, abandonando de certa forma o estudo 

da língua partindo de frases e períodos isolados. Porém, isto não significa que as 

frases não persistam como objeto de análise. As frases surgem a partir dos textos 

trabalhados, os quais eram caracterizados especialmente pelos tipos textuais 

(narração, descrição e dissertação). Dessa forma, os tipos textuais eram muitas 

vezes utilizados para subsidiar o estudo da estrutura da língua através da seleção 

das frases a serem analisadas, permanecendo assim o foco na análise estrutural. Ao 

destacar os tipos textuais, Santos enfatiza que  

o trabalho de produção desses ‘gêneros escolares’ acontece sem 
que se considere o contexto em que a escrita se realiza, isto porque 
a produção escrita é vista como um só, independentemente do que 
se escreve, de quem escreve e para quem se escreve (SANTOS, 
2004, p. 82). 

 Sendo assim, o texto era independente das práticas sociais e também 

historicamente invariável, havendo, portanto, o destaque para as unidades 

linguísticas, como frases, palavras. Neste cenário, um dos objetivos da escola era 

ensinar a produzir textos escritos, para assim possibilitar que o aluno desenvolvesse 

a sua capacidade de criar e organizar bem as suas ideias, dominando a gramática e 

                                                 
15 Para analisar concepções de gramática, cf. Travaglia (1998). 
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tendo acesso a modelos de escrita. Vemos que os textos sempre fizeram parte do 

contexto escolar, e são denominados por Schneuwly (1995) como “gêneros 

escolares”, por apresentarem as características anteriormente citadas, sendo 

produzidos pela escola como um instrumento para desenvolver e avaliar a escrita 

dos alunos (apud SANTOS, op. cit.).  

 Os textos produzidos pela e para a escola também fizeram parte do contexto 

de alfabetização dos alunos. A alfabetização caracteriza(va)-se como um objeto de 

ensino da escola, desconsiderando as experiências dos alunos vivenciadas fora do 

contexto escolar. Além disso, a percepção da língua como um código também 

refletiu na forma de organização do ensino na alfabetização. O uso de textos 

forjados, os chamados pseudotextos ou ainda ‘textos cartilhados’16, fazia parte das 

cartilhas tradicionais como um recurso para a alfabetização. Estes textos 

caracterizavam-se por ser um amontoado de sentenças nas quais estão ausentes a 

coesão, a coerência e a unidade temática (SOARES, 2005), ou seja, era um 

amontoado de frases que não possuem unidade de sentido, criadas a partir do que o 

aluno já tinha assimilado em relação às letras e sílabas.  

 Os famosos ‘textos cartilhados’ subsidiavam o processo de apropriação do 

sistema de escrita pelos alunos, caracterizado pela ampla memorização e repetição 

de informações dadas de forma fechada e pronta pelo adulto. O indivíduo para 

aprender a ler e escrever precisava memorizar os sons, sílabas e letras. Dessa 

forma, era preciso que inicialmente se conhecesse as letras e as famílias silábicas 

para assim poder ler e escrever palavras, frases e depois textos. Com a ênfase em 

textos cartilhados, muitas produções dos alunos também seguiam este estilo, os 

alunos escreviam um conjunto de frases desconexas para formar um “texto”, sendo 

assim, estes textos transformaram-se em “modelos” aos quais a criança deveria 

obedecer. 

 Considerando estes aspectos, Soares (2005) alerta que  

 
A insistência e a persistência da escola em levar os alunos a usar a 
escrita com as funções que privilegia, insistência e persistência que 
têm, como principal instrumento, as condições de produção da 
escrita na escola e a avaliação dessa escrita, são, na verdade, um 
processo de aprendizagem/desaprendizagem das funções da escrita: 
enquanto aprende a usar a escrita com as funções que a escola 
atribui a ela, e que a transformam em uma interlocução artificial, a 

                                                 
16 Os textos cartilhados foram produzidos pela escola sem apresentarem funcionalidade social, sendo 

utilizado com o objetivo dos alunos apenas decodificarem e codificarem o que estava ali escrito. 
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criança desaprende a escrita como situação de interlocução real 
(2005, p. 73).  
 
 

 Além de desconsiderar as situações de interação e enfatizar a perspectiva da 

língua como um código, com ênfase na sua estrutura, o aprendizado da língua 

materna se dava de forma fragmentada e descontextualizada, pautado em 

atividades de natureza mecânica e repetitiva que não propiciava a reflexão sobre o 

sistema de escrita, nem sobre o uso da língua de modo geral. Soares (op. cit.) ainda 

destaca que a escola ensina(va) ao aluno que  

 
a situação de produção de texto escrito é ou uma situação de 
demonstração de suas habilidades de grafar as palavras que lhe 
foram ensinadas ou, em etapa mais avançada do processo de 
alfabetização, de demonstração da capacidade de usar a escrita com 
aquelas funções consagradas pela escola, uma escrita que devolva a 
essa escola o discursos que ela impõe (p. 81).  
 
 

 Em suma, com a importância cada vez maior da atuação dos indivíduos numa 

sociedade em que a leitura e a escrita são constantes e exigem diversos usos 

muitas vezes determinados pelo contexto social, e também pela própria constatação 

da língua como algo vivo em nossa sociedade, surge a necessidade de abranger o 

ensino da língua numa perspectiva interativa.  

 

1.3.2 Ensino da escrita: a linguagem na perspectiva da enunciação  

  

 No início da década de 80, percebe-se um deslocamento dos princípios 

orientadores do ensino da língua, no qual o discurso da mudança permeará também 

os programas oficiais17. A mudança é apreendida especialmente através de um olhar 

diferenciado para as produções discursivas, com ênfase nas interações por meio da 

língua e sua dinâmica neste processo. 

 A análise do uso da língua em situações reais repercutiu na importância de 

rever o trabalho com textos nas escolas. Por isso, pensar num ensino de língua 

voltado para a proposta de trabalho com textos é “ocupar-se e preocupar-se com o 

uso da língua” (GERALDI, 1996, p. 71). Isto não corresponde apenas a uma mera 

                                                 
17 Estas mudanças foram impulsionadas principalmente pela Linguística da Enunciação; Psicologia 

Cognitiva e Filosofia da Linguagem, nas quais podemos destacar os seguintes teóricos: Bakhtin, 
Piaget, Vygotsky, entre outros. 



 

 39 

descrição de uso da língua, mas envolve a discussão da relação do ensino como um 

local de práticas de linguagem, possibilitando, por meio destas práticas, a vivência 

de momentos que propiciem a compreensão das mesmas, aumentando assim, as 

capacidades de usos da língua com êxito. 

 Atualmente, esta é uma discussão que fundamenta as propostas de ensino 

da língua materna nas escolas. Ao considerar que “as línguas se fundam em usos e 

não o contrário” (MARCUSCHI, 2001, p. 16), ou seja, são os usos da língua que 

orientam as normas, e nestes usos é impossível haver qualquer comunicação que 

não seja a partir de gêneros textuais, percebe-se uma nova forma de conceber a 

linguagem.  

 Numa nova concepção, a língua é tida como um elemento mutável sendo, 

portanto, sócio-histórica, e dessa forma, está sempre a ser repensada por aqueles 

que a utilizam em diferentes situações sociais e tempo histórico. E da mesma forma 

que a língua se transforma, os sujeitos também estão em constantes mudanças e 

ambos – língua e sujeitos - se “constituem nos processos interativos” (GERALDI, 

1996, p. 19). 

 Os usos da língua são concretizados pelos enunciados oriundos das diversas 

esferas da atividade humana, seja pela oralidade e/ou pela escrita, e estas esferas 

proporcionam a produção de diferentes gêneros textuais. Por isso, a necessidade de 

considerar os processos interlocutivos analisando as diferentes instâncias sociais de 

uso da língua, como declara Geraldi (1996): 

 
O estudo e o ensino de uma língua não podem [...] deixar de 
considerar como se fossem não-pertinentes – as diferentes 
instâncias sociais, pois os processos interlocutivos se dão no interior 
das múltiplas e complexas instituições de uma dada formação social. 
A língua, enquanto produto desta história e enquanto condição de 
produção da história presente, vem marcada pelos seus usos e pelos 
espaços sociais destes usos. Neste sentido, a língua nunca pode ser 
estudada ou ensinada como um produto acabado, pronto, fechado 
em si mesmo, de um lado porque sua ‘apreensão’ demanda 
apreender no seu interior as marcas de sua exterioridade constitutiva 
(e por isso o externo se internaliza), de outro lado porque o produto 
histórico – resultante do trabalho discursivo do passado – é hoje 
condição de produção do presente que, também se fazendo história, 
participa da construção deste mesmo produto, sempre inacabado, 
sempre em construção (GERALDI, 1996, p. 28).  
 
 

 Tal inovação na forma de abordar a linguagem está baseada, principalmente, 

nos pressupostos teóricos de Michael Bakhtin. Para este teórico, a língua em seu 
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uso real é dialógica, é concreta, viva, e não está restrita ao diálogo face a face. 

Dessa forma, a linguagem é caracterizada como sendo uma atividade e não um 

simples instrumento. Dentro do processo de comunicação, todos os enunciados são 

dialógicos, portanto, de acordo com Fiorin (2006, p. 19), “todo discurso que fale de 

qualquer objeto não está voltado para a realidade em si, mas para os discursos que 

o circundam”. Há sempre o discurso do outro presente no seu discurso. 

 O ensino da língua atualmente está pautado especialmente nas funções 

sociais da escrita e gira em torno de três eixos, correspondentes às práticas de 

leitura, produção de textos - orais e escritos - e análise linguística, mas apesar desta 

divisão, estes eixos não são estanques, interligam-se na unidade textual.  

 O texto passa a ter um papel fundamental no processo de ensino da leitura e 

da escrita, aumentando-se a necessidade dos sujeitos dominarem diferentes 

gêneros textuais, pois ao dominarem estes gêneros, os sujeitos terão mais 

capacidade de responder às exigências comunicativas do cotidiano. 

 A produção escrita interliga-se aos diferentes usos sociais da língua, e vai 

variar de acordo com a situação em que é produzida e o contexto ao qual faz parte, 

além de ter destaque, também, o sujeito-escritor e para quem ele está produzindo. 

Neste sentido, a diversificação da escrita através da criação de situações autênticas 

de produção de textos na escola é um elemento chave no ensino da língua 

atualmente. 

 Ao falar dos usos sociais da escrita nos remetemos ao diálogo com os 

gêneros textuais, que adentraram o espaço escolar como um caminho para ligar a 

aprendizagem da língua materna às situações reais de uso da língua. Os gêneros 

aparecem como fenômenos históricos vinculados à prática cultural, permeando 

todos os espaços sociais. Ao considerar a língua como interação humana, estas 

interações direcionam o surgimento dos gêneros que deveriam ser apropriados 

como um elemento que faz parte da socialização. São objetos que enriquecem, no 

contexto escolar, o trabalho com a língua nos mais variados usos do cotidiano, 

sendo tomados como objeto de exploração pedagógica. Para Santos (2004), 

 
[...] a perspectiva de ensino da língua baseada no conceito de gênero 
está pautada num conceito de língua como interação, compreende a 
escrita como prática social e reconhece que todo texto (oral ou 
escrito) realiza um propósito particular em uma situação específica. A 
noção de gênero vem descrever a relação entre o propósito social do 
texto e sua estrutura linguística (p. 89). 
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 Os gêneros estão interligados às diferentes esferas da atividade humana as 

quais envolvem o uso da linguagem em formas de enunciados que atendem a 

algumas de suas características através do conteúdo temático, estilo e construção 

composicional, sendo definidos por Bakhtin (1997, p. 279) como “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. Os enunciados são produzidos dentro de cada esfera de 

atividade humana – família, escola, igreja, etc. – e estão condicionados às suas 

especificidades e finalidades, o que ocasiona o aparecimento de diversas espécies 

de enunciados de acordo com as mudanças ocorridas nas esferas. 

 O enunciado é a unidade real da comunicação (oral e escrita) e inexiste fora 

das relações dialógicas, ou seja, fora das relações de sentido, necessitando ser visto 

através da sua função no processo de interação. Fiorin (2006) destaca que  

 
só se age na interação, só se diz no agir e o agir motiva certos tipos 
de enunciados, o que quer dizer que cada esfera de utilização da 
língua elabora tipos relativamente18 estáveis de enunciados (p. 61). 
 

 Toda comunicação é realizada a partir de gêneros circunscritos em uma 

esfera de atividade. Estes viabilizam uma interligação da linguagem com a vida 

social, “a linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao 

mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem” (FIORIN, 1996, p. 

61). É através desta relação que encontramos a justificativa para a mutabilidade dos 

gêneros, pois na medida em que as esferas sofrem mudanças, se desenvolvem, 

gêneros desaparecem ou reaparecem, alguns mudam de sentido, outros se 

diferenciam. Por isso, os gêneros tanto unem instabilidade com a estabilidade, como 

a mudança com a permanência; se por um lado, há propriedades comuns em alguns 

textos, por outro, essas propriedades sofrem alterações contínuas. Logo, a definição 

da forma do gênero só se dá em relação à esfera na qual está inserido. 

 Numa perspectiva de compreensão da língua como um objeto dinâmico, uma 

forma de interação humana, a teoria da enunciação tem como pressuposto que só é 

possível compreender a natureza de uma língua analisando-a em seu contexto 

social, espaço onde se dão sob diferentes formas as interações humanas, sendo 

pois, um “puro produto da interação social” (BAKHTIN, 2006, p. 126), ou seja, uma 

                                                 
18 O uso do termo relativamente está vinculado à mutabilidade dos gêneros, à sua historicidade, não 

havendo uma normatividade neste conceito. 
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atividade interativa, cognitiva e social. E como a ação dos sujeitos na sociedade 

através da linguagem se dá a partir de enunciados, Bakhtin coloca que 

 
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos 
por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é obvio, 
por palavras isoladas). Os gêneros do discurso organizam nossa fala 
da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais 
(sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, 
ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras 
palavras, pressentir-lhe [detalhe nosso] o gênero, adivinhar-lhe o 
volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 
composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, somos 
sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, 
evidenciará suas diferenciações (BAKHTIN, 1997, p. 302). 
 
 

 Contudo, diante da diversidade de gêneros difundidos na vida cotidiana, uns 

sendo mais usados que outros, e mesmo as pessoas dominando a língua, algumas 

se sentem inseguras em determinadas esferas da comunicação verbal. Bakhtin 

(1997) aponta que tais dificuldades estão relacionadas a uma falta de experiência 

quanto ao repertório de gêneros da conversa social, falta de conhecimento referente 

ao todo do enunciado. Segundo o autor supracitado, é a partir do “nosso domínio 

dos gêneros que usamos com desembaraço, que descobrimos mais depressa e 

melhor nossa individualidade neles (quando isto nos é possível e útil)” (BAKHTIN, 

op. cit., p. 304). A não familiaridade com algumas destas esferas pode resultar na 

dificuldade de produzir determinados gêneros, este é, então, mais um dos elementos 

que justifica atualmente o trabalho com a diversidade de gêneros textuais na escola. 

 A sugestão para o trabalho com os gêneros textuais aparece em diversas 

propostas curriculares e também fundamenta os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Língua Portuguesa que, mesmo não sendo um documento de uso 

obrigatório, é bastante difundido entre os docentes. Vale destacar que nestes 

documentos há uma preocupação para que os gêneros não se tornem normativos 

no contexto escolar, sendo necessário que haja um trabalho direcionado à 

exploração deste gênero de forma interativa e considerando a sua função no âmbito 

social. 

 Os gêneros são considerados por Schneuwly e Dolz (2004) como um meio de 

articulação dos objetos escolares e das práticas sociais. A escola sempre trabalhou 

com textos, porém o enfoque sempre esteve ligado aos aspectos estruturais ou 

formais, desconsiderando os aspectos comunicativos e interacionais. Numa nova 
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abordagem, o trabalho com gêneros está mais vinculado às funcionalidades e 

interações. 

 Contudo, os autores acima mencionados alertam que no espaço escolar há 

um deslocamento do funcionamento real do gênero, tornando-se num objeto para 

exploração, dessa maneira, destacam que “o gênero trabalhado na escola é sempre 

uma variação do gênero de referência, construída numa dinâmica de ensino-

aprendizagem, para funcionar numa instituição cujo objetivo primeiro é precisamente 

este” (SCHNEUWLY; DOLZ, op. cit., p. 81), não sendo possível reproduzir na escola 

as práticas de linguagem tais como elas aparecem fora da escola. Com estes 

propósitos os autores propõem uma didatização dos gêneros, pois, por meio destes, 

as práticas de linguagem condensam-se nas atividades dos aprendizes. 

 Da mesma forma que os textos forjados pela escola repercutiram no processo 

de alfabetização, os gêneros também têm o seu papel desde o ingresso da criança 

na escola, tendo em vista que a alfabetização está relacionada às experiências de 

vida e de linguagem da criança. Os gêneros estão imersos no contexto social e 

fazem parte da vida da criança desde a sua existência; dessa forma, a proposta do 

ensino dos gêneros deveria adentrar o espaço escolar desde os anos iniciais.  

 Percebemos, então, que a mudança na concepção de linguagem como 

interação com ênfase nos usos sociais da leitura e da escrita como objetos de 

ensino-aprendizagem, repercute também no processo de alfabetização. Além desta 

influência, por volta da década de 80 surgem os estudos sobre a Psicogênese da 

Língua Escrita com Emilia Ferreiro e Ana Teberosky constatando que a 

aprendizagem da língua escrita se dá de forma gradativa, através de construções 

mentais da criança, e não por constantes processos de memorização. A 

alfabetização é então um processo de construção de hipóteses sobre como o 

sistema de escrita alfabética funciona. O processo de alfabetização, portanto, não é 

mecânico do ponto de vista do aprendiz, este “constrói sistemas interpretativos, 

pensa, raciocina e inventa, buscando compreender este objeto social 

particularmente complexo que é a escrita, tal como ela existe em sociedade” 

(FERREIRO, 1989, p. 07). 

 Tais construções se dão através do envolvimento dos alunos em situações 

desafiadoras que envolvam a reflexão sobre a língua, transformando as informações 

dadas e construindo seus próprios conhecimentos. Insere-se, portanto, na 

aprendizagem da escrita os textos reais que circulam em nossa sociedade, como 
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receitas, poemas, músicas, cartas, bilhetes etc., para que assim, os alunos possam 

se familiarizar com o sistema de escrita alfabética e ir descobrindo as suas 

particularidades e funcionamento. 

 É consenso que a inserção de diferentes gêneros textuais no processo de 

alfabetização é possível e necessária. Nesse sentido, alfabetizar não é 

simplesmente decodificar e codificar. Para ser considerado um sujeito alfabetizado, 

o indivíduo precisa mobilizar alguns conhecimentos letrados para atuar de forma 

significativa na sociedade. Além disso, como já destacamos em um momento 

anterior, é preciso conciliar a escrita da linguagem – que envolve o sistema de 

escrita alfabética, com a linguagem que se usa ao escrever (PCN, 1998; MORAIS, 

2006), ou seja, é necessário que se tenha contato com diversos gêneros textuais. 

 Ao mesmo tempo em que a criança vai refletindo sobre o sistema de escrita 

alfabética, ela também vai tendo contato com os diversos usos sociais da escrita, 

através dos gêneros textuais. Por isso, a discussão atual sobre alfabetizar letrando19 

que busca integrar a apropriação do sistema de escrita às práticas de leitura e 

escrita. Com isso, não se pretende que de início os alunos sejam alfabetizados para 

depois se tornarem produtores e leitores convencionais de textos; espera-se, 

entretanto, que as duas coisas ocorram de forma simultânea. Soares (1998) 

distingue a alfabetização do letramento na medida em que a primeira envolve o 

processo pelo qual se adquire a tecnologia da escrita alfabética e as habilidades 

para ler e escrever; já o letramento é o uso efetivo e com competência da tecnologia 

da escrita em situações sociais, as quais somos levados a produzir e ler textos do 

cotidiano social. 

 Ao enfocarmos as principais características do ensino voltado para estas 

concepções de linguagem, é necessário mencionar, primeiramente, que a 

organização do ensino pautado nestas concepções não é algo estanque. Diante da 

complexidade do ato de ensinar, o docente mobiliza representações sobre os 

objetos de ensino e estas podem apresentar aparentes contradições. Isto nos 

remete a um segundo ponto, no qual enfatizamos que as mudanças teóricas não 

correspondem efetivamente a mudanças nas práticas destes docentes. As práticas 

são guiadas pelas representações docentes sob determinada situação e estas 

representações são marcadas pelas histórias de vida dos sujeitos e por uma 

                                                 
19 A noção de práticas de letramento vem se tornando nos últimos tempos a peça-chave no ensino da 

língua materna ao enfatizar a leitura e a escrita como práticas sociais. 
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construção social, através da veiculação de conhecimentos sobre o objeto 

representado. 

 O ensino da língua escrita, voltado para o uso social da língua, é uma 

proposta que está sendo apreciada pelos docentes atuantes em diferentes níveis de 

ensino. Embora cada uma das concepções de linguagem tenha influenciado com 

mais impacto em algum período do processo de escolarização, algumas 

características destas concepções subsidiam a prática de ensino atualmente. E 

como propõe a teoria das representações sociais, consideramos ser um 

conhecimento “relativamente” novo que está sendo incorporado à bagagem de 

conhecimentos que os docentes já possuem sobre o ensino da língua materna. 
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CAPÍTULO 2 A “ROTA” PERCORRIDA 

 

Navegantes, navegar é preciso viver. Nossos 
roteiros de viagens dirão de nós o que fomos: 
de qualquer forma estamos sempre definindo 
rotas – os focos de nossas compreensões 
(GERALDI, 1991, p. 04).  

  

 Ao analisar as representações que os professores constroem do ensino da 

língua escrita procuramos apreender este objeto numa perspectiva qualitativa. Como 

sabemos, a abordagem qualitativa considera a dinamicidade das práticas sociais 

que estão em foco, valorizando as condições em que as práticas são engendradas, 

e pode variar amplamente em seus instrumentos para coletar os dados ao investigar 

o fenômeno in locus. Utilizando-se ou não de dados quantitativos, uma pesquisa de 

cunho qualitativo procura “interpretar o sentido do evento” (CHIZZOTTI, 2006, p. 28) 

a partir dos significados a ele atribuído.  

Com o intuito de buscar compreender a realidade que nos cerca, concebemos 

que as representações sociais se configuram como uma teoria plausível para trazer 

algumas respostas e/ou mais indagações referentes a esta realidade que 

vivenciamos, seja para a sua identificação ou para entender seu processo de 

construção no âmbito social, considerando os diversos elementos imbricados neste 

processo. Porém, ao estudar as representações é necessário ter certa convicção 

sobre a existência do fenômeno de representação; dessa maneira,  

 
[...] para a definição do par sujeito-objeto de uma pesquisa, devemos 
ter em mente que a representação que os liga é um saber 
efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto, mas sim 
detectado em comportamentos e comunicações que de fato ocorram 
sistematicamente (SÁ, 1996, p. 50). 
 
 

 Estas comunicações ocorrem constantemente entre os/as professores/as em 

relação ao ensino da língua escrita no espaço da formação continuada, destinada 

especificamente às discussões sobre este objeto, assim como no cotidiano escolar. 

Isto é importante num estudo sobre representações ao se considerar muitas vezes a 

arbitrariedade na escolha dos sujeitos ao associá-lo a qualquer objeto, atitude que 

pode resultar numa falsa representação. 

 No processo de identificação ou início de uma pesquisa em representações 

sociais, tanto pode surgir inicialmente o sujeito ou o objeto, ou ambos já estarem 
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definidos desde o início da pesquisa, desde que haja uma compatibilização do 

sujeito com o objeto representado na configuração do fenômeno a ser investigado 

(SÁ, 1996). Em nossa pesquisa, os sujeitos-professores compõem um grupo de 

profissionais – categoria docente – que lecionam em séries cujo ensino da língua 

escrita é constantemente discutido e enfatizado, já que corresponde ao processo 

inicial de apropriação deste conhecimento. As discussões se situam não apenas na 

prática destes profissionais, mas também nos debates travados em diversos 

contextos, em especial, na formação continuada20 que recebem pela rede de ensino 

que trabalham.  

 Ainda que os indivíduos pertencentes a um mesmo grupo social se 

diferenciem uns dos outros em relação às suas personalidades, as experiências de 

seus membros são marcadas pelas condições sociais que as produziram, como 

exemplo, podemos citar as experiências vividas dentro do espaço da formação 

continuada que os/as docentes frequentam. E isto faz com que os/as mesmos/as se 

aproximem, tanto em relação ao pensamento como no que condiz às ações por 

eles/as executadas.   

 
Eles são similares com respeito ao habitus que incorporaram, bem 
como com respeito aos padrões de linguagem e racionalização que 
compartilham, isto é, com respeito às suas representações. Ainda 
que provavelmente diferentes em certos aspectos, essas disposições 
mentais são variações de um padrão comum subjacente, possível 
dentro de dadas condições sócio-culturais de vida (WAGNER, 2007, 
p. 173). 
 

 O pensamento e as ações apresentados pelo grupo docente geralmente se 

aproximam pela própria caracterização do ser profissional. Portanto, é necessário 

considerar durante a atividade dos sujeitos na construção de representações que 

estes são sujeitos sócio-cognitivos e que estão inscritos numa situação social e 

cultural definida, na qual cada sujeito possui uma história pessoal e social. Sendo 

assim, 

 
[...] não é um indivíduo isolado que é tomado em consideração mas 
sim as respostas individuais enquanto manifestações de tendências 
do grupo de pertença ou de afiliação na qual os indivíduos participam 
(JODELET, 1984, p. 36 apud SPINK, 2007, p. 120). 
 
 

                                                 
20 Detalharemos esta formação quando formos situar o campo de investigação. 
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 Nesse sentido, num estudo sobre representações sociais se faz necessário 

considerar que os sujeitos estão em constante diálogo uns com os outros, assim 

como são consideradas também as suas experiências pessoais e os espaços nos 

quais estão sendo tomados/as enquanto um grupo. 

 

2.1 Caracterização do campo 

 

 O campo de investigação é o corte feito em termos de espaço que passa a 

representar uma realidade empírica a ser estudada de acordo com a teoria que 

subsidia o objeto investigado (NETO, 2001). Em nossa pesquisa, os/as 

professores/as são da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Paulista-PE, região 

metropolitana do Recife. A rede é composta por 166 escolas, abrangendo a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, que ficam localizadas nas zonas urbana 

e rural da cidade. Vale destacar que uma parte de professores/as das séries iniciais 

do ensino fundamental é oriunda do último concurso público realizado na cidade no 

ano de 2006. 

 A escolha por esta rede de ensino adveio inicialmente através do resultado do 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica na área de Língua Portuguesa 

realizado em 2006. Ao comparar a Rede de Ensino da Cidade do Paulista com 

outras da região metropolitana e com a capital pernambucana, vimos que esta rede 

se destacou nos resultados da prova realizada. A média dos alunos avaliados na 4ª 

série no que diz respeito à área de Língua Portuguesa foi de 163,77, sendo superior 

às escolas municipais de Camaragibe (157,86), Jaboatão (160,40), Olinda (157,47) 

e Recife (149,57)21. 

 Além disso, constatamos que ao buscar investir na formação continuada de 

professores/as das séries iniciais do Ensino Fundamental, esta rede de ensino vem 

realizando desde 2006 uma formação continuada na área de Língua Portuguesa. A 

formação é oferecida de forma sistemática por formadores do CEDAC22 – Centro de 

Educação e Documentação para a Ação Comunitária, para um grupo de 

professores/as das séries iniciais, mais especificamente os que lecionam da 
                                                 
21 Fonte: http://sistemaprovabrasil.inep.gov.br/ Acesso em 20/03/2008. 
22 O CEDAC é uma “instituição sem fins lucrativos e não-governamental que se preocupa em 

promover o aprofundamento das discussões e reflexões sobre educação, apoiando e estimulando a 
implementação de propostas neste campo, trabalhando diretamente na formação de professores, 
diretores e coordenadores”. Fonte: Apostila com projetos didáticos fornecida aos professores 
participantes do projeto. 
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alfabetização até a 2ª série23. Esta formação visa discutir junto aos/as 

professores/as propostas didáticas de ensino da língua voltadas para a inserção dos 

alunos em situações de leitura e escrita de forma significativa, ampliando o contato 

dos alunos com diversos gêneros textuais. O grupo de formadoras do CEDAC, em 

parceria com a Rede Municipal de Ensino da Cidade do Paulista, promove projetos 

que envolvem a participação da comunidade escolar em prol do desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Neste espaço formativo, professoras e professores se reúnem 

com as formadoras mensalmente, durante dois dias, para trocas de experiências 

sobre a realização de projetos em sala, participando da formação durante o seu 

horário de trabalho nos turnos da manhã ou tarde.  

Como já mencionado, a formação é destinada ao aprofundamento de 

aspectos teórico-metodológicos referentes ao processo de ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita. A escolha pelos/as docentes que estivessem participando desta 

formação teve como pressuposto que esta se constitui como mais um espaço em 

que o ensino da língua era o foco de discussão dos sujeitos ali presentes. E como 

frisam Guareschi & Jovchelovitch (2007), a produção de representações sociais 

estão presentes nas  

 

instituições, nas ruas, nos meios de comunicação de massa, nos 
canais informais de comunicação social, nos movimentos sociais, 
nos atos de resistência e em uma série infindável de lugares sociais. 
É quando as pessoas se encontram para falar, argumentar, discutir o 
cotidiano, ou quando elas estão expostas às instituições, aos meios 
de comunicação, aos mitos e à herança histórico-cultural de suas 
sociedades, que as representações sociais são formadas (p. 20).  

 
 
 Isto reforça a ideia de que no espaço da formação continuada os/as docentes 

estão em constantes debates sobre o ensino da língua, construindo representações 

expressas através das comunicações ali exercidas, sem desconsiderar, porém, 

também o próprio espaço escolar e demais espaços frequentados por estes sujeitos 

e as comunicações exercidas entre os pares.  

  

 

 

                                                 
23 O sistema de Ensino da Cidade do Paulista permaneceu, até a realização desta pesquisa, seriado, 

tendo ainda estes níveis como nomenclaturas. 
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2.2 Coleta de dados e sujeitos participantes da pesquisa 

 

 Ao ter como pressuposto que a representação é uma construção e expressão 

do sujeito e tomando como objeto representado o ensino da escrita, visávamos 

apreender as representações do ensino da língua escrita elaboradas por docentes 

das séries iniciais do ensino fundamental, e além disso, identificarmos as correntes 

teóricas que subsidiam este ensino presentes nestas representações a partir de 

diferentes instrumentos metodológicos.  

 Que métodos foram utilizados para coletar os dados empíricos acerca do 

problema investigado? Que tipo de análise realizamos para propiciar a interpretação 

dos dados coletados? Sá (1996, p. 80), parafraseando Farr (1993), afirma que “a 

teoria das representações sociais não privilegia nenhum método de pesquisa em 

especial”. Isto viabiliza uma amplitude de escolhas do investigador para finalizar a 

construção do seu objeto de pesquisa. Contudo, tendo a teoria geral das 

representações esta abertura, a escolha do método a ser utilizado deve estar 

vinculada ao enquadramento teórico-conceitual do investigador, ou seja, as 

correntes teóricas que se encontram inseridas na teoria das representações sociais.  

 Ao adotarmos uma abordagem multimétodos, utilizamos mais de um 

instrumento para identificação do campo semântico e apreensão das representações 

captando os sentidos, utilizamos como instrumento para coleta de dados o Teste de 

Associação Livre de Palavras (doravante TALP) e a realização de entrevistas semi-

estruturadas. 

   

2.2.1 A aplicação do TALP 

 

 O Teste de Associação Livre de Palavras é uma técnica de coleta de dados 

muito utilizada na teoria das representações sociais e caracteriza-se pela 

apresentação de uma palavra ou tema ao sujeito, pedindo-lhe que a partir dela cite 

outras palavras ou expressões que lhe vêm à mente ao ler/ouvir a palavra indutora. 

Sendo assim, objetiva colocar em “evidência universos semânticos de palavras que 

agrupam determinadas populações” (COUTINHO et al, 2003, p. 59). Ainda de 

acordo com Coutinho et al (op. cit.), o TALP é um tipo de procedimento projetivo e a 

utilização destes instrumentos, nos estudos de representações sociais, tem se 

revelado como notáveis, pois os instrumentos projetivos possibilitam a “apreensão 
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de elementos complementares, bem como a apreensão do campo estrutural e dos 

elementos figurativos que subjazem as representações” (p. 52-53). Além disso, 

trazem como aspecto significativo serem formados pelos elementos inconscientes, 

cuja essência está ligada ao afetivo-emocional.   

 Na utilização do TALP se faz necessário que as expressões indutoras sejam 

antecipadamente pensadas, levando-se em consideração o objeto a ser investigado 

e a caracterização da amostra ou sujeitos da pesquisa que posteriormente serão 

entrevistados. O estímulo, isto é, a expressão indutora necessita ser pensada de 

acordo com os critérios de “saliência e de coerência com os objetivos da pesquisa” 

(DE ROSA, 2003, p. 85 apud NÓBREGA; COUTINHO, 2003, p. 68). Por ser um 

instrumento pautado na evocação das respostas dadas a partir de um estímulo, é, 

portanto, um  

 
instrumento que se apóia sobre um repertório conceitual no que 
concerne ao tipo de investigação aberta que permite evidenciar 
universos semânticos e que colocam em evidência os universos 
comuns de palavras face aos diferentes estímulos e sujeitos ou 
grupos (NÓBREGA; COUTINHO, 2003, p. 68). 
 
 

 É um instrumento bastante utilizado com o qual se busca apreender a 

dimensão cognitivo-estrutural das representações, compreendendo-o como um 

conjunto estruturado e organizado que pode ser intercalado com uma análise mais 

interpretativa dos dados.  

 Considerando estes aspectos, elaboramos o questionário cujas expressões 

indutoras foram as seguintes: ESCRITA e ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA 

(doravante E.L.E.). Na primeira expressão, objetivávamos apreender palavras que 

viessem à mente dos/as professores/as considerando a escrita em todas as suas 

possibilidades de associação, abrangendo-a de um modo amplo. Já na outra 

expressão, procuramos afunilar para o nosso objeto de pesquisa, ou seja, o ensino 

da língua escrita – E.L.E., para assim identificar o campo semântico que constitui as 

representações deste ensino.  

 Os questionários foram aplicados diretamente nas escolas, por 3 (três) 

semanas consecutivas entre os meses de julho e agosto de 2008. Ao chegarmos às 

escolas, contatávamos as diretoras em busca de autorização para ir até a sala de 

aula dos/as docentes e estes preencherem o questionário. No primeiro contato com 

os/as professores/as, explicamos o objetivo da pesquisa e estes foram incentivados 
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a responderem o TALP (ver anexo 01)24. Durante a aplicação não estipulamos um 

limite de tempo, ficando a critério do/a professor/a utilizar o tempo que lhe fosse 

necessário para responder, tendo este tempo variado em média de 1 a 3 minutos. 

Antes de preencherem o TALP, os/as docentes responderam algumas questões 

referentes ao perfil: formação, tempo de regência e de participação no CEDAC, série 

que leciona, e também perguntamos se o/a docente tinha interesse em continuar 

participando da pesquisa. 

 Como tivemos algumas dificuldades para aplicar o questionário num momento 

em que os/as professores/as pudessem com “calma” preenchê-lo, foi necessário ir 

até as escolas e aplicá-lo durante a aula. Em algumas escolas, os/as docentes 

puderam sair da sala de aula e preencher num local à parte, mas, na maioria delas, 

este questionário teve que ser preenchido em classe com a presença dos alunos. 

Esta dificuldade relativa às condições de preenchimento foi em vários momentos 

destacada pelos/as professores/as, o que se configurou também como um dos 

motivos para recusa de alguns em preencherem o questionário. 

 O contato direto com os/as professores/as possibilitou ver, dentre vários 

aspectos, aqueles/as que tinham mais interesse em participar da pesquisa; o 

interesse em justificar as suas respostas; a possibilidade de esclarecer algumas 

questões, caso houvesse dúvidas; as queixas diante da quantidade de palavras que 

deveriam ser colocadas e da dificuldade de numerá-las, pois algumas professoras 

justificaram que todas eram importantes, sendo necessário, às vezes, uma maior 

insistência da pesquisadora para que a ordenação fosse realizada. 

 No total, 62 professores/as responderam ao TALP e utilizamos como variáveis 

de análise25 a idade, formação acadêmica, tempo de atuação e a série em que 

                                                 
24 É importante destacar que a questão digitada, no questionário aplicado, solicitava que os/as 

docentes colocassem 5 palavras que estivessem relacionadas à escrita. Comumente, as pesquisas 
sobre representações sociais, que utilizam o TALP como instrumento para coleta de dados, trazem 
como enunciação que os sujeitos escrevam palavras que “lhes venham à mente”. Contudo, 
percebe-se certa variação na aplicação deste questionário, como podemos notar no estudo de 
Machado (2003), que investigou as representações sociais do construtivismo com professoras da 
Cidade do Recife, traz a questão formulada da seguinte forma: “eu vou lhe apresentar uma 
sequência de três palavras e após apresentação de cada uma delas você vai me dizer outras 
palavras que você considere a elas relacionadas”, e à medida que o sujeito foi se pronunciando fez-
se o registro (p. 135). Nossa decisão em não abandonar os questionários já aplicados esteve 
subsidiada na própria aplicação do questionário feita diretamente pela pesquisadora que, quando 
fazia a pergunta ao entrevistado, sempre destacava que colocassem palavras que lhe viessem à 
mente. 

25 Cabe destacar que não utilizamos a variável sexo porque apenas 3 homens responderam ao nosso 
questionário e, além disso, acreditamos não ser uma variável importante para a análise de nossos 
dados, considerando o objeto de pesquisa investigado. 
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atuam. A faixa etária dos/as docentes foi bem variada, como podemos visualizar no 

gráfico a seguir:  

 

Figura 1: Distribuição dos/as docentes de acordo com a faixa etária. 
 

 
  

A idade faz pressupor o período em que estes/as docentes foram 

escolarizados/as, principalmente o período em que iniciaram a aprendizagem da 

língua escrita. Apesar de não ser nosso objetivo adentrar numa perspectiva histórica 

em relação às trajetórias de escolarização destes sujeitos, consideramos importante 

apresentar a variação destas idades, tendo em vista que as representações são 

construídas não apenas pelo tempo presente, mas também pelo tempo vivido, pelas 

experiências de vida dos sujeitos.  

 Em sintonia com a faixa etária está o período de atuação dos/as docentes em 

sala de aula como ensinantes da língua materna. A prática de ensino geralmente 

tende a ser permeada por mudanças metodológicas e teóricas marcadas 

temporalmente, que pode ser tanto pelo tempo de atuação do/a docente, que 

viabiliza o aprimoramento da sua ação a partir das experiências vividas em sala, 

como pelo tempo marcado por discussões acadêmico-científicas, que reverberam no 

campo educacional e consequentemente na atuação docente. Dessa forma, em 

nossa pesquisa, os/as professores/as se aglomeram, no que condiz ao tempo de 

atuação nos anos iniciais, em até 10 anos e há também um destaque para aqueles 

que atuam entre 16 e 20 anos, como mostra o gráfico a seguir:  
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Figura 2: Distribuição dos/as docentes de acordo com o tempo de atuação. 

 

 

 Além destas variáveis, não podemos esquecer a formação que estes sujeitos 

tiveram para se tornarem docentes. Dos 62 professores/as que responderam ao 

questionário, e considerando a maior titulação apresentada por eles/as, 19 têm a 

formação no Magistério; outros/as 19 são formados/as em Pedagogia; 03 possuem 

outra graduação (História e Letras) e 21 têm cursos de pós-graduação lato sensu. E 

como buscamos nos deter naqueles/as docentes que faziam parte da formação 

continuada oferecida pela rede de ensino à qual estão vinculados/as, trabalhamos 

apenas com professores/as das séries iniciais do ensino fundamental, mais 

especificamente da Alfabetização, 1ª e 2ª séries, sendo que a maioria se concentra 

nas 1as e 2as séries: 

 

Figura 3: Quantitativo de docentes de acordo com a série que lecionam em Paulista 

 

 

 A utilização do TALP permitiu fazer uma caracterização dos docentes, assim 

como possibilitou a identificação do conteúdo que compõe o campo semântico 

construído pelos docentes acerca do ensino da língua escrita, o que nos dá uma 

primeira aproximação à constituição das representações construídas pelas/os 

docentes acerca deste ensino. O campo semântico das representações, de acordo 
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organiza a representação estudada e, portanto, o conjunto das realidades às quais 

são suscetíveis de corresponder os indicadores teóricos da representação” (apud 

GROSSMAN; BOCH, 2006, p. 26).  

 Porém, se por um lado, o campo semântico possibilita apreender alguns 

elementos que poderiam estar implícitos e ser mascarados nas produções 

discursivas, como nos alerta Abric (1994 apud SÁ, 1996), por outro, não viabiliza 

que outros elementos sejam aprendidos, ou que sejam aprofundados. Por isso, é 

interessante utilizar um modelo mais dinâmico como complemento que possibilitaria 

apreender a diversidade das “encenações”, pois ao se analisar os conteúdos 

presentes nas falas dos/as professores/as é possível apreendê-lo como 

representativo de outras falas. Nesse sentido, o TALP é importante quando aplicado 

em conjunto com outros instrumentos, tendo em vista que proporciona um 

aprofundamento mais detalhado do objeto pesquisado. E segundo Coutinho et al 

(2003), 

 
ainda permite apreender as representações sociais de diferentes 
formas, abordando por meio das falas dos sujeitos (elementos mais 
conscientes), sejam às atitudes, sejam valores e opiniões (elementos 
mais inconscientes), que muitas vezes estão em desacordo com as 
normas contextuais, com as quais os sujeitos convivem (p. 54).   

 

 Dessa forma, o TALP foi utilizado como um instrumento importante para a 

coleta de dados sobre o fenômeno da representação, constituído por “temas” de 

representação, sendo complementado pela realização de entrevistas; além disso, os 

dados coletados deram indícios para depois formularmos as questões das 

entrevistas realizadas com um grupo de professoras. Os elementos captados pelo 

TALP orientaram as questões da entrevista e possibilitaram em um momento 

posterior, esclarecer alguns sentidos ocultos em algumas palavras evocadas. Assim 

sendo, após a aplicação do TALP, selecionamos as cinco palavras mais frequentes 

no estímulo ESCRITA e seis26 do estímulo E.L.E. para dar início à entrevista, 

utilizando o processo de hierarquização das palavras. Buscamos, portanto, 

                                                 
26 Neste estímulo utilizamos seis expressões porque, após o levantamento das palavras evocadas, 

vimos que a reescrita de textos foi bastante citada pelos professores, e tivemos que averiguar a 
possibilidade de junção deste termo – REESCRITA – com PRODUÇÃO TEXTUAL. Caso não 
fôssemos agrupá-las, a expressão PRODUÇÃO TEXTUAL não estaria presente entre as cinco mais 
frequentes, e se optássemos por agrupar, ela aparecia como a quinta. Vale destacar, no entanto, 
que esta junção foi significativa para nosso estudo, pois constatamos a importância da sexta 
palavra mais evocada, ou seja, o planejamento, colocada por várias professoras como sendo 
fundamental para a organização do ensino. 
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relacionar no processo de análise dos dados, as informações obtidas com a 

aplicação do TALP e aquelas advindas do momento da entrevista 

 

2.2.2 Sobre as entrevistas 

  

 A entrevista, por ser de natureza interativa, foi um outro instrumento 

metodológico utilizado para a coleta de dados acerca das representações dos 

sujeitos investigados. Sá aponta a posição de Abric em relação à utilização da 

entrevista, quando o mesmo destaca que  

 
Considerada por muito tempo, [...] como o principal instrumento de 
levantamento das representações, a entrevista em profundidade 
(mais precisamente, a entrevista diretiva) constitui ainda, nos dias de 
hoje, um método indispensável a todo estudo sobre as 
representações (ABRIC, 1994, p. 61 apud SÁ, 1996, p. 61). 
 
 

 As representações são apreendidas especialmente por meio da linguagem 

verbal, por isso a entrevista é uma forma privilegiada para captar as representações, 

pois através do discurso os sujeitos trazem suas crenças e imagens sobre 

determinados objetos as quais são capturadas pelo investigador.  

 A entrevista é interativa e se dá numa relação negociada na qual há o 

posicionamento dos sujeitos, aquele que pergunta está numa posição diferenciada 

daquele que responde. Nessa dinâmica, a construção de sentidos também é 

produzida de forma interativa por quem fala, por aquele que ouve, e pelos “outros” 

que ainda falam e que ainda ouvem, proporcionando muitas vezes uma vivência 

num mundo de sentidos conflitantes e contraditórios. E por vivermos em constante 

interação, estes sentidos não são individualizados, eles são uma construção social, 

engendrados a partir das relações sociais (PINHEIRO, 2000, p. 194). 

 As críticas em relação à realização das entrevistas, nos estudos de 

representações sociais, são condizentes ao fato de que algumas podem ser 

falaciosas, e que, por serem diretivas, estimulam o sujeito a pensar sob determinado 

objeto perdendo em parte a sua espontaneidade. Por isso, o material discursivo 

produzido pelos sujeitos precisa ser coletado analisando a qualidade das perguntas 

e a realização da entrevista da forma mais espontânea possível, mesmo sabendo 

que esta espontaneidade talvez não garanta uma ampla manifestação das 

representações, podendo até mesmo ter o efeito de ocultá-las (SÁ, 1996). Dessa 
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forma, Jodelet (1986 apud SÁ, 1996, p. 49) alerta que é preciso “evitar trabalhar 

sobre o discurso social flutuante sem assento nem referência sobre a prática, e 

apresentando, sobretudo o risco de ser falacioso”, atrelando a este pensamento a 

necessidade de poder relacionar as representações às práticas dos sujeitos 

investigados. 

 Diante da complexidade deste instrumento metodológico, ao dar continuidade 

à pesquisa com a realização das entrevistas, nosso quadro de docentes diminuiu; 

fizemos entrevistas com 10 professoras27 que optaram por continuar participando da 

pesquisa e, além disso, tiveram disponibilidade para responder as questões. Apesar 

de não estabelecermos critérios rigorosos para selecionar os sujeitos nesta segunda 

etapa da pesquisa, procuramos ter uma amostra representativa do grupo 

investigado. Spink (2007) traz que se os sujeitos entrevistados na pesquisa forem 

devidamente contextualizados, tem-se a possibilidade de representar o grupo no 

indivíduo e são, portanto, considerados como sujeitos genéricos. Para tomá-los 

como representativos do grupo é necessário ter uma compreensão adequada do 

contexto social que ele habita, ou seja, “seu habitus e teia mais ampla de 

significados no qual o objeto de representação está localizado” (SPINK, 2007, p. 

123). 

 Como já destacamos, as componentes participantes da pesquisa além de 

serem professoras de uma mesma rede, estão envolvidas numa formação 

continuada oferecida há pelo menos 3 (três) anos, e lecionam na rede num mesmo 

horário, no turno da manhã. 

 Estas docentes têm como perfil as seguintes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 A partir desta etapa só continuaram a participar da pesquisa professoras, por isso, em alguns 

momentos utilizarei o sujeito apenas no feminino. 
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TABELA 1: Caracterização das professoras  

Docentes28 Idade Formação 
Tempo de 
atuação 

Tempo de 
participação 

na FC29 

Série 
atual 

Neuza 35 
anos  

Magistério 
Pedagogia  

5 anos 3 anos 1ª  

Larissa 28 
anos 

Pedagogia 
Especialização em Gestão e 
Planejamento Educacional 
(andamento) 

2 anos e 6 
meses 

2 anos e 6 
meses 

2ª 

Nara 26 
anos 

Magistério 
Pedagogia 
Mestrado em Educação 
Matemática e Tecnológica 
(andamento) 

2 anos e 6 
meses 

2 anos e 6 
meses 

2ª 

Lenira  26 
anos 

Magistério 
Letras (andamento) 

10 anos 2 anos e 6 
meses 

2ª 

Cynara 30 
anos 

Pedagogia 
Psicopedagogia 

2 anos e 6 
meses 

2 anos e 6 
meses 

Alf. 

Raissa  32 
anos 

Magistério 
Pedagogia 
Especialização em 
Psicopedagogia  

12 anos 1 ano 1ª 

Neves  40 
anos 

Magistério 
Pedagogia  

22 anos 2 anos e 6 
meses 

2ª  

Leda 41 
anos 

Magistério 
Pedagogia 
Especialização em Educação 
Especial 

18 anos 2 anos e 6 
meses 

1ª 

Elaine  35 
anos 

Magistério 
Pedagogia 
Especialização em 
Administração escolar 

4 anos 2 anos Alf. 

Taís 42 
anos 

Magistério 
Pedagogia - PROGRAPE 
(andamento) 

22 anos 3 anos Alf. 

  

 As docentes apresentam variação de 2 anos e meio até 22 anos em relação à 

atuação profissional; a maioria tem o Magistério como formação inicial e formação 

no curso de Pedagogia, apresentando ainda a participação em cursos de pós-

graduação. Percebemos também uma variação no tempo de atuação na formação 

continuada da rede, de 1 (um) a 3 (três) anos e que as professoras estão 

distribuídas da seguinte forma quanto às séries que atuavam: 3 (três) lecionavam na 

alfabetização, 3 (três) na 1ª série e 4 (quatro) na 2ª série.  

 Após contatarmos as professoras, marcamos a entrevista num local e 

momento que fossem mais propícios a elas. As entrevistas aconteceram 

principalmente no mês de dezembro, nas últimas semanas do ano letivo, por ser um 

                                                 
28 Optamos por utilizar nomes fictícios para preservar a identidade das professoras. Os pseudônimos 

foram criados tendo por base as letras finais dos nomes das professoras. 
29 Formação Continuada vivenciada pelo município. 
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período em que os alunos já estavam entrando de férias. Antes de gravarmos a 

entrevista, fizemos o acordo de que a qualquer momento elas poderiam pedir para 

que interrompêssemos a gravação, e que teriam autonomia caso não quisessem 

responder alguma questão, sendo a gravação realizada com o consentimento de 

todas as professoras. O contrato entre pesquisadora-entrevistada foi estabelecido 

principalmente para poder aliviar a tensão ocasionada pelo momento da entrevista.  

 Os tópicos para a entrevista (anexo 02) foram elaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa e do que percebemos após a realização do TALP. Nesse 

sentido, as questões foram organizadas de modo que pudéssemos apreender as 

representações do ensino da língua escrita, capturadas através das falas das 

professoras envolvendo a descrição e análise de algumas práticas vividas por elas e 

as mudanças ocorridas neste ensino, assim como, buscaram dar sentido às palavras 

mais frequentes no processo de hierarquização.  

 As entrevistas aconteceram de forma individual nos locais de trabalho das 

docentes. Apenas três professoras concederam a entrevista tendo a presença dos 

alunos na sala de aula, e durante as solicitações destes interrompíamos a entrevista 

e só em seguida, retomávamos a gravação.  

 Durante a realização das entrevistas, algumas palavras apresentadas pelos 

professores na aplicação do questionário de associação livre, especialmente as que 

tiveram mais frequência, foram retomadas. Ao apresentar as palavras, pedimos para 

as docentes as ordenarem de acordo com a significância entre elas. Durante a 

ordenação das palavras as professoras justificaram o porquê da colocação daquela 

palavra naquela ordem e a relação delas com as expressões indutoras as quais 

foram associadas. A partir da ordenação das palavras e dos argumentos das 

professoras continuamos conversando sobre o ensino da língua escrita e as 

perguntas foram realizadas de acordo com o que as docentes foram apontando em 

suas falas. Dessa forma, o roteiro proposto para a entrevista foi seguido a partir das 

interações estabelecidas com as professoras, algumas questões eram ampliadas ou 

aprofundadas de acordo com os elementos percebidos nas falas, assim, as 

questões se desdobravam na medida em que a conversa fluía.   
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2.3 Tratamento e análise dos dados 

 

 Em relação à codificação dos dados, organizamos inicialmente as palavras 

coletadas pela aplicação do TALP, dispondo-as em ordem alfabética; em seguida, 

organizamos o “dicionário” agrupando as respostas com maior frequência àquelas 

que apareceram isoladas, utilizando-se da similaridade semântica ou afinidades de 

sentido comum através do reagrupamento por semelhanças. Como exemplo, 

podemos citar as palavras fundamental-importante-essencial que foram agrupadas, 

por similitude, à expressão que mais caracterizava a representação dos(as) 

docentes, seja pela maior frequência, seja pelo sentido percebido durante as 

respostas. Digitado os dados que apresentavam as variáveis fixas e as opiniões dos 

sujeitos, submetemo-los ao software estatístico Tri-Deux Mots30. 

 O uso do Trideux possibilita observar a organização das palavras evocadas 

fazendo o cruzamento dos dados entre as variáveis fixas (idade, formação, tempo de 

atuação e série que leciona) e as variáveis de opinião (palavras evocadas), com 

isso, é possível “visualizar as relações de atração e de afastamento entre os 

elementos do campo representacional à propósito de determinado objeto” 

(NÓBREGA; COUTINHO, 2003, p. 75), ou seja, observar a dinâmica das variáveis. 

 Ao utilizar o Trideux faz-se inicialmente um levantamento simples da 

frequência das palavras evocadas31 para em seguida, fazer uma Análise Fatorial de 

Correspondência (doravante AFC), sendo as palavras evocadas pelos sujeitos 

organizadas e observadas umas em relação às outras e também em relação às 

variáveis que envolvem a caracterização dos sujeitos. A AFC permite um olhar sobre 

os dados de forma simultânea, sob diversas perspectivas e é por meio desta análise 

que se obtém o plano fatorial que nos dá o panorama das variáveis fixas e de 

opinião. O gráfico é consequência de um processamento dos termos evocados e 

demonstra as representações articuladas entre as variáveis. Dessa forma, Coutinho 

(2003, p. 99) destaca que a interpretação dos dados por meio da AFC “consiste em 

destacar eixos que explicam as modalidades de respostas, mostrando estruturas 

constituídas de elementos do campo representacional ou gráfico”. Assim, por meio 

                                                 
30 Este software foi elaborado pelo professor de Sociologia Philippe Cibois, o qual disponibiliza o 

acesso gratuitamente via internet para qualquer pessoa ter acesso. Ver site: http://pagesperso-
orange.fr/cibois/SitePhCibois.htm 

31 As palavras foram anteriormente categorizadas e procuramos ver aquelas que pareciam ser mais 
significativas. 
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da identificação do campo semântico, pudemos identificar as diferenças e as 

relações entre representação e características dos sujeitos por meio das 

modalidades e as representações que se encontram distribuídas de maneira oposta 

no gráfico. Na AFC as palavras mais significativas para a representação são as que 

se localizam no fator 1, isto significa que este fator é o mais forte na identificação 

das representações, e o fator 2 contribui para dar sentido e entender de modo mais 

amplo os dados revelados no fator 1, reforçando ou detalhando ainda mais os 

significados daquelas palavras. 

 Buscamos direcionar um olhar tanto quantitativo como qualitativo no 

mapeamento das palavras evocadas, pois, como destaca Sá (1996, p. 110), na 

identificação do núcleo central das representações é fundamental associar a 

perspectiva quantitativa à qualitativa. Isso nos possibilitou perceber elementos 

importantes para a realização das entrevistas, e também reverberou na nossa 

análise.  

 Após a organização e categorização das palavras, realizamos as entrevistas 

e fizemos o tratamento dos dados coletados.  O início das entrevistas foi marcado 

pelo processo de hierarquização de palavras mais frequente para ambas as 

expressões indutoras utilizadas nesta pesquisa. Estes dados foram organizados 

tendo como pressuposto as próprias expressões utilizadas no TALP. 

 A cada entrevista finalizada, iniciávamos o processo de transcrição das falas 

das professoras, buscando um primeiro olhar para os temas que surgiram, as 

reações diante das perguntas e a mudança de entonação. Nesse processo de 

decodificação dos dados realizamos escutas atenta das falas e, ao trilhar este 

percurso, pudemos já direcionar o olhar para alguns temas que se sobressaíam nas 

falas das docentes. O tema, para Bardin (1977), é na maioria das vezes utilizado 

como uma unidade de registro em investigações que envolvem atitudes, valores, 

opiniões, crenças etc., sendo propício para os estudos de representação. Ainda de 

acordo com este autor, “fazer uma análise temática, consiste em descobrir os 

<<núcleos de sentido>> que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objectivo analítico 

escolhido” (BARDIN, op. cit., p. 105). Nesse sentido, o tema é considerado na 

análise de conteúdo como uma unidade de significação. 

  Com os dados codificados, efetuamos uma análise dos conteúdos que 

constituíam as falas e procuramos organizá-los de acordo com os objetivos da 
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pesquisa. A análise de conteúdo é caracterizada, segundo Bardin, como “um 

conjunto de análise das comunicações” (1977, p. 31) que envolve os processos de 

descrição, inferência e interpretação. A descrição enfoca as características dos 

textos que são enumeradas, com esta organização o pesquisador faz inferências 

sobre os dados constatados já remetendo a uma interpretação que corresponde a 

significação concedida aos dados descritos.  Sendo assim, no processo de análise 

do conteúdo, o investigador busca “compreender o sentido da comunicação [...], mas 

também e principalmente desviar o olhar para uma outra significação, uma outra 

mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira” (BARDIN, op. cit., 

p. 41). Na busca pelo sentido, o olhar não se detém simplesmente para o conteúdo 

das comunicações, mas também para “os sentidos e significados, patentes ou 

ocultos, que podem ser apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem 

contida nele por meios de técnicas sistemáticas apropriadas” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

115). Perspectiva condizente, portanto, com a teoria das representações sociais que 

busca o sentido, o simbólico que constituem as representações.  

 Atentas a estes pressupostos, realizamos como já frisado, uma leitura atenta 

do material, intercalando a escuta da gravação com a entrevista já transcrita, para 

que, pudesse aflorar mais os temas e posteriormente montamos as categorias.   

Nesse percurso, procuramos refletir sobre o surgimento dos temas sempre com o 

olhar direcionado para os objetivos da pesquisa; em seguida, mapeamos as falas a 

partir dos temas emergentes definidos pela leitura flutuante e orientados pelos 

objetivos da pesquisa, agrupando as falas das professoras em um caderno; e, 

assim, visualizar o que cada docente falava sobre determinado aspecto, buscando a 

presença das demais palavras evocadas a partir do TALP.  

 No processo de refinamento dos dados agrupamo-los em categorias 

considerando a classificação das palavras evocadas através do TALP que se 

tornaram tópicos para apresentação e discussão dos resultados: categoria 

pedagógica, categoria social, categoria cognitiva e categoria sócio-afetiva. 

 A elaboração de categorias é uma etapa fundamental no processo de 

pesquisa para poder atingir os objetivos delimitados para a investigação, e por isso, 

precisam ser bem elaboradas e definidas, além de estarem condizentes com os 

objetivos propostos na pesquisa (CHIZZOTTI, 2006). Bardin (1977) define a 

categorização da seguinte forma: 
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é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) 
sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos (p. 117). 

 

 Buscamos, enfim, realizar uma categorização dos dados com rigor e atenção 

aos objetivos traçados, observando-se o agrupamento dos elementos que 

constituem as representações do ensino da língua escrita, através dos dados 

oriundos tanto do TALP, como da organização das palavras no Trideux e das 

entrevistas.  

   



 

 64 

CAPÍTULO 3 EM BUSCA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ENSINO 

DA LÍNGUA ESCRITA 

 

 Como dissemos, nosso intuito neste trabalho é analisar as representações 

sociais construídas por professores/as das séries iniciais do ensino fundamental 

sobre o ensino da língua escrita. A primeira etapa de codificação dos dados 

consistiu no mapeamento do campo semântico das representações sociais sobre o 

ensino da língua escrita, identificando os conteúdos da representação. No 

delineamento do campo semântico apresentaremos as palavras evocadas com suas 

respectivas frequências, cujos dados foram, em seguida, submetidos a uma análise 

fatorial de correspondência.  Na segunda etapa, trataremos dos dados oriundos do 

processo de hierarquização das palavras mais frequentes para cada uma das 

expressões indutoras e, por fim, analisaremos aqueles coletados através da 

realização das entrevistas.  

 

3.1 Delineando o campo semântico das representações sobre o ensino da 

língua escrita: uma análise baseada nos dados coletados através do TALP 

 

 A título de recordação, as expressões indutoras utilizadas para a aplicação do 

TALP foram: ESCRITA e ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA (E.L.E). O termo ESCRITA 

foi utilizado por se tratar de um objeto de conhecimento com o qual os/as 

professores/as lidam não só na escola, mas também em outros espaços sociais. Em 

seguida, buscamos apreender como os/as docentes pensam a escrita enquanto 

objeto de ensino, utilizando para tanto a expressão E.L.E. O que apontam as 

palavras coletadas por meio do TALP? 

 Após aplicarmos o TALP e fazermos o mapeamento das respostas, 

agrupamos as palavras associadas às expressões indutoras a partir da similaridade 

semântica. Obtivemos um total de 304 palavras para a expressão indutora escrita, 

das quais 32 tiveram significados diferentes; e um total de 304 palavras para o 

estímulo E.L.E., das quais 33 tiveram significados diferentes; sendo uma média de 5 

evocações por participante para cada uma das expressões.  

 No percurso de identificação dos elementos constitutivos do campo 

semântico, mapeamos as palavras associadas para cada uma das expressões 
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indutoras e as organizamos a partir de categorias32, onde pudemos observar os 

elementos que compõem as representações dos/as professores/as sobre o ensino 

da língua escrita. A organização destes dados, seguindo esta perspectiva, possibilita 

compreender as palavras evocadas dentro de um contexto mais amplo de análise, 

direcionando a discussão do campo semântico e a identificação do núcleo central. 

Tais dados ficaram organizados da seguinte forma: 
 

                                                 
32 De acordo com Bardin (1977) a utilização de categorias é válida se for produtiva a nível de 

inferências, com isso, pode-se analisar a dispersão das palavras num universo mais amplo de 
sentido, comparando-as entre si. Alguns estudos de representações sociais também têm utilizado 
este procedimento metodológico, como exemplo, citamos os estudos de: SILVA, Shirleide Pereira 
da. Museu como instituição guardiã e anfitriã: representações sociais de professoras das séries 
iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal do Recife. Recife, 2005. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - UFPE, 2005; SILVA, Rejane Dias da. Representações dos alunos sobre o 
professor de matemática. Recife, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) - UFPE, 2002; 
OLIVEIRA, Betânia Maria de. Sexualidade na escola: um estudo sobre as representações docentes 
do ensino fundamental. Recife, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) - UFPE, 2001. 
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TABELA 2: Categorização das palavras originárias do TALP e tratadas no Trideux 

CATEGORIAS 
(frequência total de todas as palavras 

associadas) 

ESCRITA ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA 

 
 
 

COGNITIVA 
(126) 

 
Conhecimento (28)33; 
Hipóteses de escrita (21); 
Expressão do pensamento (11); 
Atenção (9); 
Compreensão (6); 
Aprendizado (5); 
Coerência (5); 
Reflexão (4); 
(89) 

 
Conhecimento (12); 
Compreensão (9); 
Aprendizado (8); 
Reflexão (8); 
(37) 

 
 

SÓCIO-AFETIVA 
(68) 

 
Difícil (7); 
Diversão (7); 
Autonomia (6); 
Conquista (6); 
Interesse (5); 
Autoestima (4); 
Criatividade (6) 
(41) 

 
Dedicação (13); 
Amor (7); 
Desafio (7); 
 (27) 

 
 

SOCIAL 
(121) 

 
Interação (15); 
Comunicação (13); 
Sociedade (11); 
Importante (10); 
Cotidiano (10); 
Evolução (7); 
(66) 

 
Fundamental (21); 
Interação (10); 
Sociedade (8); 
Comunicação (6); 
Qualidade (6); 
Oportunidade (4); 
(55) 

 
 
 
 
 
 
 

PEDAGÓGICA 
(297) 

 
Leitura (19); 
Letras (17); 
Produção textual (11); 
Prática (10);  
Coordenação (10); 
Estímulo (9); 
Relação som-letra (8); 
Textos (8); 
Nome dos alunos (6); 
Gramática (5); 
Palavra (5); 
(108) 

 
Leitura (20); 
Contextualizar (20); 
Texto (20); 
Produção textual (19); 
Planejamento (15); 
Português (13); 
Nome dos alunos (9); 
Formação (9); 
Processual (8); 
Relação som-letra (7); 
Base alfabética (7); 
Frequência (6); 
Mediação (6); 
Palavra (5); 
Oralidade (5); 
Avaliação (4); 
Estímulo (4); 
Cópia (4); 
Ditado (4); 
Jogo (4); 
(189) 

OBS: As palavras grifadas são as que se repetem em ambas as expressões indutoras.  
 

Desde já, é possível perceber na tabela 2, uma maior concentração de 

palavras pertencentes à categoria pedagógica, apontando alguns elementos 

reveladores sobre a representação do ensino da língua escrita. Esta constatação 

parece ser justificada pela própria configuração educativa do objeto de 

representação investigado, e para reforçar esta hipótese, a categoria cognitiva tem a 

segunda maior frequência de palavras associadas. Com isso, pressupomos que as 

                                                 
4  Frequência total das palavras.  
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representações construídas pelos/as docentes das séries iniciais sobre o ensino da 

língua escrita permearão elementos do ato de ensinar, considerando assim, as 

características pedagógicas do ensino. Apesar desta prevalência, os elementos 

ligados à afetividade que, geralmente, são os mais latentes quando se utiliza 

técnicas projetivas no estudo das representações (COUTINHO et al, 2003), também 

estão presentes.  

 Outro aspecto a ser destacado diz respeito à repetição ou não das palavras 

em ambas as expressões indutoras. As palavras que se repetem estão presentes 

principalmente nas categorias cognitiva, social e pedagógica. Já quando tratamos da 

dimensão sócio-afetiva, as palavras tendem a ser diferenciadas. Na expressão 

indutora “escrita” percebemos que as associações revelam a relação do usuário com 

o ato escriturário, ou seja, o professor aciona a sua própria relação com o ato de 

escrever, evocando palavras como: difícil, diversão, autoestima. Por outro lado, na 

expressão indutora “ensino da língua escrita”, o professor se coloca de modo 

distanciado na relação com o ato de escrever já que deverá assumir o lugar daquele 

que ensina a escrever. Dessa forma, as palavras associadas a esta expressão 

indutora parecem revelar a relação do/a docente com o ato de ensinar: dedicação, 

amor e desafio e elementos pedagógicos deste ensino: planejamento, avaliação etc. 

 

3.1.1 Identificação do campo semântico das representações sociais sobre o 

ensino da língua escrita a partir da expressão indutora ESCRITA  

 

 As palavras associadas pelos/as docentes à expressão indutora escrita 

indicam uma maior incidência de evocações vinculadas à sua apropriação. A escrita 

parece ser considerada como uma prática importante que possibilita a autonomia 

dos sujeitos inseridos na sociedade letrada, o que podemos perceber observando a 

tabela a seguir:  
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Tabela 3: Frequência das palavras associadas à expressão indutora ESCRITA 
CONHECIMENTO 28 RELAÇÃO SOM-LETRA 8 

HIPÓTESES DE ESCRITA 21 EVOLUÇAO 7 

LEITURA 19 DIVERSÃO 7 

LETRAS 17 DIFÍCIL 7 

INTERAÇÃO 15 COMPREENSÃO 6 

COMUNICAÇÃO 13 AUTONOMIA 6 

SOCIEDADE  11 NOME DOS ALUNOS 6 

PRODUÇÃO TEXTUAL 11 CONQUISTA 6 

EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 11 CRIATIVIDADE 6 

COTIDIANO 10 COERÊNCIA 5 

PRÁTICA 10 INTERESSE 5 

IMPORTANTE 10 GRAMÁTICA 5 

COORDENAÇÃO 10 APRENDIZADO 5 

ESTÍMULO 9 PALAVRA 5 

ATENÇÃO 9 REFLEXÃO 4 

TEXTO 8 AUTOESTIMA 4 

Total de palavras associadas: 304 

OBS: Legenda de cores para as categorias: pedagógica – cognitiva – social – sócio-afetiva 

 
 O campo semântico das representações sociais sobre a escrita indica uma 

ênfase nas dimensões pedagógica, cognitiva e social cujo destaque é a importância 

social da escrita. A aquisição desta habilidade significa uma conquista para os 

sujeitos que dela estão se apropriando e que podem assim, interagir em diferentes 

situações do cotidiano nas quais a escrita se faz presente. Este discurso é bastante 

difundido na sociedade, cujo debate enfoca o processo de alfabetização, ou seja, 

que estes tenham o domínio da escrita34 visando à redução do índice de 

analfabetismo no Brasil. Quanto à alfabetização, vale frisar que, segundo Cook-

Gumperz, 

A alfabetização não é somente a simples capacidade de ler e 
escrever: possuindo e manejando esta habilidade exercitamos 
talentos socialmente aprovados e aprováveis. Em outras palavras, a 
alfabetização é um fenômeno socialmente construído (1991, p. 11). 

 Percebemos, então, que a escrita, como uma produção humana, marca as 

relações entre os indivíduos e possibilita a construção de conhecimento. Nesse 

sentido, é um objeto a ser aprendido/ensinado no espaço escolar, apesar de sua 

presença não se restringir a este espaço, pois como destaca Ferreiro (1988, p. 37), 

“a língua escrita é um objeto de uso social, com uma existência social (e não apenas 

                                                 
34 Tomamos o conceito de domínio da escrita baseadas em Olson (1997) que considera “como uma 
condição ao mesmo tempo cognitiva e social”.   
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escolar)”. A escrita representa, portanto, tanto um objeto a ser conhecido/aprendido, 

como também, um objeto que propicia a aquisição de outros conhecimentos.  

 Na dimensão cognitiva, notamos a necessidade de que os alunos aprendam a 

escrever, assim, algumas palavras que estão mais ligadas ao contexto de onde os 

sujeitos participantes desta pesquisa falam são: hipóteses de escrita, atenção, 

aprendizado, conhecimento, reflexão e compreensão.  

 Considerando a escrita como uma habilidade a ser adquirida, a aprendizagem 

desta pressupõe uma série de construções cognitivas vividas por cada sujeito que 

dela esteja se apropriando. Segundo Ferreiro, a aprendizagem inicial da escrita 

implica compreender que a criança “constrói sistemas interpretativos, pensa, 

raciocina e inventa, buscando compreender esse objeto social particularmente 

complexo que é a escrita” (1988, p. 07), desenvolvendo hipóteses sobre o que a 

escrita representa.  

 O termo compreensão parece surgir na categoria cognitiva pela necessidade 

de que a escrita envolva o entendimento dos sujeitos que com ela estão interagindo. 

É fundamental que os alunos compreendam o que leem e que também se façam 

compreender através daquilo que escrevem, observando a coerência textual. Por 

isso, a atividade de compreensão textual tende a ser uma das mais executadas em 

sala de aula, tendo como suporte principal o trabalho desenvolvido com textos. A 

preocupação com a compreensão ou como também é conhecida por interpretação, 

vem juntamente com a inserção do trabalho mais sistemático com o texto em sala de 

aula cuja ênfase anteriormente estava apenas em questões diretas facilmente 

encontradas nos textos, e que vem sofrendo algumas mudanças ocasionadas pelos 

estudos sobre estratégias de leitura, abrangendo a compreensão leitora35. As 

palavras associadas à escrita que caracterizam alguns elementos ligados à 

compreensão são: atenção, coerência e reflexão.   

Nota-se uma representação da escrita como um objeto a ser aprendido e tal 

aprendizagem pressupõe algumas questões pedagógicas, percebidas através das 

palavras: relação letra-som, leitura, nome dos alunos, gramática, e também há as 

associações ligadas à própria materialização da escrita: letra, palavra, texto.   

Como mencionamos anteriormente, as palavras presentes na dimensão 

afetiva caracterizam a relação que o sujeito estabelece com esta prática social. 

                                                 
35  Cf., por exemplo, SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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Alguns estudos sobre práticas de escrita (LINS e SILVA, 2004; SANTOS, 2004; 

SANTOS; SILVA; LINS e SILVA, 2007) apontam que os/as professores/as 

estabelecem ao longo de sua formação uma relação com a escrita que os fazem 

criar representações sobre este objeto. Algumas experiências com o ato escriturário 

provavelmente fizeram com que os/as docentes associassem à escrita palavras 

como: diversão, autoestima, difícil e interesse, assim, a escrita pode tanto propiciar 

momentos de diversão, como pode ser um momento difícil, envolvendo angústias 

para o usuário. 

De modo geral, a representação da escrita como um objeto social que 

viabiliza a interação entre as pessoas, traz subjacente uma concepção de linguagem 

como meio de interação, porém, notamos também a permanência de expressões 

como comunicação e expressão do pensamento, cujas associações também estão 

ligadas às formas de conceber a linguagem, e neste caso, a língua escrita. A 

associação da escrita à comunicação traz como pressuposto que a escrita é um 

instrumento de comunicação entre as pessoas, por outro lado, a associação 

expressão do pensamento, parece indicar que a escrita é uma materialização de 

ideias, uma maneira de expressar o que se pensa.  

Com a apresentação do plano fatorial, a seguir, poderemos visualizar como 

estão organizadas as palavras associadas para a expressão indutora escrita e as 

proximidades referentes às variáveis fixas. 

 

 3.1.2 Plano fatorial resultante da análise fatorial de correspondência das 

palavras associadas à expressão indutora ESCRITA 

 

O plano fatorial a seguir apresenta a distribuição das palavras associadas 

pelos/as professores/as, observando as diferenciações e relações das 

representações através das variáveis fixas e de opinião: 
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Plano Fatorial 1: ESCRITA CPF ≥≥≥≥ 20 

 
 

Legenda: T – Tempo 
I – Idade 
FATOR 1 
FATOR 2 

 

As palavras distribuídas no eixo 1, sentido vertical, indicam as representações 

que mais contribuíram para o fator 1. As que estão localizadas acima neste fator 

revelam que a escrita é representada pelos/as professores/as em sua dimensão 

pedagógica: nome, som-letra. As palavras revelam ser importante os alunos terem 

conhecimento de seus nomes e também estarem atentos em relação à escrita, 

sendo coerentes, o que nos faz presumir a relevância do aprender/dominar a língua 

escrita. Logo abaixo, no mesmo fator, a escrita também é tomada no sentido da 

aprendizagem, porém, há um enfoque para a dimensão sócio-afetiva, isto é, para as 

relações que podem ser estabelecidas com o ato escriturário através das 

associações: difícil, estímulo, criatividade, conquista.    

Próximo às palavras coerência e nome está o grupo de docentes com idade 

de 20 a 30 anos que tem de 1 a 5 anos de atuação e aparenta vir acompanhando 

mais diretamente as mudanças no ensino da língua escrita. O trabalho com o nome 

dos alunos vem sendo discutido juntamente com os novos pressupostos de ensino 

da língua escrita, assim como a coerência, componente da textualidade que garante 

o sentido do texto, e que também está em voga no debate atual do ensino da língua.  



 

 72 

Do lado oposto a estas palavras estão os/as docentes que apresentam maior 

tempo de atuação em sala, e logicamente, mais idade. Neste grupo, percebemos 

que a escrita é representada pelas relações que o sujeito pode estabelecer ao 

utilizá-la, ou seja, consideram o ato escrever como sendo difícil, que necessita 

envolver a autoestima. Além disso, ainda referem-se à escrita como uma conquista 

social.  

A organização de algumas associações no plano fatorial indica a oposição 

entre as que constituem a dimensão social em relação à dimensão pedagógica, 

como podemos perceber através da distribuição das palavras no fator 2. Se do lado 

negativo, notamos a presença de palavras como: comunicação, sociedade e 

cotidiano, no lado positivo estão palavras como: gramática, prática e coordenação.  

As associações próximas aos/as professores/as da alfabetização constituem 

o universo deste nível de ensino: palavra, coordenação, prática e hipóteses de 

escrita. Para este grupo a escrita parece ser uma prática constante no processo de 

alfabetização, em que se acompanha o processo de aquisição da escrita através da 

identificação das hipóteses que eles estão elaborando na escrita das palavras e 

também se observa a coordenação36 dos alunos no traçado da escrita.  

Já as associações do lado esquerdo do fator 2 foram feitas por docentes que 

lecionam na 1ª série e atuam há mais de 10 anos. Isto indica uma preocupação de 

que o texto seja considerado no processo de ensino da escrita, por estar presente 

em nosso cotidiano. 

Perante as discussões sobre as novas propostas de ensino da língua, 

notamos que texto e gramática se opõem no gráfico fatorial. Ao longo da história do 

ensino da língua escrita houve uma prevalência do ensino da gramática normativa, 

cujo escrever pautava-se restritamente no conhecimento estrutural da língua, 

enfatizando-se as atividades voltadas para o estudo do vocabulário e da sintaxe. 

Recentemente, os estudos vêm apontando para a necessidade de que os aspectos 

gramaticais sejam abordados de forma reflexiva, considerando os gêneros textuais 

como suportes para a análise linguística37. Segundo Mendonça (2008, p. 179) a 

                                                 
36 Para Ferreiro (1988) a coordenação é considerada uma habilidade perceptiva secundária na 

aprendizagem da escrita.  
37 Segundo Mendonça (2008, p. 178), a análise linguística é definida como “parte das práticas de 

letramento escolar, consistindo numa reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o 
funcionamento da linguagem nas dimensões sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e 
também normativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 
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análise linguística “significa não o ‘fim’ da gramática na escola, mas uma redefinição 

do seu papel no ensino-aprendizagem do português”. E ainda como destaca Britto 

(1997, p. 102), a inserção do trabalho com o texto, pensando na gramática, “significa 

[...] pensar a língua em suas condições efetivas de uso. Nesta perspectiva, ensinar 

gramática seria pensar a língua tal como ela é exercitada e avaliada em sociedade”. 

Além desta oposição, cabe destacar ainda que o termo gramática está próximo 

àqueles/as professores/as que atuam na 2ª série, momento em que alguns 

elementos de reflexão sobre a estrutura da língua parecem estar sendo introduzidos.  

De modo geral, constata-se que o campo semântico das representações 

sociais do ensino da língua escrita traz indícios de uma representação da escrita 

como um objeto a ser aprendido e que está imersa na sociedade cumprindo 

variadas funções sociais.  As associações são marcadas pelo processo de 

apropriação inicial da língua escrita, sendo subsidiadas por novos pressupostos 

teóricos de ensino desta habilidade. Nesta apropriação da escrita são consideradas 

as construções cognitivas do sujeito, visto como ativo no processo de aprendizagem. 

 Como já discutimos, a presença de diferentes formas de apreender a escrita 

traz subjacente às representações que os/as docentes têm da escrita e estas podem 

direcionar na construção de representações sobre o seu ensino.  

 

3.1.3 - Identificação do campo semântico das representações sociais sobre o 

ensino da língua escrita a partir da expressão indutora ENSINO DA LÍNGUA 

ESCRITA 

 

 Como visto anteriormente, a expressão indutora E.L.E teve como palavras 

mais frequentes as que caracterizam o processo de ensino que, segundo Libâneo 

(1993, p. 79), tem “um caráter intencional e sistemático”, e por conta disso, requer 

do docente algumas ações a serem executadas visando a concretização do ensino. 

Assim, percebemos na tabela a seguir que o campo semântico das representações 

sociais do ensino da língua escrita traz mais palavras pertencentes à dimensão 

pedagógica: 

 

 

                                                                                                                                                         

leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de análise e sistematização dos fenômenos 
linguísticos”.  
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TABELA 4: Frequência das palavras associadas à expressão indutora ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA 
FUNDAMENTAL 21 BASE ALFABÉTICA 7 

CONTEXTUALIZAR 20 SOM-LETRA 7 

LEITURA 20 DESAFIO 7 

TEXTO 20 AMOR 7 

PRODUÇÃO TEXTUAL 19 FREQUÊNCIA 6 

PLANEJAMENTO 15 MEDIAÇÃO 6 

DEDICAÇÃO 13 COMUNICAÇÃO 6 

PORTUGUÊS 13 QUALIDADE 6 

CONHECIMENTO 12 ORALIDADE 5 

INTERAÇÃO 10 PALAVRA 5 

FORMAÇÃO 9 OPORTUNIDADE 4 

NOME 9 AVALIAÇÃO 4 

COMPREENSÃO 9 DITADO 4 

PROCESSUAL 8 ESTÍMULO 4 

REFLEXÃO 8 CÓPIA  4 

SOCIEDADE 8 JOGO  4 

APRENDIZADO 8   

Total de palavras associadas: 308 

OBS: Legenda de cores para as categorias: pedagógica – cognitiva – social – sócio-afetiva 

  

 O ato de ensinar envolve especificidades que não se resumem apenas aos 

objetos do saber, ou seja, ensinar, seja qual for o objeto, pressupõe ações docentes 

voltadas para possibilitar a construção de conhecimentos. Nesse sentido, os/as 

docentes apreendem o ensino da língua escrita considerando estas especificidades, 

representadas por palavras como: contextualizar, planejamento, mediação, 

avaliação e formação.  

 Na dimensão pedagógica há também uma frequência significativa de palavras 

relativas aos objetos de ensino: leitura, oralidade, texto, base alfabética, relação 

som-letra; realização de atividades: produção textual, jogo, cópia, ditado. Vê-se 

ainda que o próprio ensino da escrita está inserido numa área de conhecimento 

curricular quando os/as professores/as mencionam a disciplina Português, cuja 

aprendizagem da escrita é uma habilidade a ser desenvolvida e enfatizada nesta 

disciplina.  

 Levando em conta estes aspectos vinculados ao ensino, a dimensão cognitiva 

também tem destaque a partir das palavras: conhecimento, compreensão, 

aprendizado e reflexão. Todas estas palavras foram associadas as duas expressões 

indutoras, o que reforça o papel do ensino para a aquisição de conhecimentos pelos 

alunos, resultando em novas aprendizagens, cujo processo envolve ainda o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas como compreensão e reflexão.   
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 O sentido destas associações, aos considerarmos as dimensões cognitivas e 

pedagógicas como tendo uma maior frequência de palavras evocadas, parece 

revelar as ações condizentes ao processo do ensino (fundamental, contextualizar, 

planejamento) e ao conteúdo que deve ser ensinado (palavra, texto, letras, 

gramática).  

 Na dimensão sócio-afetiva os/as docentes pouco revelam elementos que 

refletem a relação estabelecida com o ato de ensinar a língua escrita, aspecto 

reforçado pela baixa frequência na evocação de palavras ligadas a esta dimensão, 

cujo fator indica que o ensino da língua escrita tem como foco principal a 

aprendizagem dos alunos, com ênfase nos meios para propiciar esta aprendizagem. 

Mas, apesar da dimensão sócio-afetiva apresentar uma frequência inferior às 

demais categorias, as palavras associadas indicam a necessidade de ter dedicação 

para ensinar a escrever. Supõe-se que para possibilitar a aprendizagem dos alunos 

através do ensino da língua escrita é necessário haver dedicação do professor e que 

o trabalho envolva amor.  

 Há uma crença socialmente construída sobre a figura do professor como um 

profissional dedicado, que ao desempenhar uma ação tão espinhosa precisa 

trabalhar com amor, mesmo diante das condições de trabalho, reforçando um 

discurso tradicional como próprio da profissão docente. Alves-Mazzotti (2007, p. 

584) destaca como sendo uma “representação tradicional, arraigada à história e à 

cultura docente, com seus valores, modelos e crenças”. E ao mesmo tempo, temos a 

palavra desafio, indicando ser um desafio ensinar a escrever atualmente ao se 

almejar a qualidade do ensino. 

 O debate atual sobre a inserção dos alunos em práticas sociais de leitura e 

escrita reflete-se nas palavras evocadas pelos/as docentes presentes na categoria 

social: fundamental, interação, sociedade, comunicação e oportunidade. As 

representações sociais do ensino da língua escrita parecem ser a de que o ensino 

desta habilidade é fundamental pela importância que a escrita tem na sociedade, 

pois propicia a comunicação e/ou interação entre as pessoas. Sendo assim, aqueles 

que têm acesso ao ensino, acabam tendo uma oportunidade de aprender a 

escrever.  

 Vale destacar, considerando o espaço social em que as representações estão 

sendo engendradas, que os/as docentes, sujeitos desta pesquisa, são profissionais 

que atuam na rede pública de ensino e trabalham com alunos de classe 
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socioeconômica desfavorecida, tendo em vista que o domínio da leitura e da escrita 

é uma questão problemática presente principalmente nas escolas públicas de nosso 

país.  Com isso, o acesso à leitura e a escrita pelas camadas populares corresponde 

a uma conquista social e uma forma de inserir-se neste meio com mais autonomia, o 

que pode justificar a indicação do ensino como uma oportunidade para os alunos 

serem bem sucedidos socialmente.  

 Percebemos uma representação do ensino da língua escrita como um 

caminho que possibilitará aos alunos, aprendizes da língua escrita, o 

desenvolvimento de suas ‘habilidades escritoras’, propiciando a formação de 

leitores/escritores ‘competentes’ para atuarem de forma mais autônoma na 

sociedade. Leitura e escrita, portanto, são habilidades que possuem um vínculo e, 

por isso, são apresentadas pelos/as professores/as como habilidades a serem 

desenvolvidas concomitantemente. Nesse sentido, esta representação é construída 

considerando a apropriação inicial da escrita e a vinculação da escrita à leitura. Além 

disso, a representação do ensino como um caminho para a formação de 

leitores/escritores traz o desenvolvimento destas habilidades cognitivas atrelado aos 

usos sociais destas práticas.  

 

3.1.4 – Plano fatorial resultante da análise fatorial de correspondência das 

palavras associadas à expressão indutora E.L.E 

 

Para a expressão indutora E.L.E. as palavras evocadas através do TALP 

apontaram duas direções: a primeira envolve as associações mais características ao 

ato de ensinar, e a segunda, associações ligadas aos objetos do ensinar, 

acompanhadas de outros termos que dão sentido à dimensão pedagógica. As 

palavras associadas à expressão indutora E.L.E ficaram assim distribuídas: 
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Plano Fatorial 2: ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA CPF ≥≥≥≥ 20 
 

 
Legenda: T – Tempo 
I – Idade 
FATOR 1 
FATOR 2 

 

 As palavras que compõem o fator 1 (mais forte das representações) indicam, 

no lado positivo, representações do ensino da língua escrita atreladas à dimensão 

pedagógica, voltadas para elementos que propiciarão a aprendizagem do aluno, 

como podemos perceber pelas palavras: produção, ditado, oralidade e leitura. Neste 

eixo, ainda encontramos a palavra Português, reforçando o ensino da língua escrita 

como um foco nesta disciplina. No lado negativo do mesmo fator, temos palavras 

que caracterizam algumas especificidades do ensino, como planejamento, 

aprendizagem e processual, e as que constituem a dimensão social, como 

sociedade e oportunidade, aparecendo em oposição às supracitadas. O termo 

planejamento indica uma operacionalização do ensino que precisa ser processual, 

visando à aprendizagem dos alunos. Quanto à dimensão social, percebemos que o 

ensino da língua escrita parece ser representando pelos/as docentes como tendo 

um papel fundamental na sociedade, diante das oportunidades propiciadas aos 

alunos que estão na escola. E, ao mesmo tempo, diante de sua relevância, também 

é representado como um desafio. 

 Tendo em vista que as palavras distribuídas no fator 2 reforçam as que se 

encontram no fator 1, notamos que a representação do ensino como um desafio, 
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ganha sentido em palavras como amor, dedicação e frequência localizadas no fator 

2. Entende-se que ensinar a escrever é uma constante na prática destes/as 

profissionais e, portanto, é preciso que haja dedicação.    

 Ainda no fator 2, observamos oposições entre as palavras que constituem à 

dimensão pedagógica: nome, texto, palavra, jogo e formação, e as que fazem parte 

das dimensões social e sócio-afetiva: comunicação, interação, amor e dedicação. As 

representações docentes sobre o ensino da língua escrita são marcadas pela 

dimensão pedagógica, que trazem aspectos do como ensinar, incluindo alguns 

elementos a serem trabalhados com o objetivo central do ensino voltado para a 

aprendizagem da língua escrita.  

 O ensino da língua escrita para promover a aprendizagem parece estar 

associado aos níveis de ensino. Notamos, por exemplo, que as palavras produção 

textual e conhecimento estão mais próximas dos/as professores/as que atuam na 2ª 

série, indicando que o ensino da língua escrita, na medida em que as séries vão 

aumentando tende a ser caracterizado pelo desenvolvimento dos alunos na 

ampliação de seus conhecimentos e pela realização mais constante de atividades de 

produção textual. Já quando observamos os/as professores/as da Alfabetização, as 

associações ao ensino da língua escrita trazem palavras ligadas ao próprio processo 

de apropriação da escrita, tais como: nome, palavra e jogo, e ainda há a presença 

da palavra texto, apontando para uma prática em que a inserção destes se dá desde 

os anos iniciais. 

 Estes dados refletem os discursos atuais sobre o ensino da língua escrita, os 

quais enfocam a necessidade de inserir os textos desde os anos iniciais de 

escolarização, ou seja, desde a alfabetização, sendo importante que os alunos 

tenham contato com diversos gêneros textuais, propondo atividades de produção 

textual que abordem estes gêneros e suas finalidades sociais. Porém, faz-se 

necessário que também sejam desenvolvidas atividades sistemáticas de apropriação 

do sistema de escrita, trazendo como elementos importantes o uso dos nomes dos 

alunos e a utilização de jogos como um recurso que contribue na apropriação do 

sistema.  

 Ao mesmo tempo, percebemos ainda a presença de palavras que vêm 

adquirindo novas roupagens nas práticas de ensino. Como exemplo, temos o ditado, 

próximo aos docentes com mais idade. Caracterizado por ser uma atividade 

mecânica, cujo objetivo era verificar a memorização de palavras, o ditado se 
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consolidou como uma atividade escolar frequente. Contudo, a prática do ditado 

adquiriu novas configurações ocasionadas pelos estudos da Psicogênese da escrita, 

servindo como um recurso utilizado para identificar o nível de escrita que os alunos 

se encontram. O sentido do ditado para o ensino da língua escrita poderá ser 

captado através das falas docentes, trazendo indícios referentes às construções 

representacionais dos/as docentes das séries iniciais sobre este ensino.  

 Em suma, a discussão das palavras associadas às expressões indutoras 

ESCRITA e E.L.E indicam uma representação do ensino como um importante meio 

para os alunos dominarem a língua escrita.  

 A seguir, traremos os dados referentes às palavras mais importantes e 

frequentes associadas para as expressões indutoras utilizadas na pesquisa. 

  

3.2 – Aproximando-se do núcleo central das representações sociais do ensino 

da língua escrita 

 

 Discutiremos neste momento as palavras mais frequentes e consideradas 

como mais importantes38 no campo semântico das representações sociais sobre o 

ensino da língua escrita com o objetivo de apreender os elementos nucleares destas 

representações. Como já discutimos, o núcleo central dá sentido ao conjunto da 

representação e possibilita perceber como o conteúdo da representação está 

estruturado. A tabela a seguir traz as palavras mais importantes associadas pelos/as 

docentes a cada uma duas expressões indutoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Durante a aplicação do TALP pedimos que os/as docentes escrevessem 5 palavras para cada uma 
das expressões indutoras, em seguida, solicitamos que ordenassem estas palavras de acordo com a 
importância para cada uma das expressões. As palavras que ficaram em 1º e 2º lugares são 
consideradas num estudo de representação social como as mais importantes para a constituição do 
núcleo central. 
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TABELA 5: Palavras mais importantes associadas às expressões indutoras: ESCRITA e ENSINO DA 

LÍNGUA ESCRITA 
ESCRITA Fr ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA Fr 

Leitura 14 Contextualizar 11 

Conhecimento 11 Leitura 10 

Comunicação 10 Fundamental 10 

Hipóteses de escrita 8 Dedicação 8 

Interação 8 Nome 7 

Cotidiano 5 Produção textual 7 

Letras 5 Planejamento 6 

Difícil 5 Processual 6 

Expressão do pensamento 4 Conhecimento 5 

Atenção 4 Reflexão 4 

Autoestima 4 Português 4 

Sociedade 4 Estímulo 4 

Estímulo 4 Compreensão 4 

Aprendizado 4 Amor 4 

OBS: - Legenda de cores para as categorias: pedagógica – cognitiva – social – sócio-afetiva. 
           - As palavras que estão em itálico são as que se repetem em ambas as expressões indutoras. 

 

 É interessante observar que as palavras que se repetem em ambas as 

expressões com maior frequência correspondem à dimensão cognitiva 

(conhecimento – 11 e 05) e pedagógica (leitura – 14 e 10; estímulo – 04 e 04). Isto 

reforça o que identificamos no campo semântico das representações dos/as 

professores/as sobre o ensino da língua escrita, cujos elementos centrais permeiam 

as categorias citadas. A leitura, presente em ambas as expressões indutoras, parece 

ter sido evocada considerando que a aprendizagem da escrita se dá de forma 

simultânea à da leitura e ambas são destacadas como fundamentais dentro de uma 

sociedade letrada, onde as práticas de leitura e de escrita estão consolidadas e 

propiciam a aquisição e construção de novos conhecimentos. Ao terem um papel 

social importante, a leitura e a escrita são objetos de ensino no contexto escolar, 

havendo uma relação estreita entre: leitura – escrita – conhecimento.  

 A palavra estímulo pertencente à dimensão pedagógica leva-nos a considerar 

dois sentidos para a sua evocação. A sua associação à expressão escrita parece 

indicar para uma relação que o sujeito estabelece com o ato escriturário, mas ao 

mesmo tempo, ao avaliarmos o contexto de sua evocação, ou seja, o foco sendo o 

ensino da língua escrita, a ênfase parece ser o ato de estimular os alunos a 

escreverem. 
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 Corroborando o que havíamos discutido quanto às associações feitas para a 

expressão indutora escrita, as palavras mais importantes referem-se à dimensão 

cognitiva e social, cujo foco está na aprendizagem da escrita pelos alunos para que 

estes possam interagir na sociedade, como podemos perceber pelas palavras: 

hipóteses de escrita, atenção, expressão, comunicação, interação, sociedade e 

cotidiano.  

 Quanto às expressões que compõem a dimensão sócio-afetiva, há a 

presença das palavras: difícil e autoestima, o que provavelmente é consequência do 

papel social que a escrita representa, engendrando expectativas referentes às 

competências exigidas ao sujeito letrado que os fazem estabelecer relações 

(positivas e/ou negativas) com a escrita durante o ato escriturário. E, tomando o 

conceito de autoestima como uma “disposição que temos para nos ver como 

pessoas merecedoras de respeito e capazes de enfrentar os desafios básicos da 

vida” (MOYSÉS, 2001), a escrita torna-se um “instrumento” para enfrentar os 

desafios de uma sociedade letrada.    

 Do mesmo modo, percebemos a prevalência da dimensão pedagógica nas 

palavras associadas à expressão E.L.E. as quais, algumas delas, estão mais ligadas 

ao processo de ensino como: contextualizar, planejamento e processual, retomando 

a representação do ensino como uma ação planejada que envolve a 

contextualização e tem como característica ser processual, não sendo algo 

estanque. O planejamento envolve as atividades que serão desenvolvidas com os 

alunos ou outros elementos que precisarão ser observados: leitura, nome e 

produção textual.  

 Vê-se que o ensino é representado como uma ação planejada, cujo papel do 

professor é o de mediador do conhecimento, e as ações a serem desenvolvidas em 

sala precisam ser contextualizadas. Sobre isto, Possenti (1996, p. 47) defende que 

“o domínio de uma língua, [...], é o resultado de práticas efetivas, significativas, 

contextualizadas”.   

 Em síntese, de um lado, temos uma maior presença de palavras da categoria 

cognitiva e social, corroborando a representação da escrita como um objeto social 

que precisa ser aprendido pelos alunos. De outro, as associações feitas para a 

expressão E.L.E tem uma maior frequência de palavras que constituem a dimensão 

pedagógica e pressupõem ações que propiciarão a aprendizagem da escrita. A 

seguir, poderemos visualizar no plano fatorial como se deu a organização das 
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palavras mais importantes para a expressão escrita, e posteriormente 

apresentaremos as mais importantes para a expressão E.L.E: 

 
Plano Fatorial 3: ESCRITA (palavras mais importantes) CPF ≥≥≥≥ 20 
 

 

 
Legenda: T – Tempo 
I – Idade 
FATOR 1 
FATOR 2 

 

Como notamos no plano fatorial 3, o fator 1 é formado, no lado negativo, 

pelas palavras: estímulo, aprendizado, autoestima e difícil, cujo sentido parece ser o 

de que a escrita é um aprendizado difícil e, por conta disso, o aprendiz precisa ser 

estimulado, influenciando no desenvolvimento de sua autoestima. É cabível 

constatar que a representação ligada à dimensão da afetividade (autoestima, difícil) 

é elaborada pelo grupo de docentes com mais idade e tempo de atuação. Essas 

docentes, com mais idade e tempo de atuação, parecem ter sido expostas como 

alunas a uma perspectiva de ensino da LP centrada na escrita de redações e 

composições em que o único destinatário era o professor, o qual avaliava as 

produções escritas com o intuito de adequar a norma padrão, enchendo o texto de 

correções tendo com o parâmetro a simples identificação de falhas, do certo e do 

errado. Dessa maneira, não era considerado no processo de avaliação a 

multiplicidade de situações de uso da escrita, em outras palavras, não se observava 

os contextos de produção e de leitura previstos em função do contexto de uso. Ainda 
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neste grupo, há a presença das palavras: conhecimento e sociedade, pertencentes 

ao fator 2, indicando que mesmo sendo um aprendizado difícil, o conhecimento da 

escrita é imprescindível na sociedade e não há como isentar-se dele. 

Próximo ao eixo central está o termo leitura que, vinculada em diversos 

momentos à escrita, está próxima aos docentes que lecionam na Alfabetização e o 

Magistério como formação. Como já mencionamos, a leitura é uma habilidade 

intrinsecamente ligada à escrita, ambas estabelecem uma relação estreita na 

aquisição da língua e, sendo assim, constitui o campo semântico das RS sobre o 

ensino da língua escrita.      

Os/as docentes que têm formação em Pedagogia apontam representações da 

escrita que estão vinculadas às concepções de linguagem: interação, comunicação 

e expressão do pensamento. A palavra expressão é a que está um pouco mais 

distante indicando que as mais recentes concepções de linguagem são as que mais 

se aproximam destes/as docentes com a referida formação. 

Quanto à palavra hipóteses de escrita, observamos que os/as professores/as 

com menos idade são os/as que mais se aproximam do termo, o que podemos 

pressupor ser influência da formação mais recente que receberam, cuja ênfase no 

processo de alfabetização é dada aos aspectos voltados para a apropriação do 

sistema de escrita que pressupõe a formulação de hipóteses pelas crianças 

expostas ao universo escrito. Porém, há ainda a importância do reconhecimento das 

letras para a aquisição da escrita. O reconhecimento das letras39 corresponde a um 

dos princípios básicos para a aprendizagem da língua escrita, repercutindo na 

construção das hipóteses de escrita pela criança. 

A representação da escrita como um objeto social que precisa ser aprendido 

pelos discentes parece constituir o núcleo central das representações sobre o ensino 

da língua escrita, considerando ainda, que as ações do ensinar também constituem 

este núcleo, como poderemos perceber adiante através da distribuição das palavras 

mais importantes associadas ao ensino da língua escrita no plano fatorial 4: 

 

 

 

 

                                                 
39 Para aprofundar sobre de onde vem o nome das letras e sua relação com a aquisição da língua 

escrita, conferir o estudo de Tânia Leite (2006).  
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Plano Fatorial 4: ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA (mais importantes) CPF ≥≥≥≥ 20 

 
Legenda: T – Tempo 
I – Idade 
FATOR 1 
FATOR 2 

  

 O fator 1 traz as oposições entre os objetos de ensino: produção e leitura, no 

lado esquerdo, e a importância do ensino (fundamental) e da sua sistematização por 

meio do planejamento, no lado direito. Estas palavras foram as associações mais 

frequentes para o ensino da língua escrita e parecem estar relacionadas entre si 

durante o ensino, isto porque, em se tratando dos objetos de ensino, leitura e 

produção, faz-se necessário que haja um planejamento para que se desenvolvam 

atividades relacionadas a estes objetos, considerando a importância deste ensino 

para os alunos. Leal (2008, p. 97) destaca que, diante da necessidade dos alunos 

estarem em contato com os textos atentando para as suas finalidades, a 

sistematização do trabalho “com um planejamento consistente é um passo 

necessário para que de fato as habilidades e capacidades sejam desenvolvidas e os 

alunos possam participar ativamente de situações em que a escrita esteja presente”. 

Nesse sentido, a presença destas palavras no fator 1 corrobora a representação de 

que o ensino da língua escrita é fundamental e precisa ser desenvolvido de forma 

sistemática, visando à produção textual e a leitura.  

 Quanto ao fator 2, as palavras localizadas acima no plano continuam a 

apontar a presença da dedicação e do amor no ensino da língua escrita, e ao 

mesmo tempo parece ser necessário também ter conhecimento. Do lado oposto, as 
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palavras que estão abaixo no plano, mesmo fator, pertencem às dimensões 

pedagógica e cognitiva, cujo sentido parece ser o do ensino como um processo que 

envolve a contextualização com o âmbito social e a compreensão dos alunos. 

 Percebe-se que há a representação do ensino como uma ação planejada, 

com ênfase na sua relevância social, pois através dele é possível propiciar que os 

alunos tenham acesso à escrita e tornem-se sujeitos alfabetizados. As ações que 

possibilitarão aos sujeitos terem domínio da habilidade escritora parecem centrar-se 

em atividades de produção textual nas quais a escrita é exercitada paralelamente à 

leitura.  

 Verificamos pela frequência das palavras e análise dos planos fatoriais que o 

ensino da língua escrita é fundamental, representado como um meio para que os 

alunos se apropriem da escrita e possam atuar de forma mais autônoma numa 

sociedade letrada. A representação do ensino como uma ação planejada, importante 

para garantir a aprendizagem da escrita pelos alunos, parece constituir o núcleo 

central das representações sociais dos/as docentes sobre o ensino da língua escrita. 

Contudo, cabe frisar, segundo Abric, que a 

centralidade de um elemento não pode ser atribuída somente por 
critérios quantitativos. Ao contrário, o núcleo central possui, antes de 
tudo, uma dimensão qualitativa. Não é a presença maciça de um 
elemento que define sua centralidade, mas sim o fato que ele dá 
significado à representação (ABRIC, 2000, p. 31). 

 Moliner (1994, p. 202 apud SÁ, 1996, p. 110) diz que uma cognição “é central 

porque entretém um laço privilegiado com o objeto de representação. Esse laço é 

simbólico e resulta das condições históricas e sociais que presidiram o nascimento 

da representação”. Portanto, é necessário atentar para os significados que as 

palavras evocadas têm para o objeto representado, sendo importante também a 

análise das palavras observando as relações que estabelecem entre si. E, além 

disso, propiciar que os sujeitos tenham contato com as suas construções 

representacionais, para assim destacar a ligação entre as palavras e captar os 

sentidos, o que veremos através da análise do processo de hierarquização das 

palavras e das entrevistas. 
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3.3 – Em busca da ancoragem: o processo de hierarquização de palavras  

 

A segunda etapa da coleta de dados consistiu na realização de entrevistas 

com um grupo de professoras selecionadas. Relembrando a nossa metodologia, 

antes de iniciarmos as entrevistas individuais, apresentamos a cada uma das 

professoras as palavras mais frequentes, associadas às expressões indutoras, em 

fichas separadas para serem ordenadas de acordo com o grau de importância 

referente às expressões que as geraram. Após a ordenação, pedíamos que as 

professoras justificassem suas escolhas com o intuito de captar, na fala docente, os 

sentidos atribuídos àquelas palavras. 

No procedimento de hierarquização as concepções de cada sujeito 

apresentam-se “diluídas no conjunto das demais respostas do seu grupo” e ao 

mesmo tempo, “não fala mais apenas por si, mas como representante do 

pensamento de outros” (CRUZ, 2006, p. 149). Dessa forma, este procedimento 

possibilitou a mobilização das entrevistadas para a discussão sobre o ensino da 

língua escrita, colocando-as, ao mesmo tempo, em contato com o produto de uma 

construção coletiva ao interpretar os sentidos das palavras evocadas.  

Diante da proximidade desses procedimentos metodológicos – hierarquização 

e entrevista, optaremos por apresentar inicialmente os sentidos captados para as 

palavras hierarquizadas pelas professoras, considerando as expressões indutoras 

que as geraram. Em seguida, aprofundaremos os demais elementos do campo 

semântico, apreendidos no desenrolar das entrevistas, cujos dados estarão 

organizados por eixos de ancoragem das representações sociais sobre o ensino da 

língua escrita.  

 

3.3.1 O que indicam as palavras mais frequentes associadas ao termo 

ESCRITA? 

  

Abordaremos os sentidos captados nas palavras mais frequentes associadas 

à expressão ESCRITA, apreendendo-as dentro de um contexto mais amplo de 

significado e abrangendo a relação que estabelecem entre si: conhecimento, 

hipóteses de escrita, leitura, letras e interação. 

 Identificamos através dos sentidos construídos na hierarquização das 

palavras, uma representação da escrita como um objeto que tanto possibilita a 
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aquisição de novos conhecimentos, como ela própria é um conhecimento a ser 

adquirido, ou seja, um objeto a aprender. Ao falarem sobre a expressão 

conhecimento, as professoras destacaram a importância dos alunos terem 

conhecimento de modo geral, e terem conhecimento de objetos específicos, como 

da leitura e da escrita.  

Eu quero que eles tenham conhecimento! Sem conhecimento a 
gente é o que hoje em dia? Não é nada! [...] E que o conhecimento 
venha acompanhado da leitura e da escrita, porque sem a leitura e a 
escrita não há conhecimento nenhum na língua portuguesa... (Neves, 
40 anos, 2ª série) 

A criança vai conhecer o que é leitura, o que é escrita. (Leda, 41 
anos, 1ª série). 

 O conhecimento é tido como uma necessidade da vida atual, principalmente o 

conhecimento da escrita. Com isso, os conhecimentos prévios dos alunos também 

foram enfatizados no processo de ensino da língua escrita, destacando-se 

principalmente o conhecimento dos nomes deles.  

[...] a gente fica surpresa, às vezes, com o conhecimento que eles 
têm sobre leitura e escrita... a gente fica surpresa que eles tenham 
esse conhecimento, né. Dependendo das atividades propostas, aí 
você reconhece esses conhecimentos. Não sei o nome do rapaz que 
disse isso: que o aluno é uma tábula rasa. Eu acho que isso, não 
tem... a gente percebe que não é bem assim. Eles têm sim um 
conhecimento de escrita, tanto de escrita como de leitura e precisa 
ser, com as atividades propostas no dia a dia, na prática, esse 
conhecimento vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. [...] um dos 
conhecimentos que eles apresentam em sala que a gente pode 
trabalhar, explorar bastante, é a questão dos nomes. [...] eu acho que 
é um conhecimento que eles têm e que pode ajudar no trabalho, na 
prática com a escrita e a leitura (Neuza, 35 anos, 1ª série).  

No início do ano, nós procuramos fazer uma sondagem, ou seja, ver 
o quê que as crianças trazem já de conhecimento da escrita. Então, 
logo de início quando a gente percebe se eles já conhecem algumas 
letras do seu nome, então a gente já começa a trabalhar os nomes 
deles... uma das primeiras coisas que eles trazem de conhecimento 
da escrita é o nome deles. E a partir daí, [...] através desse 
conhecimento que eles têm sobre o nome é que eu começo a 
trabalhar com eles. E a partir do momento que a criança escreve é 
que eles vão construindo é, é... o conhecimento, através da escrita 
deles... a gente sempre tem que trabalhar a escrita, sempre... a 
leitura e a escrita (Elaine, 35 anos, Alf.). 

Os alunos não chegam “zerados” na escola e o conhecimento que eles já têm 

construído refere-se à escrita, especialmente a escrita dos nomes deles. Nesse 
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sentido, parece ser fundamental fazer uma sondagem dos conhecimentos que os 

alunos já possuem. Ao mesmo tempo, o conhecimento está ligado à leitura e à 

escrita, visto que a aprendizagem da escrita permite o acesso a diversos saberes, 

sendo também necessário os alunos terem conhecimento destes dois objetos, para 

que, a partir desta aprendizagem, possam adquirir novos conhecimentos.  

Tomando a escrita como um conhecimento a ser adquirido, a apropriação 

desta envolve uma série de construções cognitivas elaboradas pelos alunos, 

representada pelo termo hipóteses de escrita40. Ao falarem sobre este termo, 

percebemos que, para as docentes, a identificação das hipóteses construída pelos 

alunos sobre a escrita é fundamental, repercutindo no direcionamento do ensino, 

como uma maneira de propiciar o progresso dos alunos na aprendizagem inicial da 

escrita. 

[...] é a partir daí que a gente vai traçar, sabendo a hipótese de cada 
aluno, traçar um plano de, de atividades pra poder trabalhar com eles 
a questão da escrita, reconhecendo a hipótese dele. Eu acho que 
esse aqui (termo hipóteses de escrita) é o mais importante, porque a 
partir daí você tem subsídios pra você delinear um trabalho, fazer um 
trabalho legal com eles (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

Eu acho que ela (hipótese de escrita) é imprescindível, porque a 
partir da hipótese... da identificação da hipótese do aluno, a gente 
pode trabalhar o que realmente o aluno precisa, sem trabalhar num 
geral com uma turma. Trabalhar conhecendo o que ele tá me 
mostrando ali. A partir daquela hipótese o que é que eu posso 
oferecer para ajudá-lo, pra ele avançar? [...] não generalizando uma 
atividade pra turma. (Lenira, 26 anos, 2ª série) 

É importante verificar o nível de escrita que os alunos se encontram e a partir 

daí elaborar as atividades e traçar novas etapas e, além disso, fazer intervenções 

pertinentes que possibilitem o avanço dos alunos em suas construções sobre a 

escrita. Sendo a aquisição do sistema de notação alfabética uma construção 

cognitiva, é necessário conhecer as hipóteses que os alunos apresentam da escrita. 

Por isso, é consenso entre as docentes que a identificação do nível de escrita é 

imprescindível na realização de um trabalho que busque aprimorar a aprendizagem 

dos alunos. A identificação das hipóteses é, portanto, o ponto inicial para traçar um 

caminho que propicie o desenvolvimento da aprendizagem, não uniformizando um 

                                                 
40  As hipóteses correspondem ao significado da representação gráfica no processo inicial da escrita. 

A este termo, agrupamos expressões que compreendem as fases iniciais de escrita: pré-silábico, 
silábico (quantitativo ou qualitativo) e alfabético, citadas pelos/as docentes. 
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trabalho direcionado à todos, enfatizando o que cada aluno precisa aprender em 

relação à escrita. 

Apesar das hipóteses serem “construções próprias da criança, no sentido de 

elaborações internas que não dependem do ensino do adulto” (FERREIRO & 

TEBEROSKY, 1988, p. 46), a presença deste é fundamental, intervindo nesta 

construção, possibilitando meios de progressão. Isto é interessante, porque os/as 

docentes não associaram às hipóteses de escrita à expressão indutora E.L.E, nesse 

sentido, esta evocação só esteve presente para a expressão indutora ESCRITA. 

Supomos que isto tenha sido influenciado pela ordem de apresentação das 

expressões indutoras, pois todos os questionários tiveram a palavra ESCRITA como 

primeira expressão a ser preenchida. Sendo assim, é notável no discurso das 

professoras a importância de identificar os níveis de escrita que as crianças se 

encontram, percebendo-as como ativas no processo de aquisição da escrita e, 

portanto, a associação foi feita logo para a expressão ESCRITA.  

 Na identificação das hipóteses, a leitura do que o aluno produziu parece ser 

imprescindível, tendo em vista que esta estabelece uma relação estreita com a 

escrita. Dessa maneira, ao enfocarem a escrita, as professoras sempre se remetem 

à leitura, para elas leitura e escrita interagem, caminham juntas, ou seja, não podem 

ser dissociadas uma da outra.  

A leitura é algo essencial né, porque leitura e escrita estão 
integradas. (Nara, 26 anos, 2ª série) 

[...] a escrita é ligada à leitura. Então, eu colocaria a leitura que ele 
tem, a hipótese de escrita, então ele tem que ler o que ele escreveu, 
mesmo sendo da maneira dele (Leda, 41 anos, 1ª série). 

É importante a leitura porque a leitura... assim de uma certa forma, 
né, é claro que o conhecimento das letras é importante, mas a leitura 
ela tá me mostrando o nível da escrita que a criança tá. E aí eu vou 
poder desenvolver com a criança... fazer as intervenções pertinentes, 
pra ela desenvolver a escrita de uma melhor maneira. (Raissa, 32 
anos, 1ª série) 

 A leitura une-se a identificação da hipótese de escrita do aluno, pois este 

precisa ler o que escreveu, mesmo que seja da maneira dele, como destacou a 

profa. Leda. E ao mesmo tempo em que a leitura é importante para a escrita, o 

reconhecimento das letras também é considerado pelas professoras, para algumas 

a leitura é procedente ao conhecimento das letras. 
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Eu acho o seguinte: que pra haver leitura eles têm que conhecer as 
letras. Uma interage com a outra, certo? (Neves, 40 anos, 2ª série)  

[...] sem o conhecimento das letras a gente não poderia fazer a 
leitura. (Lenira, 26 anos, 2ª série) 

Além de ser importante, a leitura foi colocada como uma viagem, um 

momento de descoberta da escrita. Além disso, podemos perceber que a leitura, 

assim como em outras falas, parece anteceder a escrita. 

A leitura é muito importante, a gente incentivar desde pequenininho, 
precisa nem estar na escola, a partir até do ventre você já lê pra ele. 
Eu acho que já é gratificante, já habitua o aluno a ler. [...] a leitura é o 
quê? É uma descoberta, é viagem... a gente lendo, a gente viaja, 
fantasia. [...] A leitura é tudo, porque é lendo que ele vai descobrir a 
escrita, a ortografia, tudo depende da leitura! Eu acho assim... na 
minha concepção, o primeiro passo para o bom escritor é ler 
primeiro, depois ele escrever, os dois têm que andar juntos, mas 
primeiro a leitura, porque é lendo... porque você lendo, você vai 
descobrir determinadas palavras, você viaja você vai além, 
entendeu? (Taís, 42 anos, Alf.) 

 A relação que a escrita estabelece com a leitura implica o pressuposto de que 

a escrita precisa ser lida, por isso, a associação forte da leitura à expressão escrita, 

especialmente quando consideramos estar tratando do ensino da língua escrita. 

Barreto (2006) justifica esta relação destacando que  

[...] a leitura e a escrita são práticas complementares, fortemente 
relacionadas, e modificam-se mutuamente. Elas estão 
intrinsecamente ligadas, pois a leitura tem como finalidade primordial 
permitir a escrita. São práticas que permitem ao aluno construir seu 
conhecimento sobre os diferentes modelos textuais, sobre os 
procedimentos mais adequados para lê-los e escrevê-los e sobre as 
circunstâncias de uso da escrita (p. 24). 

 A materialização da escrita dá-se através das letras, portanto, esta também 

foi uma palavra associada pelos/as docentes à expressão indutora escrita, e quando 

as docentes a hierarquizaram, mencionaram a importância das letras para poder 

escrever, retomando a questão da leitura. 

[...] as letras é fundamental, sem as letras a gente não poderia 
escrever. (Lenira, 26 anos, 2ª série) 

[...] a importância das letras, já que a escrita é fundamental você 
diferenciar letras de números, é básico. Pra fazer a leitura tem que 
relacionar as letras ao som. [...] conhecer as letras para poder ter 
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uma leitura eficaz e a gente verificar a hipótese de escrita. (Larissa, 
28 anos, 2ª série) 

 As letras são consideradas como peças-chave para a escrita e, 

consequentemente, isto repercute no ensino da língua escrita. Nessa perspectiva, 

uma professora então destaca as características das letras durante o ensino inicial 

da escrita: 

[...] desde a fase que começa, eu vejo pela minha experiência né, a 
gente tem que trabalhar um determinado tipo de letra, um 
determinado tipo de letra [...] e a principal para os iniciantes são as 
letras chamadas bastão [...]. (Taís, 42 anos, Alf.)  

 Taís traz uma discussão que permeia os espaços de formação sobre o 

formato da letra a ser trabalhado com os alunos durante a fase inicial de 

aprendizagem da escrita. Mas um outro sentido para o termo letras foi destacado por 

Neuza, referindo-se ao trabalho desenvolvido com as letras no espaço escolar e, ao 

mesmo tempo, revela o acompanhamento da professora às discussões pedagógicas 

referentes ao ensino da escrita: 

E por último (referindo a ordenação das palavras para a expressão 
escrita) as letras. [...] há tempos atrás ela viria em 1º né? As letras 
para o processo de alfabetização tava no topo. Por que eu digo que 
as letras antes era o topo? Porque eu faço um regaste de como eu 
fui alfabetizada, a forma como eu fui alfabetizada. As letras tinham 
uma relevância muito grande. O trabalho com as letras, aquela 
questão toda, alfabeto, aquela coisa bem... eu faço uma menção das 
letras e coloco, não como uma coisa que não tem muita significância,  
tem sim significância também no processo tanto de leitura como de 
escrita. Mas, eu acredito que não seja o primordial, aquela coisa que 
antigamente, no meu tempo, que não faz muito tempo (risos) era 
algo assim bem... eu acho que as letras, é... era fator assim, até para 
acertos e erros. [...] a questão das letras era muito, era muito 
cobrada, você reconhecer, saber. (Neuza, 35 anos, 1ª série) 

A professora relata a importância das letras para o processo de ensino da 

língua escrita há tempos atrás, no período em que estava se alfabetizando. As 

representações são construídas ao longo das experiências vividas pelos sujeitos e 

pelas mudanças sociais. As mudanças vividas no ensino da língua escrita 

ocasionaram a incorporação de uma nova forma de lidar com a língua e de 

apreender os objetos de ensino, paralelamente, as docentes vêm construindo 

também novas representações que provavelmente irão guiar suas ações. 
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 Uma outra palavra entre as mais frequentes evocadas pelos/as docentes foi 

interação. No processo de hierarquização, esta palavra foi associada aos demais 

termos evocados, enfatizando-se a interação entre: leitura e escrita; hipóteses de 

escrita e letras; a interação das crianças com as letras ou com seus nomes; e até 

mesmo fizeram referência às relações interpessoais, ou seja, a interação entre as 

crianças, e entre as crianças e os professores. A hierarquização desta palavra revela 

que as professoras parecem estar ainda se familiarizando com a ideia da escrita 

enquanto instrumento de interação, já que utilizaram as demais palavras associadas 

à escrita para dar sentido ao termo interação. A relação deste termo se dá entre as 

palavras evocadas ou traz outros elementos, sendo assim, não há uma vinculação 

direta com o estímulo que a gerou.  

Pressupomos que, por se tratar da representação do ensino da língua escrita, 

as professoras procuraram frisar mais a questão pedagógica deste ensino. Dessa 

forma, o processo de hierarquização nos possibilitou perceber que a expressão 

interação teve seu sentido voltado para o espaço escolar de aprendizagem da 

escrita. Na análise fatorial, a interação parecia indicar a possibilidade de a escrita 

propiciar a interação entre as pessoas. Talvez se tivéssemos acrescentado o termo 

social (interação social), as professoras provavelmente não iriam apontar outros 

sentidos para este termo. Contudo, pudemos constatar, diante da ambiguidade do 

termo, que a interação proporcionada pela escrita parece não ser considerada 

explicitamente pelas professoras; apesar de, aparentemente, intuírem esta 

possibilidade por meio da escrita, não a consideraram naquele momento ao terem 

que falar desta palavra evocada. Apenas uma professora mencionou a palavra 

interação relacionando-a a escrita, destacando que “a escrita promove a interação 

entre pessoas... através de um livro que [...] a gente lê, e há essa interação entre 

leitor e autor”, por isso, apontou o termo interação como sendo o mais importante 

dentre as palavras mais frequentes para a expressão indutora ESCRITA. Seguindo 

esta perspectiva, Geraldi coloca que “escrever é ser capaz de colocar-se na posição 

daquele que registra suas compreensões para ser lido por outros e, portanto, com 

eles interagir” (1996, p. 71).  

 Buscando delinear a ordem de hierarquização das palavras, tivemos como 

palavras mais colocadas em 1º e 2º lugares os termos: letras e hipóteses de escrita, 

aparecendo 5 vezes em uma dessas ordens, e as demais palavras evocadas: 

conhecimento, interação e leitura, tiveram cada uma 3 vezes em uma dessas 
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colocações. De modo geral, notamos que a aprendizagem da escrita parece 

constituir o núcleo central das representações sociais das professoras sobre a 

escrita, envolvendo elementos que lhe dão sentido e que influenciam nas 

representações sobre o ensino da língua escrita, considerando-o como um caminho 

que propiciará a aprendizagem, como já pudemos apreender na análise dos 

gráficos.  

 

3.3.2 O que indicam as palavras mais frequentes associadas ao termo ENSINO 

DA LÍNGUA ESCRITA?  

 

Seguindo a mesma perspectiva de apresentação dos dados no tópico 

anterior, discutiremos neste momento os sentidos atribuídos às palavras mais 

frequentes associadas ao termo E.L.E: fundamental, planejamento, contextualizar, 

leitura, texto e produção textual. Como pudemos notar, as palavras associadas ao 

termo escrita revelam que o conhecimento propiciado por este objeto social envolve 

também o ato de ensinar, e através das palavras evocadas pelos/as docentes 

pudemos visualizar alguns possíveis caminhos traçados no ensino da língua escrita. 

Tais caminhos anunciam, de certa maneira, que as representações sociais sobre o 

ensino da língua escrita estão imersas num contexto de mudanças no ensino e, 

além disso, indicam que estas representações ancoram-se na importância social do 

ensino da língua materna ao ter como objeto a ser conhecido: a escrita.  

Vimos na expressão indutora E.L.E. o destaque em palavras ligadas ao 

próprio ensino, sendo este fundamental. O ensino é fundamental para a vida dos 

alunos e para qualquer outra área de ensino, pois se o aluno se desenvolve bem 

nesta área, ele também terá um bom desempenho nas demais.  

O ensino é fundamental pra eles, pra vida deles, o ensino da língua 
escrita tem uma grande... tem um papel fundamental na vida dos 
alunos. (Neuza, 35 anos, 1ª série) 

[...] o ensino da língua é importante, é a base. (Nara, 26 anos, 2ª 
série) 

Eu acho que o ensino da escrita é fundamental pra qualquer outra 
área. Um aluno que tem o domínio da escrita ele é... as demais 
áreas, eu acho que consegue realizar com sucesso, com sucesso. 
(Lenira, 26 anos, 2ª série) 
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 Percebe-se na fala das professoras a representação do ensino da língua 

materna como um caminho para os alunos dominarem a escrita numa sociedade 

letrada. Ao mesmo tempo em que consideram o ensino da língua escrita 

fundamental, durante o processo de hierarquização, as professoras também 

estabeleceram relações entre os termos evocados, sendo assim, algumas ainda 

mencionam ser fundamental fazer o planejamento, ou seja, veem o ensino como 

uma ação planejada.   

[...] quando a gente vai começar a trabalhar a escrita da criança a 
gente realmente tem que ter um planejamento, e o planejamento é 
fundamental, fundamental! (Elaine, 35 anos, Alf.) 

O planejamento [...] eu acho que é de extrema importância. (Cynara, 
30 anos, Alf.) 

É fundamental ter o planejamento, isso aí desde a graduação eu 
compreendi que é importante o planejamento... (Larissa, 28 anos, 2ª 
série) 

 O planejamento é considerado fundamental no processo de ensino da língua 

escrita e vale destacar que, na organização das palavras associadas à expressão 

E.L.E., o termo planejamento apareceu na sexta colocação dentre as palavras mais 

frequentes. Porém, durante a ordenação das palavras este termo ficou todas as 

vezes dentre os mais importantes41, isto é, em 1º ou 2º lugar na ordem de 

hierarquização, variando a sua combinação com outras duas evocações, sendo 7 

vezes com a palavra fundamental e 3 vezes com a palavra contextualizar. O termo 

planejamento, diante deste contexto, aparece como uma forte candidata ao núcleo 

central das representações sociais dos/as docentes sobre o ensino da língua escrita. 

Com isso, o ensino é representado como uma ação intencional e que, portanto, 

precisa ser planejada de forma a se alcançar os objetivos delimitados em tal ação. 

Segundo Fusari (1998, p. 10 apud FUSARI, 2009, p. 03), o planejamento do ensino 

é um processo que abarca a “atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu 

trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações”. 

 A representação do ensino como fundamental para a vida dos alunos e como 

uma ação intencional traz subjacente a ideia da contextualização do ensino, cujo 

sentido para as docentes é o de que este ensino não se dissocie da realidade do 

                                                 
41 A identificação dos dois termos mais importantes é fundamental para distinguir, dentre as 

associações produzidas pelos/as docentes, aquelas que são candidatas ao núcleo central (SILVA, 
2002). 
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aluno, sendo essencial levar para a aula elementos do cotidiano. Assim, apontam o 

ensino da escrita como uma necessidade da vida prática.  

 
Acho que o primeiro seria contextualizar (a professora neste 
momento estava ordenando as palavras mais frequentes). Esse 
ensino ele deve vir de forma que o aluno... Ele (o ensino) dê uma... 
Tenha um significado pra ele. Então, esse ensino ele não pode vir de 
forma aleatória assim como a bem o professor quer naquele 
momento trabalhar, sem ter um significado pro aluno. Eu acho que o 
contextualizar vem a partir disso, trazer o aluno é... algo... trazer pro 
aluno algo que tenha um significado pra ele, que faça um sentido, 
tenha um sentido, acho que o contextualizar parte disso (Neuza, 35 
anos, 1ª série). 

[...] uma vez planejado (o ensino), a gente precisa contextualizar, não 
dá uma atividade fora da realidade deles. (Larissa, 28 anos, 2ª série) 

[...] eu usava elementos do dia a dia deles pra socializar aqui dentro 
da sala de aula [...]. Eu usava muito o dia a dia deles. (Neves, 40 
anos, 2ª série) 

 O ensino precisa ter sentido para que os alunos possam sentir-se motivados, 

por isso, as professoras atrelam os objetos de ensino à realidade vivenciada pelos 

alunos. Mas também, tivemos o sentido do contextualizar ligado à integração de 

diversas áreas de conhecimento com a aprendizagem da leitura e da escrita, como 

podemos notar a seguir: 

Esta contextualização a gente parte realmente, por exemplo, da 
interação entre os outros assuntos, as outras áreas né, porque não 
trabalha português separado não. É tudo num contexto só, não cabe 
mais a gente trabalhar escrita, trabalhar leitura... ali a gente vai 
trabalhar outras áreas do conhecimento. Então, eu contextualizo 
tudo. (Elaine, 35 anos, Alf.) 

 O ensino da leitura e da escrita pode ocorrer simultaneamente à 

aprendizagem de objetos escolares correspondentes as demais áreas de 

conhecimento. Dessa forma, a representação do ensino da língua escrita parece 

agrupar vários aspectos a serem observados, como a realidade do aluno e a 

interação entre a aprendizagem da escrita com os demais conhecimentos. 

 As demais palavras mais frequentes: texto, produção textual e leitura não 

ficaram em nenhum momento entre os 1os e 2os lugares, o que parece ter sido 

ocasionado por serem objetos de ensino que são trabalhados em sala e que de 

certa forma pressupõem o planejamento e até mesmo a contextualização como 

indicam as docentes. Isto fica explícito no trecho da fala de Nara: 
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A produção de texto, eu não sei... eu posso até tá pensado errado, 
mas a produção de texto, eu acho que ela acaba sendo o resultado 
de tudo isso, de todo esse processo... mas em alguns momentos eu 
acho que vai depender do objetivo do professor, ela também pode 
ser utilizada para você diagnosticar e planejar o processo, porque 
você vai precisar que o aluno escreva espontaneamente, ele 
produza. Embora seja um poema que ele escreve, ou palavra ou 
uma lista de palavras, é necessário que o aluno escreva pra que o 
professor possa diagnosticar a hipótese, possa fazer um 
planejamento. (Nara, 26 anos, 2ª série) 

 As palavras mais frequentes para a expressão indutora E.L.E. parecem estar 

interligadas entre si e conforme este trecho da entrevista, a produção textual pode 

ser o princípio de um processo, como diagnóstico, e também pode ser uma forma de 

avaliação posterior às ações desenvolvidas em sala. O trabalho com o texto, a 

produção textual e a leitura está interligado, como podemos perceber a seguir: 

O texto né... o planejamento já leva o texto, levando bons textos que 
o aluno possa se identificar e a partir do texto eles realizarem a 
produção... a produção e a leitura. (Lenira, 26 anos, 2ª série)  

[...] a leitura tá ligada ao texto e vice-versa, o que seria do texto sem 
a leitura? A partir do momento que você dá... que a gente dá a ele 
um texto, explicando o que está lendo, não é só ler por ler, [...] você 
tem que ler para entender, não é isso, você tem que ler para 
entender. Então, quando eu pedia para eles produzirem textos, que 
eles lessem o texto para depois reescreverem, certo, eu queria muito 
que eles entendessem o que eles tinham lido. [...] eu acho que leitura 
e texto tá ligado um com o outro, para eu entender um texto eu tenho 
que saber ler, tá certo. (Neves, 40 anos, 2ª série) 

[...] é de fundamental importância o texto, é uma coisa que eu gostei 
muito de trabalhar com eles. Trabalhar textos memorizados e de 
vários gêneros [...] que é pra eles verem a diferença que há... que há 
vários textos e cada um é diferente do outro né, pra eles ficarem já 
identificando isso no texto. E através desses textos que começava a 
leitura, a leitura por mim e a leitura por eles, porque sempre quando 
se fala de leitura, o professor sempre é o leitor, né. (Elaine, 35 anos, 
Alf.)  

[...] trabalhar o texto sempre, trazer gibi, trazer uma poesia, ou que a 
gente leia falando sempre de alguma coisa, mas que pelo menos leia 
a listagem do nome deles e que esteja sempre em contato com o 
texto [...] (Cynara, 30 anos, Alf.). 

 A inserção dos textos no espaço escolar parece ser consenso entre as 

professoras, cujo ensino da língua escrita pressupõe o trabalho com a diversidade 

textual propiciando a produção de diferentes gêneros. O trabalho com o texto é 
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destacado como fundamental para propiciar que os alunos se apropriem da 

diversidade de gêneros textuais, trazendo consigo a importância da leitura.  

 Quanto à leitura, o sentido apreendido é o de que esta pode estar voltada 

tanto para a aprendizagem do aluno, como também é destacada pela importância do 

professor ser um leitor em sala. De acordo com o já visto, ao auxiliar na 

aprendizagem da língua escrita, a leitura e a escrita estão interligadas, não havendo 

como dissociar estes dois objetos. Por isso, diante deste destaque, a palavra leitura 

se fez presente em ambas as expressões indutoras como umas das palavras 

evocadas com mais frequência. 

 Percebemos de modo geral, que o ensino da língua escrita parece não ser 

simplesmente representado como um meio de transmitir conhecimentos, mas como 

um caminho; uma forma de propiciar que a aprendizagem da língua escrita seja uma 

construção. Dessa maneira, as professoras compreendem os alunos como sujeitos 

que constroem seus conhecimentos e não como receptores passivos de 

informações. Por estar voltado para a aprendizagem da escrita e diante da 

importância social desta aprendizagem, as representações sociais sobre o ensino da 

língua escrita dos/as docentes das séries iniciais estão ancoradas mais fortemente 

nas dimensões social, cognitiva e pedagógica, como corroboram os dados a seguir.   

  

3.4 Ancorando as representações do ensino da língua escrita através de seus 

eixos estruturadores  

  

 A partir deste momento aprofundaremos a discussão das representações 

sociais sobre o ensino da língua de professores/as das séries iniciais do ensino 

fundamental, captando a ancoragem destas representações. Como já destacamos, a 

proximidade durante a coleta dos dados referentes à hierarquização das palavras 

mais importantes e a realização da entrevista resultou numa forte ligação entre os 

elementos apreendidos por meio destes dois procedimentos. Neste percurso de 

análise das representações de docentes sobre o ensino da língua escrita, notamos 

que as representações ancoradas nas dimensões estão inter-relacionadas, por isso 

abordaremos as dimensões de acordo com as relações que estabelecem entre si. 
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3.4.1 As representações sociais dos/das docentes ancoradas nas dimensões 

pedagógica, cognitiva e social: elementos de uma interseção  

 

 As representações do ensino da língua escrita estão ligadas a elementos que 

direcionam o fazer docente. Dessa forma, ancoradas na dimensão pedagógica as 

representações revelam o ensino como uma atividade intencional visando atingir 

determinados objetivos a partir de sua organização prévia propiciada pelo 

planejamento. O planejamento pressupõe uma organização do tempo e das ações 

pedagógicas a serem executadas diária e mensalmente, bem como, traz consigo as 

escolhas metodológicas de como trabalhar os objetos de ensino, os objetivos 

delimitados para o desenvolvimento da ação e os passos a serem tomados. Com 

isso, Geraldi (2006, p. 40) destaca que “toda e qualquer metodologia de ensino 

articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e 

interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula”. Cabe 

ressaltar que a compreensão da realidade envolve a influência das representações 

nas escolhas a serem tomadas. 

As professoras da pesquisa consideram que o ensino da língua escrita 

precisa ser planejado de forma a atender as necessidades dos alunos em relação à 

aprendizagem. Ao ser considerado como o ponto de partida para o desenvolvimento 

da aprendizagem, o planejamento precisa ter um eixo central, uma linha a ser 

seguida. Sendo assim, viabiliza que o ensino não aconteça de forma aleatória, sem 

haver previamente uma delimitação das ações a serem executadas, entretanto, isso 

não impossibilita que o planejamento seja maleável.  

[...] o planejamento da gente é dessa forma, a gente faz a sondagem, 
é maleável, porque se a gente planeja um certo tipo de assunto e ele 
não aprende, a gente refaz, a gente modifica, até que chega ao 
alcance do conhecimento deles (Leda, 41 anos, 1ª série) 

Planejamento é essencial, porque um professor tem que se planejar. 
E às vezes, como eu te falei, planeja uma aula linda e maravilhosa e 
acontece determinado fato que a gente tem que mudar toda estrutura 
do planejamento, mas é de total importância o planejamento, que a 
gente tenha o planejamento do que a gente vai fazer porque chegar 
totalmente alheia... (Taís, 42 anos, Alf.) 

Esse ensino ele deve ser, ele deve vim de forma planejada... (Neuza, 
35 anos, 1ª série) 
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[...] eu acho que não tem como ensinar a língua escrita, jogando, 
jogando coisa pra preencher o tempo não, tem que haver um 
planejamento. Levar atividades que envolva os alunos... que atenda 
as necessidades deles. (Lenira, 26 anos, 2ª série) 

 A flexibilidade é inerente ao ato de planejar, tendo em vista as características 

dos sujeitos a quem o planejamento é direcionado e as interações vividas pelos 

mesmos, por isso, não se pode fazer um planejamento sem ter como critério a 

realidade dos alunos. E como destaca Lopes (2004, p. 58), “a questão do 

planejamento não poderá ser compreendida de modo mecânico, desvinculada das 

relações entre a escola e a realidade histórico-social”. O trecho de fala da professora 

Taís exemplifica a preocupação com o contexto social: 

[...] a gente não pode fugir do contexto dele, da vida deles, do dia a 
dia deles... tudo bem que a gente tem que prepará-los pro mundo, 
sabendo que a visão que eles têm em casa muitas vezes é aquela 
coisa restrita, e a gente tem que com jeito, mostrar o que a vida 
oferece... não só aquele mundo, aquele mundo que ele vive, e sim o 
mundo lá fora, preparar pra vida. Que a gente não vive só no nosso 
contexto... (Taís, 42 anos, Alf.) 

 O planejamento aparece como um dos elementos centrais na representação. 

E ao ser representado como uma ação planejada, o ensino da língua escrita traz 

também subjacente às representações que as docentes constroem sobre os alunos 

e sobre o que este ensino deve propiciar aos mesmos. Notamos que os alunos são 

situados dentro de um contexto sócio-cultural e que isto repercute no direcionamento 

do ensino quando as docentes destacam o papel destes na construção do 

conhecimento, cujo sentido é o de que é preciso considerá-los como produtores de 

conhecimento e não um mero receptor, destacando-se as experiências do aluno 

enquanto ser social.  

 Ao ser representado como uma ação planejada, o ensino da língua escrita 

propicia que os alunos se apropriem da leitura e da escrita compreendendo as suas 

funções sociais:  

[...] um dos objetivos é fazer com que eles conheçam a escrita como 
um instrumento pra eles na vida social deles, dentro da sociedade, a 
importância que a escrita tem né, em reconhecer a importância que a 
escrita tem (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

[...] eles desenvolverem a escrita deles, da produção escrita, 
desenvolver a produção escrita pra eles avançarem nas hipóteses 
deles, porque muitos sabem ler, mas não tavam sabendo escrever, 
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então o objetivo maior foi a produção de textos pra que eles 
desenvolvessem (Raissa, 32 anos, 1ª série)  

 Percebe-se ser importante que as crianças tenham conhecimento da escrita, 

que “entendam como se escreve, porque se escreve, pra eles terem essa noção: 

como que eu escrevo, a partir de que eu vou escrever” (Elaine, 35 anos, Alf.). 

Notamos ainda a preocupação de que os alunos tornem-se leitores “competentes”, 

entendedores do que estão lendo e, além disso, conheçam/compreendam o papel 

da escrita na sociedade. 

[...] eu acho que é propiciar que o aluno seja capaz de ler com 
autonomia, ler, seja capaz de escrever e que em situações da vida 
dele, ele possa utilizar aquilo. Pra mim é o aluno aprender a ler e 
escrever, mas de forma compreensiva. Não aquela leitura por 
decodificação ou escrever aqueles textos sem sentido. Que eles 
aprendam aqui, que amanhã quando eles forem preencher uma ficha 
lá no correio pra fazer uma identidade, eles possam utilizar aqueles 
conhecimentos que eles usaram, eu vejo assim, que tanto a leitura 
como a escrita elas tem uma função social que é: o sujeito aprender 
para utilizar isto na sociedade, bom é o que eu espero. [...] ler e 
escrever é um conhecimento que você adquire para usar diretamente 
na sociedade, eu acho que é um dos conhecimentos, uma das 
habilidades que você adquire que são muito funcionais e você utiliza 
imediatamente. (Nara, 26 anos, 2ª série) 

A leitura e a escrita são ferramentas importantes para a construção da 

cidadania e uma conquista social, nesse contexto, as professoras apreendem a 

escrita como uma habilidade a ser desenvolvida em consonância com a leitura. Para 

Leal (2008, p. 104) “ler e escrever são ações sociais e cognitivas que 

instrumentalizam para a intervenção social, para a participação em diferentes 

eventos de interação”, dessa forma, o ler e o escrever não estão restrito ao codificar 

e decodificar. Vivemos numa sociedade onde a escrita está presente em 

praticamente todos os momentos, e quase sempre a utilizamos para nos 

relacionarmos com as outras pessoas e também nos localizarmos no espaço, 

recorrendo sempre à leitura. 

 Nota-se, portanto, a preocupação com a aprendizagem da leitura e da escrita 

considerando as práticas sociais de uso destas habilidades. Como vimos, na 

discussão sobre o campo semântico das representações, a leitura teve destaque em 

ambas as expressões indutoras.  

Eu peço para eles lerem, auxilia neste ensino. A leitura deles auxilia 
bastante, porque eles mostram a dificuldade que ele apresenta na 
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hora que tá escrevendo. Quando ele lê, auxilia [...]. Eu acho que a 
leitura, na hora que tá falando do ensino da língua escrita, eu acho 
que ela tem um papel importante também. (Neuza, 35 anos, 1ª série) 

[...] quando eles aprendem a ler, eles desenvolvem mais a escrita, 
eles têm mais segurança. [...] Eu acredito que ler é fundamental, 
mesmo eles lendo e não escrevendo corretamente, mas quando vão 
ler, eles leem a palavra que eles escreveram. Então ali eu tô vendo 
que eles tão produzindo, ele tá dentro da hipótese dele, tá 
avançando. (Raissa, 32 anos, 1ª série) 

 A leitura é um dos elementos centrais que constitui as representações sobre o 

ensino da língua escrita, na medida em que a aprendizagem da escrita pressupõe 

concomitantemente a aprendizagem da leitura e a importância social destas duas 

habilidades. Estes indícios apontam uma mudança na representação do ensino da 

língua escrita, na qual os professores estão se familiarizando com o pressuposto da 

inserção dos alunos em práticas efetivas de leitura e escrita presentes de modo 

geral na sociedade. A proposição da escrita como uma prática social anuncia uma 

nova concepção de linguagem permeando a fala das docentes e parece estar 

direcionando as suas práticas em relação ao ensino da escrita na escola. 

 A partir do planejamento são selecionados os textos a serem trabalhados com 

os alunos. A necessidade de desenvolver um trabalho com ênfase na diversidade 

textual e também no desenvolvimento de produções textuais revela porque os 

termos texto e produção textual também constituem o campo semântico das 

representações. E como afirma Geraldi (2006),  

[...] a alteração da situação atual do ensino de língua portuguesa não 
passa apenas por uma mudança nas técnicas e nos métodos 
empregados na sala de aula. Uma diferente concepção de linguagem 
constrói não só uma nova metodologia, mas principalmente um “novo 
conteúdo” de ensino (p. 45). 

 A inserção de textos e a prática da produção textual desde os anos iniciais de 

alfabetização é uma discussão recente. As palavras texto e produção textual tiveram 

uma frequência significativa ao serem associadas à expressão indutora E.L.E e se 

relacionam com outras palavras evocadas como: compreensão, coerência e até 

mesmo conhecimento. A representação construída sobre o texto ganha novas 

conotações e ao mesmo tempo a percepção de que existem diversos textos traz a 

preocupação de como trabalhar esta diversidade textual no contexto escolar, como 

ilustram as falas a seguir:  
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Texto... o texto... o texto não precisa ser... eu vejo assim, um texto 
não precisa ter 20 linhas, não precisa. Uma simples palavra é um 
texto, porque a gente chega ao hospital e vê a palavra “silêncio”, é 
um texto, porque a gente tá vendo que precisa fazer silêncio, porque 
aquele ambiente deseja que se fique em silêncio. Eu vejo o texto por 
aí... uma simples palavra é um texto. (Taís, 42 anos, Alf.) 

O texto é um costurar, tem que ter um sentido, acho que o principal é 
isso mesmo, esta palavrinha que é o sentido. Ele tem que ter um 
sentido pra atrair o leitor (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

Como que a gente vai trabalhar? Que tipo de textos, quais textos? 
Pequenos? Grandes? Essa a grande dúvida! De que forma estes 
textos viriam pra eles? Textos que tivesse um papel dentro da 
sociedade e não textos meramente... textos que tivessem é... sentido 
pra eles, tivesse sentido. (Neuza, 35 anos, 1ª série)  

 

À medida que a diversidade textual começa a fazer parte do contexto escolar, 

as docentes se preocupam tanto com o conceito de texto como com a forma de 

trazê-los para a sala de aula e apontam elementos que caracterizam o que seria um 

bom texto. Os dados indicam que um bom texto precisa, principalmente, ter 

coerência para atrair o leitor, havendo assim uma preocupação aparente de para 

quem o texto será destinado, ou seja, o interlocutor.  

Um bom texto tem que ter uma ligação, uma coesão, uma coerência. 
Um texto que o leitor possa entender o que aquele texto quis 
transmitir. Então, pra ser um bom texto ele tem que ter isso, tem que 
ter éé... essa, essa coerência, que o leitor que está lendo ali possa 
entender o que o escritor quis passar (Elaine, 35 anos, Alf.). 

Eu analiso a coerência, as ideias bem organizadas... que esteja 
passando informação, eu acho que o texto bom é esse, que ele 
consegue passar uma informação (Lenira, 26 anos, 2ª série). 

Eu acredito que pra ser um bom texto, ele precisa ter uma coerência, 
mesmo que sejam duas frases, mas um texto que tenha uma ideia, 
se ele não tiver uma ideia ele não é um texto. [...] Ele precisa ter 
certa coerência, porque uma escrita tem que ter uma ideia 
centralizada. O aluno tem que escrever mesmo que seja uma, duas 
frases, mas que sejam palavras que tenham coerência, dê sentido ao 
que ele quer expressar, para que quem for ler, saiba o que está 
escrito. Um texto sem coerência de nada vai valer porque quem for 
ler não vai compreender o que ele quis expressar. Quando a gente 
escreve, escreve ou pra nós mesmos lermos ou pra que alguém leia, 
se ele não tem coerência, ninguém vai conseguir decifrar (Leda, 41 
anos, 1ª série). 
 

 A professora Leda enfatizou que o texto tem de ser compreensível para quem 

está lendo e, para ser considerado bom, precisa ter sentido. Além disso, há também 
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a preocupação com a presença do leitor, destacando que quando escrevemos, 

sempre escrevemos para que um outro leia ou para nós mesmos lermos e, portanto, 

precisamos ser compreendidos. Vê-se que o interesse em relação ao sentido do 

texto perpassa o discurso da maioria das professoras, cujo elemento principal para 

ser considerado um bom texto é a coerência. 

 A ênfase na coerência advém da preocupação com a unidade global do texto 

para que tenha significado. Ao adentrar o espaço escolar, os textos eram produzidos 

pela escola sem ter uma funcionalidade comunicativa e quando se tenta dar ao texto 

outro significado, um dos elementos mais destacados pela linguística textual é a 

textualidade.  

 Ao se considerar os elementos da textualidade, o texto passa a ser 

compreendido como uma unidade de significação, isto é, “uma manifestação 

enunciativa com uma referência e uma tematização organizada bilateralmente pela 

coerência e pela coesão” (SIQUEIRA, 1988, p. 167 apud PEREIRA, 2007, p. 05). 

Por isso, a coesão e a coerência são tão enfatizadas pelas docentes, apesar de 

algumas ainda não usarem estes termos com o mesmo sentido que eles se 

apresentam no campo da linguística textual. 

 Numa avaliação global do texto, as docentes destacam ser necessário 

observar e trabalhar o texto produzido pelos alunos como um todo, atentando para o 

seu sentido e não apenas para a ortografia e a gramática. Tal preocupação advém 

de uma nova perspectiva de ensino em que se considera a necessidade de avaliar e 

trabalhar todos os aspectos da língua partindo do texto, e dessa forma, observar a 

escrita dos alunos enfatizando a construção de sentido. Como já destacamos, a 

coerência na produção escrita dos alunos transformou-se em um tema constante 

nos debates sobre o ensino da produção textual, e de acordo de Buin (2007), a 

coerência está vinculada a um processo de construção de sentidos, relacionado à 

interação social. Sendo assim, a autora supracitada coloca que  

[...] a coerência é uma construção que não se esgota na relação, 
nem sempre imediatamente reconhecível ou evidente, entre 
elementos puramente linguísticos. Nesse sentido, o texto do aluno é 
um ponto de cristalização das relações que vão se construindo ao 
longo do processo de ensino. Isso quer dizer que um dos elementos 
fundamentais na mediação em processo de ensino da escrita, 
principalmente em relação à construção da coerência, é a qualidade 
da interlocução que orienta esse processo (BUIN, op. cit. p. 52). 
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 Portanto, a intervenção durante o processo de produção textual, destacando-

se as condições de produção, é fundamental nas atividades realizadas pelos alunos. 

Pois, sendo o texto o objeto central de ensino, este precisa ser explorado em todas 

as suas possibilidades. Alguns aspectos da textualidade como eixo para um texto 

ser considerado bom, como a construção de sentido, emergiu no discurso de muitas 

professoras e reaparece, então, na fala de Neves em comparação ao que antes era 

primordial – a gramática.  

Clareza, em primeiro lugar, tem que ser um texto claro, um texto que 
você possa entender o que ele quer dizer. Você tem que ver no texto 
qual foi o objetivo do aluno, como eu disse a você, eu aprendi que 
nestas capacitações os erros de gramática é importante, mas não é 
nem tanto, você tem que considerar o que o aluno produziu. (Neves, 
40 anos, 2ª série). 

No processo de ancorar o novo, a professora faz comparações com o já 

construído. E como destaca Jodelet (2001, p.39), quando se refere a um dos papéis 

da ancoragem, “por um trabalho da memória, o pensamento constituinte apóia-se 

sobre o pensamento constituído para enquadrar a novidade a esquemas antigos, ao 

já conhecido”. Ao que já se tinha construído como representação do ensino pautado 

no estudo estrutural da língua, há a apreensão da novidade referente ao trabalho 

com o texto em sala de aula.   

Pressupomos que estes elementos tidos como fundamentais na 

caracterização de um bom texto são os enfatizados durante as atividades voltadas 

para a produção textual pelos alunos, repercutindo no ensino da língua escrita e na 

construção de representações ancoradas na dimensão pedagógica sobre este 

ensino. Se as docentes consideram estes elementos como fundamentais para um 

texto ser considerado bom, o que avaliam nas produções de seus alunos?  

Ao serem indagadas sobre os principais aspectos avaliados, algumas 

professoras continuam destacando a preocupação com a ideia do texto, que o texto 

tenha ideias bem organizadas e que passe informações e, além disso, enfatizam a 

escrita das palavras. 

Primeiro eu olho a coerência, depois eu olho a questão ortográfica, 
[...] eu vou tentando fazer a intervenção [...] eu me dou mais pra 
aqueles que estão apresentando mais dificuldade na escrita (Neuza, 
35 anos, 1ª série). 
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Ainda é preocupante a maneira deles escreverem porque até então, 
eu vejo assim, eu quero também deles a ortografia, mas não só 
escrever por escrever, porque um determinado texto só com uma 
ortografia linda, maravilhosa, sem ter sentido nenhum, não adianta, 
tem que ter... passar alguma mensagem, vejo assim, passar alguma 
mensagem. A ortografia a gente vai trabalhando paulatinamente [...] 
Eu vejo por aí (Taís, 42 anos, Alf.). 

 Taís, em sua fala, disse que o mais importante é o texto ter uma unidade de 

sentido; dessa forma, avalia a mensagem que eles querem passar com o texto, e a 

ortografia vai sendo trabalhada paulatinamente. A avaliação para a professora Nara 

deve atender o que a turma está precisando, e, portanto, muda de acordo com as 

necessidades dos alunos considerando muitas vezes a série em que eles estão: 

 
Se eles tão fazendo a reescrita de um conto, eu vou olhar aspectos 
referentes àquele conto, se eles fazem a narrativa direito, isso no 
caso da 2ª série, porque vai depender muito da série. Quando é na 
alfabetização, minha intenção é mesmo que eles produzam, que eles 
escrevam e eu ir avaliando como é que estão escrevendo pra poder 
promover atividades que possam avançar. Quando é na 2ª série, eu 
me centro em aspectos com relação à ortografia, à segmentação de 
palavras, então... os critérios que eu uso da 2ª para a alfabetização 
são diferentes. Porque vai depender também do que a turma solicita. 
Então, na 2ª série, tão solicitando que pensem aspectos também da 
ortografia, da segmentação de palavras, a própria linguagem do 
texto, a procura de palavras mais adequadas pra aquele texto. [...] 
(Nara, 26 anos, 2ª série). 

Na avaliação, a professora enfatiza que, quando os alunos estão no processo 

de alfabetização, a intenção é propiciar momentos de produção escrita, e assim 

avaliar a escrita dos alunos, ou seja, as hipóteses que estão elaborando sobre a 

escrita. Quando eles estão na 2ª série, este olhar muda para os aspectos 

notacionais, o vocabulário e a linguagem utilizada no texto. Ao ser indagada, 

posteriormente, sobre as correções, a professora tomou como referencial a sua 

turma atual (2ª série) e enfatiza que ultimamente vem corrigindo as questões 

ortográficas. A intervenção e preocupação com a ortografia refletem a necessidade 

de ensinar este conhecimento, visto que “dada a sua natureza de convenção social, 

o conhecimento ortográfico é algo que a criança não pode descobrir sozinha, sem 

ajuda”. Ao aprender a ler e a escrever, a criança já compreende o funcionamento do 

sistema de escrita alfabética, contudo, ainda não conhece a norma ortográfica 

(MORAIS, 1998, p. 20). Constata-se que o foco da avaliação é influenciado pelo 
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nível de escrita que os alunos se encontram e aqueles que ainda não estão 

alfabéticos são os que mais detêm a atenção das docentes.  

Em suma, as representações que os professores têm do que é ensinar a 

escrever estão vinculadas aos objetos de ensino e as ações docentes que propiciem 

a aprendizagem da escrita, ancoradas, portanto, na dimensão pedagógica. Já as 

representações ancoradas na dimensão cognitiva trazem algumas construções 

realizadas pelos alunos no processo de aquisição da escrita, sendo consideradas 

pelas professoras quando vão planejar o ensino, como as hipóteses de escrita.   

A expressão hipóteses de escrita foi uma das evocações mais frequentes 

associadas à expressão indutora escrita. No processo de alfabetização existem 

construções cognitivas que são feitas pelos indivíduos quanto à aquisição da escrita. 

Segundo Ferreiro, a aprendizagem inicial da escrita implica compreender que a 

criança pensa sobre este objeto social, desenvolvendo hipóteses sobre o que a 

escrita representa. A criança passa por diversas fases que, de modo geral, 

poderíamos caracterizá-las, de acordo com Ferreiro (1989), como sendo uma fase 

pré-fonética, não havendo ainda uma fonetização da escrita pela criança, e a fase 

fonética, na qual o sujeito já atenta para a estrutura sonora. Vê-se então que o 

processo de aquisição da escrita se dá de forma gradual, consequência de 

construções cognitivas que levam a criança a fazer relações entre a pauta sonora e 

a escrita42. 

 A importância das hipóteses aparece vinculada à prática do ditado. As 

hipóteses que os alunos estão construindo da escrita, dá-se através da realização 

de ditados43, especialmente de palavras. O ditado é visto como uma ferramenta que 

auxilia na aprendizagem da leitura e da escrita na medida em que por meio dele há 

a elaboração de atividades que possibilitem o avanço no desenvolvimento da 

escrita. 

Eu acho que o ditado é uma ferramenta que ajuda muito pra gente 
conseguir é... avanços naqueles alunos que apresentam uma certa 
dificuldade tanto de leitura como de escrita. O ditado ele auxilia, ele 

                                                 
42 Contudo, vale destacar que esta apreensão não leva de imediato a uma escrita alfabética. O 

desenvolvimento de uma escrita alfabética exige análises que vão além daquelas realizadas em 
nível fonológico, portanto, aprender a ler e a escrever em uma ortografia alfabética significa 
apropriar-se de um sistema simbólico e, portanto, de um novo objeto de conhecimento (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985). 

43 Para saber o que o aluno pensa sobre o sistema de escrita é necessário pedir que ele escreva 
palavras, frases ou textos que não lhe foram ensinados anteriormente, e em seguida, solicitar a 
leitura logo depois que o aluno escreveu o que lhe foi pedido. 
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faz com que você elabore, a partir dele, outras atividades. [...] Então, 
ele é uma ferramenta que não é só pra ver acertos e erros. Essa 
coisa já foi, entendeu? Até nos erros quando a gente vê que ele 
escreveu uma palavra que não tá convencionalmente escrita correta. 
Aí você, a partir daquele “erro” (a professora fez o gesto de aspas 
com as mãos e mudou o tom de voz, tornando-se mais expressiva!), 
que a gente encarava como erro antes, né a gente percebe que 
aquele erro, ele pode lhe auxiliar, ele lhe auxilia futuramente 
propondo pra eles outras atividades, pra que ele avance naquela 
dificuldade apresentada (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

Durante muito tempo o ensino da língua escrita foi concebido como uma 

prática dissociada da realidade e, portanto, o propósito da aquisição de um código 

através de atividades mecânicas e sem sentido se fez presente dentro do processo 

educativo, sendo o ditado uma dessas atividades. Dessa forma, a realização do 

ditado é uma atividade há tempos utilizada no ensino da língua escrita, contudo, 

pode ser feita para atender objetivos variados dependendo do que o professor 

pretende alcançar. A professora Neuza lembrou quando o ditado era feito apenas 

para averiguar os acertos e erros dos alunos, sem apresentar como meta a 

observação e a reflexão daquelas palavras que não foram escritas de acordo com a 

norma ortográfica. O ditado era um instrumento utilizado para sistematizar e 

controlar o que o aluno conseguiu aprender/fixar quanto à aprendizagem do padrão 

silábico ou de regras ortográficas. No processo de alfabetização, como vimos 

anteriormente, o ditado pode ser uma forma de descobrir as hipóteses que as 

crianças estão construindo da escrita e a partir disso intervir para que avancem no 

aprendizado. Todas as professoras falaram que realizam o ditado com o objetivo de 

avaliarem o nível de escrita dos alunos, e além disso, percebemos que algumas 

destas também usam o ditado para intervir na construção da escrita, levando os 

alunos a refletirem sobre o que escreveram.  

As intervenções nas produções escritas dos alunos, no desenvolvimento das 

hipóteses, são realizadas principalmente com a ajuda do que algumas denominam 

de “ambiente alfabetizador”.  

Quando ele me escreve uma palavra que não tá ortograficamente 
certa, eu, essa é uma das intervenções que eu faço. Aí eu peço que 
ele leia e eu vejo que está faltando letras. Aí eu digo: “-leia pra mim 
de novo”, aí ele lê... eu digo: “-mas leia do jeito que está aqui”, aí ele 
lê e já vai refletindo, percebendo que tá faltando algo ali, aí eu uso 
muito a lista de nomes. Aí “vamos observar a lista de nomes, veja o 
nome dessa colega aqui”, aí ele lê o nome da colega. “Leia agora 
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esta palavra, como é o pedacinho que tá faltando aí?”. Ele mata na 
hora, eles percebem... (Lenira, 26 anos, 2ª série). 

Quando o trabalho é feito de forma individual, aí eu trago eles para o 
ambiente que a gente já criou de alfabetização, o ambiente 
alfabetizador. Aquele cartaz que tem a lista de nomes não tá ali só 
pra enfeitar. Ali naquele cartaz tem pistas que vai ajudar a escrever. 
Na hora que você tá escrevendo, aquele cartaz vai te dar pistas. Na 
lista de histórias que você leu, de músicas que você já cantou. Então 
o ambiente alfabetizador lhe ajuda também na hora de fazer a 
intervenção. O alfabeto em si colocado na sala, porque muitas vezes 
isso na prática fica só como mero enfeite, e durante as intervenções 
eu até tenho me soltado mais em relação a mostrar a eles, apontar 
assim na sala e eles pegarem aquilo como pistas realmente na hora 
do ensino da língua escrita (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

 Intervir durante a produção escrita dos alunos é um dos meios para levá-los 

também a refletir sobre o que produziram e dar pistas sobre a escrita convencional 

das palavras. O estudo de Cunha (2004) apontou que a maioria das professoras 

investigadas utilizava o ditado apenas como apoio para identificar como a criança 

pensa a escrita, destacando que apenas duas delas buscavam realizar a 

intervenção. Em contraponto, nosso estudo aponta a preocupação das professoras 

de intervirem na escrita dos alunos através de questionamentos e fornecimento de 

pistas, utilizando o “ambiente alfabetizador”, em especial o alfabeto e a listagem dos 

nomes dos alunos. Estas intervenções se davam não apenas na realização dos 

ditados, mas também nas escritas espontâneas de textos memorizados e produção 

de outros gêneros. Isso viabiliza que o aluno sinta-se desafiado e com as 

indagações vá re-elaborando suas hipóteses sobre a escrita a partir do que 

escreveu, cuja representação é a de um aluno produtor de conhecimentos e o papel 

do professor é o de mediador no ensino da língua escrita. 

Ao apontarem a identificação das hipóteses como direcionadora das 

atividades a serem realizadas, estas estavam mais voltadas para o processo de 

alfabetização, envolvendo o trabalho com os nomes dos alunos e a produção de 

listas que tivessem sentido em estar sendo solicitadas e não de palavras sem ter 

nada a ver. Ao mesmo tempo, as letras aparecem neste cenário como um dos 

princípios constitutivos do processo de alfabetização. O reconhecimento das letras 

foi destacado como importante na aprendizagem inicial da escrita. 

[...] eu acho que é importante para eles aprenderem a escrever, 
reconhecer as letras (Lenira, 26 anos, 2ª série) 
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[...] eles precisam ter conhecimento das letras. Na medida em que 
ele conhece as letras ele vai longe (Leda, 41 anos, 1ª série) 

[...] pra escrever eles precisam conhecer as letras, precisa conhecer 
as letras, as formas delas, porque elas têm determinadas formas [...] 
a partir delas vai escrever até seu próprio nome, porque se você não 
conhece nem as letras do seu próprio nome como é que você vai 
escrever determinadas palavras? O nome é falado todos os dias... eu 
acho que é primeiro isso, o primordial é isto: que ele conheça os 
símbolos, conheça os símbolos, os sons dos símbolos, a forma dos 
símbolos, para a partir daí ele começar a escrever (Taís, 42 anos, 
Alf.) 

 É preciso que os alunos saibam os nomes das letras, identificando-as 

graficamente. E esta identificação das letras é feita através de palavras ligadas ao 

contexto dos alunos, especialmente os próprios nomes. Dessa maneira, o 

reconhecimento da letra também é destacado quando as professoras apontam que é 

necessário os alunos inicialmente reconhecerem seus próprios nomes:  

[...] a questão do nome [...] é referência pra eles, é algo que tem uma 
referência pra eles, a questão do nome. Então, as letras estão lá, de 
forma significativa (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

[...] é básico para eles começarem a escrever é [...] trabalhar o nome 
deles, porque é uma coisa que eu descobri que foi assim bem básico 
pra eles porque é através do nome deles que eles vão conhecer as 
letras, vai conhecendo as letras e também o valor sonoro daquelas 
letras. Porque eu trabalho o alfabeto, uma coisa também básica que 
eles têm que estar sabendo é o alfabeto e o valor sonoro do alfabeto, 
de cada letra. (Elaine, 35 anos, Alf.) 

Nesta perspectiva, o reconhecimento da letra parte de palavras que têm um 

significado subjetivo para os alunos, ou seja, a sua própria identificação. Gallart44 

(2004, p. 46) chama a atenção de que  

 
[...] partindo da aprendizagem de palavras próximas como os 
próprios nomes, os meninos e as meninas são capazes de 
incrementar seu universo de palavras e sons a partir de letras e sons 
conhecidos. Ao mesmo tempo em que se vão desenvolvendo nesse 
processo, são capazes de gerar outras palavras, jogando com as 
letras, as sílabas e os sons, e dotando-os de sentido com os demais 
a cada nova palavra gerada (apud LEAL et al, 2006, p. 80). 
 

 Constatamos assim, a importância de trabalhar com palavras significativas, 

envolvendo a observação pela criança de palavras estáveis. O trabalho com 
                                                 
44 GALLART, Marta S. Leitura dialógica: a comunidade como ambiente alfabetizador. In: 

TEBEROSKY, Ana; GALLART, Marta S. Contextos de alfabetização inicial. Trad. Francisco 
Settineri. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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palavras estáveis auxilia a criança na percepção das regularidades do nosso 

sistema de escrita e proporciona o uso desses conhecimentos na construção de 

novas palavras que tenham semelhanças com as estáveis. Dessa forma, o 

reconhecimento das letras é um aspecto importante para o processo de 

alfabetização, tendo em vista que faz parte de um dos princípios para apropriação 

da escrita.  

 Percebemos quanto à aprendizagem inicial da língua escrita que, se por um 

lado, o reconhecimento das letras é essencial, sendo necessário abordar esta 

aprendizagem de forma significativa, através de escritas presentes no cotidiano dos 

alunos, como o nome deles. Por outro, além do reconhecimento da letra, é 

necessário que o aluno compreenda a importância social da escrita e elabore 

hipóteses sobre o que está escrevendo. 

 De modo geral, identificamos uma representação do ensino da língua escrita 

como uma ação planejada, na qual são consideradas as características dos alunos e 

os objetivos que se pretende alcançar com esta ação. Tais objetivos, na maioria das 

vezes, estão voltados para a aprendizagem do ler e escrever, observando-se os 

objetos de ensino e ações didáticas que trazem subjacente a língua como algo vivo 

em nossa sociedade. Com issso, seu ensino precisa envolver as práticas sociais de 

uso da leitura e da escrita, perceptível em falas anteriores e nos trechos a seguir: 

Eles precisam ter uma noção do que é a escrita, que funcionalidade 
ela tem pra vida deles. [...] Dar continuidade ao trabalho com textos, 
gêneros textuais, textos que tenham uma funcionalidade, que eles 
vejam na sociedade, que possam se deparar com desafios como 
preencher uma ficha e eles saibam fazer aquilo (Nara, 26 anos, 2ª 
série). 

Eu acho que é mais a necessidade da leitura de mundo (para 
aprender a escrever) não é, porque [...] sempre a gente tá 
bombardeado de informações, então quando você escreve, você vai 
conseguir ler, e se você lê, você vai poder [...] até ajudar sua mãe, ler 
as coisas, ler o mundo mesmo (Cynara, 30 anos, Alf.). 

 Destaca-se o envolvimento da criança com a escrita fora da escola, 

abarcando as práticas sociais com as quais ela tem contato, a importância da escrita 

para a sua vida e as mudanças no trabalho com o texto. Dessa forma, as 

professoras comungam com a ideia de que “a escrita não é um produto escolar, mas 

sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. Como objeto 
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cultural, a escrita cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de 

existência” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1988, p. 43). 

 De modo geral, notamos, quanto ao ensino da língua escrita, que as 

professoras procuram mesclar o trabalho de inserção de textos na escola desde os 

anos iniciais, inserindo os alunos em práticas de leitura e também de produção 

textual, com as atividades que enfatizam a escrita convencional (notação das 

palavras). Estes pressupostos anunciam uma inovação no ensino da língua escrita 

e, consequentemente, uma nova representação deste ensino pautada numa 

concepção de linguagem que considera a língua em seu uso real.  

 

3.4.3 As representações sociais dos/as docentes ancoradas na dimensão 

sócio-afetiva 

  

 A categoria sócio-afetiva é composta por elementos do campo afetivo em que 

se estabelecem as relações com o objeto representado. Como constatamos esta 

categoria não teve um percentual significativo de palavras, cujos termos evocados 

para ambas as expressões indutoras foram: difícil, diversão, autonomia, interesse, 

autoestima, criatividade, conquista, dedicação, amor e desafio.     

 Nas relações estabelecidas com o objeto de representação – ensino da língua 

escrita, os desafios apresentados pelas docentes, ora são direcionados aos 

aspectos do cotidiano escolar de modo geral, ora a questões metodológicas do 

ensino ou conhecimentos conceituais. 

 No primeiro caso, verificamos a presença significativa da ausência familiar no 

acompanhamento escolar dos alunos como um fator dificultador do ensino. Para as 

docentes, isto repercute tanto na autoestima dos alunos para se sentirem motivados 

em estudar, como no acompanhamento do processo de aprendizagem, visíveis nos 

trechos de fala a seguir:  

Eu acho o acompanhamento familiar... porque o tempo que se passa 
na escola é pouco, às vezes precisa de uma complementação. Que 
em casa ele leia, realize as atividades solicitadas [...]. Falta um 
acompanhamento familiar, aí eu acho que o trabalho, ele é partido 
(Lenira, 26 anos, 2ª série). 

A gente também sente dificuldade que alguns alunos, muitas vezes 
ele não tem apoio em casa, não tem os pais que ajudam. Como 
professora a gente só passa 4 horas, 4h e meia com os alunos, é 
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pouco! Então, a dificuldade que eu sinto é essa [...]. Muitas vezes a 
gente passa uma atividade para eles fazerem em casa e a atividade 
chega em branco (Elaine, 35 anos, Alf.). 

A gente pouco tem ajuda dos pais. Pelo tempo que eu já tenho aqui, 
eu não cobro nem tanto mais, eu tento fazer a minha parte. [...] eles 
ainda cobram a atividade de casa, eu achava melhor, mais produtivo 
todo trabalho ser feito na sala. [...] às vezes, eu vejo um tempo 
perdido, eu poderia tá dando uma ajuda a outro menino, enquanto 
isso eu tô passando uma atividade que no outro dia volta do mesmo 
jeito. Naquele tempo, meia hora que eu tô perdendo, tô escrevendo, 
se eu estivesse com ele ali, seria melhor, seria mais produzido do 
que ter copiado. Tudo bem que nunca nada é por nada, porque a 
partir do momento que ele copiou, ele já desenvolveu a leitura, a 
escrita, a coordenação, mas eu acho que é mais produtivo não ir 
tarefa de casa. (Taís, 42 anos, Alf.) 

 Estudos que analisam as práticas de letramento de docentes (SANTOS, 

2004; LINS e SILVA, 2004) ou o sucesso no processo de escolarização de 

indivíduos de modo geral ou de camadas populares45, na maioria das vezes, 

apontam a presença de algum membro da família, seja irmão mais velho, pai ou 

mãe, influenciando no aprendizado escolar dos sujeitos investigados. Diante da 

ausência familiar, podemos supor que o interesse é um aspecto influenciado por 

esta ausência, assim como a questão da autoestima que, nas falas das professoras, 

aparece implícito através do estímulo que procuram dar aos seus alunos no 

desenvolvimento das atividades solicitadas. 

 Mas além destes desafios, algumas professoras também mencionaram 

dificuldades referentes à questões metodológicas no ensino da escrita.  

Como trabalhar com aquele aluno que troca letras? Existem aquelas 
palavras que ela (formadora) colocou como regulares e irregulares. 
Regulares são as que têm regra e as irregulares não têm regra. 
Então essa é uma questão que eu ando precisando realmente de 
ajuda (risos) (Neuza, 35 anos, 1ª série). 

[...] uma dificuldade que eu encontrei muito no final do ano foi com 
ortografia e com pontuação. Então assim, colocar neles isso: que a 
linguagem falada não é a mesma que a escrita [...] (Raissa, 32 anos, 
1ª série) 

 A professora Neuza, além de destacar a troca de letras, observando a 

ortografia das palavras, também enfatizou que a intervenção durante o ensino da 

                                                 
45 Cf., por exemplo, o estudo de SILVA, F. C da. Trajetórias de longevidade escolar em famílias 

negras e de meios populares. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2006. 
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língua escrita é a “pedrinha de tropeço” para ela, sendo a sua maior dificuldade. Esta 

professora também se questiona sobre os tipos de textos que deve escolher para 

trabalhar com a turma, se seriam textos grandes ou pequenos, e ainda de que forma 

estes textos viriam para eles (alunos). Estas perguntas e constatações surgem no 

momento em que está fazendo o planejamento e quando faz uma autoavaliação da 

sua prática em sala de aula.  

 Ainda em relação à intervenção, Larissa num determinado momento da 

entrevista, disse baixinho, ao falar da intervenção na escrita dos alunos, que esta 

era a pior parte. Isto advém da preocupação que ela tem de não se sentir preparada 

para ensinar, pois sente falta de alguns conhecimentos sobre a língua.  

O ensino da língua escrita é muito complicado, não é pra todo 
mundo, não é... eu não estou qualificada o suficiente para a 
alfabetização, tô percebendo que se eu tivesse uma aula de 
português, de questões da gramática da língua portuguesa para o 
professor dominar o conteúdo programático pra poder ensinar seria 
muito importante. [...] a questão do som, as trocas, isso iria facilitar 
muito, você compreender como é a pronúncia [...] é um 
conhecimento que se devia ter pra todo professor, principalmente pro 
alfabetizador. Devia ter a questão da gramática, eu acho 
importantíssimo, acho que seria uma qualidade que o professor que 
alfabetizasse tivesse esse domínio da gramática da língua 
portuguesa com o conhecimento da pronúncia, quando se forma as 
palavras, teria um avanço na alfabetização [...] (Larissa, 28 anos, 2ª 
série). 

 A professora considera que seria necessário ter o domínio da gramática para 

ser uma boa alfabetizadora, contudo, este domínio parece estar vinculado aos 

conhecimentos sobre a construção da escrita pela criança, considerando a troca de 

letras na escrita ortográfica. Por isso, o destaque para a intervenção como sendo o 

momento mais difícil, pois a identificação do nível de escrita que a criança se 

encontra é feito pela maioria das professoras, mas o que fazer com os alunos após 

esta identificação?  

 Como pudemos observar, as dificuldades são diversas no ensino da língua 

escrita, umas envolvem o processo de ensino de modo geral – como a ausência 

familiar, e outras já englobam dificuldades características do ensinar a língua escrita. 

E, nesse contexto, uma professora buscou relacionar a dificuldade que sente no 

ensinar ao sentimento de amor – uma das palavras que constitui o campo semântico 

das representações. 



 

 114 

Na nossa profissão, nós temos dificuldades? Temos! Mas se a gente 
trabalhar um pouquinho com amor, olhar pra cada um daqueles que 
é o futuro do amanhã, que ele é daquela maneira, ele está agindo 
daquela maneira porque tem alguma coisa por trás daquilo a gente 
vai conseguir alguma coisa (Taís, 42 anos, Alf.).  

 Nota-se que os desafios no ensino da língua escrita para as professoras 

giram em torno de aspectos que nem sempre se referem ao ensinar a escrever 

especificamente, mas ao ato de ensinar, e quando mencionam as dificuldades 

ligadas especificamente ao ensino da língua escrita, estas se voltam para os 

aspectos metodológicos. Através destes elementos, deduzimos que o termo 

dedicação foi evocado no sentido de procurar haver um esforço do professor para 

lidar com problemáticas sociais que adentram o espaço escolar, como o papel da 

família na educação dos filhos.  

 

3.5 As mudanças no ensino da língua escrita: em busca de sentidos 

 

 Neste tópico, procuraremos abordar mais diretamente a incorporação de 

novos pressupostos sobre o ensino da língua escrita nas práticas das docentes 

entrevistadas, continuando o delineamento do processo de ancoragem na 

construção de representações sobre este ensino. Tentaremos situar como o novo e 

o velho vêm se cruzando na construção representacional destas, tendo também por 

base os relatos vistos anteriormente de aspectos que envolvem o ensinar a 

escrever. Sendo assim, como os sentidos envolvendo novas e velhas práticas no 

ensino da língua escrita estão presentes no discurso das docentes?  

 As mudanças são anunciadas nas comparações que as professoras fazem de 

como eram as suas práticas anteriores e o que vem sendo modificado. Para a profª 

Neuza, os primeiros indícios sobre a mudança em sua prática vieram com a reflexão 

sobre a realização do ditado. Ela afirma que a sua concepção do ditado mudou, 

antes achava que o ditado era só para identificar acerto e erro de aluno. 

 
A visão que eu tinha do ditado mudou muito. Eu acho que é a 
questão também de como a gente foi trabalhada, o ditado era um 
martírio (risos). Depois que eu recebia, que eu via os certo, errado! 
Pelo menos comigo era assim, a profª trabalhava assim, aí eu saia 
contando 1, 2, 3, 4 pra ver quantos eu acertei (risos). Aí isso com 
certeza acabou vindo pra mim, com a minha prática, essa 
experiência que eu tive enquanto aluna. Mas durante a formação a 
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minha concepção de ditado, a atividade de ditado, mudou muito 
(Neuza, 35 anos, 1ª série). 

 
 Ao rememorar as suas experiências como aprendiz da língua escrita, a 

professora destaca que a realização do ditado era um martírio e esta experiência 

reverberou por algum tempo em sua prática de ensino. Contudo, esta prática vem se 

modificando, com o apoio da formação, o ditado está sendo visto como uma 

ferramenta que possibilitará aos alunos o avanço no processo de aquisição da 

escrita. Um outro aspecto lembrado pela professora refere-se a questão do papel 

das letras no processo de alfabetização diante de uma nova proposta de ensino.  

Pra gente que veio de um processo de alfabetização em que as 
letras tinham um papel fundamental aí a gente se depara com uma 
proposta assim e ver que realmente a forma de pensar, a forma de 
avaliar o processo de escrita, análise das hipóteses da escrita dos 
alunos, vem mudando, vem se modificando e a gente precisa 
acompanhar isso também na nossa prática. (Neuza, 35 anos, 1ª 
série). 

 A professora colocou que numa perspectiva anterior de ensino, as letras 

estavam no “topo” no processo de alfabetização, sendo trabalhada de forma 

mecânica. Subjacente ao seu discurso, percebemos a necessidade de acompanhar 

as mudanças no ensino da língua escrita, tendo a formação continuada como um 

espaço que possibilitou o repensar sobre este ensino. 

 Em se tratando da mudança, para a profª Elaine, o que parece ter chamado 

mais a sua atenção foi o trabalho com o texto. A profª afirma que antes ensinava de 

forma tradicional, alfabetizando com o foco na decodificação, mas atualmente 

considera o trabalho com as sílabas muito estático e mecânico, valorizando a 

utilização dos textos e a importância de identificar as hipóteses que os alunos estão 

construindo da escrita. 

 
Anteriormente quando não se trabalhava dessa forma, eu não via 
tanto resultado na construção deles, e hoje não, o meu olhar para 
trabalhar com textos é outro totalmente diferente. Eu achei esse meio 
de trabalhar com textos com eles ótimo, mas ótimo mesmo, porque a 
gente vê eles construindo, tendo aquela noção já na construção das 
escritas, já baseado no que a gente viu naquela lista de materiais, 
naqueles textos que eles foram vendo no dia a dia deles na sala de 
aula (Elaine, 35 anos, Alf.). 

  
 Ao destacarem as mudanças, ambas as professoras apontam que a formação 

continuada fez com que elas repensassem sobre suas práticas. Dessa forma, as 
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modificações apreendidas em suas formas de ensinar a escrever estão atreladas, 

principalmente, ao convívio com os pares na formação onde ocorrem trocas de 

experiências. E como vimos, as representações de um determinando objeto vão se 

construindo por meio das experiências vividas e tendem a guiar as ações dos 

sujeitos. Os sujeitos estão sempre em interação e esta interação, como a do espaço 

formador, pode fazer com que o docente reflita sobre as suas ações e assim esteja 

constantemente construindo representações sobre objetos que lidam no dia a dia.  

 Em contraponto à satisfação de Elaine em trabalhar com textos, temos o 

relato de Taís quando expõe a sua angústia em relação à familiarização de novas 

questões metodológicas para o ensino da língua. A profª considera fundamental que 

os alunos identifiquem as letras para poder se alfabetizarem e, por conta disso, 

relata ser muito condenada na rede. Além do destaque na identificação das letras, 

para ela, o ensino deve seguir partindo das unidades menores para as unidades 

maiores, justificando que não consegue alfabetizar de outra forma.  

O primeiro semestre é aquela fase deles aprenderem os símbolos, 
porque eu sigo aquela fase: os símbolos, o som, o som dos 
símbolos, o som que vai formar aquela letra com aquela, entendeu? 
Eu só consigo alfabetizar assim, não consigo diretamente ele ler a 
palavra, não consigo (enfática), não sei se ainda tô... tudo é 
aprendizagem né, até pra gente. Eu gostaria muito de já ensinar o 
texto... (Taís, 42 anos, Alf.) 

 A fala de Taís traz como reflexão a receptividade docente com relação ao 

direcionamento dos gêneros textuais como objetos de ensino nas séries iniciais, 

intercalando ao desenvolvimento de atividades de reflexão sobre a apropriação da 

escrita. Percebe-se que ela parece compreender a nova abordagem de ensino numa 

perspectiva em que não se considera a reflexão sobre a escrita da linguagem. 

Porém, a apropriação do sistema de escrita não se dá de forma espontânea 

(sozinha) pela criança ao manusear os textos, é preciso desenvolver atividades de 

“reflexão” sobre a escrita, sendo necessário um ensino sistematizado de atividades 

de reflexão fonológica, identificação de letras etc. A inclusão dos textos possibilita 

que os alunos sejam alfabetizados numa perspectiva do letramento, e na medida em 

que vão adquirindo a linguagem escrita, também se apropriam da escrita da 

linguagem.  

 Ao não ter clareza de como desenvolver um trabalho diferenciado, a profª 

parece ainda estar pautada numa concepção de língua como um código, mas ao 
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mesmo tempo, demonstra interesse em tentar inovar a sua prática. Rafael (2007, p. 

203) coloca que as adaptações percebidas no que as professoras falam sobre suas 

práticas estão ancoradas num conjunto de referências nas quais se conservam ou 

se reconfiguram “saberes estocados na ‘memória discursiva’ dos sujeitos”. Nesse 

sentido, há alguns impasses sobre o que é feito em sala em relação a este ensino. 

Estes impasses podem estar ligados ao conflito vivenciado pelos docentes quanto 

às mudanças, como mostra o trecho de fala a seguir: 

 
Eu acredito que todo professor que se formou na época, 
tradicionalmente, insistiu em querer trabalhar daquela maneira e os 
alunos sempre aprender daquela maneira, não foi fácil não a 
mudança para o professor viu... Eu acredito que todo mundo que 
começou tradicional teve resistência em mudança (Leda, 41 anos, 1ª 
série). 

 
 Ao dialogar sobre o que mudou em sua prática, a professora disse que antes 

era totalmente tradicional, justificando ter aprendido assim no Magistério. Ao tentar 

mudar, a insegurança estava sempre presente, pois quando achava que o novo não 

dava certo, voltava para o tradicional e depois tentava o novo novamente. Nessas 

idas e vindas acredita que houve muita resistência e luta para os professores que 

foram formados “de forma tradicional”, por isso destacou que a mudança não foi 

fácil. Mas, aos poucos ela foi se familiarizando com as inovações e ressaltou que a 

absorção do novo não se deu de forma simples, houve uma grande resistência. 

Quanto às mudanças perceptíveis no ensino da língua escrita, considerando o 

estudo das representações sociais, Jodelet (2001) destaca em relação ao processo 

de ancoragem que  

[...] quando a novidade é incontornável, à ação de evitá-la segue-se 
um trabalho de ancoragem, com o objetivo de torná-la familiar e 
transformá-la para integrá-la no universo de pensamento 
preexistente. Este é um trabalho que corresponde a uma função 
cognitiva capaz também de se referir a todo elemento estranho ou 
desconhecido no ambiente social ou ideal (p. 35). 

No processo de incorporação de um novo conhecimento, as professoras 

reelaboram seu conhecimentos subsidiadas em conhecimentos já construídos 

anteriormente. Dessa forma, algumas professoras relacionam o tradicional ao novo 

no ensino da língua escrita. Para a profª Lenira “o tradicional e o novo têm que 

caminhar juntos” e, portanto, acredita que é preciso mesclar as atividades ditas 

tradicionais com as mais atuais. A professora justificou que trabalha alguns aspectos 
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da Língua Portuguesa de forma tradicional porque vê que os alunos “aprendem”, 

que ainda dá resultado. Além disso, não consegue visualizar outra forma de ensinar 

aos alunos determinados conteúdos. 

 Ao falar sobre as mudanças, Neves afirma que modificou a sua forma de ver 

o aluno e com isso mudou também a sua visão do ensino,  

 
Embora eu ainda coloque algumas coisas do tradicional porque eu 
acho que todas colocam, como eu disse a você não tem aquela que 
não faça isso, por mais que você tente não fazer, mas você faz. [...] 
porque eu acho que precisa, porque eu acho que uma coisa 
completa a outra, o tradicional completa o... vamos dizer assim, o 
moderno. Eu penso assim! [...] você não pode deixar o tradicional pra 
trás de jeito nenhum, um completa o outro. (Neves, 40 anos, 2ª 
série).  

 
 A fala desta professora é permeada de ressignificações de sua prática, pois 

ao colocar que há coisas que têm que permanecer, também aponta mudanças, 

especialmente quando se refere à valorização da produção dos alunos como um 

elemento central no ensino-aprendizagem da língua. Segundo Pietri (2003 apud 

DORNELLES, 2007), o “discurso da mudança” se consolidou por meio da divulgação 

científica, vinculando as ideias linguísticas às propostas de ensino da língua 

portuguesa no Brasil e “opera um mecanismo que possibilita se apropriar de 

diversas teorias a partir de um conjunto comum de fatores” (apud DORNELLES, op. 

cit., p. 120). Dessa forma, uma série de fatores contribui para que este discurso, em 

especial o condizente ao ensino da língua, adentre o espaço escolar. 

 Vê-se nas falas das professoras que a apreensão das mudanças no ensino 

da língua não se deu de forma passiva, ou que elas não se esquivaram diante das 

inovações que foram surgindo, havendo ainda por parte de algumas, a crença de 

que o ensino da língua precisa de elementos do tradicional. Signorini (2007, p. 219), 

tomando como referência alguns pressupostos de Bruce (1993), destaca, ao 

observar os elementos que implicam o processo de inovação, que os sujeitos 

sociais, em especial aqueles a quem nos referimos diretamente neste trabalho – 

professores/as e alunos –, não são passivos na receptividade de novas abordagens 

ou ideias. Tais atores são ativos 

[...] na determinação das formas a serem adquiridas pela inovação, à 
qual atribuem sentido em função de seus interesses, suas crenças, 
personalidades e preferências individuais, e também em função das 
práticas com que estão familiarizados. Esse processo de 
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interpretação, avaliação, seleção e modificação da inovação é um 
processo de re-criação da inovação em função das habilidades 
individuais, mas, sobretudo, em função do poder social de que 
dispõem os atores sociais. Desse modo, é preciso inverter o modelo 
de implementação da inovação: não é a inovação o agente ativo e 
sim os atores sociais que a interpretam e recriam no seio das 
comunidades, adaptando-a aos contextos e práticas. A inovação é, 
porém, um elemento ativo na organização das relações entre esses 
atores (SIGNORINI, 2007, p. 219). 

 Assim sendo, a partir do momento em que os professores têm acesso as 

inovações no ensino da língua escrita, eles vão (re)construindo suas representações 

acerca deste ensino que repercutirão no direcionamento de suas práticas. De acordo 

com Certeau, 

os conhecimentos novos somente são adquiridos quando são 
‘configurados à maneira de quem os adquire, inserindo-os na 
linguagem cotidiana e nas coerências que estruturam o seu saber 
anterior’ (CERTEAU et al, 1996, p. 338 apud SANTOS, 2005, p. 234). 

Por isso, é importante analisar as representações do ensino da língua escrita 

construídas pelos docentes, para assim perceber que as concepções de linguagem 

aparecem diluídas nas práticas de ensino da língua escrita. Marcadas pelas 

experiências vividas por cada sujeito, as representações estão ancoradas na 

importância social do ensino da língua escrita e nas ações necessárias para que 

este se concretize e propicie a aprendizagem da escrita pelos alunos, considerando 

as práticas sociais de leitura e de escrita. Ao mesmo tempo, constatamos que as 

docentes, na apreensão do novo, estabelecem uma rede de significações em torno 

do ensino da escrita. Segundo Jodelet (2001, p. 37) “a ancoragem enraíza a 

representação e seu objeto numa rede de significações que permite situá-los em 

relação aos valores sociais e dar-lhes coerência”. Sendo assim, as representações 

vão sendo construídas numa rede de relações sociais que possibilitam a construção 

de conhecimentos acerca do ensino da língua escrita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar as representações do ensino da língua 

escrita construídas por docentes das séries iniciais do ensino fundamental. Temos 

por pressuposto que o professor, ao pensar o processo de ensino, traz subjacente 

às suas ações as representações que tem dos objetos que serão ensinados. Estas 

representações são construídas pelas experiências vividas em seu cotidiano por 

meio da veiculação de conhecimentos no processo de interação entre os pares.  

Vimos em nosso trabalho que as representações estão ancoradas nas 

categorias pedagógica, cognitiva, social e sócio-afetiva, com prevalência das três 

primeiras dimensões. A categoria pedagógica traz as ações do ensinar e revela o 

ensino como uma ação planejada e contextualizada, com o objetivo principal de 

propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita. O planejamento e o 

desenvolvimento do trabalho docente partem de representações que visam à 

adequação e eficácia do trabalho desenvolvido pelas professoras, procurando atingir 

os objetivos delimitados para o ensino.  

Há uma relação estreita entre as palavras que compõem as dimensões 

pedagógica, cognitiva e social, pois a escrita ao ser considerada como um objeto 

social torna-se um objeto escolar e, portanto, de ensino-aprendizagem, sendo 

caracterizada como um conhecimento a ser adquirido e quando aprendido, 

possibilita a construção e aquisição de novos conhecimentos. 

As palavras associadas à expressão escrita revelam a importância da 

funcionalidade social desta prática e também a relação dos sujeitos com a escrita. 

Porém, a escrita é destacada não apenas como um objeto social, mas também, 

como um objeto de aprendizagem. Assim, as representações são marcadas pelo 

processo de apropriação inicial da escrita ressaltando-se a importância de seu 

ensino.  

No processo de aquisição da escrita, os/as docentes consideram fundamental 

o diagnóstico das hipóteses sobre a escrita construídas por cada sujeito para poder 

planejar o ensino de forma a atender as necessidades dos alunos. Constatamos 

também, a inserção de gêneros textuais desde os anos iniciais, um dos elementos 

que caracteriza a incorporação de novas formas de trabalhar a língua materna, na 

qual o texto parece ser o eixo central do ensino e também a própria concepção de 
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que a criança é um ser ativo na elaboração de conhecimentos sobre a escrita. 

Sendo assim, as atividades de apropriação do sistema de escrita parecem ser 

desenvolvidas em paralelo ao trabalho com gêneros textuais diversos. 

O ensino como uma ação intencional que propiciará o conhecimento da leitura 

e da escrita, considerando as práticas sociais destas, constitui o núcleo central das 

representações sociais sobre o ensino da língua escrita, influenciando as ações 

docentes. Contudo, vale destacar, quanto ao núcleo central, que “por mais 

importante que seja o seu papel na definição do significado de uma representação 

social e na organização dos seus demais elementos, (...) não esgota o conteúdo e 

as formas de funcionamento da representação na vida cotidiana” (SÁ, 1996, p. 72). 

Dessa forma, outros elementos não apresentados na pesquisa podem também 

compor as representações sobre o ensino da língua escrita dos/as docentes das 

séries iniciais.   

De modo geral, as representações do ensino da língua escrita indicam que o 

ensino está subsidiado numa nova proposição teórico-metodológica de ensino da 

língua e que é a base para a inserção dos alunos numa sociedade letrada. O objeto 

de aprendizagem – escrita – tem a dimensão ampliada para o seu papel dentro da 

sociedade, afastando-se de certa forma de ser apreendida apenas como objeto 

escolar. Mas, vale acrescentar que a construção das representações sociais sobre o 

ensino da escrita tem como cenário as discussões atuais e as mudanças ocorridas 

neste ensino, e consequentemente, nas práticas das professoras. 

Nesse contexto, um estudo sobre representações sociais possibilita refletir 

sobre a assimilação de novos conhecimentos pelos/as docentes e como estes/as os 

reelaboram, e perceber também, que tais docentes não abandonam de imediato os 

conhecimentos que já tinham construído. Ao refletirem sobre suas práticas pudemos 

constatar, subjacente às falas das professoras, que a prática de ensino da língua 

ainda vem passando por modificações. Além disso, elas mencionaram as mudanças 

ocorridas e a repercussão destas em suas práticas, assim como, justificam a 

permanência de certas ações o que parece indicar um conflito entre o ‘novo’ e o 

‘velho’ mesclando a prática de ensino da língua. 

Cabe colocar que o discurso da mudança está mais enfático principalmente 

na fala das professoras que vivenciaram a inserção de novas propostas de ensino 

enquanto docentes, e parece-nos que os momentos vivenciados na formação 

continuada têm levado as professoras a refletirem sobre as suas práticas. No 
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entanto, vimos que a mudança também é destacada em relação às lembranças de 

quando eram alunas, pois durante o período de escolarização algumas ações 

desenvolvidas por suas professoras ou outras situações vivenciadas enquanto 

aprendizes deixaram marcas que parecem ter influenciado na construção das 

representações sobre o ensino da escrita. Vale ressaltar que as inovações são 

transformadas pelos/as professores/as no sentido de buscar adequá-las aos seus 

objetivos. E como destaca Ângelo,  

o discurso do novo só deslancha na existência do velho, da tradição 
a que possa se contrapor. Essa é certamente a lógica que sustenta 
qualquer introdução da novidade. Para que o novo se qualifique 
sobre o tradicional, se projete, se afirme, é fundamental apresentar 
suas falhas, seus pontos frágeis, sua inviabilidade, seus efeitos 
negativos (2005, p. 12). 

A ideia de inovação só surge tendo como pressuposto o tradicional e para se 

firmar é necessário que sejam apontadas suas falhas. Com isso, destacamos que 

enquanto as professoras acreditarem que o que estão desenvolvendo em sala está 

dando certo, algumas de suas práticas não serão modificadas para aderirem algo 

que ainda não conhecem ou não têm segurança para incorporá-las. A insegurança 

parece ter como pressuposto a incerteza de que a mudança irá trazer resultados 

‘satisfatórios’ do ponto de vista das docentes, ao avaliarem as suas práticas. E como 

estão acomodando um conhecimento novo ao antigo, acabam por entrar em conflito 

e achar que o que vem sendo mudado não está contribuindo com a aprendizagem 

dos alunos. 

Nesse sentido, é cabível refletir que na elaboração de novos conceitos não 

abandonamos de imediato o que já tínhamos construído; isso envolve um processo 

de desfamiliarização de conceitos (SPINK, 2007). No mesmo sentido, poderíamos 

acrescentar que as professoras não abandonam as práticas antigas de imediato, há 

aos poucos uma desfamiliarização de ações, de práticas para construir novas 

práticas, pautadas na aquisição de novos conhecimentos e na avaliação da melhoria 

ocasionada pela mudança. 

Porém, concebemos que as docentes procuram transformar os novos 

conhecimentos adquiridos e buscam ir em direção a uma mudança. Portanto, 

acreditamos não ser coerente encará-las como uma deformação ou distorção da 

inovação, pois, concordando com Bruce (1997 apud SIGNORINI, 2007, p. 219), as 

mudanças são originárias da ancoragem de um novo conhecimento aos esquemas 
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conceituais já consolidados. Ao ancorar o novo ao velho as professoras procuram 

consolidar as práticas modificadas que são constantemente revistas em direção a 

uma inovação, ou até mesmo em busca de uma manutenção de velhas práticas com 

novas roupagens.  

Os conteúdos são continuamente reconstruídos, portanto, se a prática está 

mudando é porque as representações que guiam as ações docentes também estão 

se modificando. As representações docentes do ensino da língua escrita apontam 

em direção às mudanças ocorridas neste ensino e trazem subjacentes em suas 

ações algumas tensões e conflitos ocasionados pela inovação. Em suma, o debate 

atual sobre a necessidade de que os sujeitos se insiram de forma mais autônoma 

numa sociedade letrada vem configurando o ensino como um instrumento 

fundamental para a aquisição da escrita.  

 Esperamos, portanto, a partir dos resultados encontrados na pesquisa, ter 

contribuído com os estudos sobre o ensino-aprendizagem da língua escrita por meio 

das reflexões sobre as representações que os docentes constroem de seu ensino, 

atentando não apenas para identificação de suas representações, mas também para 

os significados destas quando tratamos do ensino da língua nas escolas. Por fim, 

cabe ressaltar que os novos pressupostos teóricos aparentam estar presentes nas 

práticas das professoras, contudo, apenas uma pesquisa etnográfica poderia dar 

mais indícios de como estes pressupostos atuais estão reverberando nestas práticas 

de forma mais detalhada e também como as representações podem estar 

conduzindo as ações docentes.  

Por fim, o estudo traz algumas reflexões e constatações, dentre elas, 

destacamos elementos de uma nova concepção de língua direcionando parte do 

discurso das professoras e a apropriação de novos conhecimentos referentes ao 

ensino. Além disso, do mesmo modo que as professoras representam os alunos 

como construtores de conhecimentos, os professores também o são. A 

familiarização com novos conhecimentos e a elaboração de representações no 

campo educativo trazem subsídios para repensar os espaços de formação tanto 

inicial quanto continuada, abrindo caminhos para a construção de conhecimentos 

que poderão repercutir no ensino. Dessa maneira, as crenças docentes sobre o 

ensino da língua escrita parecem ser um dos pontos de partida para o debate sobre 

o ensino da língua materna e objeto de novas pesquisas, considerando diferentes 

espaços, como o da formação inicial e continuada e diversos sujeitos, pois cabe 
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enfatizar que falamos de um determinado grupo de docentes, num determinado 

contexto e circunstâncias.  
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ANEXO 01: Teste de Associação Livre de Palavras 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ALUNA: MARGARETE SILVA 

 
 
 

QUESTIONÁRIO – ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
NOME: _________________________________ 
SEXO: ___________ IDADE: ________ 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
            ENSINO MÉDIO: ________________________________ 
            GRADUAÇÃO: __________________________________ 
            PÓS-GRADUAÇÃO:___________________________________________________ 
TEMPO DE ATUAÇÃO COMO DOCENTE: __________________ 
QUAIS SÉRIES JÁ LECIONOU: _______________________________________________ 
HÁ QUANTO TEMPO FAZ PARTE DA FORMAÇÃO DO CEDAC: ____________________ 
ESCOLA ONDE ENSINA: ____________________________________________________ 
QUAL SÉRIE LECIONA: _______________________ 
 
 
 
Escreva 5 (cinco) palavras que para você, ENQUANTO PROFESSORA, estejam relacionadas aos 
temas abaixo, em seguida enumere estas palavras de acordo com a importância de cada uma: 
 
 
 

 
ESCRITA 

 
ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA 

 
  

  

  

  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
DESEJA CONTINUAR COLABORANDO COM A PESQUISA: SIM (      ) 
                                                                                                   NÃO (      ) 
 
EM CASO POSITIVO, POR FAVOR INDIQUE: 
Telefone para contato: ___________________ 
E-mail: _____________________________________________________ 
 
 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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ANEXO 02: Roteiro da entrevista 

 

1. Papel do planejamento para o ensino da língua escrita e seus objetivos; 
2. Solicitação de atividades de escrita  
3. Avaliação da produção escrita dos alunos 
4. Caracterização de um bom texto 
5. Dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem da escrita. 
6. Dificuldades para ensinar a escrever. 

 

 

 

 


